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ΑΣΕΠ (Προκήρυξη 2Κ/2015): Πλήρωση 465 θέσεων Π.Ε
Εφοριακών, στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονομικών
Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 2Κ/2015 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 3/14-05-2015, Τεύχος
Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων
εξήντα πέντε (465) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, κλάδου
Π.Ε. Εφοριακών, στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.
Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό
Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του
ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση
συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας
τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Ε').
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει
στις 3 Ιουνίου 2015 ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 17 Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη.
Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά
περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή
στη διεύθυνση:
ΑΣΕΠ
Αίτηση για την Προκήρυξη 2Κ/2015
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510
Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής
αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 22ας
Ιουνίου 2015, ημέρας Δευτέρας.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.asep.gr/asep/site/home/LC+Menu/ENHMEROSI/deltia+tipou/2015/May_2015
/19052015_1.csp;jsessionid=c0a8641530d50714bc3c1c5a4d5692dfebc52e04dfe4.e3aRbN8K
b3yMe3qRch0Tb3eMb41ynknvrkLOlQzNp65In0
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Δήμος Χαϊδαρίου: Πρόσληψη 15 ατόμων
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ την πρόσληψη δεκατριών (13) Υ.Ε. Εργατών – Φυλάκων πυρασφάλειας
και δύο (2) Δ.Ε. Οδηγών Γ’ Κατηγορίας, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
υποβάλλουν αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά, στο Δημοτικό Κατάστημα (Στρ.
Καραϊσκάκη 138) κατά τις εργάσιμες ημέρες, από 21/05/2015 μέχρι και 27/05/2015.
Οι συμβάσεις δίμηνης διάρκειας εξαιρούνται από τις διατάξεις του ν.2190/1994.
Πληροφορίες στα τηλ. 2132047305-306-307 (Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού).

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/646ΑΩΗ3-Κ7Ω/document

Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.): Πρόσληψη
1 ατόμου
Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία Ελληνικό Κέντρο
Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) το οποίο εδρεύει στην Ανάβυσσο Αττικής, ενδιαφέρεται
να αναθέσει έργο σε έναν Πτυχιούχο ΤΕ Ιχθυολόγο στα πλαίσια του Ερευνητικού
Προγράμματος: « GnRHa implants» για διάστημα (4) τεσσάρων μηνών, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 2 παρ.23 του Ν.2621/98 καθώς και την απόφαση του ΔΣ/ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
Συνεδρία 213η/11.5.2015.
Περιγραφή έργου:
Βιοχημικές αναλύσεις ιστών και τροφών ψαριών

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Αιτήσεις συνοδευόμενες από βιογραφικό
σημείωμα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (φωτοαντίγραφα πτυχίων, αστυνομικής
ταυτότητας, βεβαιώσεις εμπειρίας) θα γίνονται δεκτές μέχρι και τις 3 Ιουνίου 2015 στα
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γραφεία του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες, ή ταχυδρομικώς στη Διεύθυνση (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Τ.Θ. 2214, 71003 Ηράκλειο Κρήτης
Πληροφορίες : www.hcmr.gr

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΚΝΒΟΡΡΘ-ΔΓΥ/document

Δήμος Τρίπολης: Πρόσληψη 30 ατόμων
Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου για το χρονικό διάστημα έως 2 μηνών, συνολικά τριάντα (30) ατόμων για τις
ανάγκες λειτουργίας των παιδικών κατασκηνώσεων του Δήμου στο Παράλιο Άστρος
Συγκεκριμένα:
Ενός (1) αρχηγού. Θα επιλεγεί κατά προτεραιότητα απόφοιτος πανεπιστημιακής
εκπαίδευσης, σχολής Φυσικής Αγωγής ή Παιδαγωγικής Σχολής.
Πέντε (5) πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, ελλείψει δε αυτών φοιτητών Φυσικής Αγωγής
Για τη μία από τις παραπάνω θέσεις θα προτιμηθούν πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής που
έχουν πιστοποίηση ναυαγοσώστη, ελλείψει δε αυτών φοιτητές Φυσικής Αγωγής με την
αντίστοιχη πιστοποίηση.
Δώδεκα (12) ατόμων για ομαδάρχες. Θα προτιμηθούν πτυχιούχοι παιδαγωγικών,
φιλοσοφικών, θεολογικών, ιστορικών και θετικών επιστημών, ελλείψει δε αυτών
φοιτητές των ανωτέρω σχολών
Ενός (1) Ιατρού, ελλείψει δε αυτού μίας (1) νοσηλεύτριας
Ενός (1) μάγειρα
Έξι (6) τραπεζοκόμων
Ενός (1) φύλακα
Δύο (2) καθαριστριών
Ενός (1) εργάτη γενικών καθηκόντων, κατά προτίμηση με άδεια οδήγησης τουλάχιστον Β΄
κατηγορίας.
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Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
υποβάλλουν την αίτησή τους με τα σχετικά δικαιολογητικά στο Δήμο Τρίπολης έως και 2
Ιουνίου 2015 . Πληροφορίες: Δημ. Καλογεράς Τηλ: 2713-600431,432

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω51ΟΩΗΡ-Ξ5Υ/document

Δήμος Μεσσήνης: Πρόσληψη 20 ατόμων
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι
και πέντε (5) ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα Ιούνιο του έτους 2015, συνολικού αριθμού
είκοσι (20) ατόμων, προκειμένου να καλύψει ανάγκες των υπηρεσιών του.

Εργάτες Γενικών Καθηκόντων 20 ανά μήνα

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν σχετική αίτηση, η οποία χορηγείται από
το Δήμο και να την υποβάλουν στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Μισθοδοσίας.
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 2505-2015 έως και 29-05-2015 στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου μας.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7Γ6ΩΩΚ4-ΤΡΧ/document

Δήμος Ν. Ιωνίας: Πρόσληψη 34 ατόμων
Ο Δήμος Νέας Ιωνίας του Νομού Αττικής, για τις ανάγκες της Δημοτικής κατασκήνωσης στο
Αλεποχώρι Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά τριαντατεσσάρων (34) ατόμων,
για θέσεις Ομαδαρχών και Κοινοταρχών, οι οποίοι θα απασχοληθούν για τρεις (3)
κατασκηνωτικές περιόδους των δεκατριών (13) ημερών οι Ομαδάρχες και για τέσσερις (4)
κατασκηνωτικές περιόδους των (13) δεκατριών ημερών οι Κοινοτάρχες, διάρκειας
μικρότερης των δύο (2) μηνών, σύμφωνα με τις κατασκηνωτικές περιόδους:
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(1η περίοδος : από 22/6 έως 4/7/2015
2η περίοδος : από 6/7 έως 18/7/2015
3η περίοδος : από 20/7 έως 1/8/2015
4η περίοδος : από 3/8 έως 15/8/2015)
και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:
6 Κοινοτάρχες, για καθεμία από τις 3 πρώτες περιόδους
3 Κοινοτάρχες, για την 4η περίοδο
25 Ομαδάρχες, για κάθε μία από τις 3 πρώτες περιόδους.
Έδρα: Αλεποχώρι Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση μαζί
με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στην προκήρυξη και επιπλέον τα
εξής:
Οι ομαδάρχες και κοινοτάρχες που θα επιλεγούν θα πρέπει να προσκομίσουν
συμπληρωμένο πιστοποιητικό υγείας (έντυπο που δίνεται από το Τμήμα Προσωπικού του
Δήμου μας), υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον οικογενειακό τους Ιατρό. Επιπλέον
οι επιλεγμένοι Ομαδάρχες και κοινοτάρχες θα παρακολουθήσουν εκπαίδευση που θα
πραγματοποιηθεί στο κέντρο πρόληψης «ΙΡΙΔΑ» (Δ/νση: Πριγκηπονήσσων 4, Τ.Κ. 142 31,
Νέα Ιωνία).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 20-05-2015 έως 03-06-2015.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΜΠΝΩΚΥ-Γ76/document

Δήμος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων: Πρόσληψη 1 ατόμου
Ο Δήμος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, που εδρεύει στα Κρέστενα του Νομού Ηλείας,
ανακοινώνει την πρόσληψη, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για
την κάλυψη εποχιακών αναγκών του Δήμου, δίμηνης διάρκειας, ενός (1) ατόμου και
συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

7

Τρίτη, 26 Μαΐου 2015

Αριθ. Τεύχους: 236

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

1ΔΕ ή ΥΕ Χειριστής Μ.Ε. (Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις
μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο αρμόδιο Γραφείο του Δήμου, (ταχ. δ/νση: Δήμος
Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, Γραφείο Προσωπικού, Τ.Κ. 270 55, Κρέστενα Ηλείας, τηλ. 26253
60041) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 22-05-2015 έως και 26-05-2015.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/73ΚΞΩΨΦ-ΖΦΦ/document

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας: Πρόσληψη 290 ατόμων
Το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας προκηρύσσει Διαγωνισμό για την κατάταξη ιδιωτών
(ανδρών-γυναικών) στην Ελληνική Αστυνομία και την εισαγωγή τους στις Σχολές
Αξιωματικών και Αστυφυλάκων, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, συνολικά διακοσίων
ενενήντα (290) ατόμων, ως εξής:
Διακόσια πενήντα (250) άτομα θα εισαχθούν στη Σχολή Αστυφυλάκων
Σαράντα (40) άτομα θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν
αυτοπροσώπως στα Αστυνομικά Τμήματα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 19-06-2015 (ώρα 15.00μ.μ.).

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/64Θ7465ΦΘΕ-3ΜΒ/document
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Περιφέρεια Πελοποννήσου: Πρόσληψη 1 ατόμου
Η Περιφερειακή Ενότητα Πελοποννήσου, που εδρεύει στην Τρίπολη, ανακοινώνει την
πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη
εποχικών ή παροδικών αναγκών της, οκτάμηνης διάρκειας, ενός (1) ατόμου και
συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:
1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (Τρίπολη).
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την
αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με
άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την
υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,
στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφέρεια Πελοποννήσου,
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας, Διεύθυνση Διοίκησης, Πλατεία Εθνάρχου
Μακαρίου, Τ.Κ. 221 00, Τρίπολη, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπ’ όψιν
κυρίας Βασιλικής Τζαβέλλα (τηλ. επικοινωνίας: 2713 601131, 2713 601149).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 25-05-2015 έως και 03-06-2015.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΒΧ07Λ1-1ΕΣ/document

Δήμος Σοφάδων: Πρόσληψη 11 ατόμων
Ο Δήμος Σοφάδων του Ν. Καρδίτσας, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την αρδευτική περίοδο έτους 2015, συνολικά
έντεκα (11) ατόμων [δέκα (10) υδρονομέων και ενός (1) επόπτη άρδευσης] και
συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:
α) 1Επόπτης Υδρονομέας (επόπτευση του έργου των υπόλοιπων υδρονομέων).
β) 1 Υδρονομέας για τα αρδευτικά αντλιοστάσια των Σ.Κ. Πασχαλίτσας και Γεφυρίων.
γ) 1 Υδρονομέας για τα αρδευτικά αντλιοστάσια των Σ.Κ. Φίλιας, Μαυραχάδων,
Καππαδοκικού και Αγ. Βησσαρίου.
δ)1 Υδρονομέας για τα αρδευτικά αντλιοστάσια των Σ.Κ. Μασχολουρίου, Ανωγείου και
Σοφάδων.

9

Τρίτη, 26 Μαΐου 2015

Αριθ. Τεύχους: 236

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ε)1 Υδρονομέας για τα αρδευτικά αντλιοστάσια των Σ.Κ. Αγ. Παρασκευής, Αμπέλου,
Μελισσοχωρίου και Δασοχωρίου.
στ) 3 Υδρονομείς για τα αρδευτικά αντλιοστάσια της Σ.Κ. Ματαράγκας, στις ακόλουθες
τοποθεσίες:
1.

Για το αγρόκτημα θέση «Κουνιάρικα» Ματαράγκας

2.

Για το αγρόκτημα θέση «Μύλος» Ματαράγκας

3.

Για το αγρόκτημα θέση «Άγιος Ανδρέας» Ματαράγκας.

ζ) 1 Υδρονομέας για τα αρδευτικά αντλιοστάσια Σ.Κ. Κυψέλης.
η) 1 Υδρονομέας για τα αρδευτικά αντλιοστάσια της Σ.Κ. Ερμητσίου.
θ) 1 Υδρονομέας για τα αρδευτικά αντλιοστάσια της Σ.K. Πύργου Κιερίου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις
και τα δικαιολογητικά στο Δήμο Σοφάδων του Ν. Καρδίτσας, Γραφείο Πρωτοκόλλου,
Κιερίου 49, Τ.Κ. 433 00, Σοφάδες Καρδίτσας. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα
γραφεία του Δήμου και στα τηλέφωνα 24433 53212 και 24433 53213, κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 28-05-2015.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7497Ω1Μ-Α7Ζ/document

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 ατόμου
Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης του
προγράμματος με τίτλο «Καθαρισμός υγρών αποβλήτων με συστήματα μικροφυκών και
αξιοποίηση της βιομάζας τους για την παραγωγή βιοκαυσίμων τρίτης γενιάς και βιοχημικών
προϊόντων υψηλής αξίας» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Χαράλαμπος Σταμάτης/Καθηγητής),
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 2007 - 2013», το
οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ),
προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν μία (1) πρόταση για την σύναψη
σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με διάρκεια απασχόλησης ενός (1) μηνός (με
ενδεχόμενη τροποποίηση), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 4Α της ΚΥΑ
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679/96, όπως κυρώθηκε με το Νόμο 3794/2009 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
10 του Νόμου 4076/10-8-2012 για το παρακάτω έργο:
-Πειραματική μελέτη, σχεδιασμός και αξιολόγηση βιοχημικών διεργασιών μετατροπής των
λιπιδίων της βιομάζας σε βιοντήζελ.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν ειδικό
έντυπο υποβολής πρότασης http://www.rc.uoi.gr /, ενότητα «Νέα - Ανακοινώσεις»
«Προσκλήσεις Ερευνητών» Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 45110, Ιωάννινα, τηλ.: 26510 07134,
fax.: 26510 07040, E-mail: rescomm@uoi.gr, website: www.rc.uoi.gr στην Επιτροπή
Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το ειδικό έντυπο υποβολής πρότασης θα πρέπει
να συνοδεύεται από την πρόταση του ενδιαφερόμενου (κείμενο στο οποίο τεκμηριώνει
τους λόγους για τους οποίους πιστεύει ότι είναι κατάλληλος να υλοποιήσει το ανατιθέμενο
έργο της Πρόσκλησης), βιογραφικό σημείωμα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα
πιστοποιούν τα απαραίτητα προσόντα. Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να κατατεθούν στην
Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 1ος όροφος του Κτηρίου του
Διοικητηρίου των Β΄ Φοιτητικών Κατοικιών, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 451 10, Ιωάννινα.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν στο
τηλέφωνο 26510-07116.
Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 03-06-2015.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω9ΘΧ469Β7Η-1ΙΡ/document

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 ατόμου
Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης του
προγράμματος με τίτλο «Καθαρισμός υγρών αποβλήτων με συστήματα μικροφυκών και
αξιοποίηση της βιομάζας τους για την παραγωγή βιοκαυσίμων τρίτης γενιάς και βιοχημικών
προϊόντων υψηλής αξίας» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Χαράλαμπος Σταμάτης/Καθηγητής),
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 2007 - 2013», το
οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ),
προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν μία (1) πρόταση για την σύναψη
σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με διάρκεια απασχόλησης δύο (2,99) μηνών
(με ενδεχόμενη τροποποίηση), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 4Α της ΚΥΑ
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679/96, όπως κυρώθηκε με το Νόμο 3794/2009 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
10 του Νόμου 4076/10-8-2012 για το παρακάτω έργο:
- Σχεδιασμός Βιοφίλτρων με ακινητοποιημένα κύτταρα μικρο-φυκών

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν ειδικό
έντυπο υποβολής πρότασης http://www.rc.uoi.gr /, ενότητα «Νέα - Ανακοινώσεις»
«Προσκλήσεις Ερευνητών» Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 45110, Ιωάννινα, τηλ.: 26510 07134,
fax.: 26510 07040, E-mail: rescomm@uoi.gr , website: www.rc.uoi.gr στην Επιτροπή
Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το ειδικό έντυπο υποβολής πρότασης θα πρέπει
να συνοδεύεται από την πρόταση του ενδιαφερόμενου (κείμενο στο οποίο τεκμηριώνει
τους λόγους για τους οποίους πιστεύει ότι είναι κατάλληλος να υλοποιήσει το ανατιθέμενο
έργο της Πρόσκλησης), βιογραφικό σημείωμα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα
πιστοποιούν τα απαραίτητα προσόντα. Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να κατατεθούν στην
Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 1ος όροφος του Κτηρίου του
Διοικητηρίου των Β΄ Φοιτητικών Κατοικιών, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 451 10, Ιωάννινα.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν στο
τηλέφωνο 26510-07116.
Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 03-06-2015.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/73ΣΗ469Β7Η-2ΥΖ/document

Δήμος Βόλβης: Πρόσληψη 2 ατόμων
Ο Δήμος Βόλβης, που εδρεύει στο Σταυρό του Νομού Θεσσαλονίκης, ανακοινώνει την
πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για ναυαγοσωστική
κάλυψη ακτών του Δ. Βόλβης, δίμηνης διάρκειας, συνολικά δύο (2) ατόμων, με αντίστοιχα
ειδικά τυπικά προσόντα και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:
2 Ναυαγοσώστες
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση στα
Γραφεία του Δήμου Βόλβης (ταχ. διεύθυνση: Δήμος Βόλβης, Σταυρός Θεσσαλονίκης, Τ.Κ.
570 14, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 23970 65865) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 26-05-2015 (ώρα 15.00μ.μ.).
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Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7Τ8ΙΩ9Ω-ΡΨΝ/document

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας/Γ.Γ.Ε.Τ.: Πρόσληψη 1 ατόμου
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας –
ερευνητική ομάδα Ν. Ταβερναράκη), που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, στο πλαίσιο
υλοποίησης του έργου: <<ΝΕΥΡΟΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΗΡΑΝΣΗ ΚΑΙ Ο
ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ NΕΚΡΩΣΗΣ»/NECROSIS>> ανακοινώνει την
πρόσληψη ενός (1) υποψήφιου Μεταδιδακτορικού Ερευνητή [Ref. #0052-EXC], με την
κατάλληλη τεχνογνωσία, τετράμηνης διάρκειας, με σκοπό την ανάπτυξη των ερευνητικών
δραστηριοτήτων του προγράμματος. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα
ΑΡΙΣΤΕΙΑ, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση
και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.
Αντικείμενο: Ο Μεταδιδακτορικού Ερευνητής θα συμμετέχει στον γενετικό και μοριακό
χαρακτηρισμό νέων γονιδίων που ανακτήθηκαν κατά την ευθεία μη κατευθυνόμενη και
αντίστροφη γενετική επιλογή καθώς και στη διερεύνηση του ρόλου των γονιδίων
αυτοφαγίας στο νεκρωτικό κυτταρικό θάνατο. Επίσης, θα προσδιορίσει τη συμβολή της
γήρανσης στην αυξημένη ευπάθεια σε νευροεκφυλισμό και θα διεξάγει RNAi και
φαρμακολογικές μελέτες σε κύτταρα θηλαστικών.
Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να υποβάλουν την
πρόταση τους με τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Βιογραφικό σημείωμα
2. Σύντομη έκθεση ενδιαφερόντων
3. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας από προπτυχιακές σπουδές
4.Τα ονόματα δύο ατόμων που μπορούν να δώσουν συστατικές επιστολές.
Πληροφορίες και αποστολή αιτήσεων: κ. Αγγελική Πασπαράκη, τηλ.: 2810 391064, e‐mail:
lab@elegans.gr.
Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 03-06-2015 (ώρα: 17.00μ.μ.).

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΔΔΠ469ΗΚΥ-ΕΥ6/document
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N.Π.Δ.Δ. «Δ. Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου Μεσογαίας»:
Πρόσληψη 12 ατόμων
Το Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου Μεσογαίας», που εδρεύει στο
Μαρκόπουλο Μεσογαίας, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για την ναυαγοσωστική κάλυψη και την
τήρηση καθαριότητας των πολυσύχναστων παραλιών αρμοδιότητας Δημοτικού Λιμενικού
Ταμείου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων και συγκεκριμένα ανά
υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:
5 ΔΕ Ναυαγοσώστες
7 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την
αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με
άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την
υπογραφή τους θεωρημένη από Δημόσια Αρχή, είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier),
στo γραφείo του Ν.Π.Δ.Δ. στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
Μαρκοπούλου Μεσογαίας»
Θ. Σκοπελίτη 1, Κεντρική Πλατεία Μαρκοπούλου (εντός Δημαρχείου), ΤΚ. 190 03,
Μαρκόπουλο Μεσογαίας, (τηλ. επικοινωνίας: 22990 20183).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 22-05-2015 έως και 29-05-2015.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΩΥ9ΩΛΝ-4Χ4/document

Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 7 καθηγητών
Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 396/29-4-2015 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι
προκηρύξεις επτά (7) θέσεων καθηγητών ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
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ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Μ. Ασίας 75, Γουδή, Αθήνα 11527, τηλ. 210.7462003, 210.7462052)
ΤΟΜΕΑΣ: Υγείας Μητέρας – Παιδιού
Αριθ. Προκήρυξης 1415010081/26-2-2015 (ΑΔΑ: Β8ΝΓ46ΨΖ2Ν-8Δ4)
Μία (1) θέση καθηγητή στην βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Μαιευτική-Γυναικολογία-Ουρογυναικολογία»
Αριθ. Προκήρυξης 1415010104/26-2-2015 (ΑΔΑ: 6ΒΙ846ΨΖ2Ν-093)
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Παιδιατρική-Νευρολογία»
ΤΟΜΕΑΣ: Χειρουργικής
Αριθ. Προκήρυξης 1415010108/26-2-2015 (ΑΔΑ: 64ΗΗ46ΨΖ2Ν-ΧΘΛ)
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Γενική Χειρουργική-Μεταμοσχεύσεις»
Αριθ. Προκήρυξης 1415010107/26-2-2015 (ΑΔΑ: 7ΝΡΘ46ΨΖ2Ν-Μ4Ξ)
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Καρδιοχειρουργική»
Αριθ. Προκήρυξης 1415010109/26-2-2015 (ΑΔΑ: 6ΞΧΘ46ΨΖ2Ν-ΙΝΓ)
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Αγγειοχειρουργική»
Αριθ. Προκήρυξης 1415010054/26-2-2015 (ΑΔΑ: 6ΥΞΓ46ΨΖ2Ν-3ΧΝ)
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Γενική Χειρουργική»
ΤΟΜΕΑΣ: Παθολογίας
Αριθ. Προκήρυξης 1415010112/26-2-2015 (ΑΔΑ: 6Ξ7Α46ψΖ2Ν-ΨΗΞ)
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Γαστρεντερολογία»

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 14-7-2015
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Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά
στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και
όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των
προκηρύξεων.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία της Ιατρικής
Σχολής.

Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 8 καθηγητών
Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 349/8-4-15 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι
προκηρύξεις οκτώ (8) θέσεων καθηγητών ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Μ. Ασίας 75, Γουδή, Αθήνα 11527, τηλ. 210.7462003, 210.7462052)
ΤΟΜΕΑΣ: Παθολογίας
Αριθ. Προκήρυξης 1415007321/26-2-15 (ΑΔΑ: 6ΙΓ846ΨΖ2Ν-ΨΞ2)
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Πνευμονολογία»
ΤΟΜΕΑΣ: Χειρουργικής
Αριθ. Προκήρυξης 1415007313/26-2-15 (ΑΔΑ: Ψ9Η346ΨΖ2Ν-ΑΚ7)
Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική»
Αριθ. Προκήρυξης 1415007343-26-2-15 (ΑΔΑ: 77ΚΓ46ΨΖ2Ν-8ΓΥ)
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Ωτορινολαρυγγολογία»
Αριθ. Προκήρυξης 1415007339/26-2-15 (ΑΔΑ: ΩΛΕΝ46ΨΖ2Ν-4Ω5)
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Γενική Χειρουργική»
ΤΟΜΕΑΣ: Κλινικοεργαστηριακός
Αριθ. Προκήρυξης 1415007331/26-2-15 (ΑΔΑ: 6ΤΕΨ46ΨΖ2Ν-Υ3Ψ)
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Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Παθολογική Ανατομική – Κυτταρολογία)
ΤΟΜΕΑΣ: Μορφολειτουργικός
Αριθ. Προκήρυξης 1415007311/26-2-15 (ΑΔΑ: ΒΜΨ246ΨΖ2Ν-ΟΔ8)
Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία»
ΤΟΜΕΑΣ: Υγείας Μητέρας – Παιδιού
Αριθ. Προκήρυξης 1415007342/26-2-15 (ΑΔΑ: 74ΧΖ46ΨΖ2Ν-ΙΞΒ)
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Παιδιατρική-Νεογνολογία»
ΤΟΜΕΑΣ: Υγείας Μητέρας – Παιδιού
Αριθ. Προκήρυξης 1415007340/26-2-15 (ΑΔΑ: 6ΗΠ646ΨΖ2Ν-84Μ)
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Μαιευτική - Γυναικολογία»
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 6-7-15
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά
στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και
όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των
προκηρύξεων.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία της Ιατρικής
Σχολής.

Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 7 καθηγητών
Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 394/29-4-15 τ.Γ΄ δημοσιεύτηκαν οι
προκηρύξεις επτά (7) θέσεων καθηγητών ως εξής:
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Ιατρική Σχολή – Μικράς Ασίας 75, Τ.Κ. 115 27 Γουδή, (Τηλ. 210 7462002)
Τομέας Παθολογίας
Αριθ. Προκήρυξης: 1415010110/26-2-2015 (ΑΔΑ: ΩΒ6246ΨΖ2Ν-ΞΝ6)
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Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Αιματολογία»
Αριθ. Προκήρυξης; 1415010082/26-2-2015 (ΑΔΑ: Ω03146ΨΖ2Ν-5ΡΑ)
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Βιοπαθολογία-Κλινική Μικροβιολογία»
Τομέας Υγείας Μητέρας – Παιδιού
Αριθμός Προκήρυξης: 1415010105/26-2-2015 (ΑΔΑ: 7ΑΨ346ΨΖ2Ν-ΟΗΤ)
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Μαιευτική Γυναικολογία-Παιδική και Εφηβική Γυναικολογία»
Τμήμα Φαρμακευτικής – Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ 157 84 Ζωγράφου, (τηλ. 210 7274193)
Τομέας Φαρμακευτικής Τεχνολογίας
Αριθ. Προκήρυξης: 1415010073/26-2-2015 (ΑΔΑ: 6ΡΚΖ46ΨΖ2Ν-ΖΑΖ)
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Φαρμακολογία-Κλινική Φαρμακολογία»

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Πανεπιστημιούπολη Τ.Κ. 157 84 Ζωγράφου,
τηλ. 210-7277667)
Τομέας Λογοτεχνίας – Πολιτισμού
Αριθ. Προκήρυξης: 1415010061/26-2-15 (ΑΔΑ: Β87Ο46ΨΖ2Ν-ΥΒ3)
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Λογοτεχνική Θεωρία και Πολιτισμός των Αγγλόφωνων λαών»

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα βιολογίας (Πανεπιστημιούπολη Τ.Κ. 15701 Ζωγράφου, τηλ. 210 7274248
Τομέας Βοτανικής
Αριθ. Προκήρυξης: 1415010121/26-2-2015 (ΑΔΑ: ΩΖ0Κ46ΨΖ2Ν-2ΝΧ)
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό
αντικείμενο «Ανατομία Φυτών»
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ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Ναυαρίνου 13α, Τ.Κ. 10680
Αθήνα, τηλ. 210 3688043)
Αριθμός Προκήρυξης: 1415010165/26-2-2015 (ΑΔΑ: 6ΟΧΣ46ΨΖ2Ν-40Π)
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό
αντικείμενο «Παιδική Λογοτεχνία»
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 19-7-2015
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά
στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς
και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των
προκηρύξεων.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία της Ιατρικής
Σχολής.

Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 4 καθηγητών
Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 390/29-4-2015 (Τ.Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι
προκηρύξεις τεσσάρων (4) θέσεων καθηγητή ως εξής:
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
(Πανεπιστημιούπολη, 157 84, Ζωγράφου, τηλ.: 210-7277970, 210-7277312-14)
Τομέας Ιστορίας
Αριθ. Προκήρυξης: 1415010151/26-2-1015 (ΑΔΑ: Ω51546ΨΖ2Ν-ΡΡΒ)
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο:
«Βυζαντινή Ιστορία: Μέση Βυζαντινή Εποχή (610-1081)»
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
(Πανεπιστημιούπολη, 157 84, Ζωγράφου, τηλ.: 210-7277657, 210-7277961)
Τομέας Παιδαγωγικής
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Αριθ. Προκήρυξης:1415010158/26-2-2015 (ΑΔΑ: 668346ΨΖ2Ν-Ε0Υ)
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο:
«Διδακτική της Ιστορίας»

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
(Πανεπιστημιούπολη, 157 84, Ζωγράφου, τηλ.: 210-7276799, 210-7276754)
Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης
Αριθ. Προκήρυξης: 1415010149/26-2-2015 (ΑΔΑ: ΩΨΥΧ46ΨΖ2Ν-Χ4Υ)
Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Φυσική
Στερεάς Κατάστασης»
Τομέας Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδών Σωματιδίων
Αριθ. Προκήρυξης: 1415010153/26-2-2015 (ΑΔΑ: 723146ΨΖ2Ν-0ΛΛ)
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο:
«Πειραματική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων»
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 18-7-2015
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά
στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς
και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των
προκηρύξεων.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των
ενδιαφερομένων Τμημάτων.

Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 4 καθηγητών
Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 389/29-4-2015 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι
προκηρύξεις τεσσάρων (4) θέσεων καθηγητών ως εξής:
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
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(Πανεπιστημιούπολη, 157 84, Ζωγράφου, τηλ.; 210-7277784, 210-7277303)
Αριθ. Προκήρυξης; 1415010162/26-2-2015 (ΑΔΑ: 6ΛΖ946ΨΖ2Ν-ΚΣΡ)
Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Ιστορία του Μουσικού
Θεάτρου με έμφαση στην Όπερα»
Αριθ. Προκήρυξης: 1415010160/26-2-2015 (ΑΔΑ: ΩΡ2446ΨΖ2Ν-6Κ2)
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Ιστορία και Πολιτισμός της Ευρώπης και της Ελλάδας των Νεωτέρων Χρόνων»
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
(Πανεπιστημιούπολη, 157 84, Ζωγράφου, τηλ.: 210-7277970, 210-7277312-14)
Τομέας Ιστορίας
Αριθ. Προκήρυξης: 1415010156/26-2-2015 (ΑΔΑ: ΩΣΡ446ΨΖ2Ν-ΔΗΤ)
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο:
«Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους-Μέση Βυζαντινή Περίοδος»
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
(Πανεπιστημιούπολη, 157 84, Ζωγράφου, τηλ.; 210-7274247)
Τομέας Οικολογίας και Ταξινομικής
Αριθ. Προκήρυξης: 1415010122/26-2-2015 (ΑΔΑ: 794946ΨΖ2Ν-6ΤΕ)
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο:
«Συστηματική Βοτανική»
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 18-7-2015
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά
στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς
και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των
προκηρύξεων.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των
ενδιαφερομένων Τμημάτων.

21

Τρίτη, 26 Μαΐου 2015

Αριθ. Τεύχους: 236

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 5 καθηγητών
Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στα ΦΕΚ 395/29-4-2015 (τ.Γ΄) και ΦΕΚ 401/29-42015 δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις πέντε (5) θέσεων καθηγητών ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Μ.Ασίας 75, Γουδή, Αθήνα 11527, τηλ. 210.7462003, 210.7462052)
ΤΟΜΕΑΣ: Παθολογίας
Αριθ. Προκήρυξης: 1415010063/26-2-2015 (ΑΔΑ: 67ΔΒ46ΨΖ2Ν-ΨΙΠ, ΦΕΚ 401/29-4-2015
τ.Γ΄)
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Δερματολογία-Αφροδισιολογία»
ΤΟΜΕΑΣ: Κλινικοεργαστηριακός
Αριθ. Προκήρυξης 1415010066/26-2-2015 (ΑΔΑ: 6ΨΨ946ΨΖ2Ν-ΤΜΨ, ΦΕΚ 395/29-4-2015
τ.Γ΄)
Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογική
Ανατομική»
Αριθ. Προκήρυξης 1415010075/26-2-2015 (ΑΔΑ: Ω6ΑΟ46ΨΖ2Ν-Υ6Π, ΦΕΚ 395/29-4-2015
τ.Γ΄)
Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογική
Ανατομική»
ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (Κτίριο Θεολογικής Σχολής, Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Ζωγράφου,
τηλ. 7275717)
ΤΟΜΕΑΣ: Ιστορικός
Αριθ. Προκήρυξης 1415010120/26-2-2015 (ΑΔΑ: 7ΥΥΓ46ΨΖ2Ν-Λ50, ΦΕΚ 395/29-4-2015 τ.Γ΄)
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Ιστορία Θρησκευμάτων»
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής,
Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Ζωγρλαφου, τηλ.; 7277452)
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ΤΟΜΕΑΣ: Γαλλικής Γλώσσας-Γλωσσολογίας
Αριθ. Προκήρυξης 1415010060/26-2-2015 (ΑΔΑ: 7Π0Σ46ΨΖ2Ν-3ΘΕ, ΦΕΚ 395/29-4-2015
τ.Γ΄)
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Διδακτική της γαλλικής ως ξένης γλώσσας με έμφαση στον διαπολιτισμό»
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 19-7-15
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά
στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr
αίτηση υποψηφιότητας καθώς
και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των
προκηρύξεων.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των
ενδιαφερομένων Τμημάτων.

Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 7 καθηγητών
Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 397/29-4-2015 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι
προκηρύξεις επτά (7) θέσεων καθηγητών ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Μ. Ασίας 75, Γουδή, Αθήνα 11527, τηλ. 210.7462003, 210.7462052)
ΤΟΜΕΑΣ: Κοινωνικής Ιατρικής, Ψυχιατρικής και Νευρολογίας
Αριθ. Προκήρυξης 1415010080/26-2-2015 (ΑΔΑ: Ω0ΙΘ46ΨΖ2Ν-ΖΝΦ)
Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο ΨυχιατρικήΨυχοσωματική Ιατρική»
Αριθ. Προκήρυξης: 1415010056/26-2-2015 (ΑΔΑ: 66ΝΒ46ΨΖ2Ν-ΝΗΣ)
Μία (1) θέση καθηγητή με βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Νευρολογία-Νευρογενετική»
Αριθ. Προκήρυξης 1415010059/26-2-2015 (ΑΔΑ: 7ΚΒΠ46ΨΖ2Ν-49Ω)
Μία (1) θέση αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχιατρική Γενικού
Νοσοκομείου»
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ΤΟΜΕΑΣ: Χειρουργικής
Αριθ. Προκήρυξης 1415010058/26-2-2015 (ΑΔΑ: ΩΙΧΟ46ΨΖ2Ν-ΛΜΓ)
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Γενική Χειρουργική»
Αριθ. Προκήρυξης 1415010106/26-2-2015 (ΑΔΑ: 6Γ6Π46ΨΖ2Ν-ΥΓΡ)
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Νευροχειρουργική»
ΤΟΜΕΑΣ: Παθολογίας
Αριθ. Προκήρυξης 1415010055/26-2-2015 (ΑΔΑ: 6ΙΒΨ46ΨΖ2Ν-Π3Δ)
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Γαστρεντερολογία»

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Αριθ. Προκήρυξης 1415010159/26-2-2015 (ΑΔΑ: ΨΘΔΣ46ΨΖ2Ν-ΘΗ2)
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Κοινωνιολογία των σχολικών πρακτικών»
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 19-7-2015
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά
στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr
αίτηση υποψηφιότητας καθώς
και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των
προκηρύξεων.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των
ενδιαφερομένων Τμημάτων.
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ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ-ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις υπαλλήλων
στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο».
Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της αριθμ. πρωτ. Δ.Δ2/1086/Φ.004/18.5.2015
ανακοίνωσης – πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη διοικητικών
υπαλλήλων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ):
ΩΠΧΒ46Ψ8ΝΨ-ΗΜΟ

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση
υπαλλήλων στην Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία
Υδρογονανθράκων Α.Ε (Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε.)»
Η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων Α.Ε (ΕΔΕΥ Α.Ε), κατ’ εφαρμογή του
άρθρου 152 του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ 179 Α), προκειμένου να καλύψει υπηρεσιακές ανάγκες
αμέσως μετά την έναρξη λειτουργίας της, προβαίνει σε ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων αποσπασμένου προσωπικού των κάτωθι
τίτλων σπουδών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή ισότιμων τίτλων της αλλοδαπής
αναγνωρισμένων από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ:
Α. Πτυχίο ή Δίπλωμα Γεωλογίας ή Φυσικής
Β. Πτυχίο ή Δίπλωμα Μηχανικού
Γ. Πτυχίο Νομικής
Δ. Πτυχίο Οικονομικών
Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε μόνιμους ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των
Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα,, καθώς και των λοιπών δημοσίων
επιχειρήσεων, οργανισμών και ανώνυμων εταιρειών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής
των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του ν.3429/2005 (Α’313), όπως ισχύει.
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι την 26η Ιουνίου 2015 και ώρα 15:00.
Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής της αίτησης υποψηφιότητας με συστημένη
επιστολή, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία της σφραγίδας του
ταχυδρομείου επί του φακέλου.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΡΘ6465ΘΦΖ-3ΓΜ/document
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