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Έκδοση προκήρυξης Διαγωνισμού για τις Στρατιωτικές Σχολές 

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε την προκήρυξη Διαγωνισμού 

Επιλογής Σπουδαστών-τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), Ευελπίδων (ΣΣΕ), Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), Ικάρων (ΣΙ), 

Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και των 

Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Στρατού Ξηράς 

(ΣΜΥ), Πολεμικού Ναυτικού (ΣΜΥΝ), Τεχνικών Υπαξιωματικών Πολεμικής 

Αεροπορίας (ΣΤΥΑ), Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ), Πολεμικής 

Αεροπορίας ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 

Το χρονοδιάγραμμα ενεργειών από Έλληνες Εσωτερικού είναι το εξής: 

α. Υποβολή Αίτησης-Δικαιολογητικών έως Παρασκευή 15 Μαΐου 2015 

(Ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας). Αναμένεται ενημέρωση 

σχετικά με την αίτηση που απαιτείται να γίνει μόνο ηλεκτρονικά. 

β. Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων με Ελλιπή Δικαιολογητικά έως Τετάρτη 3 

Ιουνίου 2015. 

γ. Υποβολή Ελλιπών Δικαιολογητικών έως Τετάρτη 10 Ιουνίου 2015 

(Ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας). 

δ. Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις ΠΚΕ 

καθώς και προγράμματος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος - χρόνος): Παρασκευή 

19 Ιουνίου 2015. 

 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 καθηγητή 
Στα ΦΕΚ 357/21-4-2015 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 6289/22-12-2014 Προκήρυξη 

πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Τηλ. 

Γραμματ. 26510-07196  και 07213) 
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-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του  Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο 

«Βελτιστοποίηση και Μοντελοποίηση». 

 Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις  29-06-2015. 

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00000541304 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν ηλεκτρονικά 

την αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στο 

πληροφοριακό σύστημα  «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr )  και στη συνέχεια  να 

υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 

Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το φάκελο της υποψηφιότητάς τους, όπως 

αναφέρεται στο ΦΕΚ δημοσίευσης της προκήρυξης συνοδευόμενο από αντίγραφο της 

ηλεκτρονικής τους αίτησης. 

Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη Γραμματεία του 

Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής στα τηλέφωνα 26510-

07196 και 07213 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10). 

 

 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 καθηγητή 
Στα ΦΕΚ 357/21-4-2015 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 6286/22-12-2014 Προκήρυξη 

πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07193, 07192) 

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΡΟΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ 

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας,  με γνωστικό 

αντικείμενο  «Μετεωρολογία -Κλιματολογία»  

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις  29 - 06 - 2015. 

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00000541206 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν ηλεκτρονικά 

την αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στο 

πληροφοριακό σύστημα  «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr )  και στη συνέχεια  να 

υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το 

https://apella.minedu.gov.gr/
https://apella.minedu.gov.gr/
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φάκελο της υποψηφιότητάς τους, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ δημοσίευσης της προκήρυξης 

συνοδευόμενο από αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης. 

 Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη Γραμματεία 

του Τμήματος Φυσικής στα τηλέφωνα 26510-07193, 07192 (Διεύθυνση: Παν/πολη 

Ιωαννίνων-451 10). 

 

 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Πρόσληψη 1 καθηγητή 
Στο αριθ. 266/Γ/30.3.2015 ΦΕΚ δημοσιεύθηκε προκήρυξη για την πλήρωση θέσης 

Καθηγητή, για τις ανάγκες του Τμήματος Νομικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 

Θράκης, και συγκεκριμένα: 

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ  

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ 

ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο 

«Δημόσιο Δίκαιο» 

ΑΔΑ: 7ΚΗΝ46ΨΖΥ1-7Κ7 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ» : 00000531368 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα 

απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο Φ.Ε.Κ. της 

προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) και να 

τα καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο 

έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος. 

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ: 29 Ιουνίου 2015 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Νομικής, 

Πανεπιστημιούπολη 69100 Κομοτηνή, τηλ. 25310 39897/39829. 
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Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Πρόσληψη 4 καθηγητών 
Στο αριθ.356/21-4-2015 ΦΕΚ τ.Γ’ δημοσιεύθηκαν οι προκηρύξεις για την πλήρωση 

τεσσάρων (4) θέσεων Καθηγητών για τις ανάγκες των Τμημάτων του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου Θράκης και συγκεκριμένα: 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΑ 

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο 

«Γνωστική και Γλωσσική Ανάπτυξη» 

ΑΔΑ:ΒΣΧ246ΨΖΥ1-ΚΝΧ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ» 00000537163 

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή  με γνωστικό αντικείμενο 

«Παθολογία»  

ΑΔΑ:ΩΙΓ746ΨΖΥ1-ΛΝΦ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ» 00000537188 

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο 

«Οργανική Χημεία και Ανάλυση Φυσικών Προϊόντων» 

ΑΔΑ:Ω2Υ346ΨΖΥ1-ΟΤΩ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ» 00000537362 

 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
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ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

-Μία (1) θέση Καθηγητή  στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο 

«Ρομποτική» 

AΔΑ:7ΥΝΞ46ΨΖΥ1-Κ45 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ» 00000537430 

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ: 30 Ιουνίου 2015 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα 

απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, 

στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr ) και να τα 

καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο 

έντυπης μορφής στη Γραμματεία του αντίστοιχου Τμήματος. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις Γραμματείες των Τμημάτων.   

-Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχ.Ηλικία, Νέα Χηλή 68100 Αλεξανδρούπολη, 

τηλ.2551030016 

-Τμήμα Ιατρικής, 6ο χιλ.Αλεξανδρούπολης - Μάκρης, Δραγάνα 68100 Αλεξανδρούπολη, 

τηλ.2551030921 

-Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Πανταζίδου 193 68200 Ορεστιάδα, τηλ.2552041161 

 

 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 8 

καθηγητών 
-Τo Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 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) 

https://apella.minedu.gov.gr/
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-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) 

 -Μία (1) θέση καθηγητή  στη βαθμίδα του 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» 
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  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    

      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 στη Γραμματεία της Ιατρικής 

Σχολής, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Βασ.Σοφίας  12, 67100 Ξάνθη, 

τηλ.2541079360 

 

 

Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 2 καθηγητών 
Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 314/8-4-15 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι 

προκηρύξεις  δύο (2) 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 : Κλινικοεργαστηριακός 

-Αριθ. Προκήρυξης 1415007316/26-2-15 (ΑΔΑ:  ΒΧΝΛ46ΨΖ2Ν –Ο0Β) 

- Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Φυσική 

-Ακτινοφυσική» 

-  

ΤΟΜΕΑΣ : Κοινωνικής Ιατρικής, Ψυχιατρικής και Νευρολογίας 

-Αριθ. Προκήρυξης 1415007318/26-2-15 (ΑΔΑ:  79Ψ546ΨΖ2Ν –ΧΙΜ) 

http://apella.minedu.gov.gr/
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 -Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική 

Βιοπαθολογία-Κλινική Μικροβιολογία» 

 

 

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 στη Γραμματεία της Ιατρικής 

Σχολής. 

 

 

Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 8 καθηγητών 
Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 348/21-4-15 (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 : Χειρουργικής 

-Αριθ. Προκήρυξης 1415007297/26-2-15 (ΑΔΑ:  7ΤΒΞ46ΨΖ2Ν –5ΗΜ) 

 -Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Καρδιοχειρουργική» 

 

ΤΟΜΕΑΣ : Κοινωνικής Ιατρικής, Ψυχιατρικής και Νευρολογίας 

-Αριθ. Προκήρυξης 1415007296/26-2-15 (ΑΔΑ:  6ΑΣΓ46ΨΖ2Ν –ΝΙ8) 

 -Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Νευρολογία» 

 

ΤΟΜΕΑΣ : Παθολογίας 

http://apella.minedu.gov.gr/
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-Αριθ. Προκήρυξης 1415007305/26-2-15 (ΑΔΑ:  ΩΝΚΥ46ΨΖ2Ν –4ΤΙ) 

 -Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Καρδιολογία» 

-Αριθ. Προκήρυξης 1415007327/26-2-15 (ΑΔΑ:  ΩΑΝΣ46ΨΖ2Ν –3ΔΙ) 

 -Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο 

«Νεφρολογία» 

-Αριθ. Προκήρυξης 1415007293/26-2-15 (ΑΔΑ:  Ω06Β46ΨΖ2Ν –1ΕΝ) 

 -Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο 

«Αιματολογία» 

 

ΤΟΜΕΑΣ : Κλινικοεργαστηριακός 

-Αριθ. Προκήρυξης 1415007306/26-2-15 (ΑΔΑ:  ΩΩ4846ΨΖ2Ν –ΛΙ9) 

- Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογική 

Ανατομική» 

 

ΤΟΜΕΑΣ : Υγείας Μητέρας-Παιδιού 

-Αριθ. Προκήρυξης 1415007328/26-2-15 (ΑΔΑ:  7Μ4Η46ΨΖ2Ν –ΔΩ7) 

- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό 

αντικείμενο «Γενετική» 

-  

ΤΟΜΕΑΣ : Μορφολειτουργικός 

-Αριθ. Προκήρυξης 1415007336/26-2-15 (ΑΔΑ:  7ΧΠ946ΨΖ2Ν –ΠΤ2) 

- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό 

αντικείμενο «Ιστολογία-Εμβρυολογία» 

 

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 

http://apella.minedu.gov.gr/


Τρίτη, 12 Μαΐου 2015                        Αριθ. Τεύχους: 234 
 
Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  
 

 

12 
 

υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά 

αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.  

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Ιατρικής 

Σχολής. 

 

 

 

 

 

Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 3 καθηγητών 
Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK  366/24-4-2015 (τ.Γ΄)  δημοσιεύτηκαν οι 

προκηρύξεις  τριών (3) θέσεων καθηγητή ως εξής: 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  

(Πανεπιστημιούπολη, 157 71, Ζωγράφου, τηλ.: 210-727 5586, 210-727 5517-18) 

Τομέας  Φιλοσοφίας και Θεωρίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας  

·Αριθ.Προκήρυξης:  1415007344/26-2-2015 (ΑΔΑ: ΨΞΤ046ΨΖ2Ν-Ρ6Χ) 

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας  με γνωστικό αντικείμενο: «Αρχαία Ελληνική 

Φιλοσοφία» 

 

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ  

(Πανεπιστημιούπολη, 157 71, Ζωγράφου, τηλ.: 210-727 4098, 210-727 4342) 

Τομέας Ανόργανης Χημείας - Ανόργανης Χημικής Τεχνολογίας και Περιβαλλοντικής 

Χημείας  

·Αριθ.Προκήρυξης:  1415007350/26-2-2015 (ΑΔΑ: 604 Ε46ΨΖ2Ν-17Δ) 

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή  με γνωστικό αντικείμενο: 

«Ανόργανη Χημεία» 
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ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ  

(Μικράς Ασίας 75, 115 27, Γουδή,  τηλ.: 210-746 2002-3) 

Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής, Ψυχιατρικής και Νευρολογίας 

·Αριθ.Προκήρυξης:  1415007337/26-2-2015 (ΑΔΑ: ΩΕ6146ΨΖ2Ν-6Κ1) 

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή  με γνωστικό αντικείμενο: 

«Επιδημιολογία και Προληπτική Ιατρική» 

 

      Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις     6-7-2015. 

      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 Θεσσαλίας: Πρόσληψη 5 καθηγητών 
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, Κοραή 43, 38333 Βόλος, Πληροφορίες: Βέργου 

Πηνελόπη, τηλ. 2421074776/2421074771, FAX: 2421074772. 

1. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο 

«Οικονομική της Διοίκησης», (Αρ. Προκ. 1562/10-02-2015, ΦΕΚ 403/29-04-2015/τ.Γ’), ΑΔΑ: 

6ΛΚΠ469Β7Ξ-2Θ8, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 00000548920 

2. Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο 

«Οικονομική της Εργασίας» (Αρ. Προκ. 1559/10-02-2015, ΦΕΚ 403/29-04-2015/τ.Γ’), ΑΔΑ: 

7Π0Τ469Β7Ξ-ΥΧΥ, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 00000548856 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, Πεδίον Άρεως, 38334 Βόλος, Πληροφορίες: κ. 

Κόνιαρη Σοφία, τηλ. 2421074263, FAX: 2421074238. 

1. Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο 

«Αρχιτεκτονική Σύνθεση και Επικοινωνιακός Σχεδιασμός» (Αρ. Προκ. 1193/03-02-2015, ΦΕΚ 

http://apella.minedu.gov.gr/
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403/29-04-2015/τ.Γ’), ΑΔΑ: ΩΒΕΡ469Β7Ξ-78Ψ, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 

00000548949 

2. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο 

«Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός» (Αρ. Προκ. 1192/03-02-2015, ΦΕΚ 401/29-04-2015/τ.Γ’), ΑΔΑ: 

ΩΕΚΤ469Β7Ξ-Τ42, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 00000548547 

3. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο 

«Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Μέθοδοι της Αναπαράστασης» (Αρ. Προκ. 1191/03-02-

2015, ΦΕΚ 403/29-04-2015/τ.Γ’), ΑΔΑ: 770Ι469Β7Ξ-ΠΘΕ, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 

00000548993 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 06-07-2015. 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω 

του ηλεκτρονικού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr ) μέσα σε αποκλειστική 

προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της 

δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την 

κρίση δικαιολογητικά. 

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν: 

1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. 

2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν 

χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις 

ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας. 

3. Βιογραφικό σημείωμα. 

4. Αναλυτικό Υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα. 

5. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα. 

-Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 3, 4, 5 υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο 

αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής, το οποίο θα βρίσκεται στη 

Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη διάθεση όλων των μελών της Επιτροπής 

Επιλογής ή Εξέλιξης και των Αξιολογητών του άρθρου 19 του ν. 4009/2011. 

6. Πιστοποίηση Υγείας για διορισμό, με προσκόμιση σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών 

κατόπιν παραπεμπτικού εγγράφου της υπηρεσίας του Πανεπιστημίου που θα προβεί στην 

έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. 

-Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα 

προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών-μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την 

ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. 

http://apella.minedu.gov.gr/


Τρίτη, 12 Μαΐου 2015                        Αριθ. Τεύχους: 234 
 
Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  
 

 

15 
 

-Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής 

κατάστασης τύπου Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί 

στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. 

Με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν 

εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές 

πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης 

των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. 

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και 

πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού A.E.I., ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή 

εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1΄ επιπέδου από το Κέντρο 

Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της 

Ελληνικής γλώσσας. 

Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί 

από τις πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113). 

 

 

 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Πρόσληψη 3 καθηγητών 
Το Ε.Μ. Πολυτεχνείο ανακοινώνει ότι στα ΦΕΚ 91/24.2.2015 τ.Γ’ και 369/24.4.2015 τ.Γ’ 

δημοσιεύθηκε Προκήρυξη τριών (3) θέσεων Καθηγητών ως εξής : 

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. 

ΤΟΜΕΑΣ: IΙΙ «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ». 

Αριθμ. Προκήρυξης 329/12.1.2015   

• Μία (1) θέση Καθηγητή στη Βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό 

αντικείμενο: «Θεωρία και Σχεδιασμός Εσωτερικών και Υπαίθριων Χώρων». 

 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ. 

ΤΟΜΕΑΣ: «ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ». 

Αριθμ. Προκήρυξης 2575/9.2.2015   

• Μία (1) θέση Καθηγητή στη Βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό 

αντικείμενο: «Μεταλλουργικές Διεργασίες». 
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Αριθμ. Προκήρυξης 2579/9.2.2015 

 

• Μία (1) θέση Καθηγητή στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό 

αντικείμενο: «Ανάλυση και Σχεδιασμός Χημικών Κατεργασιών Βιομηχανικών Ορυκτών». 

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά λήγει την 3-7-

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 αρθ. 4 παρ. 

2 και 3 της υπ’αριθμ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/9.10.2013 ΚΥΑ. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες 

των Σχολών στα εξής τηλέφωνα : 

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών : 210 - 772 3333. 

Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών: 210 - 772 2071. 

 

Πολυτεχνείο Κρήτης: Πρόσληψη 2 καθηγητών 
Στο Πολυτεχνείο Κρήτης, με τις πράξεις του Πρύτανη υπ’ αριθμ. 2511/29-12-2014 και 

2513/29-12-2014 που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ υπ’ αριθμ. 369/24-04-2015/τ.Γ, 

προκηρύσσονται (2) θέσεις Καθηγητών ως εξής: 

Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 

Τομέας Ηλεκτρονικής και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών 

Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και στο γνωστικό 

αντικείμενο: 

« Σχεδίαση Μικροηλεκτρονικών Κυκλωμάτων ή Συστημάτων ». 

 

Τομέας Πληροφορικής 

Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και στο γνωστικό 

αντικείμενο: 

http://apella.minedu.gov.gr/
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« Αναπαράσταση Γνώσης και Συλλογισμός (Knowledge Representation and Reasoning ». 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 

Μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι στο 

πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ στην διαδικτυακή διεύθυνση http://apeIIa.minedu.gov.gr 

πρέπει να υποβάλουν επίσης ηλεκτρονικά : 

1. Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν 

χορηγηθεί από ΑΕΙ εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις 

ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας. 

2. Βιογραφικό σημείωμα. 

3. Επιστημονικά δημοσιεύματα και αναλυτικό υπόμνημα αυτών. 

4. Διδακτορική Διατριβή. 

5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει 

τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την 

έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των 

στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. 

- Η υγεία των υποψηφίων υπαλλήλων να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, 

πιστοποιείται με γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και β) ψυχιάτρου, είτε του 

δημοσίου είτε ιδιωτών. 

- Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα 

προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών - 

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του 

κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. 

- Το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής 

κατάστασης τύπου Α θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί 

στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. 

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλλουν επίσης ηλεκτρονικά, εκτός των πιο πάνω 

δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι ή απολυτήριο 

Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου 

από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και 

άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. 
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Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 22/6/2015. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη 

Γραμματεία της 

Σχολής Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών τηλ. 28210 37218. 

 

 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Πρόσληψη 2 καθηγητών 
Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ με αριθμ.401/29-04-2015 τ. Γ`, 

προκηρύσσονται δυο (2) θέσεις στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ως εξής: 

ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

     (Δ/νση: Βασ.Κων/νου 21& Τερζάκη,  21100,  Ναύπλιο,  Πληροφορίες: κα Διαμαντίδου, 

τηλ. 27520-96129) 

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο 

«Θεατρική Αγωγή και Θεατρικό Παιχνίδι» - Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 00000558032 

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο 

«Σκηνοθεσία Θεάτρου και Κινηματογράφου»- Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 

00000558039 

 

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 17.07.2015 (παρατείνεται το εαρινό 

εξάμηνο σύμφωνα με την 2/05.05.015 απόφαση της Συγκλήτου). 

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα να υποβάλουν ηλεκτρονικά 

την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ 

(http://apella.minedu.gov.gr )  μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως 

αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου www.uop.gr  (Ανακοινώσεις/ Θέσεις Εργασίας), και στις  Γραμματείες των  

Τμημάτων, όπου μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες. 

 

 

http://apella.minedu.gov.gr/
http://www.uop.gr/
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Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 8 καθηγητών 
Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 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) 

 -Μία (1) θέση καθηγητή  στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο 

«Παθολογική Ανατομική-Κυτταρολογία» 

 

ΤΟΜΕΑΣ : Μορφολειτουργικός 
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 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 στη Γραμματεία της Ιατρικής 

Σχολής. 

 

 

 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας: Πρόσληψη 1 ατόμου 
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, που εδρεύει στη Βέροια, ανακοινώνει την πρόσληψη με 

σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως και τις 30-10- 

2015, πενθήμερης απασχόλησης όχι πέραν των 40 ωρών εβδομαδιαίως, ενός (1) ατόμου, 

για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων, για τις ανάγκες του υποέργου 3: «Στερέωση, 

Συντήρηση και Αποκατάσταση Οθωμανικού Τεμένους «ΧΟΥΝΚΙΑΡ ΤΖΑΜΙ» στην Έδεσσα» 

του έργου: 2011ΕΠ00880015 Αναβάθμιση Πολυχώρου Πολιτισμού « Μ. Αλέξανδρος» και 

Περιβάλλοντος Χώρου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής: 

http://apella.minedu.gov.gr/
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1ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να 

συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, 

νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς 

πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια 

αρχή, είτε ταχυδρομικά στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: ΕΦ.Α. Ημαθίας, Αντ. 

Καμάρα 3, ΤΚ 591 00, Βέροια Ημαθίας, υπόψιν κ. Ν. Παγιούλα (τηλ. επικοινωνίας: 23310 

29737). 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 06-05-2015 έως και 12-05-2015. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΛΗΚ465ΦΘ3-Θ69/document  

 

 

 

Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης: Πρόσληψη 1 ατόμου 
Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, σύμφωνα με την 

με αρ. 674/Θ.24ο/07-04-2015 Πράξη της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κρήτης, 

στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της πράξης με τίτλο: «ΘΑΛΗΣ – Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ - 

Ενοποιημένη Προσέγγιση στην ερμηνεία της σεισμικότητας με τη συνδυασμένη χρήση 

Εργαστηριακών Πειραμάτων θραύσης και καινοτόμων μεθοδολογιών επεξεργασίας 

σεισμολογικών δεδομένων & Στατιστικής Φυσικής- Εφαρμογή στο γεωδυναμικό σύστημα 

του Ελληνικού Τόξου (SEISMO FEAR HELLARC)», που υλοποιείται στo πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» - 2007-2013, με 

κωδικό MIS 380208,, ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης 

έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών, πεντάμηνης απασχόλησης, διάρκειας 

έως και τις 30-09-2015 στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης (Χανιά), ειδικότητας  

1ΠΕ Φυσικών και Τεχνολογικών Επιστημών. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ/ΠΡΑΞΗΣ:  

Σκοπός του έργου είναι η διερεύνηση της φυσικής των πετρωμάτων και της λιθόσφαιρας, 

προκειμένου να κατανοηθεί, μέσω εργαστηριακών πειραμάτων και θεωρητικής 

μοντελοποίησης, η μικροσκοπική συμπεριφορά των πετρωμάτων και η εφαρμογή της στο 

μακροσκοπικό γεωδυναμικό σύστημα, όπως εκδηλώνεται με τη σεισμικότητα.  

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΛΗΚ465ΦΘ3-Θ69/document
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Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλουν την 

πρόταση τους σε σφραγισμένο φάκελο. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να καταθέσουν 

(ή να αποστείλουν) και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση 

ορθής κρίσης για τις γνώσεις, την εμπειρία, την προσωπικότητα και να βοηθήσει την 

Επιτροπή Αξιολόγησης στη διαμόρφωση γνώμης για την καταλληλότητά τους.  

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα 

γίνεται στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Κρήτης, καθημερινά 9.00-15.30.  

Αποστολή φακέλων των υποψηφίων μπορεί να γίνεται και ταχυδρομικά στην κάτωθι 

διεύθυνση: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ  

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης  

Εσταυρωμένος, Τ.Θ. 1939, Τ.Κ. 710 04,  

Ηράκλειο Κρήτης. 

Στο φάκελο θα πρέπει να υπάρχει η ένδειξη:  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ  

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης  

(Γραφείο Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, ΤΕΙ Κρήτης,  

Εσταυρωμένος, Τ.Κ. 710 04, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Θ. 1939 ).  

Για το Πρόγραμμα: «ΘΑΛΗΣ – Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ - Ενοποιημένη Προσέγγιση στην ερμηνεία της 

σεισμικότητας με τη συνδυασμένη χρήση Εργαστηριακών Πειραμάτων θραύσης και 

καινοτόμων μεθοδολογιών  

επεξεργασίας σεισμολογικών δεδομένων & Στατιστικής Φυσικής- Εφαρμογή στο 

γεωδυναμικό σύστημα του Ελληνικού Τόξου (SEISMO FEAR HELLARC)»  

με αρ. πρωτ.1137/Φ.30.1/04-05-2015  

Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

απευθύνονται: Επιστημονικός Υπεύθυνος: Φίλιππος Βαλλιανάτος, Τηλ. 28210 – 23016,  

e- mail: fvallian@chania.teicrete.gr   

Για ερωτήματα που ενδεχόμενα προκύψουν σχετικά με το παρόν τεύχος της πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν τα ερωτήματα 

τους κάθε ημέρα τις ώρες εργασίας δημοσίων υπηρεσιών στην κα Κλαίρη Νικηφόρου, τηλ. 

2810 379161, email: kleoniki21@staff.teicrete.gr  . 

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 19-05-2015 (ώρα 13.00μ.μ.). 

mailto:fvallian@chania.teicrete.gr
mailto:kleoniki21@staff.teicrete.gr
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Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decision/69Ε14691Ο3-ΒΥΚ/document  

 

 

 

Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού 

Ραδιοηλεκτρονικών – Ραδιοεπικοινωνιών του Υπουργείου 

Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού ΚΕΣΕΝ/ΡΗ-ΡΕ: 

Πρόσληψη 1 ατόμου 
Το Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Ραδιοηλεκτρονικών – 

Ραδιοεπικοινωνιών του Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού, που 

εδρεύει στον Ασπρόπυργο Ελευσίνας, προτίθεται να προσλάβει για το εκπαιδευτικό έτος 

2014-2015 σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 110/1986,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

της παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν. 1943/91, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του Ν. 

2026/1992 (ΦΕΚ Α’ 43), σε συνδυασμό με το 1ο εδάφιο της περίπτωσης β.β του άρθρου 24 

και την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.2190/1994, και με την Αριθ.Πρωτ.: 

2901.02/16/15/28-04-2015 έγκριση ΥΠΟΥΝΤ/ΔΔΥ 1Ο, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) 

ωρομίσθιου καθηγητή για να διδάξει μαθήματα της ειδικότητας ως εξής :  

Ραδιοτηλεγραφητής Α΄ τάξης Ε.Ν., με πτυχίο REO B΄. 

Αντικείμενα διδασκαλίας: 

• Διεθνείς Κανονισμοί Ραδιοεπικοινωνιών . 

• Παγκόσμιο Ναυτιλιακό Σύστημα Κινδύνου και Ασφάλειας 

• Επίγειες Επικοινωνίες 

• Δορυφορικές Επικοινωνίες 

• Γενικές Επαγγελματικές Γνώσεις 

• Εισαγωγή στις Ραδιοεπικοινωνίες 

• Πυξίδες 

• Αυτόματα Πηδάλια 

• Δρομόμετρα 

• Βυθόμετρα 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decision/69Ε14691Ο3-ΒΥΚ/document
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• Ραντάρ 

• Συστήματα Προσδιορισμού Θέσης. 

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ή 

αποστείλουν "ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ –ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή EXPRESS" στο Κ.Ε.Σ.Ε.Ν./ ΡΗ-ΡΕ, Παραλία 

Ασπροπύργου, Τ. Κ. 193 00, Ασπρόπυργος Ελευσίνας, αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά 

και τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ. Περίληψη της 

ανακοίνωσης δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών και μία του Πειραιά. 

Αντίγραφο ανακοίνωσης αποστέλλεται σε ΠΕΡΡΑΕΝ, ΠΝΟ και Ε.Ε.Ε στη ΥΠΟΥΝΤ/ΔΔΥ Β’ και 

τοιχοκολλάτε στο Κατάστημα του ΚΕΣΕΝ και στο Δημοτικό Κατάστημα Ασπροπύργου. 

Επίσης αναρτάται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Υπουργείου 

(Αναζήτηση: : Ανά είδος/ Πράξεις Οργανωτικού και Διοικητικού Περιεχομένου/Προκήρυξη 

πλήρωσης θέσεων  και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.yen.gr . 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα 

τηλέφωνα: 210 5570450, 5574956 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 05-05-2015 έως και 14-05-2015. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decision/69ΣΝ465ΦΘΘ-ΛΝΡ/document  

 

 

Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης: Πρόσληψη 1 ατόμου 
 Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, σύμφωνα με 

την με αρ. 666/Θ.19ο/12-02-2015 & 673/Θ.40ο/01-04-2015 Πράξη της Επιτροπής 

Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ΒΙΟ-ΔΡΑΣΙΣ (Bio-

Drasis) «Προώθηση βιολογικών καλλιεργειών μέσω Διαδικτυακών συμπράξεων 

Συνεργασίας (Promoting organic farming through virtual alliances)», με κωδικό 11-SYN-2-

588 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ, ΕΘΝΙΚΟ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, ΕΣΠΑ 2007-2013, ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ, 

«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011», Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους 

Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους, 

ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου, ιδιωτικού 

http://www.yen.gr/
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decision/69ΣΝ465ΦΘΘ-ΛΝΡ/document
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δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών, τρίμηνης απασχόλησης, διάρκειας έως και τις 30-06-

2015, στο Ηράκλειο Κρήτης, ειδικότητας Προσωπικού Υποστήριξης. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΒΙΟ-ΔΡΑΣΙΣ:  

Το προτεινόμενο έργο αφορά στην ανάπτυξη ενός συνεργατικού συστήματος υποστήριξης 

των διαδικασιών (παραγωγής, εποπτείας, προγραμματισμού, εμπορικής διάθεσης και 

αξιοποίησης γνώσεων) της βιολογικής καλλιέργειας έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η 

αποκομιδή ωφελημάτων που απορρέουν από την ηλεκτρονική δικτύωση των εταίρων που 

συνιστούν ή εμπλέκονται στην παραγωγική αλυσίδα της βιολογικής καλλιέργειας. 

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλουν την 

πρόταση τους σε σφραγισμένο φάκελο. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να καταθέσουν 

(ή να αποστείλουν) και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση 

ορθής κρίσης για τις γνώσεις, την εμπειρία, την προσωπικότητα και να βοηθήσει την 

Επιτροπή Αξιολόγησης στη διαμόρφωση γνώμης για την καταλληλότητά τους.  

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα 

γίνεται στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Κρήτης, καθημερινά 9.00-15.30.  

Αποστολή φακέλων των υποψηφίων μπορεί να γίνεται και ταχυδρομικά στην κάτωθι 

διεύθυνση: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ  

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης  

Εσταυρωμένος, Τ.Θ. 1939, Τ.Κ. 710 04,  

Ηράκλειο Κρήτης. 

Στο φάκελο θα πρέπει να υπάρχει η ένδειξη:  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ  

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης  

(Γραφείο Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, ΤΕΙ Κρήτης,  

Εσταυρωμένος, Τ.Κ. 710 04, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Θ. 1939 ).  

Για το Πρόγραμμα: «(Bio-Drasis)- Προώθηση Βιολογικών καλλιεργειών μέσω Διαδυκτιακών 

συμπράξεων Συνεργασίας (Promoting organic farming through virtual alliances)>>. 

με αρ. πρωτ.1138/Φ.30.1/04-05-2015  

Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

απευθύνονται: Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δημοσθένης Ακουμιανάκης, τηλ. 28210  379190,  

e- mail: da@ie.teicrete.gr   

mailto:da@ie.teicrete.gr
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Για ερωτήματα που ενδεχόμενα προκύψουν σχετικά με το παρόν τεύχος της πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν τα ερωτήματα 

τους κάθε ημέρα τις ώρες εργασίας δημοσίων υπηρεσιών στην κα Κλαίρη Νικηφόρου, τηλ. 

2810 379161, 

 e-mail: kleoniki21@staff.teicrete.gr . 

 

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 19-05-2015 (ώρα 13.00μ.μ.). 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decision/ΩΜΖ44691Ο3-5ΘΝ/document  

 

 

Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας : Πρόσληψη 2 ατόμων 
Η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, που εδρεύει στη Λιβαδειά, ανακοινώνει την πρόσληψη, 

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτάμηνης διάρκειας, για την 

κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, 

ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής: 

1ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργων (ομάδας Ζ’, τάξης Γ’) 

1ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργων (ομάδας Ε’, τάξης Γ’) 

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: Περιφερειακή Ενότητα 

Βοιωτίας, Φίλωνος 35-39, Τ.Κ.321 00, Λιβαδειά, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού 

& Μισθοδοσίας, υπόψιν κ. Δήμητρας Τριανταφυλλοδήμου (τηλ. επικοινωνίας: 22613 

50275) ή κ. Παναγιώτας Σκαλτσά (τηλ. επικοινωνίας: 22613 50274). 

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 08-05-2015 έως και 17-05-2015. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/610Ρ7ΛΗ-ΙΤΕ/document  

mailto:kleoniki21@staff.teicrete.gr
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decision/ΩΜΖ44691Ο3-5ΘΝ/document
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/610Ρ7ΛΗ-ΙΤΕ/document
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Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»: 

Πρόσληψη 1 ατόμου 
Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», της Γ. Γραμματείας Έρευνας 

και Τεχνολογίας, που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, στο πλαίσιο υλοποίησης του 

προγράμματος / έργου «Διαχείριση Συνεδριακού Κέντρου – Οργάνωση, Προβολή, 

Υποστήριξη ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος» (E-11414), Απόφαση 367ης Συν. Δ.Σ./15-11-2006, 

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης 

μίσθωσης έργου, διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης, για μία (1) θέση 

εξωτερικού συνεργάτη, ως εξής: 

Αντικείμενο της θέσης: 

1)Η υποστήριξη χρηστών πληροφοριακών συστημάτων, με αντικείμενο την εγκατάσταση 

μηχανογραφικού εξοπλισμού στους χώρους του Συνεδριακού Κέντρου. 

2)Τη μηχανογραφική υποστήριξη της ομάδας Δημοσίων Σχέσεων, κατά το σχεδιασμό και 

την οργάνωση των συνεδρίων και των εκδηλώσεων. 

3)Την περαιτέρω ανάπτυξη του ιστότοπου και των μέσω κοινωνικής δικτύωσης καθώς και 

των δράσεων εξωστρέφειας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». 

 

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις και 

πλήρη αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα με περιγραφή προϋπηρεσίας και ονόματα δύο 

επαγγελματιών εκτός του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του 

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» (ταχ. διεύθυνση: Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού 

Λογαριασμού, Τ.Θ. 60037, Τ.Κ. 153 10, Αγία Παρασκευή). 

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην 

ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/ ). 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες με την κ. Σοφία Μαγκιά, στο τηλέφωνο 210 6503022 και στο e-

mail: smagki@central.demokritos.gr . 

Σε κάθε αίτηση πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος του έργου («Διαχείριση 

Συνεδριακού Κέντρου – Οργάνωση, Προβολή, Υποστήριξη ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος»), ο αριθμός 

του έργου (E-11414), η αρμόδια για πληροφορίες (κα Σοφία Μαγκιά) και ο αριθμός 

πρωτοκόλλου (015/2015-2205) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

http://www.demokritos.gr/
mailto:smagki@central.demokritos.gr


Τρίτη, 12 Μαΐου 2015                        Αριθ. Τεύχους: 234 
 
Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  
 

 

28 
 

 

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 15-05-2015. 

 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/73ΝΨ469ΗΕΒ-ΗΩ7/document  

 

 

Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του 

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»: Πρόσληψη 5 ατόμων 
Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», 

στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «PYRONES – Μοντελοποίηση της 

φωτιάς και σύστημα προσομοίωσης εκκένωσης» (E-11887), Απόφαση ΓΓΕΤ με αρ.πρ. 

7137/24-6-2014 – ΔΙΜΕΡΕΙΣ, ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Ε & T ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ, προσκαλεί 

τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης 

έργου, για πέντε (5) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, ως εξής: 

 1 ΠΕ ή ΤΕ με κατεύθυνση Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ ή Ηλ/γου Μηχανικού 

Διάρκεια Έργου : 4,1μήνες 

1 ΠΕ ή ΤΕ με κατεύθυνση Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ ή Ηλ/γου Μηχανικού 

Διάρκεια Έργου : 6,56 μήνες 

1 ΠΕ ή ΤΕ με κατεύθυνση Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ ή Ηλ/γου Μηχανικού 

Διάρκεια Έργου : 4.64 μήνες 

1ΠΕ ή ΤΕ με κατεύθυνση Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ ή Ηλ/γου Μηχανικού 

Διάρκεια Έργου : 6 μήνες 

1 ΠΕ ή ΤΕ με κατεύθυνση Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ ή Ηλ/γου Μηχανικού 

Διάρκεια Έργου : 3,44 μήνες. 

 

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις 

και πλήρη αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα με περιγραφή προϋπηρεσίας και ονόματα 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/73ΝΨ469ΗΕΒ-ΗΩ7/document
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δύο επαγγελματιών εκτός του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού 

του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» (ταχ. διεύθυνση: Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού 

Λογαριασμού, Τ.Θ. 60037, Τ.Κ. 153 10, Αγία Παρασκευή). 

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην 

ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/ ) και στην ιστοσελίδα του 

Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, στη διεύθυνση: www.iit.demokritos.gr . 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες με την κ. Κωνσταντίνα Σιμάτου ή την κ. Καλλιρόη Παρούση στο 

τηλέφωνο: 210 6503148. 

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο (Ι.Π.&Τ.), το ακρωνύμιο του 

έργου (PYRONES), η αρμόδια για πληροφορίες (κ. Κων/να Σιμάτου ή κ. Καλλιρόη Παρούση), 

η θέση που ενδιαφέρει και ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2015-2226) της εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος. 

 

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 15-05-2015. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω2ΗΧ469ΗΕΒ-39Ι/document  

 

 

Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου: Πρόσληψη 5 ατόμων 
Ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου, που εδρεύει στις Τζερμιάδες Λασιθίου Κρήτης,  ανακοινώνει 

την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης 

διάρκειας, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των 

υπηρεσιών του και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής: 

3ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων  

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα 

γραφεία του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, (Τζερμιάδων Τ.Κ. 720 52, Οροπέδιο Λασιθίου, 

τηλ: 28440 89055) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Μαρμακεθιανάκη 

Ελευθερία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 06-05-2015 έως και 15-05-2015. 

http://www.demokritos.gr/
http://www.iit.demokritos.gr/
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω2ΗΧ469ΗΕΒ-39Ι/document
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Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΡΑΒΩΞΩ-Θ4Ε/document  

 

 

 

 

Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος : 

Πρόσληψη 1 ατόμου 
Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος, στο πλαίσιο υλοποίησης του 

προγράμματος / έργου «Παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη των εταιρειών που 

στεγάζονται στο Τεχνολογικό & Επιστημονικό Πάρκο Αττικής ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ» (E-10471), 

Απόφαση 246ης Συν. Δ.Σ. / 28-7-1998, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν 

προτάσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα 

παράτασης, για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη – Πτυχιούχου ΑΕΙ, 

κατόχου μεταπτυχιακού τίτλου θετικών επιστημών, με επαρκή εμπειρία στους ακόλουθους 

τομείς: 

- Συγγραφή και διαχείριση προτάσεων σε θέματα Καινοτομίας, Έρευνας και 

Επιχειρηματικότητας. 

- Ανάπτυξη στρατηγικής αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων. 

- Συντονισμός ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων. 

 

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι αιτήσεις και πλήρη αναλυτικά βιογραφικά 

σημειώματα με περιγραφή προϋπηρεσίας και ονόματα δύο επαγγελματιών εκτός του 

ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» που έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τον υποψήφιο – εάν τους 

ζητηθεί – πρέπει να υποβληθούν, στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. 

«Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού 

Λογαριασμού, Τ.Θ. 60037, 153 10 Αγία Παρασκευή). 

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην 

ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/ ). 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες με την κα Γεωργία Φαρμάκη στο τηλέφωνο: 210 6503078 και 

στο e-mail: farmaki@admin.demokritos.gr  

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΡΑΒΩΞΩ-Θ4Ε/document
http://www.demokritos.gr/
mailto:farmaki@admin.demokritos.gr
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Προσοχή: Σε κάθε αίτηση πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος του έργου: «Παροχή υπηρεσιών 

για την υποστήριξη των εταιρειών που στεγάζονται στο Τεχνολογικό & Επιστημονικό Πάρκο 

Αττικής ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ»), ο αριθμός του έργου (E-10471), η αρμόδια για πληροφορίες (κ. 

Γεωργία Φαρμάκη) και ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2015-2164). 

 

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 15-05-2015. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/660Μ469ΗΕΒ-ΑΓΘ/document  

Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας – Θάσου: Πρόσληψη 1 ατόμου 
Ανακοινώνουμε την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση 

εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων 

για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης ως την 

ολοκλήρωση του εν λόγω έργου: 

ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Τομέας: Συντήρηση αρχαιολογικών & 

ιστορικών αντικειμένων) Δύο (2) 

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, 

καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα 

δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, 

εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο 

κτίριο διοίκησης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας – Θάσου, Κύπρου 14, 65110 

καθημερινά 9.00-13.30, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι 

αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην 

Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων), στο κτίριο διοίκησης της 

Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας – Θάσου, Κύπρου 14, 65110 Καβάλα (στον φάκελο να 

σημειωθεί: Για πρόσληψη στο έργο «Aποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Δράμας», 

τηλ. πληροφοριών: 2510224716 κ. Μ. Αραμπατζή), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων 

ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης, στο διαδικτυακό κόμβο 

(ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr ), του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ (http:// 

www.yppo.gr ) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της 

Υπηρεσίας (από 11.05.2015 έως 15.05.2015 και τις ώρες 09.00 έως τις 13.30). 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ψ06Ζ465ΦΘ3-ΠΓΧ/document  

 

 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/660Μ469ΗΕΒ-ΑΓΘ/document
http://diavgeia.gov.gr/
http://www.yppo.gr/
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ψ06Ζ465ΦΘ3-ΠΓΧ/document
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Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας (Ι.Ν.Ν.) του 

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»: Πρόσληψη 1 ατόμου 
Το Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας (Ι.Ν.Ν.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», που 

εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού 

προγράμματος / έργου «Νανοδιάστατες διατάξεις ReRAM με ηλεκτροχημικά ελεγχόμενες 

διεπιφάνειες από Γραφένιο» (E-11852), «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας- Γερμανίας 

2013-2015» - με κωδικό έργου ΓΓΕΤ 2316 - προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να 

υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, εξάμηνης διάρκειας, για 

μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, στο θεματικό πεδίο «Ηλεκτρικός 

χαρακτηρισμός διατάξεων μνήμης ReRAM». 

 

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να 

υποβληθούν  στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (ταχ. δ/νση: 

ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, Τ.Θ. 600 37, Τ.Κ.153 10, Αγία 

Παρασκευή). Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται 

αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/ ). 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρ. Παναγιώτη Δημητράκη, στο τηλέφωνο 210 6503118 

και στο e-mail: p.dimitrakis@inn.demokritos.gr  

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο τίτλος του έργου 

(«Νανοδιάστατες διατάξεις ReRAM με ηλεκτροχημικά ελεγχόμενες διεπιφάνειες από 

Γραφένιο»), ο αριθμός του έργου (E-11852), ο αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ. Παναγιώτης 

Δημητράκης) και ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2015-2208) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 15-05-2015. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω37Τ469ΗΕΒ-ΙΕΕ/document  

 

 

http://www.demokritos.gr/
mailto:p.dimitrakis@inn.demokritos.gr
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω37Τ469ΗΕΒ-ΙΕΕ/document


Τρίτη, 12 Μαΐου 2015                        Αριθ. Τεύχους: 234 
 
Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  
 

 

33 
 

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου 

Πανεπιστημίου: Πρόσληψη 1 ατόμου 
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, που εδρεύει 

στην Καλλιθέα Αττικής, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίασης υπ’ αριθμ. 298/24-04-

2015 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: 

«Μελέτη του PAF και των ενζύμων μεταβολισμού του στην HIV λοίμωξη και της σχέσης 

διατροφικών παραμέτρων στα επίπεδα PAF, στη δραστικότητα των ενζύμων του και στους 

παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνους σε ασθενείς με HIV λοίμωξη» με κωδικό ΚΕ 311, 

ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, με σύμβαση μίσθωσης έργου με σκοπό την 

υποστήριξη της λειτουργίας του ανωτέρω προγράμματος, τετράμηνης διάρκειας μετά την 

υπογραφή της, η οποία δύναται να παραταθεί εφόσον κριθεί απαραίτητο μετά από αίτημα 

του Επιστημονικά Υπευθύνου και Απόφασης του Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου και 

συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής: 

 

1ΠΕ Χημικός με Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών. 

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους υποψηφίους με 

οποιοδήποτε τρόπο αρκεί να περιέλθουν στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού 

Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (το οποίο λειτουργεί από 10:00 π.μ. 

έως 15:00 μ.μ.- από Δευτέρα έως Παρασκευή (ταχ. δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 70, ΤΚ 176 71, 

Καλλιθέα). Οι αιτήσεις μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικά με ευθύνη του υποψηφίου 

ως προς το περιεχόμενο και το χρόνο που αυτές θα περιέλθουν στο πρωτόκολλο του 

Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Οι 

αιτήσεις που θα ταχυδρομηθούν πρέπει να βρίσκονται τοποθετημένες σε σφραγισμένο 

φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται η θέση – το έργο και ο αριθμός πρωτοκόλλου της 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος την οποία αφορούν, καθώς και τα πλήρη στοιχεία 

του υποψήφιου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας).  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στην κ. Μ. 

Μαλλίδου, από 10:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ.- από Δευτέρα έως Παρασκευή- Ελ. Βενιζέλου 70, 

Τ.Κ. 176 71 Καλλιθέα και στο τηλ. 210 9549265.  

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δημοσιευθεί στον ημερήσιο τύπο και 

στους ιστοχώρους της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ (sites.diavgeia.gov.gr/hua) και του Χαροκοπείου 

Πανεπιστημίου (galaxy.hua.gr/~elke). 
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Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 20-05-2015 (ώρα 12.00μ.μ.). 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/790Α4691ΒΣ-ΜΧ8/document  

 

 

Δήμος Καλαμαριάς: Πρόσληψη 7 ατόμων 
Ο Δήμος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, συνολικά επτά (7) ατόμων, για τις 

κατεπείγουσες και εποχικές ανάγκες του Δημοτικού Κοιμητηρίου Καλαμαριάς και 

συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής: 

 

2ΥΕ Εργάτες Ταφής-Εκταφής 

5ΥΕ Εργάτες γενικά  

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν έντυπη 

αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο 

Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου (ταχ. δ/νση: Αγίου Νικολάου & Μικρουλέα γωνία, Τ.Κ. 

551 32, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης). 

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 06-05-2015 έως και 15-05-2015. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/79Μ4ΩΕΡ-ΥΛ3/document  

 

 

 

 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/790Α4691ΒΣ-ΜΧ8/document
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/79Μ4ΩΕΡ-ΥΛ3/document
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ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ-

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ 
 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων 

στο Πολυτεχνείο Κρήτης 
 

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της αριθμ. πρωτ. 3677/17.4.2015 ανακοίνωσης – 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Πολυτεχνείο Κρήτης, 

με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 6Β67469Β6Ν-ΕΛΛ 

 

 

Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση επτά(07) μονίμων 

υπαλλήλων κατηγορίας ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων και ΔΕ Νυκτοφυλάκων στην Εθνική 

Πινακοθήκη και Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου (ΕΠΜΑΣ)» 

 

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθ. πρωτ.: 802/27.4.2015 Πρόσκλησης της 

Εθνικής Πινακοθήκης και Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτζου αναφορικά με το αντικείμενο του 

θέματος, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ):7ΔΛΥ469ΗΓ9-ΓΣ4. 

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Ταμείο Διοικήσεως και 

Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών (Τ.Δ.Δ.Π.Δ.) 

 

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της αριθμ. πρωτ. 403/05.05.2015 ανακοίνωσης – 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Ταμείο Διοικήσεως 

και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 

Ω6ΑΨ4691Ο1-ΒΨ0 

 

 

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9267469%CE%926%CE%9D-%CE%95%CE%9B%CE%9B?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9267469%CE%926%CE%9D-%CE%95%CE%9B%CE%9B?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%94%CE%9B%CE%A5469%CE%97%CE%939-%CE%93%CE%A34?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A96%CE%91%CE%A84691%CE%9F1-%CE%92%CE%A80?inline=true

