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Πρόσκληση για την πλήρωση των θέσεων του Προέδρου και των μελών 

του Δ.Σ. του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου 
 

Σύμφωνα με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενοι 

υποψήφιοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων του 

Προέδρου και των τεσσάρων (4) τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ανεξάρτητης διοικητικής αρχής «Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο», το οποίο εδρεύει 

στην Αθήνα και διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4270/2014, να υποβάλλουν αίτηση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος με συνημμένο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο σύνδεσμο 

https://online.ekdd.gr/applications/, από 17/7/2015 έως και 26/7/2015. 

Σημειώνεται ότι αιτήσεις που α) δε θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στην προαναφερόμενη 

διεύθυνση ή β) δε θα φέρουν στοιχεία τηλεφωνικής ή και ηλεκτρονικής επικοινωνίας, δε 

θα εξετάζονται. Πηγή: http://www.minfin.gr/ 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
 

Επαναπροκήρυξη πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου πέντε (5) ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών με εξειδίκευση στην επεξεργασία του λίθου 

(λόγω του επείγοντος) για την εκτέλεση του ενταγμένου στο ΕΣΠΑ, Ε.Π. ≪ Μακεδονίας-

Θράκης 2007- 2013≫ αρχαιολογικού έργου: ≪Αποκατάσταση και ανάδειξη του 
βορειοδυτικού τμήματος του οχυρωματικο περιβόλου της Διοκλητιανούπολης≫. 

Ανακοινώνεται η πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
συνολικά πέντε (5) ατόμων με εξειδίκευση στην επεξεργασία του λίθου (κτίσιμο, λάξεμα, 
αρμολόγημα) λόγω του επείγοντος για την ολοκλήρωση του αρχαιολογικού έργου 

≪Αποκατάσταση και ανάδειξη του βορειοδυτικού τμήματος του οχυρωματικού περιβόλου 

της Διοκλητιανούπολης≫  

ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών (με εξειδίκευση στην επεξεργασία του λίθου): Πέντε (5) 
θέσεις 

Για 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης 

Περιοχή: Άργος Ορεστικό 

Υποβολή αιτήσεων από 15/07/2015 έως και 21/07/2015 από τις 09:00 π.μ. έως και τις 
13:00 μ.μ. 

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση:  

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΘΧΡ465ΦΘ3-ΑΑ1?inline=true 

 

 

https://online.ekdd.gr/applications/
https://online.ekdd.gr/applications/
http://www.minfin.gr/
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΘΧΡ465ΦΘ3-ΑΑ1?inline=true


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  
 

Προκηρύσσεται διαγωνισμός για την απόκτηση πιστοποίησης επάρκειας εκτελωνιστή της 

Τελωνειακής Περιφέρειας του άρθρου 5 του Ν.718/77 Μυτιλήνης που έχει έδρα τη 

Μυτιλήνη στη ∆ιεύθυνση Τελωνείου Μυτιλήνης και περιλαμβάνει την Περιφέρεια Βορείου 

Αιγαίου.   

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί υπό την εποπτεία Εξεταστικής Επιτροπής. Η έναρξη του 

διαγωνισμού θα γίνει στις 26 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Σάββατο, σύμφωνα με το 

πρόγραμμα, που θα εκδοθεί από την Εξεταστική Επιτροπή, στο οποίο θα καθορισθεί και 

ο τόπος διενέργειας του.  

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση:  

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9A%CE%9C%CE%9F%CE%97-

8%CE%9D%CE%A6?inline=true 

 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

(ΙΠΤΗΛ) 
Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού 
Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του 
έργου «Διεπιστημονική Συνεργασία στην Περιοχή “Ενέργεια και Περιβάλλον” για την 
Στρατηγική Ανάπτυξη, Διατήρηση της Αριστείας και Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας 
του ΕΚΕΤΑ, μέσω της αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων-ΚΡΗΠΙΣ» που 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης -ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«“Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα” και Περιφερειών σε μετάβαση» του Εθνικού 
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο 
Έργο «Αναπτυξιακές προτάσεις ερευνητικών φορέων-ΚΡΗΠΙΣ», απευθύνει Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης 
έργου ιδιωτικού δικαίου, για μία (1) θέση συνεργάτη, όπως ειδικότερα περιγράφεται 
κατωτέρω: 

ΘΕΣΗ: Επιστημονικός Συνεργάτης ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού 
Υπολογιστών / Πληροφορικής 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ: Ολοκλήρωση των αλγορίθμων εξοικονόμησης ενέργειας και του 
συστήματος λήψης αποφάσεων στο ενοποιημένο διαδικτυακό περιβάλλον διεπαφής του 
έργου. 

Διάρκεια Σύμβασης Ανάθεσης Έργου: 3 μήνες (με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη 
του έργου ή, σε περίπτωση παράτασης του έργου, μέχρι τη λήξη της παράτασής του). 

Συνολικό Ποσό: Η συνολική αμοιβή θα είναι ανάλογη των προσόντων των υποψηφίων 
και  της διάρκειας απασχόλησής τους μέχρι του ύψους του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού του έργου. 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9A%CE%9C%CE%9F%CE%97-8%CE%9D%CE%A6?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9A%CE%9C%CE%9F%CE%97-8%CE%9D%CE%A6?inline=true


Θα ληφθούν υπόψη μόνο οι προτάσεις που θα κατατεθούν ή θα αποσταλούν σε 
σφραγισμένο φάκελο και θα παραληφθούν από το ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ, με ευθύνη του 
υποψηφίου, το αργότερο μέχρι την 27 Ιουλίου 2015 και ώρα 14.00 στη διεύθυνση: 

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)  

6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης 

Τ.Θ. 60361 

570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη 

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση:  

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A83%CE%93469%CE%97%CE%A18-
%CE%987%CE%98?inline=true 

 

 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ: «Ανάπτυξη πρακτικών προώθησης του γραμματισμού των νηπίων μέσα από 
την ατομική και ομαδική συμμετοχή τους σε καταστάσεις παιχνιδιού οργανωμένες σε 
παιδικούς σταθμούς και Εναλλακτικές Μορφές Αξιολόγησης» 

Για τις ανάγκες του έργου του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: «Ανάπτυξη πρακτικών  
προώθησης του γραμματισμού των νηπίων μέσα από την ατομική και ομαδική 
συμμετοχή τους σε καταστάσεις παιχνιδιού οργανωμένες σε παιδικούς σταθμούς και 
εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης» με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή 
Βασίλειο Τσάφο ζητούνται άτομα για την ερευνητική υποστήριξη των εργασιών του 
Έργου. Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του Έργου είναι 
μέχρι την 31.08.2019. Η σύμβαση που θα υπογραφεί με το ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ  θα είναι 
σύμβαση μίσθωσης έργου και θα είναι διάρκειας έως 31.08.2016, με δυνατότητα 
ανανέωσης ή παράτασης μέχρι την λήξη του έργου και εφόσον αυτό επιτραπεί από το 
πλαίσιο υλοποίησης του έργου. 

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος γίνεται βάσει της Κ.Υ.Α 679/1996 (ΦΕΚ Β’ 826),  
όπως ισχύει σήμερα, και τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού  
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η Παρασκευή 24 Ιουλίου 2015 
(24/07/2015). 

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση:  

https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%9C%CE%A6746%CE%A8%CE%962%CE%9D-
%CE%98%CE%A9%CE%A0?inline=true 

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A83%CE%93469%CE%97%CE%A18-%CE%987%CE%98?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A83%CE%93469%CE%97%CE%A18-%CE%987%CE%98?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%9C%CE%A6746%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%98%CE%A9%CE%A0?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%9C%CE%A6746%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%98%CE%A9%CE%A0?inline=true


 

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ 

ΕΡΕΥΝΑΣ 
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα 
με την απόφαση της συνεδρίας υπ’ αριθμ.303/17-06-2015 της Επιτροπής Εκπαίδευσης 
και Ερευνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «ATHLOS: Ageing Trajectories of 
Health: Longitudinal Opportunities and Synergies» με κωδικό ΚΑ 315, το οποίο 
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με ένα (1) 
άτομο, κάτοχο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Διαιτολογία - Διατροφή, με 
σύμβαση μίσθωσης έργου για την υποστήριξη των εργασιών του ανωτέρου 
προγράμματος.  

Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος απαιτούνται τα εξής: 

Έργο:  Ένα (1) άτομο ΠΕ Τμήματος Διαιτολογίας - Διατροφής με Μεταπτυχιακό Τίτλο 
Ειδίκευσης και Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών 

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 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. - από  
Δευτέρα έως Παρασκευή - Ελ. Βενιζέλου 70, ΤΚ 176 71, Καλλιθέα) το αργότερο  μέχρι τις 
29/07/2015 και ώρα 12:00 μ.  

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση:  

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A0%CE%97%CE%964691%CE%92%CE%A3-
%CE%9C73?inline=true 

 

ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, ενός (1) ατόμου για την εφαρμογή του προγράμματος 
ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των αιγών και των προβάτων στις 
αιγοπροβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, ΠΕ 
Γεωτεχνικών (Κτηνιάτρων).  

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς αίτηση, 
συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού – 
Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, Γεωργίου Καραϊσκάκη 1, 
Καρπενήσι Τ.Κ. 36100 (Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας) κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες (Πληροφορίες: 2237350729, 2237350718). Η προθεσμία υποβολής των 
αιτήσεων αρχίζει από 16 - 07 -2015, (ημερομηνία ανάρτησης) έως και 27- 07-2015.  

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση:  

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%94307%CE%9B%CE%97-

%CE%9E%CE%998?inline=true 

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A0%CE%97%CE%964691%CE%92%CE%A3-%CE%9C73?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A0%CE%97%CE%964691%CE%92%CE%A3-%CE%9C73?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%94307%CE%9B%CE%97-%CE%9E%CE%998?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%94307%CE%9B%CE%97-%CE%9E%CE%998?inline=true


 

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ  Ιωαννίνων 
Πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» 

του έργου «Βελτίωση - Τροποποίηση 13ης Επαρχιακής Οδού Ν. Ιωαννίνων (Ε.Ο. 

Ιωαννίνων Ηγουμενίτσας-Ζωοδόχος-Γραμμένο-Βαγενίτι-Πολύλοφος-Λύγγος)» (κωδικός 

ΣΑΕΠ 0188, κωδικός πράξης 2011ΕΠ01880046). 

Ανακοινώνεται η πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού και εργατοτεχνικού 

προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για τη 

διενέργεια ανασκαφικών εργασιών στο πλαίσιο εκτέλεσης των αρχαιολογικών έργων. 

Ειδικότητα: ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες (1 θέση) 

Υποβολή αιτήσεων έως 22/07/2015 

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση:  

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%98%CE%A3%CE%97465%CE%A6%CE%983-

%CE%99%CE%9D%CE%96?inline=true 

 

 

ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ - Πρόσληψη προσωπικού με ωριαία αποζημίωση 
 

Η Σχολή Πυροβολικού (ΣΠΒ), με έδρα τη Ν. Πέραμο Αττικής, για την κάλυψη των 
εκπαιδευτικών της αναγκών, σύμφωνα με τον Οργανισμό Λειτουργίας της και την Πα∆ 3-
16/2013/ΓΕΕΘΑ/Β’ ΚΛΑ∆ΟΣ/Β2, προκηρύσσει για την κάλυψη των εκπαιδευτικών της 
αναγκών για το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016, την πρόσληψη ενός (1) εκπαιδευτή, με 
επιλογή, ως διδακτικό προσωπικό με ωριαία αποζημίωση, για την κάλυψη μίας (1) 
θέσης. 

Αντικείμενο Διδασκαλίας: Βλητική 

Υποβολή αιτήσεων έως 27/07/2015 

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση:  

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9D1%CE%9E6-

%CE%923%CE%A1?inline=true 

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%98%CE%A3%CE%97465%CE%A6%CE%983-%CE%99%CE%9D%CE%96?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%98%CE%A3%CE%97465%CE%A6%CE%983-%CE%99%CE%9D%CE%96?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9D1%CE%9E6-%CE%923%CE%A1?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9D1%CE%9E6-%CE%923%CE%A1?inline=true


ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»  
 

Το Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας (Ι.Ν.Ν.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», 
στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος/ έργου με τίτλο «COMANA – 
Σύνθετες Μαγνητικές Νανοδομές» (E-11737), Απόφαση ΓΓΕΤ με αρ. πρωτ.12747/28-9-
2012, που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση– Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑΙ», ΕΣΠΑ 2007-2013 – και συγχρηματοδοτείται από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, προσκαλεί τους 
ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, 
διάρκειας δύο(2) μηνών, για δύο (2) Θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών. 

Ειδικότητα: Πτυχίο στις Φυσικές Επιστήμες (θέση 1) 

Ειδικότητα: Διδακτορικό στις Φυσικές Επιστήμες (θέση 1) 

Υποβολή αιτήσεων έως 24/07/2015 

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση:  

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9B47469%CE%97%CE%95%CE%92-

%CE%9F%CE%A8%CE%96?inline=true 

 

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ  Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων: 

Πρόσληψη ατόμων 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων θα 

δέχεται τις αιτήσεις των υποψηφίων για πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου. 

Ειδικότητα: ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων (3 άτομα) 

Θέση: Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά, 4μηνη σύμβαση 

Υποβολή αιτήσεων: Aπό 16-07-2015 έως 27-07-2015 και ώρα 09:00΄ έως 13:00΄ τις 

εργάσιμες ημέρες. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΟΨΦ465ΦΘ3-8ΥΚ?inline=true 

 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9B47469%CE%97%CE%95%CE%92-%CE%9F%CE%A8%CE%96?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9B47469%CE%97%CE%95%CE%92-%CE%9F%CE%A8%CE%96?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΟΨΦ465ΦΘ3-8ΥΚ?inline=true


ΤΕΙ Πελοποννήσου 
Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πελοποννήσου προκηρύσσει την πλήρωση 

των παρακάτω θέσεων τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.): 

 Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο 

«Προγραμματισμός Η/Υ – Δομές Δεδομένων – Αλγόριθμοι» 

 Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονικά 

Τηλεπικοινωνιών» 

Υποβολή αιτήσεων: από 21/06/2015 έως 20/07/2015 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω0ΗΩ46914Ο-5ΔΚ?inline=true 

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό 
αντικείμενο «Βυζαντινή Ιστορία». 

Ανακοινώνεται η προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μίας (1) θέσης 
καθηγητή, ως εξής: ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΗΣ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ 
ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο 
«Βυζαντινή Ιστορία». 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί 
με όλα τα αναγκαία για κρίση δικαιολογητικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» 
στη δίμηνη αποκλειστική προθεσμία, την έναρξη και τη λήξη της οποίας θα ορίσει ο 
υπεύθυνος του ιδρύματος ύστερα από τη δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης στην 
ΕτΚ και την ανάρτηση της στο Πληροφοριακό Σύστημα και η οποία θα αναφέρεται στο 
έγγραφο της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο 
Τύπο. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%910%CE%9246%CE%A88%CE%A7%CE%92-

%CE%9E%CE%9A%CE%A6?inline=true 

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο 

«Νευροχειρουργική». 

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω0ΗΩ46914Ο-5ΔΚ?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%910%CE%9246%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%9E%CE%9A%CE%A6?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%910%CE%9246%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%9E%CE%9A%CE%A6?inline=true


Ανακοινώνεται η προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μίας (1) θέσης 

καθηγητή, ως εξής: 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

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

«Νευροχειρουργική». 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί 

με όλα τα αναγκαία για κρίση δικαιολογητικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» 

στη δίμηνη αποκλειστική προθεσμία, την έναρξη και τη λήξη της οποίας θα ορίσει ο 

υπεύθυνος του ιδρύματος ύστερα από τη δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης στην 

ΕτΚ και την ανάρτηση της στο Πληροφοριακό Σύστημα και η οποία θα αναφέρεται στο 

έγγραφο της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο 

Τύπο. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/doc/79%CE%A4%CE%9146%CE%A88%CE%A7%CE%92-

262?inline=true 

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης 
βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Φωνητική − Φωνολογία». 

Ανακοινώνεται η προκήρυξη  για την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής: 

ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ 

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό 
αντικείμενο «Φωνητική − Φωνολογία». 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί 
με όλα τα αναγκαία για κρίση δικαιολογητικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» 
στη δίμηνη αποκλειστική προθεσμία, την έναρξη και τη λήξη της οποίας θα ορίσει ο 
υπεύθυνος του ιδρύματος ύστερα από τη δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης στην 
ΕτΚ και την ανάρτηση της στο Πληροφοριακό Σύστημα και η οποία θα αναφέρεται στο 
έγγραφο της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο 
Τύπο. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%980%CE%A546%CE%A88%CE%A7%CE%92-

%CE%91%CE%9B%CE%A7?inline=true 

 

https://diavgeia.gov.gr/doc/79%CE%A4%CE%9146%CE%A88%CE%A7%CE%92-262?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/79%CE%A4%CE%9146%CE%A88%CE%A7%CE%92-262?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%980%CE%A546%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%91%CE%9B%CE%A7?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%980%CE%A546%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%91%CE%9B%CE%A7?inline=true


 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: Πρόσληψη 1 ατόμου 
 

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που εδρεύει στα Ιωάννινα, στο 
πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «Μονάδα απομόνωσης / σύνθεσης και 
ταχείας αξιολόγησης δραστικών μορίων που στοχεύουν ορφανούς πυρηνικούς 
υποδοχείς για την θεραπεία νεοπλασιών» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Ανδρέας Τζάκος, 
Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Χημείας Παν/μίου Ιωαννίνων), του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ε.Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑ – ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ – ΗΠΕΙΡΟΣ 2007 - 2013», το 
οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), 
προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν πρόταση για την σύναψη σύμβασης 
μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 4Α της 
ΚΥΑ 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:  
Συλλογή φαρμακευτικών φυτικών ειδών, εκχύλιση φυτικών ειδών, κλασμάτωση 
εκχυλισμάτων απομόνωση και ταυτοποίηση φυτοχημικών.  
Σύμφωνα με την Απόφαση Εκτέλεσης με ίδια μέσα του προγράμματος:  
- Οι εκτιμώμενοι ανθρωπομήνες απασχόλησης ορίζονται σε 4,5 και  
Οι εκτιμώμενοι ανθρωπομήνες απασχόλησης καθώς και η αμοιβή δύνανται να 
τροποποιηθούν με ενδεχόμενη τροποποίηση της Απόφασης Εκτέλεσης με ίδια μέσα του 
προγράμματος. 
 
Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: 
Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν ειδικό έντυπο υποβολής πρότασης 
(http://www.rc.uoi.gr/, ενότητα «Νέα - Ανακοινώσεις» «Προσκλήσεις Ερευνητών») 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 παραπάνω 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 2651008387 ή agtzakos@gmail.com. 
 
Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 24-07-2015. 
 
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΟΦΒ469Β7Η-3Ο4/document 

 

Ε.Λ./Τ.Ε.Ι Κρήτης: Πρόσληψη 2 ατόμων 
 
Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, σύμφωνα με 
την με αρ. 683/Θ.22ο/25.06.2015 Πράξη της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΟΦΒ469Β7Η-3Ο4/document


Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: FP7/ICT 
Collaborative Project - SAVE «Self-Adaptive Virtualisation - Aware High-
Performance/Low-Energy Heterogeneous System Architectures» (Grant 
Agreement Number 610996), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(European Commision, Information Society and Media Directorate-General), ανακοινώνει 
ότι προτίθεται να συνάψει δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για 
την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες.  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SAVE:  
Το πρόγραμμα SAVE ( Self- Adaptive Virtualization - επίγνωση υψηλής απόδοσης / 
χαμηλής ενέργειας ετερογενές σύστημα αρχιτεκτονικές ) στοχεύει στην αντιμετώπιση των 
περιορισμών ετερογενών αρχιτεκτονικών με την αξιοποίηση αυτο - προσαρμοστικότητας 
και την βοήθεια εικονικοποίησης για να επιτρέψει στο σύστημα να αποφασίζει αυτόνομα.  
Ο στόχος είναι η αξιοποίηση των υπολογιστικών πόρων για να επιτευχθεί μια πιο 
αποτελεσματική εκτέλεση με βάση καθορισμένους στόχους βελτιστοποίησης από το 
χρήστη: όπως η απόδοση, την ενέργεια, την αξιοπιστία.  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ/ΘΕΣΗ 1:  
-Σχεδίαση μηχανισμού χρονοδρομολόγησης διεργασιών σε GEM5 λαμβάνοντας υπόψιν 
μηχανισμούς cache-coherence.  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ/ΘΕΣΗ 2:  
-Σχεδίαση μηχανισμού χρονοδρομολόγησης διεργασιών σε GEM5 λαμβάνοντας υπόψη 
μηχανισμούς cache-coherence και  
-Ολοκλήρωση του μηχανισμού χρονοδρομολόγησης διεργασιών με δίκτυο σε τσιπ.  
 
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 
9.00π.μ.-15.30μ.μ.  
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: ΠΡΟΣ  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ  
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης  
(Γραφείο Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, ΤΕΙ Κρήτης,  
Εσταυρωμένος, Τ.Κ. 71004, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Θ. 1939 )  
Για το Πρόγραμμα: «FP7/ICT Collaborative Project - SAVE «Self-
Adaptive Virtualisation - Aware High-Performance/Low-Energy 
Heterogeneous System Architectures» (Grant Agreement Number 
610996)»  
με αρ. πρωτ. 1926/Φ.30.1/13.07.2015  
Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου:  
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί για δέκα πέντε (15) ημέρες στην 
ιστοσελίδα του ΤΕΙ Κρήτης (www.teicrete.gr) και στην αντίστοιχη του ΕΛΚΕ 



(www.elke.teicrete.gr). 
Επιστημονικός Υπεύθυνος:  κ. Γεώργιος Κορνάρος , τηλ. 2810 379868, 
 e-mail: kornaros@ie.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 κ. Κλαίρη 
Νικηφόρου, τηλ. 2810379161, email:kleoniki21@staff.teicrete.gr. 
 
Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 28-07-2015 (ώρα 15.30μ.μ.). 
 
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΤ1Υ4691Ο3-ΓΒΟ/document 

 
Ε.Λ.Κ.Ε./Τ.Ε.Ι Κρήτης: Πρόσληψη 1 ατόμου 
 
Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, σύμφωνα με 
την με αρ. 675/Θ.14ο/20.04.2015 & 683/Θ.18ο/25.06.2015 Πράξη της Επιτροπής 
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης 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, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, ανακοινώνει ότι προτίθεται να 
συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή 
υπηρεσιών σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες. 
Σκοπός της Πράξης:  
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.  
Στόχοι της Πράξης:  
Οι στόχοι της πρότασης είναι: εφαρμογή μοντέρνων μεθόδων στατιστικής φυσικής και 
θεωρίας πολυπλοκότητας ενοποιώντας ερμηνευτικά τη σεισμικότητα και τη διάρρηξη σε 
εργαστηριακή κλίμακα.  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ/ΘΕΣΗ 3:  
• Δράση 2: «ΠΕ.1.2. Μελέτη της επίδρασης των χρονικά εξαρτώμενων μεταβολών του 
πεδίου των τάσεων στους ρυθμούς σεισμικότητας με συμβολή στην πιθανοκρατική 
εκτίμηση της σεισμικότητας στο μέτωπο του Ελληνικού Τόξου».  
• Δράση 12: «Π.Ε. 6. Διάχυση - Παρουσίαση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων, Κοινωνία 
Πληροφορίας, Ενημέρωση, Εκπαίδευση». 
Διάρκεια σύμβασης: από 01-09-2015 έως 30-11-2015  
Ανθρωπομήνες: 3.  
 
 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 

http://www.elke.teicrete.gr/
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΤ1Υ4691Ο3-ΓΒΟ/document


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 
9.00π.μ.-15.30μ.μ.  
Αποστολή φακέλων των υποψηφίων μπορεί να γίνεται και ταχυδρομικά στην 
κάτωθι διεύθυνση:  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ,  
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης,  
Στο φάκελο θα πρέπει να υπάρχει η ένδειξη: ΠΡΟΣ  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ  
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης  

(Γραφείο Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, ΤΕΙ Κρήτης,  
Εσταυρωμένος, Τ.Κ. 71004, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Θ. 1939 )  
Για το Πρόγραμμα/Πράξη: «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.1925/Φ.30.1/13.07.2015  
Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου:  
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί για δέκα πέντε (15) ημέρες στην 
ιστοσελίδα του ΤΕΙ Κρήτης (www.teicrete.gr) και στην αντίστοιχη του ΕΛΚΕ 
(www.elke.teicrete.gr). 
Επιστημονικός Υπεύθυνος:  κ. Φίλιππος Βαλλιαννάτος, 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 κ. Κλαίρη 
Νικηφόρου, τηλ. 2810379161, email:kleoniki21@staff.teicrete.gr. 
 
Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 28-07-2015 (ώρα 15.30μ.μ.). 
 
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΠΦ14691Ο3-ΘΤΕ/document 

 

 

Ε.Λ.Κ.Ε./Τ.Ε.Ι Κρήτης: Πρόσληψη 1 ατόμου 
 
Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, σύμφωνα με την με αρ. 682/Θ.55ο/15.06.2015 
Πράξη της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κρήτης, ερευνητικού 

http://www.elke.teicrete.gr/
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΠΦ14691Ο3-ΘΤΕ/document


προγράμματος FP7/ICT Collaborative Project - SAVE «Self-Adaptive Virtualisation - 
Aware High-Performance/Low-Energy Heterogeneous System Architectures» 
(Grant Agreement Number 610996), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(European Commision, Information Society and Media Directorate-General), ανακοινώνει 
ότι προτίθεται να συνάψει δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, (με 
δυνατότητα ανανέωσης) για την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τους συνημμένους 
πίνακες.  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SAVE:  
Το πρόγραμμα SAVE ( Self- Adaptive Virtualization - επίγνωση υψηλής απόδοσης / 
χαμηλής ενέργειας ετερογενές σύστημα αρχιτεκτονικές ) στοχεύει στην αντιμετώπιση των 
περιορισμών ετερογενών αρχιτεκτονικών με την αξιοποίηση αυτο - προσαρμοστικότητας 
και την βοήθεια εικονικοποίησης για να επιτρέψει στο σύστημα να αποφασίζει αυτόνομα.  
Ο στόχος είναι η αξιοποίηση των υπολογιστικών πόρων για να επιτευχθεί μια πιο 
αποτελεσματική εκτέλεση με βάση καθορισμένους στόχους βελτιστοποίησης από το 
χρήστη: όπως η απόδοση, την ενέργεια, την αξιοπιστία. 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ/ΘΕΣΗ 1:  
1. Ολοκλήρωση μηχανισμού χρονοδρομολόγησης διεργασιών πάνω από πρωτόκολλα 
AMBA-PCIe λαμβάνοντας υπόψιν μηχανισμούς cache-coherence .  
2. Ολοκλήρωση μηχανισμού χρονοδρομολόγησης διεργασιών στην ενδιάμεση 
πλατφόρμα και στο τελικό ενσωματωμένο σύστημα Versatile Express (υλικό και 
εφαρμογές).  
3. Συμμετοχή στην διάδοση αποτελεσμάτων του έργου.  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ/ΘΕΣΗ 2:  
1. Ολοκλήρωση μηχανισμού χρονοδρομολόγησης διεργασιών πάνω από πρωτόκολλα 
AMBA-PCIe λαμβάνοντας υπόψιν μηχανισμούς cache-coherence και εικονοποίησης.  
2. Ολοκλήρωση μηχανισμού χρονοδρομολόγησης διεργασιών στην ενδιάμεση 
πλατφόρμα και στο τελικό ενωματωμένο σύστημα Versatile Express με στόχο την 
υποστήριξη εικονικοποίησης (υλικό και εφαρμογές).  
3. Συμμετοχή στην διάδοση αποτελεσμάτων του έργου.  
Διάρκεια σύμβασης: από ημερομηνία εγκρίσεως έως 29.02.2016 (με δυνατότητα 
παράτασης έως 31.08.2016 με αντίστοιχη αύξηση του εργολαβικού αντιτίμου)/  
Ανθρωπομήνες: 4,8 PMs 
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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 9.00π.μ.-15.30μ.μ.  
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: ΠΡΟΣ  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ  
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης  
(Γραφείο Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, ΤΕΙ Κρήτης,  
Εσταυρωμένος, Τ.Κ. 71004, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Θ. 1939 )  
Για το Πρόγραμμα: «FP7/ICT Collaborative Project - SAVE 
«Self-Adaptive Virtualisation - Aware High-Performance/Low-
Energy Heterogeneous System Architectures» (Grant 
Agreement Number 610996)»  
με αρ. πρωτ. 1924 /Φ.30.1/13.07.2015  

 

Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου:  
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί για δέκα πέντε (15) ημέρες στην 
ιστοσελίδα του ΤΕΙ Κρήτης (www.teicrete.gr) και στην αντίστοιχη του ΕΛΚΕ 
(www.elke.teicrete.gr). 
Επιστημονικός Υπεύθυνος:  κ. Γεώργιος Κορνάρος , τηλ. 2810 379868, 
 e-mail: kornaros@ie.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 κ. Κλαίρη Νικηφόρου, τηλ. 2810379161, e-
mail:kleoniki21@staff.teicrete.gr. 
 
Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 28-07-2015 (ώρα 15.30μ.μ.). 
 
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ψ4ΠΨ4691Ο3-ΤΜ2/document 

 

 

http://www.elke.teicrete.gr/
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ψ4ΠΨ4691Ο3-ΤΜ2/document
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Ε.ΚΕ. Β.Ε. «Αλέξανδρος Φλέμιγκ»: Πρόσληψη 1 ατόμου 
 

Το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» 

(ερευνητική ομάδα Δρ. Γιώργου Παναγιώτου, τομέας Μοριακής Ογκολογίας) 

προκηρύσσει μία (1) θέση μεταδιδακτορικού βιοεπιστήμονα, στα πλαίσια 

του προγράμματος «Αριστεία ΙΙ» με ακρωνύμιο «DUSPREG», κωδικό 3751 

και τίτλο “Ο ρόλος των φωσφατασών διπλής εξειδίκευσης στη ρύθμιση 

της σηματοδότησης κυτταρικού στρες που επάγεται από το JNK”. Το έργο 

υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και 

Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους. Η θέση είναι 

διαρκείας 3 μηνών, με έμφαση σε τεχνικές μοριακής και κυτταρικής βιολογίας για 

ανάλυση της κυτταρικής σηματοδότησης. 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: 
 Ο/Η επιτυχών/ούσα θα συνάψει σύμβαση έργου ή σύμβαση εργασίας με 
απολαβές ανάλογες με τα προσόντα και την προϋπηρεσία τους στην ταχ. 
διεύθυνση:  
Ε.ΚΕ.Β.Ε. “Αλ. Φλέμιγκ”, Φλέμιγκ 34, Τ.Κ. 166 72, Βάρη Αττικής 
Ηλεκτρονική υποβολή: Δρ. Γ. Παναγιώτου (panayotou@fleming.gr ). 
 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 24-07-2015 (ώρα 17:00μ.μ.).  
 
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω3ΜΕ469ΗΚΚ-ΗΦΥ/document  
 

 

Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων: 

Πρόσληψη 4 ατόμων 

 

Ο Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας και λοιπών Δήμων, που εδρεύει 
στην Καρδίτσα Θεσσαλίας, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτάμηνης διάρκειας, συνολικά τεσσάρων 
(4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού 
χαρακτήρα του Συνδέσμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα 
ως εξής:  
1 ΔΕ30 Υδραυλικός- Καρδίτσα 

mailto:panayotou@fleming.gr
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω3ΜΕ469ΗΚΚ-ΗΦΥ/document
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1 ΔΕ24 Ηλεκτρολόγος-Καρδίτσα  
2 ΔΕ30 Tεχνίτες (Ηλεκτροτεχνίτες)-Καρδίτσα. 
 
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 ταχ. 

διεύθυνση: Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας και λοιπών Δήμων, 

Μεγ. Αλεξάνδρου 34, Τ.Κ. 431 00, Καρδίτσα, απευθύνοντάς την στο 

Γραφείο Προσωπικού υπόψιν κας Λάϊου Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 24410 

21351). 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 16-07-2015 έως και 27-07-2015. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΕΘΠΟΡΥΝ-7Υ6/document  
 

 

Ι.Ι. Ε.Α.Α.: Πρόσληψη 1 ατόμου 
Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών στα πλαίσια της 
Δράσης ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, και του Ερευνητικού 
Έργου «Ο ρόλος των διάμεσων νευρώνων του νωτιαίου μυελού στη μετακίνηση 
στο χώρο: Αναπτυξιακές και λειτουργικές προσεγγίσεις», με επιστημονική 
υπεύθυνη την κα. Λασκαρώ Ζαγοραίου, και λαμβάνοντας υπόψη: 
-Την υπ. Αριθμό 2334/26-02-2014 Απόφαση Χρηματοδότησης 
Προκηρύσσει την κάτωθι θέση εξωτερικού συνεργάτη με σύμβαση έργου, 
που θα συμμετάσχει στην υλοποίηση του προαναφερθέντος έργου: 
Μία (1) θέση υποψήφιου διδάκτορα. 
 
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: 
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται  να επισυνάψουν/καταθέσουν τα ακόλουθα 
απαραίτητα δικαιολογητικά μόνο με τους εξής τρόπους: 
α) να τα αποστείλουν με email στην διεύθυνση jobs@bioacademy.gr  και 
με θέμα «Αίτηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (αρ.πρωτ. ……/ ……-…..-
2015)» ή 
β) να τα καταθέσουν αυτοπροσώπως (ώρες γραφείου 9.30-16.30) στην 
Γραμματεία του Ιδρύματος 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΕΘΠΟΡΥΝ-7Υ6/document
mailto:jobs@bioacademy.gr
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γ) να τα αποστείλουν με την υπηρεσία της ταχυμεταφοράς (courier) σε 
φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (αρ.πρωτ. 
……/ ……-…..-2015)», στη διεύθυνση: 
Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων, Σωρανού του Εφεσίου 4, Τ.Κ. 115 

27, Αθήνα 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 28-07-2015. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΓΠΗ4694Φ7-Υ4Ι/document  
 
 

Ε.Φ Α. Ιωαννίνων: Πρόσληψη 7 ατόμων 

 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, που εδρεύει στα Ιωάννινα, ανακοινώνει την 
πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
τετράμηνης σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2015, συνολικά επτά (7) 
ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της και 
συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής: 
6ΔΕ Ημερήσιοι Φυλάκες - Βυζαντινό Μουσείο Ιωαννίνων 
1ΔΕ Νυχτοφύλακας - Βυζαντινό Μουσείο Ιωαννίνων 
 
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 ταχ. 

διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, Πλατεία 25ης Μαρτίου 6, ΤΚ 

452 21, Ιωάννινα, υπόψιν: κ. Ν. Κυραμάριου ή Α. Κάλιοση (τηλ. 

επικοινωνίας: 2651001051-2651001053). 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 17-07-2015 έως και 27-07-2015. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω6ΓΖ465ΦΘ3-ΕΑ6/document  
 

 

 

 

 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΓΠΗ4694Φ7-Υ4Ι/document
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω6ΓΖ465ΦΘ3-ΕΑ6/document
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: Πρόσληψη 6 ατόμων 
 
Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 555/17-6-15 (τ.Γ΄)  
δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις  έξι (6) θέσεων  καθηγητών ως εξής: 
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Μ. Ασίας 75, Τ.Κ.115 27, Γουδή, Αθήνα τηλ. 210 7462003,  

210 7462052). 
ΤΟΜΕΑΣ : Κλινικοεργαστηριακός 
-Αριθ. Προκήρυξης 1415013291/22/4/15/27-2-15 (ΑΔΑ:  ΒΖΣΑ46ΨΖ2Ν-ΞΩΗ) 
-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό 
αντικείμενο «Ακτινολογία-Ακτινοδιαγνωστική» 
 
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ( Παν/πολη  Ζωγράφου, Τ.Κ. 
157 84, τηλ. 210 7274418) 
ΤΟΜΕΑΣ : ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 
- Αριθ. Προκήρυξης 1415013500/24/4/15/2-4-15 (ΑΔΑ:  ΩΘ8Θ46ΨΖ2Ν-1ΧΟ) 
 -Μία (1) θέση καθηγητή  στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό 
αντικείμενο «Κλιματολογία» 
ΤΟΜΕΑΣ :  ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ –ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 
 Αριθ. Προκήρυξης 1415013378/23/4/15/27-2-15 (ΑΔΑ:  67ΜΨ46ΨΖ2Ν-ΑΟΘ) 
 -Μία (1) θέση καθηγητή για ΑΜΕΑ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με 
γνωστικό αντικείμενο «Μικροπαλαιοντολογία - Περιβαλλοντική 
Μικροπαλαιοντολογία» 
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ  ( Παν/πολη  Ζωγράφου, Τ.Κ. 157 01, τηλ. 210 7274248) 
ΤΟΜΕΑΣ : ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΦΥΣΙΚΗΣ 
Αριθ. Προκήρυξης 1415013383/23/4/15/2-3-15(ΑΔΑ:  7Η7Χ46ΨΖ2Ν-0ΨΒ) 
 -Μία (1) θέση καθηγητή  στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό 
αντικείμενο «Βιολογία Ζωϊκού Κυττάρου» 
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ  ( Παν/πολη  Ζωγράφου, Τ.Κ.157 84, τηλ. 210 
7276336) 
ΤΟΜΕΑΣ :  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ  
Αριθ. Προκήρυξης 1415012873/20/4/15/ 26-3-15(ΑΔΑ:  ΩΚΩΟ46ΨΖ2Ν-ΤΩΒ) 
 -Μία (1) θέση καθηγητή  πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο « 
Αριθμητική Ανάλυση με έμφαση στην Προσεγγιστική Θεωρία» 
 
ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ  ( Ακαδημίας 45, 10672,  Αθήνα τηλ. 210-3688661, 210-
3688647) 
ΤΟΜΕΑΣ  Α΄ Ιδιωτικού Δικαίου 
Αριθ. Προκήρυξης 1415013421/23/4/15/2-3-15 (ΑΔΑ:  ΩΤ3Ζ46ΨΖ2Ν-Ζ5Φ) 
 -Μία (1) θέση καθηγητή  πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο « Αστικό 
Δίκαιο». 
 
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: 
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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 στις Γραμματείες των 
Ενδιαφερομένων Τμημάτων. 
 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 14-09-2015. 
 

 

 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Πρόσληψη 9 ατόμων 
 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,Καρύες,Τ.Κ. 
42100, Τρίκαλα Πληροφορίες: κ. Θωμά Αικατερίνη, τηλ. 24310 47000, FAX: 
24310 47042. 
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό 
αντικείμενο «Προπονητική Ποδοσφαίρου» (Αρ. Προκ. 2791/05-03-2015, ΦΕΚ 
546/15-06-2015/τ.Γ’), ΑΔΑ: ΩΑ8Ξ469Β7Ξ-ΘΘΘ, Κωδικός Ανάρτησης 
«ΑΠΕΛΛΑ»: 00000672092 
 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Πεδίον Άρεως, Τ.Κ. 383 34 Βόλος, Πληροφορίες: κ. Παππάς 
Ισίδωρος τηλ. 24210 74452-55, FAX: 24210 74380. 
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με 
γνωστικό αντικείμενο «Στατιστικές και Οικονομετρικές Μέθοδοι Χωρικής 
Ανάλυσης» (Αρ. Προκ. 3490/19-03-2015, ΦΕΚ 546/15-06-2015/τ.Γ’), ΑΔΑ: 
7Χ7Ζ469Β7Ξ-ΣΝΧ, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 00000672028. 
 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, Βιόπολις,Τ.Κ. 41 500, Λάρισα, Πληροφορίες: κ. Αρετή 
Κοντογιάννη τηλ. 2410 685703, FAX: 2410 685546. 
ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 
1. Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με 
γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική» (Αρ. Προκ. 3885/30-03-2015, ΦΕΚ 
620/01-07-2015/τ.Γ’), ΑΔΑ: Ω9Τ6469Β7Ξ-Μ86, Κωδικός Ανάρτησης 
«ΑΠΕΛΛΑ»: 00000671819 
2. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με 
γνωστικό αντικείμενο «Αναισθησιολογία» (Αρ. Προκ. 4419/07-04-2015, ΦΕΚ 
620/01-07-2015/τ.Γ’), ΑΔΑ: 7ΙΒΔ469Β7Ξ-ΑΓΩ, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 
00000671869 
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ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό 
αντικείμενο «Ωτορινολαρυγγολογία» (Αρ. Προκ. 4421/07-04-2015, ΦΕΚ 620/01-
07-2015/τ.Γ’), ΑΔΑ: Ω5Ο5469Β7Ξ-ΜΝΚ, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 
00000671917. 
ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, Τρικάλων 224, 43100 Καρδίτσα, Πληροφορίες κ. 
Σοφία Δόϊκου τηλ. 2441066000, FAX: 2441066041. 
1. Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με 
γνωστικό αντικείμενο «Χειρουργική και Αναισθησιολογία των Ζώων» (Αρ. Προκ. 
3883/30-03-2015, ΦΕΚ 620/01-07-2015/τ.Γ’, ΑΔΑ: ΩΖ6Υ469Β7Ξ-7ΜΗ, Κωδικός 
Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 00000671445 
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, Πλούτωνος 26 & Αιόλου, 41221 
Λάρισα, Πληροφορίες κ. Δήμητρα Κανδυλάρη τηλ. 2410 565271-2-3, FAX: 2410 
565290. 
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό 
αντικείμενο «Φυσιολογία Ζωικών Οργανισμών-Τοξικολογία» (Αρ. Προκ. 
3884/30-03-2015, ΦΕΚ 620/01-07-2015/τ.Γ’, ΑΔΑ: ΩΓΑ0469Β7Ξ-ΘΤ0, Κωδικός 
Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 00000671539. 
 
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, Κοραή 43, Τ.Κ. 383 33 Βόλος, 
Πληροφορίες: κ. Βέργου Πηνελόπη, τηλ. 2421074776/2421074771, FAX: 
2421074772. 
1. Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό 
αντικείμενο «Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική» (Αρ. Προκ. 4283/06-04-
2015, ΦΕΚ 620/01-07-2015/τ.Γ’), ΑΔΑ: ΩΣΘΟ469Β7Ξ-ΓΑΤ, Κωδικός Ανάρτησης 
«ΑΠΕΛΛΑ»: 00000671641. 
 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, Τ.Κ. 
382 21 Βόλος, Πληροφορίες: Μπαλαμπάνη Ευανθία, τηλ. 2421074800, FAX: 
2421074799. 
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό 
αντικείμενο «Μαθησιακές Δυσκολίες: Διδακτικές Προσεγγίσεις» (Αρ. Προκ. 
4281/06-04-2015, ΦΕΚ 620/01-07-2015/τ.Γ’), ΑΔΑ: 6ΓΡΓ469Β7Ξ-ΠΤ6, Κωδικός 
Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 00000671674. 
 
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι 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. 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 29-09-2015 (παράταση λόγω 
θερινών διακοπών). 
 
 
 

http://apella.minedu.gov.gr/
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Τ.Ε.Ι.  Δυτικής Ελλάδας: Πρόσληψη 1 ατόμου 
 

Το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα, μετά την αριθ. 
Φ.16/68404/Ζ2/30-4-2015 (αρ. ΦΕΚ 458/τ.Γ’19-5-2015) Υ.Α. Υπ. Πολιτισμού, 
Παιδείας & Θρησκευμάτων, έγκριση προκήρυξης καθώς και το Π.Δ. 94/2013 
(ΦΕΚ 132/τ.Α’) «Συγχώνευση Τ.Ε.Ι. Πάτρας και Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Συγκρότηση 
Σχολών Τ.Ε.Ι. Δυτ. Ελλάδας», ανακοινώνει την πρόσληψη για μία (1) θέση 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.), ως εξής: 
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, 
Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων 
Μία (1) θέση μέλους Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό 
αντικείμενο: «Φυσιολογία – Βιοχημεία Φυτών». 
(αναλυτική προκήρυξη αριθ. 25726/30-6-2015), (ΑΔΑ: 7ΝΖ346914Γ- 8Ο1). 
 
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: 
Οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με όλα τα αναγκαία, για την κρίση, 
δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά (ΚΥΑ 
Φ.122.1/1137/145793/Β2/9-10-2013, ΦΕΚ 2614 τ.Β’ 16-10-2013) σε θέσεις 
εκλογής ή εξέλιξης αφού προηγουμένως αυτοί έχουν εγγραφεί στο 
ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 654795). Η αναλυτική 
προκήρυξη αναρτάται στους πίνακες ανακοινώσεων του Τμήματος και του 
Ιδρύματος, στις ιστοσελίδες του Τ.Ε.Ι. Δ. Ελλάδας, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην 
ηλεκτρονική δ/νση: www.teiwest.gr για να λαμβάνουν γνώση οι 
ενδιαφερόμενοι. 
Περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος Τεχνολόγων 
Γεωπόνων στα τηλέφωνα 26220 39001-02 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, 
ταχ. δ/νση: Τέρμα Θεοδωροπούλου, Τ.Κ. 272 00, Αμαλιάδα. 
 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 15-07-2015 έως και 17-08-2015. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΞ7Λ46914Γ-2ΘΧ/document  
 
 

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Πρόσληψη 1 ατόμου 
 
Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ), που εδρεύει στο 
Ηράκλειο Κρήτης, στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 3957 και 
τίτλο «Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΣΚΙΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΦΩΤΟΣ 
ΑΚΤΙΝΩΝ Χ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΓΑΛΑΞΙΕΣ», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και 

http://www.teiwest.gr/
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΞ7Λ46914Γ-2ΘΧ/document
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συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο-ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ" 
ενδιαφέρεται να συνάψει την παρακάτω σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού 
δικαίου:  
Αντικείμενο έργου: Επεξεργασία, ανάλυση δεδομένων και μελέτη μεταβολών 
στη γραμμή εκπομπής σιδήρου στους ΕΓ.  
Αναλυτική περιγραφή αντικειμένου έργου ή/και περιγραφή παραδοτέων: Ο/Η 
μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να συνεργαστεί στενά με τον 
υποψήφιο διδάκτορα σε θέματα ανάλυσης των καμπυλών φωτός, με μεθόδους 
ανάλυσης Fourier, για τη μελέτη της μεταβλητότητας που παρουσιάζουν. Η 
εργασία του/της φοιτητή/τριας θα είναι σχετική με τις ενότητες εργασίας 2 και 3 
του προγράμματος. Ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να συνεισφέρει στα παραδοτέα 
2.1, 2.2 και 3.1 του προγράμματος.  
Διάρκεια σύμβασης: 2 μήνες  
Τόπος εκτέλεσης έργου: Ηράκλειο  
Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: Σεπτέμβριος 2015  
 
Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: 
Οι ενδιαφερόμενοι (μόνο φυσικά πρόσωπα) μπορούν να υποβάλλουν τις 
προτάσεις τους ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση thomakis@uoc.gr 
Στοιχεία επικοινωνίας για την διαδικασία υποβολής προτάσεων και 
ενστάσεων: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΠΚ, κ. Θωμάκης 
Ζαφείρης τηλ.:2810393166, email: thomakis@uoc.gr και στοιχεία 
επικοινωνίας σχετικά με το αντικείμενο και τους όρους της πρόσκλησης: 
κ. Ι. Παπαδάκης, Τηλέφωνο: 2810394213, mail: jhep@physics.uoc.gr 
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στους διαδικτυακούς τόπους:  
http://www.uoc.gr  
http://www.elke.uoc.gr  
http://www.dasta.uoc.gr/career/  
και διέπεται από τους κανόνες του Οδηγού Χρηματοδότησης και 
Διαχείρισης του ΕΛΠΚ:  
http://www.elke.uoc.gr/management/files/OXE2012_Updated_Feb_2015.pdf  
και του Οδηγού Σύναψης Μισθώσεων Έργου του ΕΛΠΚ:  
http://www.elke.uoc.gr/management/hire.aspx  
 
Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 27-07-2015 (ώρα 14.00μ.μ.). 
 
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΕΥ8469Β7Γ-228/document 
 
 

mailto:thomakis@uoc.gr
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΕΥ8469Β7Γ-228/document
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Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Πρόσληψη εκπαιδευτικού 

προσωπικού 
 
 Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, που εδρεύει στο Βόλο, ενδιαφέρεται για την 
πρόσληψη διδασκόντων, επιστημόνων αναγνωρισμένου επιστημονικού 
κύρους, κατόχων διδακτορικού διπλώματος ή εξαιρετικής τεχνικής 
εμπειρίας, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, με 
πλήρη ή μερική απασχόληση ή με σύμβαση μίσθωσης έργου, υπό την 
αίρεση ότι θα διατεθούν οι αντίστοιχες πιστώσεις, για τη διεξαγωγή διδακτικού, 
επιστημονικού και οργανωτικού έργου που θα καθορίζεται και θα εξειδικεύεται 
αναλυτικά με τη σύμβαση πρόσληψης.  
H πρόσληψη του προσωπικού αυτού, πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες 
των ακόλουθων μαθημάτων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2015-2016:  
Α/ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών  
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης  
Χειμερινό εξάμηνο  
 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας  
 
Β/ Σχολή Θετικών Επιστημών (Λαμία)  
Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική  
1. Αγγλικά Ι (1ΞΑ01)  
2. Αγγλικά ΙΙ (2ΞΑ01)  
3. Αγγλικά ΙΙΙ (3ΞΑ01)  
4. Αγγλικά ΙV (4ΞΑ01)  
 Τμήμα Πληροφορικής  
1. Αγγλικά (3ου εξαμήνου)  
 
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: 
 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι μπορούν να είναι και πολίτες κρατών-
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα και 
επιθυμούν να συνεργαστούν με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, να δηλώσουν το 
ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας σχετική αίτηση με τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά, στις Γραμματείες των Τμημάτων του Ιδρύματος, στις ακόλουθες 
διευθύνσεις (παράδοση Οίκοι):  
1. Γραμματεία Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Αργοναυτών & 
Φιλελλήνων, Τ.Κ. 382 21, Βόλος, τηλ. 24210 74897, FAX 24210 74786 Αρμόδια 
κ. Κοντοκώστα Αθηνά.  

2. Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, 
Παπασιοπούλου 2-4, Κτίριο Παλιάς Ακαδημίας, Γαλανέικα, Τ.Κ. 351 00 Λαμία, 
τηλ. 2231 -66902, FAX 22310 66939, Αρμόδια κ. Μπουσίου Ευαγγελία.  
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3. Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής, Παπασιοπούλου 2-4, Κτίριο Παλιάς 
Ακαδημίας, Γαλανέικα, Τ.Κ. 351 00, Λαμία, τηλ. 22310 66938, FAX 22310 
66730, Αρμόδια κ. Πατρίκου Έμυ.  
 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 13-07-2015 έως και 24-07-2015. 
 
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΠΔΝ469Β7Ξ-ΤΜΘ/document 
 
 

Ε.Λ.Π.Κ. : Πρόσληψη 1 ατόμου 
 
Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ), που εδρεύει στο 
Ηράκλειο Κρήτης, στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 3938 και 
τίτλο «Ερευνητικές και Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες της Κλινικής 
Χειρουργικής Ογκολογίας», το οποίο χρηματοδοτείται από Ιδιωτικούς Φορείς, 
ενδιαφέρεται να συνάψει την παρακάτω σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού 
δικαίου:  
Αντικείμενο έργου: Γραμματειακή Υποστήριξη Ερευνητικής και 
Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας της Κλινικής Χειρουργικής Ογκολογίας.  
Αναλυτική περιγραφή αντικειμένου έργου ή/και περιγραφή παραδοτέων: -
Οργάνωση και συντονισμός εκπαιδευτικού προγράμματος της Κλινικής 
Χειρουργικής Ογκολογίας  
-Ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων και εξετάσεων χειρουργικών 
ογκολογικών ασθενών  
-Καταγραφή ιατρικών δεδομένων  
-Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα Κλινικής Χειρουργικής Ογκολογίας  
-Οργάνωση συνεδρίων/συναντήσεων  
-Διεκπεραίωση ελληνικής και ξενόγλωσσης αλληλογραφίας  
-Καταχώριση και επεξεργασία επιστημονικών κειμένων  
-Χρήση πλατφόρμας εγκεκριμένου επιστημονικού περιοδικού Χειρουργικής 
Ογκολογίας (EJSO) ως χρήση Associate Editor  
Διάρκεια σύμβασης: 2 μήνες  
Τόπος εκτέλεσης έργου: Ηράκλειο, Κλινική Χειρουργικής Ογκολογίας  
Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: Αύγουστος 2015.  
Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή, μέσα στα πλαίσια του προγράμματος, η 
παράταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης έργου ή η επέκταση του 
φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου της, εφόσον τεκμηριώνεται βάσει 
έκτακτων αναγκών που προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. 
 
Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: 
Οι ενδιαφερόμενοι (μόνο φυσικά πρόσωπα) μπορούν να υποβάλλουν την 
πρότασή τους στα Γραφεία της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού στην 
ταχ. διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ειδικός Λογαριασμός, 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΠΔΝ469Β7Ξ-ΤΜΘ/document
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Πανεπιστημιούπολη Βουτών, Κτίριο Διοίκησης, Τ.Κ. 700 13, Ηράκλειο 
Κρήτης, υπόψη κ. Θωμάκης Ζαφείρης, τηλ.: 2810 393160. 
Στοιχεία επικοινωνίας για την διαδικασία υποβολής προτάσεων και 
ενστάσεων: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΠΚ, Ζαφείρης 
Θωμάκης, τηλ.:2810393166, email: thomakis@uoc.gr  
Στοιχεία επικοινωνίας σχετικά με το αντικείμενο και τους όρους της 
πρόσκλησης: Καθ. Ο. Ζώρας, Τηλέφωνο: 2810392392, mail: 
ozoras@med.uoc.gr  
 
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στους διαδικτυακούς τόπους:  
http://www.uoc.gr  
http://www.elke.uoc.gr  
http://www.dasta.uoc.gr/career/  
και διέπεται από τους κανόνες του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του 
ΕΛΠΚ: 
http://www.elke.uoc.gr/management/files/OXE2012_Updated_Feb_2015.pdf  
και του Οδηγού Σύναψης Μισθώσεων Έργου του ΕΛΠΚ:  
http://www.elke.uoc.gr/management/hire.aspx  
 
Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 27-07-2015 (ώρα 14.00μ.μ.). 
 
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/64ΟΤ469Β7Γ-0ΥΙ/document 
 
 
 

Ε.Λ.Π.Κ. : Πρόσληψη 1 ατόμου 
 
Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια 
υλοποίησης του 
προγράμματος με ΚΑ 3816 και τίτλο «ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης – Β’ 
Φάση», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, 
ενδιαφέρεται να συνάψει την παρακάτω σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού 
δικαίου: 
Αντικείμενο έργου: Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης ΜΟ.ΔΙ.Π. του 
Πανεπιστημίου Κρήτης 
Αναλυτική περιγραφή αντικειμένου έργου ή/και περιγραφή παραδοτέων: 
Εκπόνηση έκθεσης αξιολόγησης της πράξης ΜΟ.ΔΙ.Π. Π.Κ. λαμβάνοντας 
υπόψη τους εξής άξονες: 
• Την εξειδίκευση και την επιλογή των συνιστωσών της διαδικασίας διασφάλισης 
ποιότητας και αξιολόγησης, αναφορικά με το διδακτικό έργο, το ερευνητικό έργο, 
τα 
προγράμματα σπουδών και τις λοιπές υπηρεσίες 

mailto:ozoras@med.uoc.gr
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/64ΟΤ469Β7Γ-0ΥΙ/document
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• Το πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης του συστήματος διασφάλισης 
ποιότητας 
• Την οργάνωση και λειτουργία της Υπηρεσίας Υποστήριξης της ΜΟ.ΔΙ.Π. 
Στο πλαίσιο εκπόνησης της έκθεσης αξιολόγησης θα πραγματοποιηθεί επιτόπια 
επίσκεψη των αξιολογητών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης διάρκειας 2 τουλάχιστον 
ημερών, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης θα παρέχονται στους 
αξιολογητές το απαραίτητο υλικό και τα κατάλληλα στοιχεία τεκμηρίωσης της 
πράξης ΜΟ.ΔΙ.Π., ώστε να διευκολυνθεί το έργο τους. 
Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην επιλογή ενός (1) αξιολογητή. 
 
Διάρκεια σύμβασης: 1 μήνας 
Τόπος εκτέλεσης έργου: Ηράκλειο/Ρέθυμνο 
Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: 10 Σεπτεμβρίου 2015. 
 
Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: 
Οι ενδιαφερόμενοι (μόνο φυσικά πρόσωπα) μπορούν να υποβάλλουν τις 
προτάσεις τους ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση calls.elke@uoc.gr 
Στοιχεία επικοινωνίας για την διαδικασία υποβολής προτάσεων και 
ενστάσεων: Τμήμα 
Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΠΚ, Βαρβάρα Κοπανάκη, τηλ.: 28310 
77948, fax: 28310 77951, email: kopanaki@uoc.gr 
Στοιχεία επικοινωνίας σχετικά με το αντικείμενο και τους όρους της 
πρόσκλησης: 
κ. Αντωνία Κωνσταντέλη, τηλ: 2810 393377, email: modip@admin.uoc.gr 
κ. Πολύβιος Ψήνας, τηλ: 28310 77958, email: modipreth@admin.uoc.gr 
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στους διαδικτυακούς τόπους: 
http://www.uoc, 
http://www.elke.uoc, 
http://www.dasta.uoc.gr/career/ 
και διέπεται από τους κανόνες του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του 
ΕΛΠΚ: 
http://www.elke.uoc.gr/management/files/OXE2012_Updated_Feb_2015.pdf 
και του Οδηγού Σύναψης Μισθώσεων Έργου του ΕΛΠΚ: 
http://www.elke.uoc.gr/management/hire.aspx 
 
Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 25-07-2015 (ώρα 14.00μ.μ.). 
 
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω0ΠΜ469Β7Γ-Φ3Υ/document 
 
 
 

mailto:calls.elke@uoc.gr
mailto:kopanaki@uoc.gr
mailto:modip@admin.uoc.gr
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω0ΠΜ469Β7Γ-Φ3Υ/document
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Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Αριστοτέλη: Πρόσληψη 4 

ατόμων 
 
Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δ. Αριστοτέλη, που εδρεύει στην 
Αρναία Χαλκιδικής, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης έως και τις 31-08-2015 (με πιθανότητα ανανέωσης ή παράτασης 
σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος), συνολικά τεσσάρων (4) 
ατόμων, για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση 
Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της Δημοτικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης του Δήμου Αριστοτέλη και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα 
και ειδικότητα ως εξής: 
1ΠΕ Γυμναστής/τρια (Διευθυντής) – ΚΔΑΠ Ιερισσού- Αρναία Χαλκιδικής 
1ΠΕ Θεατρικών Σπουδών – ΚΔΑΠ Ιερισσού- Αρναία Χαλκιδικής 
1ΠΕ Μουσικός – ΚΔΑΠ Ιερισσού- Αρναία Χαλκιδικής 
1ΔΕ Μουσικός (Δάσκαλος Κιθάρας) – ΚΔΑΠ Ιερισσού- Αρναία Χαλκιδικής. 
 
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: Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αριστοτέλη «Η 
Φροντίδα», Αρναία Χαλκιδικής, Τ.Κ.630 74, υπόψιν κου Αριστείδη 
Μοσχόπουλου (τηλ. επικοινωνίας: 23720 22988, 21160). 
 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 16-07-2015 έως και 27-07-2015. 
 
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΖΠΟΟΛΔ4-96Ψ/document 
 
 

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Αριστοτέλη: Πρόσληψη 1 

ατόμου 
Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δ. Αριστοτέλη, που εδρεύει στην 
Αρναία Χαλκιδικής, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης έως και τις 31-08-2015 (με πιθανότητα ανανέωσης ή παράτασης 
σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος), ενός (1) ατόμου, για την 
υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής 
και Επαγγελματικής Ζωής» της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του 
Δήμου Αριστοτέλη και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως 
εξής: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΖΠΟΟΛΔ4-96Ψ/document
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1ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό (Για θέματα καθαριότητας) – ΚΔΑΠ Ιερισσού- 
Αρναία Χαλκιδικής. 
 
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: Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αριστοτέλη «Η 
Φροντίδα», Αρναία Χαλκιδικής, Τ.Κ.630 74, υπόψιν κου Αριστείδη 
Μοσχόπουλου (τηλ. επικοινωνίας: 23720 22988, 21160). 
 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 16-07-2015 έως και 27-07-2015. 
 
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΘΥ0ΟΛΔ4-46Ζ/document 
 
 
 
 

Ε.Λ.Π.Κ. : Πρόσληψη 1 ατόμου 
Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ), που εδρεύει στο 
Ηράκλειο Κρήτης, στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 3956 και 
τίτλο «Γενωμική προσέγγιση για την κατανόηση των μηχανισμών 
αποτοξικοποίησης των ξενοβιοτικών και της προσαρμογής του δάκου στον 
ελαιόκαρπο», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και εθνικούς 
πόρους στο πλαίσιο της πράξης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ" ενδιαφέρεται να συνάψει την 
παρακάτω σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου:  
Αντικείμενο έργου: Μελέτη των βιοχημικών ιδιοτήτων των ενζύμων 
αποτοξικοποίησης του εντόμου B. oleae/ Διάχυση των αποτελεσμάτων 
Αναλυτική περιγραφή αντικειμένου έργου ή/και περιγραφή παραδοτέων: 
Ο/Η ανάδοχος θα ασχοληθεί με την μελέτητων ανασυνδιασμένων ενζύμων του 
δάκου και συγκεκριμένα θα πραγματοποιήσει πειράματα μεταβολισμού και 
κινητικές κατά Michaelismenten.Επιπλέον το άτομο αυτό θα ασχοληθεί με την 
συγγραφή των εκθέσεων που συνοψίζουν τα αποτελέσματα του έργου  
Διάρκεια σύμβασης: 3 μήνες  
Τόπος εκτέλεσης έργου: Ηράκλειο  
Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: Αύγουστος 2015  
 
Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: 
Οι ενδιαφερόμενοι (μόνο φυσικά πρόσωπα) μπορούν να υποβάλλουν τις 
προτάσεις τους ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση thomakis@uoc.gr 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΘΥ0ΟΛΔ4-46Ζ/document
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Στοιχεία επικοινωνίας για την διαδικασία υποβολής προτάσεων και 
ενστάσεων: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΠΚ, κ. Θωμάκης 
Ζαφείρης τηλ.:2810 393166, 
 e-mail: thomakis@uoc.gr  
Στοιχεία επικοινωνίας σχετικά με το αντικείμενο και τους όρους της 
πρόσκλησης: Δρ. Ευαγγελία Μώρου, Τηλέφωνο: 2810 394438, e-
mail:secretarybiology@outlook.com 
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στους διαδικτυακούς τόπους:  
http://www.uoc.gr  
http://www.elke.uoc.gr  
http://www.dasta.uoc.gr/career/  
και διέπεται από τους κανόνες του Οδηγού Χρηματοδότησης και 
Διαχείρισης του ΕΛΠΚ:  
http://www.elke.uoc.gr/management/files/OXE2012_Updated_Feb_2015.pdf  
και του Οδηγού Σύναψης Μισθώσεων Έργου του ΕΛΠΚ:  
http://www.elke.uoc.gr/management/hire.aspx  
 
Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 27-07-2015 (ώρα 14.00μ.μ.). 
 
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΝΞ8469Β7Γ-ΧΟ8/document 
 
 
 

Ε.Λ.Π.Κ. : Πρόσληψη 1 ατόμου 
 
 Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ), που εδρεύει στο 
Ηράκλειο Κρήτης, στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 3956 και 
τίτλο «Γενωμική προσέγγιση για την κατανόηση των μηχανισμών 
αποτοξικοποίησης των ξενοβιοτικών και της προσαρμογής του δάκου 
στον ελαιόκαρπο», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και εθνικούς 
πόρους στο πλαίσιο της πράξης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ" ενδιαφέρεται να συνάψει την 
παρακάτω σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου:  
Αντικείμενο έργου: Μελέτη των καταλυτικών ιδιοτήτων και των παραμέτρων 
συγγένειας των ενζύμων με τα εντομοκτόνα και τα τοξικά τους 
παραπροιόντα/Διάχυση αποτελεσμάτων.  
Αναλυτική περιγραφή αντικειμένου έργου ή/και περιγραφή παραδοτέων: 
Το άτομο θα ασχοληθεί με την μελέτη των βιοχημικών ιδιοτήτων των  ενζύμων 
του δάκου και συγκεκριμένα θα πραγματοποιήσει πειράματα με HPLC και LC-
MS/MS με ξενοβιοτικά. Επιπλέον το άτομο αυτό θα ασχοληθεί με την συγγραφή 
των εκθέσεων που συνοψίζουν τα αποτελέσματα του έργου  
Διάρκεια σύμβασης: 3 μήνες  
Τόπος εκτέλεσης έργου: Ηράκλειο  

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΝΞ8469Β7Γ-ΧΟ8/document
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Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: Αύγουστος 2015  
 
Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: 
Οι ενδιαφερόμενοι (μόνο φυσικά πρόσωπα) μπορούν να υποβάλλουν τις 
προτάσεις τους ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση thomakis@uoc.gr 
Στοιχεία επικοινωνίας για την διαδικασία υποβολής προτάσεων και 
ενστάσεων: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΠΚ, κ. Θωμάκης 
Ζαφείρης τηλ.:2810 393166, 
 e-mail: thomakis@uoc.gr  
Στοιχεία επικοινωνίας σχετικά με το αντικείμενο και τους όρους της 
πρόσκλησης: Δρ. Ευαγγελία Μώρου, Τηλέφωνο: 2810 394438, e-
mail:secretarybiology@outlook.com 
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στους διαδικτυακούς τόπους:  
http://www.uoc.gr  
http://www.elke.uoc.gr  
http://www.dasta.uoc.gr/career/  
και διέπεται από τους κανόνες του Οδηγού Χρηματοδότησης και 
Διαχείρισης του ΕΛΠΚ: 
http://www.elke.uoc.gr/management/files/OXE2012_Updated_Feb_2015.pdf  
και του Οδηγού Σύναψης Μισθώσεων Έργου του ΕΛΠΚ:  
http://www.elke.uoc.gr/management/hire.aspx  
 
Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 27-07-2015 (ώρα 14.00μ.μ.). 
 
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6Θ90469Β7Γ-8Μ8/document 
 
 

Ε.Λ.Π.Κ. : Πρόσληψη 1 ατόμου 

 
 Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ),που εδρεύει στο 
Ηράκλειο Κρήτης, στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 3953 και 
τίτλο «Ο ρόλος των λιποπρωτεϊνών υψηλής πυκνότητας (HDL) στον 
διαβήτη, στα χρόνια φλεγμονώδη νοσήματα και στην καρδιαγγειακή 
νόσο», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους 
στο πλαίσιο της πράξης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ" ενδιαφέρεται να συνάψει την παρακάτω 
σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου:  
Αντικείμενο έργου: Δημιουργία αδενοσχετιζόμενων ιών που εκφράζουν 
την αγρίου τύπου και μεταλλαγμένες μορφές της απολιποπρωτεϊνης Α-Ι 
του ανθρώπου και χρήση τους σε πειραματόζωα.  

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6Θ90469Β7Γ-8Μ8/document
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Αναλυτική περιγραφή αντικειμένου έργου ή/και περιγραφή παραδοτέων: Το 
έργο περιλαμβάνει την δημιουργία πλασμιδίων που θα φέρουν μεταλλαγμένες 
μορφές του γονιδίου της απολιποπρωτεϊνης Α-Ι του ανθρώπου και την χρήση 
τους για την παραγωγή αδενοσχετιζόμενων ιών που θα εκφράζουν ανθρώπινη 
apoA-I (AAV-apoA-I) καθώς και προκαταρκτικές μελέτες γονιδιακής μεταφοράς 
των AAV-apoA-I ιών σε ποντικούς με έλλειψη στην αποΑ-Ι (αποΑ-Ι ΚΟ)  
Παραδοτέα: Αδενοσχετιζόμενοι ιοί (AAVs) που εκφράζουν την αγρίου τύπου ή 
μεταλλαγμένες μορφές της αποΑ-Ι του ανθρώπου – Αναφορά για την μόλυνση 
ποντικών αποΑ-Ι ΚΟ με τους AAV-apoA-I.  
Διάρκεια σύμβασης: 3 μήνες  
Τόπος εκτέλεσης έργου: Ηράκλειο, Εργαστήριο Βιοχημείας Ιατρικής 
Σχολής Π.Κ.  
Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: Αύγουστος 2015 
 
Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: 
Οι ενδιαφερόμενοι (μόνο φυσικά πρόσωπα) μπορούν να υποβάλλουν τις 
προτάσεις τους ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση thomakis@uoc.gr 
Στοιχεία επικοινωνίας για την διαδικασία υποβολής προτάσεων και 
ενστάσεων: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΠΚ, κ. Θωμάκης 
Ζαφείρης τηλ.:2810 393166, 
 e-mail: thomakis@uoc.gr  
Στοιχεία επικοινωνίας σχετικά με το αντικείμενο και τους όρους της 
πρόσκλησης: Καθ. Δημήτρης Καρδάσης Τηλέφωνο: 2810 394549, e-mail: 
kardasis@med.uoc.gr 
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στους διαδικτυακούς τόπους:  
http://www.uoc.gr  
http://www.elke.uoc.gr  
http://www.dasta.uoc.gr/career/  
και διέπεται από τους κανόνες του Οδηγού Χρηματοδότησης και 
Διαχείρισης του ΕΛΠΚ: 
http://www.elke.uoc.gr/management/files/OXE2012_Updated_Feb_2015.pdf  
και του Οδηγού Σύναψης Μισθώσεων Έργου του ΕΛΠΚ:  
http://www.elke.uoc.gr/management/hire.aspx  
 
Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 27-07-2015 (ώρα 14.00μ.μ.). 
 
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω67Χ469Β7Γ-ΚΚΠ/document 
 
 
 

Ε.Λ.Π.Κ. : Πρόσληψη 1 ατόμου 
 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της πρόσκλησης με αρ.πρ.6456/10-07-2015  

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω67Χ469Β7Γ-ΚΚΠ/document
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Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ), που εδρεύει στο 
Ηράκλειο Κρήτης, στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 3956 και 
τίτλο «Γενωμική προσέγγιση για την κατανόηση των μηχανισμών 
αποτοξικοποίησης των ξενοβιοτικών και της προσαρμογής του δάκου 
στον ελαιόκαρπο», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και εθνικούς 
πόρους στο πλαίσιο της πράξης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ" ενδιαφέρεται να συνάψει την 
παρακάτω σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου:  
Αντικείμενο έργου: Μελέτη των ανασυνδυασμένων ενζύμων και καθορισμός 
των ιδιοτήτων τους και των παραμέτρων συγγένειας τους με τα ξενοβιοτικά και 
τα εντομοκτόνα.  
Αναλυτική περιγραφή αντικειμένου έργου ή/και περιγραφή παραδοτέων:  
Ο/η ανάδοχος θα ασχοληθεί με τη μελέτη των ανασυνδιασμένων ενζύμων του 
δάκου και τη συσχέτιση τους με τα εντομοκτόνα. Συγκεκριμένα, θα 
πραγματοποιηθούν και κινητικές κατά Michaelis menten και HPLC.  
Αμοιβή αναδόχου: Καθαρό ποσό: 2.796,75€, ΦΠΑ: 643,25€, Σύνολο: 
3.440,00€. (Το ανωτέρω ποσό υπόκειται στην έγκριση ή αναπροσαρμογή από 
τη διαχειριστική αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση»)  
Διάρκεια σύμβασης: 3 μήνες  
Τόπος εκτέλεσης έργου: Ηράκλειο  
Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: Αύγουστος 2015  
 
Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: 
Οι ενδιαφερόμενοι (μόνο φυσικά πρόσωπα) μπορούν να υποβάλλουν τις 
προτάσεις τους ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση thomakis@uoc.gr 
Στοιχεία επικοινωνίας για την διαδικασία υποβολής προτάσεων και 
ενστάσεων: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΠΚ, κ. Θωμάκης 
Ζαφείρης τηλ.:2810 393166, 
 e-mail: thomakis@uoc.gr  
Στοιχεία επικοινωνίας σχετικά με το αντικείμενο και τους όρους της 
πρόσκλησης: Δρ. Ευαγγελία Μώρου, Τηλέφωνο: 2810 394438, e-
mail:secretarybiology@outlook.com 
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στους διαδικτυακούς τόπους:  
http://www.uoc.gr  
http://www.elke.uoc.gr  
http://www.dasta.uoc.gr/career/  
και διέπεται από τους κανόνες του Οδηγού Χρηματοδότησης και 
Διαχείρισης του ΕΛΠΚ: 
http://www.elke.uoc.gr/management/files/OXE2012_Updated_Feb_2015.pdf  
και του Οδηγού Σύναψης Μισθώσεων Έργου του ΕΛΠΚ:  
http://www.elke.uoc.gr/management/hire.aspx  
 
Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 27-07-2015 (ώρα 14.00μ.μ.). 
 
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.elke.uoc.gr/management/hire.aspx
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https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΡΨΛ469Β7Γ-ΩΦΜ/document 
 
 
 
 

Ε.Λ.Π.Κ. : Πρόσληψη 1 ατόμου 
 
 Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ), που εδρεύει στο 
Ηράκλειο Κρήτης, στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 3945 και 
τίτλο «Η προσθήκη περισσότερης Οικολογίας και Γενετικής στην 
κατανόηση της Βιολογικής Ποικιλότητας: ο ρόλος των νησιών ως φυσικά 
εργαστήρια», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και εθνικούς 
πόρους στο πλαίσιο της πράξης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ" ενδιαφέρεται να συνάψει την 
παρακάτω σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου:  
Αντικείμενο έργου: Φυλογένεση και Φυλογεωγραφία ερπετών στο χώρο 
του Αιγαίου με τη χρήση δεδομένων νέας γενιάς αλληλούχισης  
Αναλυτική περιγραφή αντικειμένου έργου ή/και περιγραφή παραδοτέων: 
Αντικειμενικός στόχος του έργου είναι η μελέτη της εξελικτικής διαφοροποίησης 
του κοινού σαμιαμιδιού (Mediodactylus kotschyi) στο χώρου του Αιγαίου μέσω 
δεδομένων Νέας Γενιάς Αλληλούχισης (RAD - tags) ώστε να διερευνηθεί ο 
ρόλος των γενετικών, γεωλογικών και περιβαλλοντικών παραγόντων στη 
διαμόρφωση της βιοποικιλότητας του Αιγαίου. Στόχος είναι (i) η ανάπτυξη 
οικολογικών μοντέλων με τη χρήση επικαιροποιημένων γεωμορφολογικών και 
περιβαλλοντικών παραμέτρων, (ii) η εκτίμηση της γενετικής ποικιλότητας και της 
σχέσης της με τη διαφοροποίηση των τάξων σε οικολογικό επίπεδο, (iii) η 
ανάπτυξη μιας γενικευμένης προσέγγισης με τη χρήση οικολογικών και 
φυλογενετικών δεδομένων για τον ορισμό του είδους και (iv) ο έλεγχος του 
φυλογεωγραφικού προτύπου κάθε τάξου μέσω (α) της απεικόνισης αυτών ως 
πληθυσμιακά δέντρα με διαφορετικές τοπολογίες ή/και μήκη κλάδων, (β) του 
προσδιορισμού πιθανών σεναρίων εποίκισης βάσει γνωστών ιστορικών 
(γεωλογικών) δεδομένων, (γ) και του ελέγχου αυτών των σεναρίων υπό το 
πρίσμα της Approximate Bayesian Computation, ΑΒC (μαζί με άλλες 
συμπληρωματικές μεθόδους). Τα παραγόμενα δεδομένα θα ανακοινωθούν σε 
διεθνές σε συνέδριο (13th ICZEGAR: http://13iczegar.nhmc.uoc.gr/), το οποίο 
θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο από 7 έως 11 Οκτωβρίου 2015 και σε ένα 
workshop που θα οργανωθεί με συμμετοχή του ίδιου κατά τον μήνα Οκτώβριο 
(στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου). 
Διάρκεια σύμβασης: 3 μήνες  
Τόπος εκτέλεσης έργου: Ηράκλειο, Πανεπιστήμιο Κρήτης  
Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: Αύγουστος 2015 
 
Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΡΨΛ469Β7Γ-ΩΦΜ/document
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Οι ενδιαφερόμενοι (μόνο φυσικά πρόσωπα) μπορούν να υποβάλλουν τις 
προτάσεις τους ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση thomakis@uoc.gr 
Στοιχεία επικοινωνίας για την διαδικασία υποβολής προτάσεων και 
ενστάσεων: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΠΚ, κ. Θωμάκης 
Ζαφείρης τηλ.:2810 393166, 
 e-mail: thomakis@uoc.gr  
Στοιχεία επικοινωνίας σχετικά με το αντικείμενο και τους όρους της 
πρόσκλησης: κ. Πουλακάκης Νίκος, Τηλέφωνο: +302810 393619, e-mail: 
poulakakis@nhmc.uoc.gr. 
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στους διαδικτυακούς τόπους:  
http://www.uoc.gr  
http://www.elke.uoc.gr  
http://www.dasta.uoc.gr/career/  
και διέπεται από τους κανόνες του Οδηγού Χρηματοδότησης και 
Διαχείρισης του ΕΛΠΚ: 
http://www.elke.uoc.gr/management/files/OXE2012_Updated_Feb_2015.pdf  
και του Οδηγού Σύναψης Μισθώσεων Έργου του ΕΛΠΚ:  
http://www.elke.uoc.gr/management/hire.aspx 
 
Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 27-07-2015 (ώρα 14.00μ.μ.). 
 
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/624Ψ469Β7Γ-ΩΚ3/document 
 
 

Ε.Λ.Π.Κ. : Πρόσληψη 1 ατόμου 
 
Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ), που εδρεύει στο 
Ηράκλειο Κρήτης, στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 3951 και 
τίτλο «Μια αρνητική σχέση της p110δ PI3K με την ογκοκατασταλτική 
πρωτεΐνη PTEN: επιπτώσεις στην αναχαίτιση της αύξησης των όγκων και 
της μετάστασης», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και εθνικούς 
πόρους στο πλαίσιο της πράξης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ" ενδιαφέρεται να συνάψει την 
παρακάτω σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου:  
Αντικείμενο έργου: Διερεύνηση και ταυτοποίηση της λειτουργικότητας του 
ενδοκυττάριου μηχανισμού διαβίβασης σήματος της p110δ PI3Κ στον καρκίνο 
και στη μετάσταση σε μοντέλα ποντικών in vivo.  
Αναλυτική περιγραφή αντικειμένου έργου ή/και περιγραφή παραδοτέων: 
Δημιουργία όγκων σε ποντίκια τα οποία στην συνέχεια θα μελετηθούν ως προς 
την ανάπτυξη του όγκου και τη μετάσταση μετρώντας τους κατάλληλους δείκτες 
με μεθόδους ανοσοιστοχημείας, βιοχημείας και κυτταρικής βιολογίας.  
Αμοιβή αναδόχου: Καθαρό ποσό: 5.609,75€ ΦΠΑ: 1.290,25€ Σύνολο: 
6.900,00€. (Το ανωτέρω ποσό υπόκειται στην έγκριση ή αναπροσαρμογή από 

mailto:poulakakis@nhmc.uoc.gr
http://www.elke.uoc.gr/management/hire.aspx
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/624Ψ469Β7Γ-ΩΚ3/document
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τη διαχειριστική αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση»)  
Διάρκεια σύμβασης: 3 μήνες 
Τόπος εκτέλεσης έργου: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ιατρική Σχολή  
Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: Αύγουστος 2015  
 
 
Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: 
Οι ενδιαφερόμενοι (μόνο φυσικά πρόσωπα) μπορούν να υποβάλλουν τις 
προτάσεις τους ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση thomakis@uoc.gr 
Στοιχεία επικοινωνίας για την διαδικασία υποβολής προτάσεων και 
ενστάσεων: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΠΚ, κ. Θωμάκης 
Ζαφείρης τηλ.:2810 393166, 
 e-mail: thomakis@uoc.gr  
Στοιχεία επικοινωνίας σχετικά με το αντικείμενο και τους όρους της 
πρόσκλησης:  
κα. Ε. Παπακωνσταντή, τηλέφωνο: 2810 394554, e-mail: 
epapak@med.uoc.gr  
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στους διαδικτυακούς τόπους:  
http://www.uoc.gr  
http://www.elke.uoc.gr  
http://www.dasta.uoc.gr/career/  
http://ec.europa.eu/euraxess/  
και διέπεται από τους κανόνες του Οδηγού Χρηματοδότησης και 
Διαχείρισης του ΕΛΠΚ: 
http://www.elke.uoc.gr/management/files/OXE2012_Updated_Feb_2015.pdf  
και του Οδηγού Σύναψης Μισθώσεων Έργου του ΕΛΠΚ:  
http://www.elke.uoc.gr/management/hire.aspx  
 
Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 24-07-2015 (ώρα 14.00μ.μ.). 
 
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω2Ρ8469Β7Γ-ΡΛ0/document 
 
 

Δημοκρίτειο Παν/μιο  Θράκης: Πρόσληψη 3 ατόμων ( μετάταξη) 
 

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Ν.Π.Δ.Δ.), που εδρεύει στην Κομοτηνή, 
για να καλύψει ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες προτίθεται να 
προβεί σε μετάταξη τριών (3) υπαλλήλων κλάδου ΔΕ οδηγών και 
συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής: 
3ΔΕ Οδηγοί – Κομοτηνή. 
 
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω2Ρ8469Β7Γ-ΡΛ0/document
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Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι, καλούνται να υποβάλλουν αίτηση στο 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στη Διεύθυνση Διοικητικού (ταχ. 
Δ/νση: Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 691 00, Κομοτηνή) μαζί με τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά. 
Για περισσότερες πληροφορίες στη Διεύθυνση Διοικητικού του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στο τηλέφωνο 25310 39144 και 
25310 39147. 
 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 27-07-2015 έως και 27-08-2015. 
 
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΩΠΤ46ΨΖΥ1-97Β/document 
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