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Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.): Πλήρωση θέσης Προέδρου 

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη της θέσης του Προέδρου της «Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.)», Ανεξάρτητης Αρχής που αποτελεί την εθνική στατιστική υπηρεσία κατά την έννοια 

του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009 (L 87/164), όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 

2015/759, μπορούν να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση αυτή. Η φύση, 

τα καθήκοντα, τα προσόντα και ο τρόπος κάλυψης της εν λόγω θέσης εκτίθενται αναλυτικά ως 

κατωτέρω:  

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ 

ΕΛ.ΣΤΑΤ.:  

i) Ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. είναι το ανώτατο όργανο της ΕΛ.ΣΤΑΤ, ασκεί όλες τις αρμοδιότητές 

της και έχει την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας της για την εκπλήρωση των σκοπών της 

σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, του Κώδικα Ορθής Πρακτικής 

για τις ευρωπαϊκές στατιστικές και των βέλτιστων διεθνών στατιστικών πρακτικών.  

ii) Ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:  

α) εγκρίνει το Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα (ΕΛ.Σ.Π.),  

β) καταρτίζει τον Κανονισμό Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού 

Συστήματος (ΕΛ.Σ.Σ.) και τον Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛ.ΣΤΑΤ,  

γ) καταρτίζει το ετήσιο στατιστικό πρόγραμμα εργασίας της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και την έκθεση αξιολόγησης 

του στατιστικού προγράμματος του προηγούμενου έτους,  

δ) αποφασίζει την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 12 του ν. 

3832/2010, όπως ισχύει,  

ε) λαμβάνει τις αποφάσεις σχετικά με τις στατιστικές μεθόδους, τα πρότυπα και τις διαδικασίες, 

καθώς και με το περιεχόμενο και τη χρονική στιγμή της δημοσίευσηςστατιστικών στοιχείων, 

σχετικά με τη διαβίβαση των επίσημων στατιστικών του ΕΛ.Σ.Σ. στην Ευρωπαϊκή Στατιστική 

Υπηρεσία (Eurostat) και γενικότερα σχετικά με τη διαβίβαση, υποβολή ή γνωστοποίηση 

στατιστικών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής και διεθνούς στατιστικής συνεργασίας,  

στ) είναι αρμόδιος για το συντονισμό όλων των δραστηριοτήτων των λοιπών φορέων του ΕΛ.Σ.Σ. 

που αφορούν την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση των επίσημων στατιστικών της χώρας, 

καθώς και για την εφαρμογή του εθνικού πλαισίου διασφάλισης ποιότητας των στατιστικών,  

ζ) μπορεί να αποφασίζει τη διενέργεια κάθε είδους στατιστικών ερευνών, απογραφών και 

μελετών, επιπλέον αυτών που προβλέπονται στο ΕΛ.Σ.Π. και στο ετήσιο στατιστικό πρόγραμμα 

εργασίας της ΕΛ.ΣΤΑΤ.  
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η) εκπροσωπεί την ΕΛ.ΣΤΑΤ. δικαστικώς και εξωδίκως, ενώπιον των Δικαστηρίων, κάθε Αρχής και 

τρίτων. Ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. μπορεί να αναθέσει την εκπροσώπησή της στο Νομικό 

Σύμβουλο της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ή σε υπάλληλο της ΕΛ.ΣΤΑΤ.,  

θ) προΐσταται των υπηρεσιών της ΕΛ.ΣΤΑΤ, συντονίζει και κατευθύνει τηλειτουργία τους, παρέχει 

τις υπηρεσιακές εντολές για την εκτέλεση κάθε ενέργειας που αφορά την εκπλήρωση της 

αποστολής της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και συγκροτεί ομάδες εργασίας από το ειδικό επιστημονικό ή το λοιπό 

προσωπικό της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ορίζοντας και το αντικείμενο τους,  

ι) προΐσταται ιεραρχικά και πειθαρχικά του προσωπικού της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και μεριμνά για τη 

συγκρότηση και τη λειτουργία του Υπηρεσιακού και του Πειθαρχικού Συμβουλίου, σύμφωνα με 

τις κείμενες διατάξεις,  

ια) καταρτίζει τους ετήσιους προϋπολογισμούς, απολογισμούς και ισολογισμούς της ΕΛ.ΣΤΑΤ.,  

ιβ) είναι αρμόδιος για κάθε θέμα που αφορά τη διοικητική λειτουργία και την οικονομική 

διαχείριση της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και αναλαμβάνει ως διατάκτης των δαπανών της ΕΛ.ΣΤΑΤ. τις 

υποχρεώσεις σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της,  

ιγ) ανακατανέμει ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα τις κενές οργανικές θέσεις που 

προβλέπονται στον Οργανισμό της ΕΛ.ΣΤΑΤ.,  

ιδ) δύναται να μεταβιβάζει αρμοδιότητες του σε άλλα όργανα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και να εξουσιοδοτεί 

με απόφασή του όργανα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. να υπογράφουν «με εντολή Προέδρου» έγγραφα ή άλλες 

πράξεις της με αποφάσεις που δημοσιεύονται με ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο της ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

χωρίς να απαιτείται άλλη δημοσίευση τους, ιε) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. που 

προβλέπει ο νόμος και ο Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛ.ΣΤΑΤ.  

iii) Ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. απολαύει προσωπικής ανεξαρτησίας δεσμευόμενος κατά την 

άσκηση των καθηκόντων του από τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις και τελεί υποχρεωτικά σε 

καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.  

iv) Ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. διορίζεται για πενταετή θητεία με απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η θητεία του Προέδρου 

μπορεί να ανανεώνεται για μία μόνο φορά με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.  

v) Οι πάσης φύσεως αποδοχές του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. καθορίζονται με απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών.  

vi) Ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. δύναται να παυθεί, με απόφαση του οργάνου που τον διόρισε, για 

αδυναμία άσκησης των καθηκόντων του λόγω κωλύματος, νόσου ή αναπηρίας ή για σπουδαίο 

λόγο που αφορά την εκτέλεση των καθηκόντων του, όπως ιδίως η αποκάλυψη εμπιστευτικών 

θεμάτων, για τα οποία έλαβε γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ή η κατάχρηση της 

θέσης του για ίδιο, προσωπικό ή εμπορικό όφελος. Οι λόγοι παύσης δεν επιτρέπεται να θέτουν 

σε κίνδυνο την επαγγελματική και επιστημονική του ανεξαρτησία.  



Τρίτη, 08 Δεκεμβρίου 2015                    Αριθ. Τεύχους: 264 
 
 
Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

 

5 
 

Αποκλειστικά κριτήρια επιλογής στη θέση του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. είναι:  

α) η υψηλή επιστημονική κατάρτιση με επαγγελματική ή ακαδημαϊκή εξειδίκευση στο 

αντικείμενο της στατιστικής ή συναφών κλάδων ή σε αντικείμενο συναφές προς το αντικείμενο 

των στατιστικών ερευνών και μελετών και  

β) η ικανότητα του υποψηφίου, όπως προκύπτει από την επαγγελματική και επιστημονική του 

πορεία, να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των στατιστικών αρχών που προβλέπονται στο άρθρο 

338 παρ. 2 ΣΛΕΕ, στο άρθρο 2 του Κανονισμού 223/2009 και στον Κώδικα Ορθής Πρακτικής για 

τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές  

Επιπρόσθετα ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ πρέπει να διαθέτει διδακτορικό τίτλο σπουδών.  

Υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για διορισμό στην προκηρυσσόμενη 

θέση και διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα δύνανται να υποβάλουν αίτηση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, με συνημμένο αναλυτικό 

βιογραφικό σημείωμα, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, στο σύνδεσμο 

https://online.ekdd.gr/applications/ , από 03-12-2015 έως και 23-12-2015.  

Αξιολόγηση υποψηφίων από Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων.  

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη της θέσης του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ θα αξιολογηθούν από 

πενταμελή Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που συγκροτήθηκε με την αριθ. 

2/65460/0004/29.10.2015 (ΑΔΑ: 6ΞΧ8Η-1ΓΔ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως αυτή 

τροποποιήθηκε με την αριθ. 2/76667/0004/03.12.2015 (ΑΔΑ:6ΘΣΤΗ-Ζ0Φ) απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών. Πηγή: 

http://www.minfin.gr/sites/default/files/other_files/1%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A

%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE

%95%CE%94%CE%A1%CE%9F%20%CE%95%CE%9B%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A4%20%CE%A

4%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F.pdf  

 

ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας 

Παρασκευής»: Πρόσληψη 16 ατόμων 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη δεκαέξι (16 ) καθηγητών στα Εργαστήρια Τέχνης του Πολιτιστικού 

& Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίας Παρασκευής, με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας από 

την σύναψή τους, έως την λήξη του διδακτικού έτους 2015 – 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.3812/2009 όπως ισχύει, τις διατάξεις της παρ.14 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012 και το άρθρο 

6 του Ν.2527/1997, όπως αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα. 

 

https://online.ekdd.gr/applications/
http://www.minfin.gr/sites/default/files/other_files/1%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%95%CE%94%CE%A1%CE%9F%20%CE%95%CE%9B%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A4%20%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F.pdf
http://www.minfin.gr/sites/default/files/other_files/1%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%95%CE%94%CE%A1%CE%9F%20%CE%95%CE%9B%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A4%20%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F.pdf
http://www.minfin.gr/sites/default/files/other_files/1%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%95%CE%94%CE%A1%CE%9F%20%CE%95%CE%9B%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A4%20%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F.pdf
http://www.minfin.gr/sites/default/files/other_files/1%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%95%CE%94%CE%A1%CE%9F%20%CE%95%CE%9B%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A4%20%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F.pdf
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Καθηγητές στα εργαστήρια ζωγραφικής- ζωγράφοι ΠΕ Πέντε (5 ) 

Καθηγητές στα εργαστήρια γλυπτικής - γλύπτης ΠΕ Ένας (1 ) 

Καθηγητής στα εργαστήρια χαρακτικής – χαράκτης ΠΕ Ένας (1 ) 

Καθηγητής στα εργαστήρια γραμμικού σχεδίου- 

αρχιτέκτονας ΠΕ Ένας (1 ) 

Καθηγητής στα εργαστήρια φωτογραφίας- φωτογράφος ΤΕ Ένας (1 ) 

Καθηγητές στα εργαστήρια κοσμήματος 

- σχεδιαστής κοσμήματος (ΔΕ) Δύο (2) 

Καθηγητές υποκριτικής (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ) Ένας (1 ) 

Καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης (ΠΕ) Ένας (1 ) 

Καθηγητής χορού Ένας (1 ) 

Σκηνοθέτες ( ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ) Δύο (2) 

 

Υποβολή και προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Οι αιτήσεις καθώς και τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να προσκομιστούν από τους ενδιαφερόμενους στα Γραφεία 

Διοίκησης του Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίας Παρασκευής (Οδός Αιγαίου 

Πελάγους & Τέρμα Νότου, Τ.Κ. 15342, Αγ. Παρασκευή) από 02.12.2015 έως 11.12.2015 και ώρες 

09.00 έως 15.00. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΤΝΚΟΛΘΒ-ΩΚΛ/document  

 

 

Ν.Π.Δ.Δ  «Παιδικοί-Βρεφονηπικοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική 

Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-Περιβάλλον Δήμου Λευκάδας»: 

Πρόσληψη 10 ατόμων 

Ανακοινώνει ότι θα προσλάβει για την λειτουργία των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» 

περιόδου 2015-2016 στον Δήμο Λευκάδας, τα οποία πραγματοποιεί σε συνεργασία με την Γενική 

Γραμματεία Αθλητισμού , Γυμναστές Πτυχιούχους Καθηγητές ή Καθηγήτριες Φυσικής Αγωγής με 

σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με 

ωριαία αποζημίωση. 

ΑΡΙΘΜΟΣ Κ.Φ.Α: Δέκα (10) 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΤΝΚΟΛΘΒ-ΩΚΛ/document


Τρίτη, 08 Δεκεμβρίου 2015                    Αριθ. Τεύχους: 264 
 
 
Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

 

7 
 

Τα Προγράμματα στα οποία θα απασχοληθούν οι ανωτέρω Κ.Φ.Α θα είναι:1.Άθληση & 

Γυναίκα 2. Άσκηση στη Προσχολική Ηλικία 3. Παιδί και Αθλητισμός 4. Άσκηση στην Εφηβική 

Ηλικία 5. Άσκηση Ενηλίκων 6.Άσκηση Ατόμων με Αναπηρίες 7. Αθλοχώροι στη Γειτονιά. 

 

Υποβολή και προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

υποβάλλουν αίτηση (μαζί με τα δικαιολογητικά) στην Γραμματεία του Κλειστού Γυμναστηρίου 

Δήμου Λευκάδας(Βαρδάνια) κα Αραβανή Σοφία τηλ: 2645 0 25230, κατά τις ώρες 9:00 έως 16:00, 

από την Δευτέρα 7/12/2015 και για δέκα (10) ημέρες έως την Τετάρτη 16/12/2015. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΩΓ2ΟΕ4Κ-ΩΕΘ/document  

 

 

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξανδρείας: Πρόσληψη 12 ατόμων 

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με 

ωρομίσθια αποζημίωση, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων –ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - για την 

υλοποίηση Γενικών και Ειδικών Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.), μεγάλης διάρκειας 

- περιόδου 2015-2016, με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με τα εξής 

απαιτούμενα τυπικά προσόντα και χρονική διάρκεια: 

 

Με μοριοδότηση προϋπηρεσίας: 

Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση των Γενικών προγραμμάτων   9 

Εκτός μοριοδότησης προϋπηρεσίας(σύμφωνα με το άρθρο 9.5 του οργανωτικού πλαισίου): 

Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση των Γενικών προγραμμάτων 2 

 

Με μοριοδότηση προϋπηρεσίας: 

Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση των Ειδικών προγραμμάτων  1 

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα 

γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, 

Δ/νση: Οδός Βεροίας – Δημοτικό Κολυμβητήριο, Τ.Κ. 59300, τηλ. 2333053450-2333053452, που 

αρχίζει από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας και λήγει εντός 10 ημερών. 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΩΓ2ΟΕ4Κ-ΩΕΘ/document
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Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Από 2-12-2015 έως και 11-12-2015. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ψ6ΘΔΟΛΣΓ-ΕΩΖ/document 

 

 

Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων: Πρόσληψη 3 ατόμων  

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι την πρόσληψη τριών (3) θέσεων Π.Ε. Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με 

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), μέχρι την 31/07/2016, με 

ωριαία αποζημίωση, για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των Προγραμμάτων Άθλησης για 

Όλους, περιόδου 2015-2016 του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων. 

 

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ένα (1) 

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ένα (1) 

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ένα (1) 

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση (μόνο 

αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους) στo Πρωτόκολλο του Δήμου Αλιάρτου – 

Θεσπιέων (Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Αθηνών – Αλίαρτος – Τ.Κ.:32001) κατά τις ώρες 09.00 έως 14.00. 

Για πληροφορίες θα πρέπει να απευθύνονται στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού - Μητρώων & 

Διαδικασιών Προσωπικού (Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Αθηνών – Αλίαρτος, Τηλ. Επικοινωνίας: 22683-

50.218) Η παρούσα να δημοσιευτεί σε δύο εφημερίδες του νομού Βοιωτίας, να αναρτηθεί στον 

πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων (Δημαρχιακού Κατάστημα Αλιάρτου και 

Δημοτικό Κατάστημα Θεσπιέων), στις δομές του Δήμου (Παιδικός Σταθμός Αλιάρτου και Παιδικός 

Σταθμός Θεσπιέων-Δ.Δ.Μαυρομματίου) και να αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου 

(www.aliartos.gov.gr ). 

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Από 8-12-2015 έως και 17-12-2015. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6725ΩΨ4-ΖΦ9/document  

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ψ6ΘΔΟΛΣΓ-ΕΩΖ/document
http://www.aliartos.gov.gr/
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6725ΩΨ4-ΖΦ9/document
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Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ»: Πρόσληψη 6 ατόμων 

Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 

συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ», που εδρεύει στο Ρέθυμνο. 

 

ΤΕ Νοσηλευτών 8 μήνες 1 

ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών 8 μήνες 2 

ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Καθαριότητας Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-7-2016 1 

 

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: Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία 

Δήμου Ρεθύμνης», Καντανολέοντος 10, Τ.Κ. 74132 Ρέθυμνο, απευθύνοντάς την στο Γραφείο 

Προσωπικού, υπόψιν κας Κουμνά Βασιλείας (τηλ. επικοινωνίας: 28310 20468, εσωτ. 17). 

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Από 2-12-2015 έως και 11-12-2015. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΧ6ΜΟΛΑΒ-ΥΙ5/document  

 

 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Πρόσληψη 1 καθηγητή 

Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας γνωστοποιεί ότι το ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ της ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ αποφάσισε την 

προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή, ως εξής :  

Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ με γνωστικό αντικείμενο 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1179/19-11-2015 τ. Γ΄ και 

αναρτήθηκε στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό 00000878126. 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΧ6ΜΟΛΑΒ-ΥΙ5/document


Τρίτη, 08 Δεκεμβρίου 2015                    Αριθ. Τεύχους: 264 
 
 
Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

 

10 
 

΄Οσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται για την παραπάνω θέση καλούνται να 

υποβάλουν την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα πέντε (45) 

ημερών, με έναρξη στις 26-11-2015 και λήξη στις 9-1-2016. 

Για την υποβολή της υποψηφιότητας οι ενδιαφερόμενοι εγγράφονται στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και 

υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση 

δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο ανωτέρω ΦΕΚ προκήρυξης της θέσης. 

Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά δίνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις ώρες 

8:30 π.μ. έως 14:30 μ.μ. στα τηλέφωνα 2310 891-210 & 2310 891211, fax : 2310 891292. 

 

 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Πρόσληψη 1 καθηγητή 

Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας γνωστοποιεί ότι το ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ της ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ αποφάσισε την 

προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή, ως εξής : 

Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ με γνωστικό αντικείμενο 

«ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1179/19-11-2015 τ. Γ΄ και αναρτήθηκε στο 

ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό 00000883606. 

΄Οσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται για την παραπάνω θέση καλούνται να 

υποβάλουν την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα πέντε (45) 

ημερών, με έναρξη στις 30-11-2015 και λήξη στις 13-1-2016. 

Για την υποβολή της υποψηφιότητας οι ενδιαφερόμενοι εγγράφονται στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και 

υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση 

δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο ανωτέρω ΦΕΚ προκήρυξης της θέσης. 

Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά δίνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις ώρες 

8:30 π.μ. έως 14:30 μ.μ. στα τηλέφωνα 2310 891-461, 2310 891-607, fax : 2310 891278. 
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Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Πρόσληψη 1 καθηγητή 

Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας γνωστοποιεί ότι το ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ της ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ αποφάσισε την 

προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή, ως εξής :  

Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ με γνωστικό αντικείμενο 

«ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 

1179/19-11-2015 τ. Γ΄ και αναρτήθηκε στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με 

κωδικό 00000883739. 

΄Οσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται για την παραπάνω θέση καλούνται να 

υποβάλουν την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα πέντε (45) 

ημερών, με έναρξη στις 30-11-201 5 και λήξη στις 13-1-2016. 

Για την υποβολή της υποψηφιότητας οι ενδιαφερόμενοι εγγράφονται στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και 

υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση 

δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο ανωτέρω ΦΕΚ προκήρυξης της θέσης. 

Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά δίνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις ώρες 

8:30 π.μ. έως 14:30 μ.μ. στα τηλέφωνα 2310 891-214, 2310 891-212, 2310 891283 fax : 2310 

891282. 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Πρόσληψη 1 καθηγητή 

Στο αριθ. 1088/26.10.2015  ΦΕΚ τ. ΤΡΙΤΟ δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) 

θέσης Καθηγητή για τις ανάγκες Τμήματος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και 

συγκεκριμένα: 

 

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ 

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

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

«Εμπορικό Δίκαιο»   

ΑΔΑ: 7Ο7846ΨΖΥ1-ΛΗ4 

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα 

για την κρίση τους δικαιολογητικά, μέχρι 25 Ιανουαρίου 2016 στη Γραμματεία του Τμήματος 

Νομικής. 
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 Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την Γραμματεία του Τμήματος.   

-Τμήμα Νομικής, Πανεπιστημιούπολη 69100 Κομοτηνή, τηλ. 25310 39897 

 

Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 καθηγητή 

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι  στο ΦEK 1152/11-11-15 (τ.Γ΄) δημοσιεύθηκε                                         

η προκήρυξη   μιας (1) θέσης καθηγητή  ως εξής: 

 

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ   

Νομική Σχολή- Ακαδημίας 45, Τ.Κ. 106 72 Αθήνα, (τηλ. 210 3688661) 

Τομέας Δημοσίου Δικαίου 

Αριθμός  προκήρυξης 1415025581/30-7-15  (ΑΔΑ: 7ΚΕΙ46ΨΖ2Ν-Β2Η) 

-Μία θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Συνταγματικό Δίκαιο»   

 

 H προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει  την     3-2-  2016 

 

 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν  ηλεκτρονικά  στη 

διαδικτυακή  διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr  αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα 

αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ  της προκήρυξης. 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία  της Νομικής Σχολής.   

 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης  Πέλλας: Πρόσληψη 6 

ατόμων 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης, που εδρεύει στα Γιαννιτσά του Ν. Πέλλας, 

ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 

οκτάμηνης διάρκειας, συνολικά έξι (6) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών 

της και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής: 

 

1ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός - Γιαννιτσά 

1ΤΕ Λογιστής - Γιαννιτσά 

1ΔΕ Υδραυλικός – Θερμοϋδραυλικός - Γιαννιτσά 

1ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργων (Αποφρακτικού Μηχανήματος) - Γιαννιτσά 

http://apella.minedu.gov.gr/
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1ΔΕ Οδηγός Φορτηγού (Χωρίς Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου) - Γιαννιτσά 

1ΥΕ Εργάτης/τρια – Γιαννιτσά. 

 

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 ταχ. διεύθυνση: Δ.Ε.Υ.Α. Πέλλας, Παναγιωτάκη 13, Τ.Κ. 581 00, Γιαννιτσά, 

Πέλλα, υπόψη κ. Χαριτίδη Κυριάκου (τηλ.: 23820 56013). 

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 02-12-2015 έως και 11-12-2015. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω0ΨΖΟΛ3Υ-Υ9Ι/document  

 

 

Ν.Π.Δ.Δ. «Φορέας Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, 

Αθλητισμού» Δήμου Τριφυλίας: Πρόσληψη 8 ατόμων 

Το ΝΠΔΔ «Φορέας Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού» του Δήμου Τριφυλίας, 

που εδρεύει στους Γαργαλιάνους του Ν. Μεσσηνίας, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 

31-8-2016, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, 

συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση 

Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Φορέα και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και  

ειδικότητα ως εξής: 

 

2ΤΕ Βρεφονηπιοκόμοι - Γαργαλιάνοι 

1ΔΕ Βοηθός Βρεφοκόμος - Γαργαλιάνοι 

2ΔΕ Μάγειροι - Γαργαλιάνοι 

3ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας – Γαργαλιάνοι. 

 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω0ΨΖΟΛ3Υ-Υ9Ι/document
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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 ταχ. διεύθυνση: ΝΠΔΔ “Φορέας Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, 

Αθλητισμού” Δήμου Τριφυλίας, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Δημαρχείου 2, Τ.Κ. 245 00, Κυπαρισσία, 

Μεσσηνία,  υπόψη κ. Ελπίδας Σκλάβου (τηλ.: 2761 022255). 

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 02-12-2015 έως και 11-12-2015. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΩΝ1ΟΚΕΒ-64Ο/document  

 

 

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας  του  Χαροκοπείου 

Πανεπιστημίου: Πρόσληψη 3 ατόμων 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, που εδρεύει στην 

Αθήνα, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας υπ’ αριθμ. 310/30-10-2015 της Επιτροπής 

Εκπαίδευσης και Ερευνών, στα πλαίσια των Προγραμμάτων των Μεταπτυχιακών Σπουδών του 

Χαροκοπείου με κωδικούς ΚΕ 30000,30001,30002,30003,30004, τα οποία χρηματοδοτούνται από 

ίδιους πόρους, ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) ατόμων, με σύμβαση έργου, διάρκειας από 

την ημερομηνία υπογραφής της έως 31-12-2016 με παράταση, εφόσον κριθεί απαραίτητο 

κατόπιν σχετικού αιτήματος των Διευθυντών και Επιστημονικά Υπευθύνων των Προγραμμάτων 

Μεταπτυχιακών Σπουδών του ιδρύματος και απόφαση των αρμόδιων συλλογικών οργάνων, ως 

εξής:  

Θέση 1: 1ΠΕ με Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών σε αντικείμενο σχετικό με εκείνο των ΠΜΣ του 

Ιδρύματος.  

Ειδικότερα το αντικείμενο της θέσης 1 είναι: η υποστήριξη των Γραμματειών των προγραμμάτων 

Μεταπτυχιακών Σπουδών του Χαροκοπείου Πανεπιστήμιου, όπως η διαμόρφωση ωρολογίου 

προγράμματος, παρακολούθηση αιθουσών (ωρολόγιο πρόγραμμα) και τεχνικού εξοπλισμού 

αυτών (παραλαβή και διαχείριση αναλωσίμων των εργαστηρίων), και υποστήριξη της 

προετοιμασίας εκπαιδευτικού υλικού. 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΩΝ1ΟΚΕΒ-64Ο/document
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Θέση 2: 1ΠΕ με Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών σε αντικείμενο σχετικό με εκείνο των ΠΜΣ του 

Ιδρύματος.  

Ειδικότερα το αντικείμενο της θέσης 2 είναι: η υποστήριξη εκπαιδευτικών διαδικασιών, όπως η 

διαμόρφωση και παρακολούθηση προγράμματος σπουδών και η υποστήριξη της προετοιμασίας 

εκπαιδευτικού υλικού. 

Θέση 3: 1ΠΕ με Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών σε αντικείμενο σχετικό με εκείνο των ΠΜΣ του 

Ιδρύματος. 

Ειδικότερα το αντικείμενο της θέσης 3 είναι: η παρακολούθηση και προβολή των 

δραστηριοτήτων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου 

και η υποστήριξη της προετοιμασίας εκπαιδευτικού υλικού. 

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους υποψηφίους με 

οποιοδήποτε τρόπο αρκεί να περιέλθουν στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Ειδικός Λογαριασμός 

Κονδυλίων Έρευνας, Πρωτόκολλο, 1ος όροφος, Γραφείο 111, Κεντρικό Κτίριο, Ελ. Βενιζέλου 70, ΤΚ 

176 71, Καλλιθέα, (9:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.  Δευτέρα έως Παρασκευή).  

Οι αιτήσεις που αποστέλλονται ταχυδρομικά θα 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, ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο). 

Πληροφορίες (τηλ: 210 9549265 κ. Μ. Μαλλίδου, 9:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.  Δευτέρα έως 

Παρασκευή). 

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 16-12-2015 (έως 12.00μ.μ.). 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6Β9Τ4691ΒΣ-ΨΩΔ/document  

 

 

 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6Β9Τ4691ΒΣ-ΨΩΔ/document
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Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου 

Νάουσας»: Πρόσληψη 1 ατόμου 

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας», το οποίο εδρεύει 

στο Ν. Ημαθίας, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου, από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-8-2016, με δυνατότητα παράτασης ή 

ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, ενός (1)ατόμου για την υλοποίηση του 

Ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» και 

συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής: 

 

1ΔΕ Μάγειρας-Μαγείρισσα – Α. Κοκκίνου 19. 

 

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 ταχ. διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης 

Δήμου Νάουσας», Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών, Μητροπόλεως 9, Τ.Κ. 592 00, Νάουσα, 

Ημαθία, υπόψη κ. Όλγας Παυλίδου, τηλ.: 23320 25600.  

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 06-12-2015 έως και 15-12-2015. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΒΖ0ΟΚΟΟ-ΝΗΤ/document  

 

 

Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης 

Γάλλος”»: Πρόσληψη 2 ατόμων 

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”», που εδρεύει στο Δ. 

Καλλιθέας, του Ν. Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου, από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-8-2016, με δυνατότητα παράτασης 

ή ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, συνολικά δύο (2) ατόμων, για την 

υλοποίηση της πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΒΖ0ΟΚΟΟ-ΝΗΤ/document
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Ευρωπαϊκού Προγράμματος του Ν.Π.Δ.Δ. και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα 

ως εξής: 

 

1ΔΕ Υδραυλικός -Στελέχωση των Δομών Παιδικών και Βρεφικών Σταθμών του Δ. Καλλιθέας 

1ΔΕ Ηλεκτρολόγος -Στελέχωση των Δομών Παιδικών και Βρεφικών Σταθμών του Δ. Καλλιθέας. 

 

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 ταχ. διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ.«Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης 

“Γιάννης Γάλλος”» Δήμου Καλλιθέας, Ναυταθλητικές Εγκαταστάσεις Δήμου Καλλιθέας, 

Τ.Θ.78514, Τ.Κ.176 02, Καλλιθέα, υπόψιν κ. Τσιακμάκη Αγγελικής 

(τηλ. : 2109598555 – εσωτ.3). 

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 01-12-2015 έως και 10-12-2015. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/72ΑΕΟΛΨΦ-ΒΞΕ/document  

 

Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου 

Διδυμοτείχου»: Πρόσληψη 2 ατόμων 

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Διδυμοτείχου», που εδρεύει 

στο Διδυμότειχο του Ν. Έβρου, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτάμηνης διάρκειας, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, 

ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής: 

 

1ΔΕ Οδηγός Αυτοκινήτων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) - Διδυμότειχο 

1ΥΕ Εργάτης-τρια Γενικών Καθηκόντων – Διδυμότειχο. 

 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/72ΑΕΟΛΨΦ-ΒΞΕ/document
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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 ταχ. διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και 

Αλληλεγγύης Δ. Διδυμοτείχου», Υψηλάντου 3, Τ.Κ. 683 00, Διδυμότειχο, Έβρος, υπόψη κ. 

Μπουτζίκα Ανθούλας (τηλ.: 2553024555). 

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 03-12-2015 έως και 14-12-2015. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7Ω6ΓΟΚΒΛ-Σ94/document  

 

 

Δήμος Αγκιστρίου: Πρόσληψη 4 ατόμων 

Ο Δήμος Αγκιστρίου, που εδρεύει στο Αγκίστρι του Ν. Αττικής, 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 Δήμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής: 

 

1ΔΕ Οδηγός (Απορριμματοφόρου χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) - Αγκίστρι 

2ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας - Αγκίστρι 

1ΔΕ Οδηγός (Απορριμματοφόρου με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) – Αγκίστρι. 

 

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 ταχ. διεύθυνση: Δήμος Αγκιστρίου, Γραφείο Προσωπικού, Μεγαλοχώρι 

Αγκιστρίου, Τ.Κ.180 10, Αγκίστρι Αττικής, υπόψιν κας Αντωνίου, (τηλ. : 22970 91260). 

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 03-12-2015 έως και 14-12-2015. 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7Ω6ΓΟΚΒΛ-Σ94/document
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Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΟ7ΓΩ6Σ-Ρ9Α/document  

 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Aθηνών : Πρόσληψη 1 

ατόμου 

Tο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Aθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα, ανακοινώνει   την 

πρόσληψη   ενός (1) ατόμου ( ΦΕΚ 992/7-10-2015) και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και 

ειδικότητα, ως εξής: 

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

Σχολή Οδοντιατρικής – Θηβών 2, Τ.Κ. 115 27 Γουδή,  (τηλ. 210 7461117) 

Τομέας Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής 

Αριθμός προκήρυξης: 1415019178/3-6-2015  

- Μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Περιοδοντολογία».   

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: 

 

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 της προκήρυξης. 

Πληροφορίες στην Γραμματεία του ενδιαφερόμενου Τμήματος. 

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 27-01-2016. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΩΥΔ46ΨΖ2Ν-Γ2Χ/document  

 

 

 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΟ7ΓΩ6Σ-Ρ9Α/document
http://apella.minedu.gov.gr/
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΩΥΔ46ΨΖ2Ν-Γ2Χ/document
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Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης 

Γάλλος”»: Πρόσληψη 19 ατόμων 

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”», που εδρεύει στο Δ. 

Καλλιθέας, του Ν. Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου, οκτάμηνης διάρκειας, συνολικά δεκαεννέα (19) ατόμων, για την κάλυψη 

εποχικών ή παροδικών αναγκών  του Ν.Π.Δ.Δ. και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και 

ειδικότητα ως εξής: 

 

1ΠΕ Ιατρός (Γενικής Ιατρικής) – Δήμος Καλλιθέας 

2ΠΕ Ναυαγοσώστες - Δήμος Καλλιθέας 

2ΤΕ Νοσηλευτές - Δήμος Καλλιθέας 

2ΤΕ Φυσιοθεραπευτές - Δήμος Καλλιθέας 

6ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων - Δήμος Καλλιθέας 

6ΥΕ Καθαριστές-τριες - Δήμος Καλλιθέας. 

 

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 ταχ. διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ.«Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης 

“Γιάννης Γάλλος”» Δήμου Καλλιθέας, Ναυταθλητικές Εγκαταστάσεις Δήμου Καλλιθέας, 

Τ.Θ.78514, Τ.Κ.176 02, Καλλιθέα, υπόψιν κ. Τσιακμάκη Αγγελικής 

(τηλ. : 2109598555 – εσωτ.3). 

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 01-12-2015 έως και 10-12-2015. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΟ5ΞΟΛΨΦ-ΦΧΥ/document  

 

 

 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΟ5ΞΟΛΨΦ-ΦΧΥ/document
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Δήμος Δομοκού: Πρόσληψη 6 ατόμων 

Ο Δήμος Δομοκού, που εδρεύει στο Δομοκό του Ν. Φθιώτιδας, ανακοινώνει, την πρόσληψη με 

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτάμηνης διάρκειας, συνολικά έξι (6) 

ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου 

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

 

1ΔΕ Τεχνίτης Υδραυλικός - (Υπηρεσία  Ύδρευσης – Άρδευσης – Αποχέτευσης) - Δομοκός 

1ΔΕ Ηλεκτρολόγος - (Υπηρεσία Ηλεκτρομηχανολογικών έργων και ενέργειας) – Δομοκός 

1ΔΕ Οδηγός (άδεια Γ΄ κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) - (Υπηρεσία Καθαριότητας 

& Ανακύκλωσης– Ύδρευσης – Άρδευσης - Αποχέτευσης) - Δομοκός 

1ΥΕ Εργάτης Ύδρευσης - (Υπηρεσία  Ύδρευσης – Άρδευσης – Αποχέτευσης) - Δομοκός 

1ΥΕ Συνοδός Απορριμματοφόρων - (Υπηρεσία Καθαριότητας & Ανακύκλωσης) - Δομοκός 

1ΥΕ Εργάτης Γενικών Καθηκόντων - (Υπηρεσία Καθαριότητας & Ανακύκλωσης) – Δομοκός. 

 

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 ταχ. διεύθυνση: Δήμος Δομοκού, Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού και 

Διοικητικής Μέριμνας, Πλατεία Μουσών 1, Τ.Κ.350 10, Δομοκός, Φθιώτιδα, υπόψη κ. 

Παπαχρήστου Γεώργιου (τηλ.: 2232 3 50208).  

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 02-12-2015 έως και 11-12-2015. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΩΤ5Ω9Α-115/document  

 

Δήμος Κόνιτσας: Προσλήψεις 4 ατόμων 

Ο Δήμος Κόνιτσας, που εδρεύει στην Κόνιτσα του Ν. Ιωαννίνων, ανακοινώνει την πρόσληψη, με 

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτάμηνης διάρκειας, συνολικά 

τεσσάρων (4) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου και 

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

 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΩΤ5Ω9Α-115/document
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2ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων – Φορτηγών (για την υπηρεσία καθαριότητας) (χωρίς κάρτα 

ψηφιακού ταχογράφου – Κόνιτσα Ν. Ιωαννίνων 

2ΥΕ Εργάτες-τριες (για την υπηρεσία Καθαριότητας) – Κόνιτσα Ν. 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 ταχ. διεύθυνση: Δήμος Κόνιτσας, Πλατεία 

Δημαρχείου, Τ.Κ. 441 00, Κόνιτσα, Ιωάννινα, υπόψιν κ. Χρήστου Μαργαρίτη  

(τηλ.: 26553 60333). 

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 07-12-2015 έως και 16-12-2015. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΛ75ΩΛ4-Ε1Ξ/document  

 

 

Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.): Πρόσληψη 1 

ατόμου 

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, που εδρεύει στην Ανάβυσσο Αττικής, ανακοινώνει την 

πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εννιάμηνης διάρκειας, 

ενός (1) ατόμου, για την κάλυψη παροδικών αναγκών του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας 

Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών και ειδικότερα για την μονάδα Ιχθυοκλωβών στον όρμο 

της Σούδας, στα πλαίσια υλοποίησης του Ερευνητικού Προγράμματος με τίτλο FISHBOOST-

“Improving European aquaculture by advancing selective breeding to the level for the six main 

finfish species”, που συν-χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται μέσω του 

Ειδικού Λογαριασμού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής: 

 

1ΤΕ Ιχθυολόγος - ΙΘΑΒΒΥΚ - Όρμος Σούδας - (Δήμος Χανίων).  

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, είτε 

αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΛ75ΩΛ4-Ε1Ξ/document
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φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα Γραφεία των 

Εγκαταστάσεων του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε ΚΡΗΤΗΣ στο ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟ στην ταχ. διεύθυνση: Δήμος 

Χερσονήσου, Γραμματεία του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε, Γούρνες, Τ.Κ 715 00, Ηράκλειο, Κρήτη,  (αρμόδια κα Β. 

Δεσίπρη, τηλ.: 2810 337806), είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει, στη διεύθυνση αλληλογραφίας 

του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε, Τ.Θ 2214, Τ.Κ 710 03, Ηράκλειο Κρήτης. 

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 14-12-2015. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΦ62ΟΡΡΘ-ΠΟΤ/document  

 

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Γορτυνίας: Πρόσληψη 2 ατόμων 

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Γορτυνίας, που εδρεύει στα Τρόπαια του Ν. Αρκαδίας, 

ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας έως 12 μήνες, συνολικά δύο 

(2) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών της με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: «Εξυπηρέτηση 

των ωφελουμένων των Ιαματικών Λουτρών Ηραίας» και «δημιουργία τμήματος χορού για την 

εκμάθηση παραδοσιακών και άλλων χορών σε παιδιά και ενήλικες» και συγκεκριμένα, ανά 

υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής: 

 

1 Δάσκαλος Χορού - ΔΗ.Κ.Ε.Γ. Τρόπαια Αρκαδίας 

1ΤΕ Φυσιοθεραπευτής - Ιαματικά Λουτρά Ηραίας Τρόπαια Αρκαδίας. 

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με 

κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.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 ταχ. διεύθυνση: Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Γορτυνίας, Τμήμα 

Προσωπικού, Τρόπαια, Τ.Κ. 220 08, Αρκαδία, υπόψην κ. Μαρίας Σταθά (τηλ.: 27970 22700). 

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 03-12-2015 έως και 11-12-2015. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΦ62ΟΡΡΘ-ΠΟΤ/document
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https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΡΟΙΟΞΓΡ-Ε12/document  

 

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δ. Παιονίας: Πρόσληψη 3 

ατόμων 

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δ. Παιονίας, που εδρεύει στον Ευρωπό του Ν. Κιλκίς, 

ανακοινώνει την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνο, οκτάμηνης διάρκειας, τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή άλλων 

περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών της κατά τη διδακτική περίοδο 2015-2016 και συγκεκριμένα, 

ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής; 

 

2ΔΕ Δάσκαλοι Μουσικής για Πληκτροφόρα όργανα (πιάνο) 

1ΔΕ Δάσκαλος Μουσικής για Νυκτά όργανα (κιθάρα). 

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, από 

Δευτέρα έως Παρασκευή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας, στην ταχ. διεύθυνση: Κοινωφελής 

Επιχείρηση Δήμου Παιονίας, Ευρωπός, Τ.Κ. 610 07,Κιλκίς, (τηλ 23433 50616,50614,50633) & fax: 

23433 50617. 

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 03-12-2015 έως και 14-12-2015 

 (8:00π.μ. - 14:00μ.μ.). 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΦΙΣΩΞΡ-ΚΡΩ/document  

 

Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη 1 ατόμου 

Tο Πανεπιστήμιο Πατρών, που εδρεύει στην Πάτρα του Ν. Αχαΐας, ανακοινώνει   την πρόσληψη 

ενός (1) ατόμου ( ΦΕΚ 1179/Γ’/19-11-2015), ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00000892491 και 

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

 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΡΟΙΟΞΓΡ-Ε12/document
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΦΙΣΩΞΡ-ΚΡΩ/document
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Τομέας Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης 

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

«Ανοσοβιολογία».   

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία 

δικαιολογητικά (σύμφωνα με το ΦΕΚ της Προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο 

Πληροφοριακό Σύστημα  «ΑΠΕΛΛΑ»  http://apella.minedu.gov.gr  και κατατίθενται και σε ένα 

αντίτυπο σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος. 

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στα τηλέφωνα: 2610 969200-205, ιστότοπος: 

www.biology.upatras.gr , e-mail: dgrambio@upatras.gr  

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 27-01-2016. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω9ΟΣ469Β7Θ-ΛΗΡ/document  

 

 

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ-ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ 

Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών 

Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το υπ΄ αριθμ. 8054/17.11.2015 

έγγραφό της ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης είκοσι έξι (28) θέσεων Εθνικών 

Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 

του ν. 3320/2005, και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής[1], με προθεσμία 

υποβολής των αιτήσεων  τον Δεκέμβριο του 2015 και τον Ιανουάριο του 2016.  

Αναλυτικότερα: 

 

    Όσον αφορά στην 16η Δεκεμβρίου 2015, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις: 

 

    Δύο θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Στατιστικής Υπηρεσίας (ESTAT.D.1) 

    Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Στατιστικής Υπηρεσίας (ESTAT.D.2) 

http://apella.minedu.gov.gr/
http://www.biology.upatras.gr/
mailto:dgrambio@upatras.gr
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω9ΟΣ469Β7Θ-ΛΗΡ/document
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    Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Στατιστικής Υπηρεσίας (ESTAT.F.2) 

    Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών 

Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών (FISMA.C.4) 

    Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών 

Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών (FISMA.E.4) 

    Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Ασφάλειας (HR.DS.02) 

    Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC.J.5) 

    Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.B.6) 

    Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Γενικής Γραμματείας (SG.SRSS_1) 

    Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Γενικής Γραμματείας (SG.SRSS_2) 

    Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Γενικής Γραμματείας (SG.SRSS_3) 

    Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Γενικής Γραμματείας (SG.SRSS_4) 

    Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Γενικής Γραμματείας (SG.SRSS_5) 

    Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Γενικής Γραμματείας (SG.SRSS_6) 

    Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Γενικής Γραμματείας (SG.SRSS_7) 

    Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Γενικής Γραμματείας (SG.SRSS_8) 

    Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και τελωνειακής ένωσης (TAXUD.D.4) 

 

Όσον αφορά στην 25η Ιανουαρίου 2016, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις: 

 

    Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Aγροτικής Aνάπτυξης (AGRI.B.4) 

    Δύο θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO.H.1) (cost free, 

χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.) 

    Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (EMPL.D.1) 

    Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Στατιστικής Υπηρεσίας (ESTAT.B.2) 

    Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών 

Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών (FISMA.E.1) 

    Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και 

ΜΜΕ (GROW.G.4) 

    Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME.B.3) 

    Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υπηρεσίας Δικαιοσύνης και Καταναλωτών (JUST.C.2) 

    Mία θέση στη Νομική Υπηρεσία (SJ.CFSP) 
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 Οι ενδιαφερόμενοι, οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά μέσω των Μονίμων 

Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών, βάσει του ειδικού εντύπου (European CV),  αφού το 

μετατρέψουν κατά προτίμηση σε αρχείο word ή pdf και το οποίο μπορούν να βρουν στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση: 

 

https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templates-instructions  

στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα. 

 

Ειδικότερα, ως προς τη συμπλήρωση του εν λόγω εντύπου, επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι 

πρέπει να συμπληρώσουν στο λήμμα «Επιθυμητή θέση εργασίας/Τομέας απασχόλησης» 

επακριβώς τα στοιχεία της θέσης (δηλ. Γεν. Διεύθυνση ή Υπηρεσία και Μονάδα), στην οποία 

επιθυμούν να εργασθούν. Στην περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο ενδιαφέρεται για την κάλυψη 

περισσοτέρων της μιας θέσεων, τότε απαιτείται η σύνταξη ισάριθμων βιογραφικών σημειωμάτων 

κι όχι η αναγραφή όλων των θέσεων σε ένα έντυπο. 

 

Συνιστάται, οι υποψήφιοι να υποβάλουν αίτηση μόνο για τις θέσεις, στις οποίες αντιστοιχούν τα 

προσόντα και η εμπειρία τους. Η υποβολή αιτήσεων για όλες τις θέσεις, αποδυναμώνει τη 

σχετική υποψηφιότητα καθώς εκ των πραγμάτων είναι αδύνατο να διαθέτει κάποιος 

εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στο σύνολο των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 

Παρακαλούνται, λοιπόν, οι ενδιαφερόμενοι να περιοριστούν στην αποστολή μόνο του 

βιογραφικού σημειώματος και πιθανόν μιας συνοδευτικής επιστολής, καθώς και να επιλέγουν τις 

θέσεις, για τις οποίες υποβάλουν τις αιτήσεις τους, με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή ταύτιση των 

τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων με τις προϋποθέσεις που θέτει η αντίστοιχη 

προκήρυξη.   

 

Oι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν τις αιτήσεις τους, αποκλειστικά σε ηλεκτρονική 

μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μόνιμης Αντιπροσωπείας: 

admin@rp-grece.be     

(υπόψη κυρίας Στάχταρη) 

 

 Επιλέγεται ως μέθοδος αποστολής των αιτήσεων αυτή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αφενός 

για λόγους ταχύτητας κι αφετέρου διότι η πλειονότητα των αρμοδίων υπηρεσιών της Ε.Ε. ζητούν 

https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templates-instructions
mailto:admin@rp-grece.be
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από τις Μόνιμες Αντιπροσωπείες να τους διαβιβάσουν τις αιτήσεις αποκλειστικά σε ηλεκτρονική 

μορφή (e-mail). 

 

Οι εν λόγω αιτήσεις θα πρέπει να διαβιβαστούν στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία, τουλάχιστον πέντε 

(5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, προκειμένου να είναι δυνατή η 

συμπλήρωση ή η διόρθωσή τους, σε περιπτώσεις που τούτο απαιτείται, καθώς και η εμπρόθεσμη 

προώθησή τους στις αντίστοιχες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 

Ειδικότερα για τις θέσεις με λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων την 16η Δεκεμβρίου 2015, οι 

σχετικές αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν στη ΜΕΑ Ε.Ε. το αργότερο μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου 2015, 

ενώ για τις θέσεις με λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων την 25η Ιανουαρίου 2016, οι σχετικές 

αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν στη ΜΕΑ Ε.Ε. το αργότερο μέχρι τις 18 Ιανουαρίου 2016. 

 

Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας μπορούν να αποστέλλονται, σε μεταγενέστερο 

στάδιο της διαδικασίας επιλογής και εφόσον απαιτείται, ταχυδρομικώς. 

 

Επιπρόσθετα, η ηλεκτρονική διαβίβαση των αιτήσεων προς τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία, 

θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά και με την αποστολή  εγγράφου της υπηρεσίας, στην 

οποία υπάγεται ο δημόσιος υπάλληλος, προκειμένου να αποδεικνύεται με σαφήνεια ότι η 

υπηρεσία του ενδιαφερομένου έχει λάβει γνώση των σχετικών ενεργειών του και συμφωνεί, κατ΄ 

αρχάς, με την προώθηση της σχετικής υποψηφιότητας. 

 

Το εν λόγω έγγραφο θα πρέπει να αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία 

(υπόψη κας Στάχταρη) στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση. 

 

Σημειώνεται ότι η Μ.Ε.Α. Ε.Ε. δεν θα προωθεί υποψηφιότητες για τις οποίες οι υπηρεσίες των 

ενδιαφερομένων εκφράζουν επιφυλάξεις που σχετίζονται με τις ανάγκες τους σε προσωπικό ή με 

τις δυνατότητες των προϋπολογισμών τους να καλύψουν τις δαπάνες της απόσπασης. 

 

Διευκρινίζεται, επίσης, ότι η αποστολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων από τις Μ.Α. δεν 

υποδηλώνει δέσμευση των κυβερνήσεων έναντι των ευρωπαϊκών οργάνων ή του 

ενδιαφερομένου. 
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Στην περίπτωση που για την υποψηφιότητα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες επιλογής και υπάρξει 

αποδοχή της αίτησης, η Επιτροπή ή το Συμβούλιο καλεί τον εργοδότη, εν προκειμένω την κρατική 

αρχή, να πιστοποιήσει ότι: 

α) ο ενδιαφερόμενος απασχολείται στις υπηρεσίες της τουλάχιστον κατά το τελευταίο 

δωδεκάμηνο, 

β) δέχεται να τον αποσπάσει και ότι 

γ) διατηρείται το ισχύον καθεστώς ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης. 

 

 Στο στάδιο αυτό απαιτείται επίσης, ανάλογα με τη Γενική Διεύθυνση / Υπηρεσία στην οποία 

αποσπάται ο Εθνικός Εμπειρογνώμονας, εθνική εξουσιοδότηση ασφαλείας, η οποία να του 

επιτρέπει την πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες, από τις αρμόδιες υπηρεσίες των 

κρατών – μελών. 

 

Η Επιτροπή ή το Συμβούλιο καταβάλλει στους Εθνικούς Εμπειρογνώμονες ημερήσια αποζημίωση 

και καλύπτει έκτακτες ανάγκες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, εφόσον αυτές προκύψουν κατά 

το διάστημα της απόσπασης. 

 

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Υπουργείων, των Γενικών και Ειδικών Γραμματειών 

και των φορέων παρακαλούνται να διαβιβάσουν άμεσα, ηλεκτρονικά, την παρούσα εγκύκλιο σε 

όλους τους εποπτευόμενους φορείς. 

 

Επίσης, παρακαλούνται οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους να διαβιβάσουν άμεσα, 

ηλεκτρονικά, την παρούσα σε όλους τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού που εμπίπτουν στην 

αρμοδιότητά τους. 

 

Επισημαίνεται ότι, οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, θα πρέπει να 

έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την περίοδο δοκιμαστικής υπηρεσίας τους, σύμφωνα με τις 

σχετικές διατάξεις. 

 

Τέλος σημειώνεται, ότι οι εν λόγω προκηρύξεις για τις θέσεις των Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, 

στις οποίες προσδιορίζονται τόσο τα καθήκοντα, όσο και τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν 

οι ενδιαφερόμενοι, επισυνάπτονται στην παρούσα εγκύκλιο και δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική 

σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης - Διοικητική Μεταρρύθμιση 
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και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση: www.ydmed.gov.gr στην ενότητα: 

Προκηρύξεις/Προσωπικό/Αποσπάσεις (http://www.ydmed.gov.gr/?cat=55 ) 

 

 Η υπηρεσία μας και η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε 

περαιτέρω διευκρίνιση. 

[1] http://ec.europa.eu/civil_service/docs/regime_end_el.pdf  

http://www.ydmed.gov.gr/wp-content/uploads/EU-Letter-EN.pdf  

 

 

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων υπαλλήλων στον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) 

Σύμφωνα με το Α.Π. 7856/10.11.2015 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) δημοσιεύει 

την ακόλουθη προκήρυξη θέσης υπαλλήλου με στοιχεία:-ECHA/TA/III/2015/008 Temporary Agent 

(M/F) 

Scientific Officer Ecotoxicology/Environmental Risk Assesment AD6 

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

http://echa.europa.eu/web/guest/about-us/jobs/open-positions  

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων την 10η.12.2015. 

 

Ανακοίνωση-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη 

στελέχωση του Οικονομικού Τμήματος της Κεντρικής Υπηρεσίας 

Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης 

Σας  ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθ. πρωτ.: 13724/26.11.2015  Πρόσκλησης  του 

Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης   αναφορικά  με  το  αντικείμενο  του  

θέματος,  με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ):6ΩΧΑ465ΦΘΕ-ΝΥΛ. 

 

 

http://www.ydmed.gov.gr/?cat=55
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/regime_end_el.pdf
http://www.ydmed.gov.gr/wp-content/uploads/EU-Letter-EN.pdf
http://echa.europa.eu/web/guest/about-us/jobs/open-positions
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A9%CE%A7%CE%91465%CE%A6%CE%98%CE%95-%CE%9D%CE%A5%CE%9B?inline=true
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Ανακοίνωση –Προκήρυξης για τη μετάταξη υπαλλήλων στην 

Επιτροπή Ανταγωνισμού 

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθ. πρωτ.: 6961/20.11.2015 Πρόσκλησης της 

Επιτροπής Ανταγωνισμού αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, με Αριθμό Διαδικτυακής 

Ανάρτησης (ΑΔΑ):61ΨΕΙΜΞ-ΖΩΣ 

 

Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ): 

Πρόσληψη 20 ατόμων (Αποσπάσεις) 

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), που εδρεύει στην Αθήνα, 

προτίθεται να καλύψει τις ανάγκες των Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περ/κών 

Δ/νσεων Ν. Αττικής (πλην Μεγάρων & Ελευσίνας) σε προσωπικό και προβαίνει σε ανοικτή 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση είκοσι (20) ατόμων –υπαλλήλων , 

μονίμων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από δημόσιες υπηρεσίες κάθε 

μορφής ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και Ο.Τ.Α., διετούς διάρκειας, ως εξής: 

 

20ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή Διοικητικού-Λογιστικού. 

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή), στην  

ταχυδρομική διεύθυνση: 

Αίτηση για την Προκήρυξη:ΔΙ.ΔΙΟΙΚ/Φ78/102/1808283/19-11-2015 

Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.), 

Γενική Δ/νση Διοικ/κής Υποστήριξης, 

Δ/νση Διοικητικού,  

Ακαδημίας 22, Τ.Κ. 106 71, Αθήνα. 

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 23-11-2015 έως και 23-12-2015. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΙΜΣ4691Ω3-ΤΔΒ/document  

 

 

https://diavgeia.gov.gr/doc/61%CE%A8%CE%95%CE%99%CE%9C%CE%9E-%CE%96%CE%A9%CE%A3?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΙΜΣ4691Ω3-ΤΔΒ/document
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Δήμος Λειψών: Πρόσληψη 6 ατόμων (Μετατάξεις) 

Ο Δήμος Λειψών, που εδρεύει στο Νομό Δωδεκανήσου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 

ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη υπαλλήλων από ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, Υπουργεία, 

ΝΠΔΔ, ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες (μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ κατά περίπτωση), χωρίς οποιοδήποτε 

κώλυμα από άλλη γενική ή ειδική διάταξη (π.χ. μετάταξη σε παραμεθόριο περιοχή με 

υποχρεωτική παραμονή κτλ.), συνολικά έξι (6) ατόμων και συγκεκριμένα: 

 

1ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός 

1ΥΕ Εργάτης Γενικών Καθηκόντων 

1ΤΕ Λογιστής 

1ΤΕ Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

1ΔΕ Τεχνίτης Υδραυλικός 

1ΔΕ Ηλεκτρολόγος 

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους 

με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει, με την 

ένδειξη «Αίτηση συμμετοχής στην αριθμ. 2441/20-11-2015 ανακοίνωση του Δήμου Λειψών» 

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην ταχ. δ/νση: Νομός Δωδεκανήσου, Δήμος Λειψών, 

Γραφείο Προσωπικού, Γραμματεία Διοικητικών Υπηρεσιών, 

Τ.Κ. 850 01, Λειψοί. Πληροφορίες  στο τηλ. : 22473 60500. 

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 30-11-2015 έως και 31-12-2015. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΦΨ6ΩΛ0-Λ9Θ/document  

 

 

Δήμος Ρόδου: Πρόσληψη 1 ατόμου (Μετατάξεις) 

Ο Δήμος Ρόδου, που ανήκει στο Νομό Δωδεκανήσου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 

ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη μονίμου υπαλλήλου από ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, 

Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, χωρίς οποιοδήποτε κώλυμα από άλλη γενική ή 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΦΨ6ΩΛ0-Λ9Θ/document


Τρίτη, 08 Δεκεμβρίου 2015                    Αριθ. Τεύχους: 264 
 
 
Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

 

33 
 

ειδική διάταξη (π.χ. μετάταξη σε παραμεθόριο περιοχή με υποχρεωτική παραμονή κτλ.) και 

συγκεκριμένα: 

 

1ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών. 

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι καλούνται να υποβάλλουν είτε 

αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην ταχ. 

δ/νση: Νομός Δωδεκανήσου, Δήμος Ρόδου, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανάπτυξης 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Πλατεία Ελευθερίας, Τ.Κ. 851 00, Ρόδος.  

Πληροφορίες στα τηλ. 22410 46243, 22410 4625, κ.κ. Σταυριανάκη - Σοκοδήμου Π. και 

Μουστάκας Λ. 

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 23-11-2015 έως και 23-12-2015. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΕΝ1Ω1Ρ-84Η/document  

 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΕΝ1Ω1Ρ-84Η/document

