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Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής 

Βόλου  (ΔΕΥΑΜΒ): Πρόσληψη 36 ατόμων  
Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 

συνολικά τριάντα έξι (36) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών 

ανταποδοτικού χαρακτήρα, της ΔΕΥΑΜΒ, που εδρεύει στο Βόλο. 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 8 μήνες 1 

ΧΗΜΙΚΟΣ Π.Ε. 8 μήνες 1 

ΒΙΟΛΟΓΟΣ Π.Ε 8 μήνες 1 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 8 μήνες 1 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ Τ.Ε. 8 μήνες 2 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τ.Ε. 8 μήνες 2 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τ.Ε. 8 μήνες 1 

ΛΟΓΙΣΤΕΣ Τ.Ε. 8 μήνες 2 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. 8 μήνες 1 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ Δ.Ε. 8 μήνες 3 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Δ.Ε. 8 μήνες 2 

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ Δ.Ε. 8 μήνες 1 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ Δ.Ε. 8 μήνες 4 

ΕΡΓΑΤΕΣ Υ.Ε. 8 μήνες 14 

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 
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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 Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης 

Μείζονος Περιοχής Βόλου, Κωνσταντά 141, Τ.Κ. 38221 Βόλος, απευθύνοντάς την στο Διοικητικό 

Τμήμα, υπόψιν κας Μακρή Θάλειας (τηλ. επικοινωνίας: 24210 75126). Στην περίπτωση 

αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την 

ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του 

επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 

Προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: έως 7-8-2015 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΟΙΜΟΕΠΘ-ΒΘ2/document  

 

 

«Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, 

Πολιτισμού και Παιδείας Δήμου Ερμιονίδας»: Πρόσληψη 3 ατόμων 
Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 

συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», στο Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και 

Παιδείας Δήμου Ερμιονίδας, που εδρεύει στο Κρανίδι. 

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1 

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1 

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 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. Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, 

Πολιτισμού και Παιδείας Δήμου Ερμιονίδας, Κρανίδι, Τ.Κ. 213 00, υπόψιν κας Αντωνοπούλου 

Ελένης (τηλ. επικοινωνίας: 27540 22462). 

Προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Από 3-8-2015 έως και 13-8-2015. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/636ΗΟΛΤΞ-Ξ2Ω/document  

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΟΙΜΟΕΠΘ-ΒΘ2/document
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/636ΗΟΛΤΞ-Ξ2Ω/document
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Εφορεία Αρχαιοτήτων Σάμου και Ικαρίας: Πρόσληψη 4 ατόμων 
Ανακοινώνει  την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 

συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας 

Αρχαιοτήτων Σάμου & Ικαρίας, που εδρεύει στη Σάμο του Νομού Σάμου. 

ΔΕ Ημερήσιοι Φύλακες  3 

ΔΕ Ημερήσιοι Φύλακες  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: Εφορεία Αρχαιοτήτων Σάμου και Ικαρίας, 

Αρχαιολογικό Μουσείο Βαθέος, Πλατεία Δημαρχείου, Τ.Κ. 83 100 ΣΑΜΟΣ, υπόψη κυρίας Μαρίας 

Αφιανού (τηλ. επικοινωνίας: 22730 23008, 22730 62811). 

Προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Από 11-8-2015 έως και 20-8-2015. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΟΕΒ465ΦΘ3-Φ9Η/document  

 

 

«Ν.Π.Δ.Δ. Κάτω Νευροκοπίου»: Πρόσληψη 2 ατόμων 
Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 

συνολικά δύο (2) ατόμων του «Ν.Π.Δ.Δ.Δ.  Δήμου Κ. Νευροκοπίου», που εδρεύει στο Κ. 

Νευροκόπι. 

ΥΕ ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΟΥ 8 μήνες 1 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 8 μήνες 1 

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

κωδικό ΕΝΤΥΠΟΑΣΕΠ 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 ταχυδρομικάμε συστημένη επιστολή, στα γραφεία της 

υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Κ. Νευροκοπίου, Π. Κάβδα 6, Τ.Κ. 

66033 υπόψη καςομούζηΚωνσταντινιάς (τηλ. επικοινωνίας 2523350165-167). 

Προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Από 30-7-2015 έως και 7-8-2015 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΟΕΒ465ΦΘ3-Φ9Η/document
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Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Β8ΩΠΟΛ8Ξ-0Κ2/document  

 

 

 

Ινστιτούτο τεχνολογίας υπολογιστών και εκδόσεων (ΙΤΥΕ) 

«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»: Σύναψη 5 συμβάσεων Μισθώσεως έργου ιδιωτικού 

δικαίου 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ : 

Α) ΕΩΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ Κ1) 

Β) ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ Κ2) 

Γ) ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ (ΘΕΣΗ Κ3) 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: 

«ΣΤΗΡΙΖΩ – Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο 

για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξης του 

ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» το οποίο είναι ενταγμένο στο Ε. Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 

(απόφαση ένταξης 1327/27-07-2011, ΑΔΑ 4Α5Μ9-9ΟΗ ως ισχύει) που συγχρηματοδοτείται από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του 

ΕΣΠΑ (κωδ. Πράξης ΟΠΣ 355294) το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» 

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα έργα: 

Α) Συμμετοχή στο πακέτο εργασίας ΠΕ3.1 και ειδικότερα: 

-Συμμετοχή σε εργασίες υποστήριξης του ΠΕ3.1 και ειδικότερα στην υποστήριξη της υπηρεσίας 

που περιλαμβάνει την τεκμηρίωση, τη συλλογή στατιστικών στοιχειών, καθώς και στην 

παρακολούθηση της υπηρεσίας, την αντιμετώπιση προβλημάτων και την υποστήριξη χρηστών 

της υπηρεσίας 

Β) Συμμετοχή στο πακέτο εργασίας ΠΕ2.4 και ειδικότερα: 

-Συμμετοχή σε εργασίες υποστήριξης στο πλαίσιο του ΠΕ2.4 και ειδικότερα σε εργασίες 

παρακολούθησης λειτουργίας της υπηρεσίας, βελτιώσεις και αναβαθμίσεις της υπηρεσίας, 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Β8ΩΠΟΛ8Ξ-0Κ2/document
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συντήρησης περιεχομένου και εξαγωγής στατιστικών στοιχείων χρήσης της υπηρεσίας 

Γ) Συμμετοχή στο πακέτο εργασίας ΠΕ2.6 και ειδικότερα: 

-Συμμετοχή σε εργασίες τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο του ΠΕ2.6 και ειδικότερα σε εργασίες 

παρακολούθησης και αντιμετώπισης κακόβουλων εξωτερικών επιθέσεων και εισβολών. 

 

Υποβολή και προθεσμία υποβολής προτάσεων: Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον 

τους, καλούνται να υποβάλουν την πρόταση τους, μέχρι την 10/08/2015. 

Οι προτάσεις προς σύναψη σύμβασης μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου υποβάλλονται 

αποκλειστικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής προτάσεων σύναψης 

σύμβασης μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου που βρίσκεται στο διαδικτυακό τόπο του 

Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» www.cti.gr και ειδικότερα στην 

ανακοίνωση της πρόσκλησης στο σύνδεσμο ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ / Συμβάσεις Έργου – Προκηρύξεις 

Θέσεων / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π905_27-07-2015). 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7Α6Ω46941Δ-ΟΛΜ/document  

 

 

Περιφερειακής Ενότητα  Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης: Πρόσληψη 6 ατόμων  
Ανακοινώνει την πρόσληψη έξι (06) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων 

αναγκών που προκύπτουν σε όλη την έκταση της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της 

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

 

ΔΕ Χειριστών Μηχ/των Έργων (προωθητήρα γαιών) 2 μήνες 2 

ΔΕ Χειριστών Μηχ/των Έργων (ισοπεδωτή γαιών) 2 μήνες 1 

ΔΕ Χειριστών Μηχ/των Έργων (εκσκαφέα) 2 μήνες 1 

ΔΕ Χειριστών Μηχ/των Έργων (φορτωτή) 2 μήνες 1 

ΔΕ Οδηγών Φορτηγών 2 μήνες 1 

 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7Α6Ω46941Δ-ΟΛΜ/document
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Υποβολή και προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να 

υποβάλλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά, στην Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου 

(Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας, 4ος όροφος – γραφείο 6ο, Καραολή και Δημητρίου 40, τ.κ. 

68131 Αλεξ/πολη) εντός πέντε (05) εργάσιμων ημερών από την δημοσίευση της 

παρούσας, δηλ. 29/7/2015 έως και την 4/8/2015, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, 

επισυνάπτοντας στην αίτηση τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/78Π67ΛΒ-7ΗΥ/document   

 

 

Ν.Π.Ι.Δ. Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ): 

Πρόσληψη 42 ατόμων 
Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) Ν.Π.Ι.Δ., που παρέχει υπηρεσίες 

θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης, έρευνας, στον τομέα της αντιμετώπισης της ουσιοεξάρτησης 

και στο οποίο ανήκουν τα Θεραπευτικά Προγράμματα ΙΘΑΚΗ, ΕΞΟΔΟΣ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΣΤΡΟΦΗ, 

ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΔΙΑΒΑΣΗ, ΝΟΣΤΟΣ, ΚΥΤΤΑΡΟ, 

ΑΡΙΑΔΝΗ, ΕΞΕΛΙΞΙΣ, ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, MOSAIC, ΑΛΦΑ, ΚΙΒΩΤΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ΑΝΑΔΥΣΗ, ΠΙΛΟΤΟΣ, 

ΟΞΥΓΟΝΟ, ΕΞΑΝΤΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΣ, για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών των 

Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλία, Ήπειρο, Κρήτη, 

Πελοπόννησο και Βόρειο Αιγαίο ζητεί την πρόσληψη σαράντα δύο ατόμων (42), θεραπευτικού 

προσωπικού, σύμφωνα με την από 17.7.2015 Α.Π. : ΔΙΠΑΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./63/21225 Απόφαση της 

Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 όπως ισχύει σήμερα, με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες. 

 

Υποβολή και προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι για τις παραπάνω 

θέσεις παρακαλούνται να αποστείλουν φάκελο υποψηφιότητας ταχυδρομικά στη διεύθυνση 

ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24, 11636 Μετς, Αθήνα, μέχρι και 10.8.2015. 

Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει : 

α) βιογραφικό σημείωμα 

και 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/78Π67ΛΒ-7ΗΥ/document
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β) όλα τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τα προσόντα για τη θέση τα οποία θα είναι 

αριθμημένα και θα πρέπει να αναφέρεται ο συνολικός αριθμός των υποβαλλόμενων 

δικαιολογητικών στην αρχική σελίδα του βιογραφικού σημειώματος. 

Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής, Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης, θα πρέπει 

να είναι νομίμως αναγνωρισμένοι. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Ο φάκελος υποψηφιότητας απορρίπτεται εάν δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Φάκελοι υποψηφιότητας που υποβλήθηκαν πριν από τις 29.7.2015 ή που θα υποβληθούν μετά 

τις 10.8.2015 δεν θα ληφθούν υπόψη. 

Στο βιογραφικό σημείωμα (και όχι στον φάκελο) θα πρέπει απαραιτήτως να αναγράφεται μόνο 

ένας κωδικός θέσης που αναφέρεται παραπάνω. Για όλες τις υποψηφιότητες θα τηρηθεί πλήρης 

εχεμύθεια. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ψ2ΨΩΟΡ9Υ-4ΔΟ/document    

 

 

 

Ινστιτούτο Βιοεπιστημών & Εφαρμογών (Ι.Β.Ε.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. 

«Δημόκριτος»: Πλήρωση 1 θέσης εξωτερικού επιστημονικού 

συνεργάτη 
Το Ινστιτούτο Βιοεπιστημών & Εφαρμογών (Ι.Β.Ε.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο 

υλοποίησης του προγράμματος / έργου «Αξιολόγηση ενώσεων ως διαγνωστικών / θεραπευτικών 

μέσων» (E-11903), Απόφαση 546ης Συν. Δ.Σ./5-12-2014, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να 

υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, διάρκειας δέκα οχτώ (18) μηνών 

με δυνατότητα παράτασης, για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, Πτυχιούχου 

Τμήματος Χημείας ή συναφών επιστημών και κατόχου Μεταπτυχιακού Διπλώματος με ειδίκευση 

στη Χημεία, στο θεματικό πεδίο «Αξιολόγηση με φασματοσκοπικές μεθόδους και in vitro και in 

vivo βιολογικές δοκιμασίες συνθετικών ενώσεων και φυσικών προϊόντων ως εν δυνάμει 

διαγνωστικών και θεραπευτικών μέσων κυρίως για τον καρκίνο και τη νόσο του Alzheimer», ως 

εξής: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ψ2ΨΩΟΡ9Υ-4ΔΟ/document
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Προϋπόθεση η ύπαρξη Πτυχίου Χημείας ή συναφών επιστημών και Μεταπτυχιακού Διπλώματος 

Ειδίκευσης στην Χημεία ή σε συναφείς επιστήμες. 

 

Υποβολή και προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Οι αιτήσεις και τα πλήρη βιογραφικά 

σημειώματα με αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς ένα σύντομο υπόμνημα, στο οποίο θα 

περιγράφεται η μέχρι τώρα εμπειρία και τα ενδιαφέροντα των υποψηφίων, πρέπει να 

υποβληθούν μέχρι 21-8-2015 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» 

(Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 

15310 Αγία Παρασκευή). 

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες 

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

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες με την Δρα Μαρία Πελεκάνου, στο τηλέφωνο 210-6503555 

και στο e-mail: pelmar@bio.demokritos.gr . 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΝ4Η469ΗΕΒ-Ζ51/document    

 

 

Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (Ι.Ν.Ν.) του 

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»: Πλήρωση 2 θέσεων εξωτερικών 

συνεργατών 
Το Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (Ι.Ν.Ν.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο 

πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «DECORAIL – Detection, 

Evaluation and Total Control of RCF in Rails» (E-11785), Απόφαση ΓΓΕΤ με αρ. πρ. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 

516/4-3-2013, Δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011» – το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους – προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν 

προτάσεις για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για δύο (2) 

θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, συνολικής δαπάνης 

5.000,00€ αντιστοίχως, ως εξής: 

ΘΕΣΗ 1 

Πτυχιούχος Φυσικών Επιστημών, οποίος θα διεξάγει έρευνα που αφορά στην 

http://www.demokritos.gr/
mailto:pelmar@bio.demokritos.gr
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΝ4Η469ΗΕΒ-Ζ51/document
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Ανίχνευση ρωγμών RCF με αισθητήρες GMR. 

ΘΕΣΗ 2 

Διπλωματούχος Μηχανικός οποίος θα διεξάγει έρευνα που αφορά στην Ανίχνευση 

ρωγμών RCF με αισθητήρες GMR. 

 

Υποβολή και προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά 

πρέπει να υποβληθούν μέχρι 14-8-2015 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ 

«Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού 

Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή). 

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς 

φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του 

Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία 

ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου. 

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες 

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

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρ. Μιχάλη Πίσσα στο τηλέφωνο: 210-6503306. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΝΙΧ469ΗΕΒ-Ψ5Π/document     

 

 

 

Εργαστήριο (NMRlab – Φορέας 2) του Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης 

και Νανοτεχνολογίας (Ι.Ν.Ν.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»:  

Πλήρωση 1 θέσης εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη 
Το εργαστήριο (NMRlab – Φορέας 2) του Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας 

(Ι.Ν.Ν.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / 

έργου με τίτλο «Helium Recovery, towards the creation of National Helium Reserve» (E-11856), 

Απόφαση ΓΓΕΤ με αρ. πρ. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 3127/31-12-2013, Δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011» – το οποίο 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους – προσκαλεί 

τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, 

http://www.demokritos.gr/
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΝΙΧ469ΗΕΒ-Ψ5Π/document
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διάρκειας ενός (1) μήνα ή μέχρι και τη λήξη του έργου, για μία (1) θέση εξωτερικού 

επιστημονικού συνεργάτη, συνολικής δαπάνης 1.800,00€, ως εξής: 

Μία (1) θέση πτυχιούχου Φυσικών Επιστημών για την υποστήρξη των προσπαθειών 

εγκατάστασης συστήματος ανακύκλωσης Ηλίου στο εργαστήριο NMR (NMRLAB) του 

ΙΝΝ. 

 

Υποβολή και προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά 

πρέπει να υποβληθούν μέχρι 21-8-2015 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ 

«Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: 

ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία 

Παρασκευή). 

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς 

φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του 

Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία 

ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου. 

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες 

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

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες με την Δρα Κωνσταντίνα Γιαννακοπούλου στο e-mail: 

k.yannakopoulou@inn.demokritos.gr  ή με τον Δρ. Ιωάννη Σανάκη στο e-mail: 

i.sanakis@inn.demokritos.gr  

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/77ΟΤ469ΗΕΒ-ΝΚΣ/document    

 

 

 

Ινστιτούτο Βιοεπιστημών & Εφαρμογών (Ι.Β.Ε.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. 

«Δημόκριτος»:  Πλήρωση 1 θέσης εξωτερικού επιστημονικού 

συνεργάτη 
Το Ινστιτούτο Βιοεπιστημών & Εφαρμογών (Ι.Β.Ε.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο 

υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος /έργου με τίτλο «NOALGOS – Neuroprotective opioid 

http://www.demokritos.gr/
mailto:k.yannakopoulou@inn.demokritos.gr
mailto:i.sanakis@inn.demokritos.gr
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/77ΟΤ469ΗΕΒ-ΝΚΣ/document
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activity by alternative G protein coupled opioid receptor signaling» (E-11864), Απόφαση ΓΓΕΤ με 

αρ. πρ. 971/29-1-2014, που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση 

Και Δια Βίου Μάθηση» – Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι», ΕΠΕΔΒΜ 2007-2013 – και συγχρηματοδοτείται από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να 

υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, διάρκειας τριών (3) μηνών, για 

μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, Πτυχιούχου ΑΕΙ (Τμημάτων Βιολογίας, 

Χημείας, Φαρμακευτικής Σχολής ή άλλων συναφών ειδικοτήτων) και κάτοχου μεταπτυχιακού 

διπλώματος, συνολικής δαπάνης 2.800,00€, για εκπόνηση διδακτορικού σε θέματα που αφορούν 

«τους μοριακούς μηχανισμούς κυτταρικής σηματοδότησης διαμεμβρανικών υποδοχέων που 

συζεύγνυνται με G πρωτεΐνες (Gprotein coupled receptors) και το ρόλο τους σε 

νευροεκφυλιστικές ασθένειες» και συγκεκριμένα: 

i)Στην ταυτοποίηση νέων πρωτεϊνών που αλληλεπιδρούν με τους υποδοχείς που 

συζεύγνυνται με G πρωτεϊνες 

ii)Στην ανάλυση γονιδίων των οποίων η έκφραση ρυθμίζεται από ενεργοποιημένους 

οπιοειδείς υποδοχείς 

iii)Στον προσδιορισμό παραγόντων «ρυθμιστών της σηματοδότησης μέσω G 

πρωτεϊνών» που συμβάλλουν στη κυτταρική επιβίωση και τη νευριτική ανάπτυξη 

 

Υποβολή και προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής:  Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά 

πρέπει να υποβληθούν μέχρι 14-8-2015 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ 

«Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού 

Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή). 

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς 

φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του 

Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία 

ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου. 

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες 

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

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες με την Δρα Ηρώ Γεωργούση, στο e-mail: 

iro@bio.demokritos.gr . 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.demokritos.gr/
mailto:iro@bio.demokritos.gr
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https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΕ1Φ469ΗΕΒ-178/document     

 

 

Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας (Ι.Ν.Ν.) του 

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»: Πλήρωση 2 θέσεων εξωτερικών 

συνεργατών  
Το Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας (Ι.Ν.Ν.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο 

πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «ΜΑRIPAINTS – Καινοτόμα 

Αυτοΐάσιμα Οικολογικά Υφαλοχρώματα με Αντιδιαβρωτική και  Αντιβιοεπιστρωτική Δράση» (E-

11808), Απόφαση ΓΓΕΤ (AOAA-AOAE) με αρ. πρωτ. 441/21-2-2013, Δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011», 

ΕΣΠΑ 2007-2013 και το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από 

εθνικούς πόρους, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη 

συμβάσεων μίσθωσης έργου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για δύο (2) θέσεις εξωτερικών 

επιστημονικών συνεργατών, ως εξής: 

ΘΕΣΗ 1 

Πτυχιούχο ΑΕΙ Χημείας, κατόχου Μεταπτυχιακού & Διδακτορικού τίτλου σπουδών και 

Ερευνητική εμπειρία στη σύνθεση, το χαρακτηρισμό και τη μελέτη νανοδομών με 

αντιβιοεπιστρωτική και αντιδιαβρωτική δράση, συνολικής δαπάνης: 5.600,00€ 

ΘΕΣΗ 2 

Πτυχιούχο ΑΕΙ Χημείας, κατόχου Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και Ερευνητική 

εμπειρία στη σύνθεση, το χαρακτηρισμό και τη μελέτη νανοδομών με 

αντιβιοεπιστρωτική και αντιδιαβρωτική δράση, Συνολικής Δαπάνης: 4.400,00€ 

 

Υποβολή και προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά 

πρέπει να υποβληθούν μέχρι 14-8-2015 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ 

«Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού 

Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή). 

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς 

φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του 

Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία 

ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου. 

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΕ1Φ469ΗΕΒ-178/document
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στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/ ). 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρ. Γεώργιο Κόρδα, στο τηλέφωνο 

210-6503301 και στο e-mail: g.kordas@inn.demokritos.gr  

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΒΣΩ469ΗΕΒ-2ΔΡ/document     

 

 

Ινστιτούτο Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, 

Τεχνολογίας & Ασφάλειας (Ι.Π.Ρ.Ε.Τ.Ε.Α.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. 

«Δημόκριτος»:  Πλήρωση 1 θέσης εξωτερικού επιστημονικού 

συνεργάτη 
Το Ινστιτούτο Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας & Ασφάλειας 

(Ι.Π.Ρ.Ε.Τ.Ε.Α.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού 

προγράμματος «DE_SPARK_NANO_GEN –Ανάπτυξη διάταξης παραγωγής σωματιδίων αεροζόλ με 

την μέθοδο της ηλεκτρικής εκκένωσης για παρατήρηση αερίων ροών και κατασκευή 

νανοδομημένων υλικών για εφαρμογές σε αισθητήρες αερίων» (E-11841) – Δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

2011», Απόφαση ΓΓΕΤ με αρ. πρωτ. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 2532/30-10-2013, το οποίο συγχρηματοδοτείται 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους 

να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, για μία (1) θέση εξωτερικού 

επιστημονικού συνεργάτη, διάρκειας δύο (2) μηνών, στο θεματικό πεδίο «αλγόριθμοι 

προγραμματισμού συστημάτων ελέγχου και καταγραφής δεδομένων σε εργαστηριακές διατάξεις 

μελέτης αερολύματος» και συνολικής δαπάνης 3.750,00€. 

 

Υποβολή και προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά 

σημειώματα, καθώς και τα αντίγραφα τίτλων σπουδών και 

ένα σύντομο υπόμνημα μέχρι (2 σελίδες), στο οποίο θα περιγράφεται η μέχρι τώρα εμπειρία και 

τα ενδιαφέροντα των υποψηφίων, πρέπει να υποβληθούν μέχρι 14-8-2015 στη Γραμματεία 

Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»,  

Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή). 

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους 

και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου 

http://www.demokritos.gr/
mailto:g.kordas@inn.demokritos.gr
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΒΣΩ469ΗΕΒ-2ΔΡ/document
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του Κέντρου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην 

επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου. 

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

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

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρ. Κωνσταντίνο Ελευθεριάδη, στο e-mail: 

elefther@ipta.demokritos.gr . 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΓΔΔ469ΗΕΒ-ΑΩΝ/document      

 

 

ΟΑΕΔ - Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία: 

Πρόσληψη ωρομίσθιου διδακτικού και ειδικού εκπαιδευτικού 

επιστημονικού προσωπικού 
Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) προκειμένου να 

καλύψει τις ανάγκες των προγραμμάτων κατάρτισης της Σχολής Επαγγελματικής 

Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία Αθήνας, σε ωρομίσθιο διδακτικό και ειδικό 

εκπαιδευτικό επιστημονικό προσωπικό, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 

ορισμένου χρόνου (άρθρο 3 παρ.2 και 3 του Ν. 2336/95 και άρθρο 16 του Ν. 

2643/98), για το σχολικό έτος 2015– 2016, καλεί όσους ενδιαφέρονται, επιθυμούν 

και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, όπως προβλέπονται στην υπ΄ αριθμ 

2145/33/08-07-2014 Απόφαση ΔΣ του Οργανισμού <<Περί Καθορισμού κριτηρίων επιλογής 

του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού και ειδικού 

επιστημονικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών της ΠΒΜ 

Λακκιάς Θεσσαλονίκης του ΟΑΕΔ και της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών>>, και 

τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών της Σχολής ΑμεΑ Αθήνας, που εγκρίθηκαν με την υπ΄ αριθμ. 

2178/33/08-07-2014 απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ και την υπ αρθμ 2314/37/22-07-2014 

τροποποίηση αυτής, να υποβάλουν αίτηση από 24-08-2015 έως 04-09-2015 με τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά για τη δημιουργία πινάκων αξιολόγησης και 

επιλογής ωρομισθίου εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτικού επιστημονικού 

προσωπικού όπως αυτό ορίζεται παραπάνω, για την κάλυψη των παρακάτω κλάδων 

http://www.demokritos.gr/
mailto:elefther@ipta.demokritos.gr
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΓΔΔ469ΗΕΒ-ΑΩΝ/document
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και ειδικοτήτων. 

1. Πηλοπλαστική – Τουριστικά κεραμικά 

2. Αγιογραφία 

3. Δερμάτινων ειδών 

4. Ξυλουργική 

5. Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος (Τηλεκατάρτιση) 

6. Κατασκευή – Σχεδιασμός Ιστοσελίδων 

7. Υπάλληλος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου 

Η αποστολή των αιτήσεων θα πρέπει να γίνει μόνο ταχυδρομικώς (συστημένο ή με 

ταχυμεταφορά) από τον/την υποψήφιο/α, στην Γραμματεία της παραπάνω 

Σχολής (ΟΑΕΔ ΣΧΟΛΗ ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, Λ. Γαλατσίου 19,11141, Γαλάτσι, Αθήνα), 

Περαιτέρω πληροφορίες για τις ζητούμενες ειδικότητες, την υποβολή αιτήσεων και τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά που ζητούνται από την Προκήρυξη, δίνονται από τη Σχολή 

Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία Αθήνας (Λ. Γαλατσίου 19, 11141, 

Γαλάτσι, 210 2110878, 210-2023687). 

Οι πίνακες θα ισχύουν για ολόκληρο το σχολικό έτος 2015-2016 και θα αφορούν τη 

Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία Αθήνας. 

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο (μη προσέλευσης μαθητών κλπ) δεν είναι 

δυνατή η λειτουργία των παραπάνω ειδικοτήτων, ο ΟΑΕΔ δεν υποχρεώνεται να 

προσλάβει υποψηφίους αυτών των ειδικοτήτων. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΜΧΜ4691Ω2-Θ7Ο/document       

 

 

Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος 

Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΜΒΒ-ΙΤΕ): Πλήρωση 1 θέσης ερευνητή 
Το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας 

[ΙΜΒΒ-ΙΤΕ], προκηρύσσει μία (1) θέση Ερευνητή, Α΄ βαθμίδας (Διευθυντής Ερευνών, αντίστοιχη 

με τη βαθμίδα Καθηγητή Πανεπιστημίου), στο παρακάτω γνωστικό αντικείμενο: 

- ΕΠΙΓΕΝΕΤΙΚΗ - ΕΠΙΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΜΧΜ4691Ω2-Θ7Ο/document
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Οι Ερευνητές Α΄ είναι επιστήμονες, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, που εργάζονται για την 

παραγωγή ή βελτίωση γνώσεων και την εφαρμογή τους για την παραγωγή προϊόντων, διατάξεων, 

διαδικασιών, μεθόδων και συστημάτων, ενώ μπορούν να παρέχουν και εκπαιδευτικό και 

διοικητικό έργο. 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε μία ανεξάρτητη, σε μεγάλο 

βαθμό εξωτερικά χρηματοδοτούμενη ερευνητική ομάδα, στο πεδίο της επιγενετικής ρύθμισης 

και των βασικών βιολογικών μηχανισμών που σχετίζονται με την παθογένεση ασθενειών στον 

άνθρωπο. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εφαρμογή γενετικών και γενομικών προσεγγίσεων 

αιχμής με χρήση μοντέλων ποντικού για 

ανθρώπινες ασθένειες. 

Για την υποβολή υποψηφιοτήτων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν 

είναι: 

1. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα. 

2. Περιληπτική έκθεση ερευνητικών ενδιαφερόντων. 

3. Τρία (3) ονόματα ερευνητών/καθηγητών από τους οποίους θα ζητηθούν συστατικές επιστολές 

(πλήρη στοιχεία και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). 

Επιπλέον οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν μία σειρά ανατύπων των εργασιών τους σε 

ηλεκτρονική μορφή (pdf). 

Κατάθεση δικαιολογητικών / επικοινωνία: 

- Ηλεκτρονικά στην διεύθυνση gh@imbb.forth.gr  

Τελευταία ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων (αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου): 10 Σεπτεμβρίου 2015 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΦ9Β469ΗΚΥ-ΣΕΤ/document        

 

 

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία 

Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.): Ανάθεση έργου 

σε 1 πτυχιούχο  
Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων 

Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) το οποίο εδρεύει στην Ανάβυσσο Αττικής, ενδιαφέρεται να αναθέσει έργο 

mailto:gh@imbb.forth.gr
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΦ9Β469ΗΚΥ-ΣΕΤ/document
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σε έναν Πτυχιούχο ΑΕΙ Τμήματος Φυσικής στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος: 

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ» 

στο Πρόγραμμα «GR02 - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ» 

του ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΧΜ ΕΟΧ) 2009-2014 

για διάστημα (8) οκτώ μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.23 του Ν.2621/98 

καθώς και την απόφαση του ΔΣ/ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Συνεδρία 217η/22.7.2015. 

Περιγραφή έργου: 

Συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων που λαμβάνονται από τα σταθερά 

παρατηρητήρια του προγράμματος. Έλεγχος της ποιότητας των δεδομένων, σύγκριση με άλλες 

πιθανές πηγές δεδομένων καθώς και χρήση αποτελεσμάτων από αριθμητικά μοντέλα. Συμμετοχή 

στην ανάπτυξη βάσης δεδομένων για τις μετρήσεις των παρατηρητηρίων. 

 

Υποβολή και προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Αιτήσεις συνοδευόμενες από 

βιογραφικό σημείωμα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (φωτοαντίγραφα πτυχίων, αστυνομικής 

ταυτότητας, βεβαιώσεις εμπειρίας) θα γίνονται δεκτές μέχρι και τις 17/8/2015 στα γραφεία του 

ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή 

ταχυδρομικώς στη Διεύθυνση (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Τ.Θ. 2214, 71003 Ηράκλειο Κρήτης κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες. 

Η διαδικασία της αξιολόγησης/βαθμολόγησης/συνέντευξης θα γίνει για τους υποψήφιους που 

πληρούν τα τυπικά – απαραίτητα προσόντα της προκήρυξης. 

Πληροφορίες : www.hcmr.gr  

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΑΤ6ΟΡΡΘ-ΓΘΗ/document         

 

 

ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών: Πρόσληψη 4 

ατόμων 
Ο ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου 

«REFORMING THE PUBLIC SECTOR: A GENERAL EQUILIBRIUM APPROACH- 5328», της πράξης 

ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Απόστολο Φιλιππόπουλο που υλοποιείται μέσω της 

ΓΓΕΤ ως ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια 

http://www.hcmr.gr/
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΑΤ6ΟΡΡΘ-ΓΘΗ/document
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Βίου Μάθηση» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο - ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού 

δικαίου για διάστημα έως ενάμιση μήνα, τέσσερα (4) φυσικά πρόσωπα (υποψήφιους 

διδάκτορες), για την εκτέλεση των κάτωθι έργων: 

1. Επισκόπηση συναφούς βιβλιογραφίας. 

2. Ένα ή δύο ερευνητικά δοκίμια 

3. Ένα μη-τεχνικό δελτίο με σύνοψη των αποτελεσμάτων και προτάσεις οικονομικής πολιτικής, 

στα πλαίσια της Ενότητας Εργασίας 5 του τεχνικού παραρτήματος του έργου 

 

Υποβολή και προθεσμία προτάσεων συμμετοχής: Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών 

δικαιολογητικών όπως και ερωτήσεων από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στον καθηγητή κ. 

Απόστολο Φιλιππόπουλο, έως τις 11 Αυγούστου 2015 και ώρα 12.00 μεσημβρινή, με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση aphil@aueb.gr . Εμπρόθεσμες 

θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραλειφθούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και 

ώρα. Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων 

δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΕΔΚ469Β4Μ-ΛΔΑ/document    

 

 

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Πλήρωση 1 θέσης Καθηγητή 
  To Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης Καθηγητή, ως εξής:    

 

ΤΜΗΜΑ  ΙΑΤΡΙΚΗΣ, τηλ. 2810-394762, email: medsec@med.uoc.gr  

1. Αριθμός  προκήρυξης: 2984/06-04-2015 

Φ.Ε.Κ. 585/23-06-2015 τ. Γ’, ΑΔΑ: 74Ν6469Β7Γ-1Χ0 

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 00000723996 

Τομέας ΜΗΤΕΡΑΣ - ΠΑΙΔΙΟΥ 

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

αντικείμενο «Μαιευτική – Γυναικολογία» 

 

mailto:aphil@aueb.gr
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΕΔΚ469Β4Μ-ΛΔΑ/document
mailto:medsec@med.uoc.gr
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  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς 

τους, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά που αναφέρονται στο ΦΕΚ της 

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

ανωτέρω υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα 

αντίτυπο έντυπης μορφής, στη Γραμματεία του παραπάνω Τμήματος. 

 

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ:  30-09-2015     

 

 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πλήρωση 1 θέσης καθηγητή 
Στο ΦΕΚ 630/02-07-2015 (τεύχος Γ΄) δημοσιεύτηκε η υπ΄ αριθ. 2287 προκήρυξη της παρακάτω 

θέσης καθηγητή για το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του 

Οικονομικού Πανεπιστημίου Aθηνών: 

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

«Οικονομική Θεωρία με έμφαση στην Αγροτική Οικονομική, Περιφερειακή Πολιτική της Ε.Ε.  και 

Οικονομική Γεωγραφία» 

 

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 

14 Σεπτεμβρίου 2015. 

 

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

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

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

ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής στη 

Γραμματεία του Τμήματος. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος 

Οικονομικής Επιστήμης τηλ.210 8203.303, e-mail: econ@aueb.gr   

 

https://apella.minedu.gov.gr/
https://apella.minedu.gov.gr/
mailto:econ@aueb.gr
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ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ 
 

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
1. Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της αριθμ. πρωτ. Α5527/13.07.2015 Πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, με 

Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης: (ΑΔΑ):ΨΞΤΝ46ΨΖΥ1-Σ02 . 

 

2. Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της αριθμ. πρωτ. Α5826/13.07.2015 Πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, με 

Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης: (ΑΔΑ): ΩΩΠΤ46ΨΖΥ1-97Β. 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο 

Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η Παμμακάριστος». 
Σας ενημερώνουμε για την ορθή επανάληψη της αριθμ. πρωτ. οικ. 5387/13.07.2015 Πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η 

Παμμακάριστος», με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης: (ΑΔΑ): 72ΝΓ46907Γ-1Κ0 . 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο 

Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης 
Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της αριθμ. πρωτ. 3230/9.7.2015 Πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης, με Αριθμό 

Διαδικτυακής Ανάρτησης: (ΑΔΑ): 6Ρ10ΟΡΡ1-ΝΙ5 . 

 

 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9E%CE%A4%CE%9D46%CE%A8%CE%96%CE%A51-%CE%A302?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A9%CE%A0%CE%A446%CE%A8%CE%96%CE%A51-97%CE%92?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/72%CE%9D%CE%9346907%CE%93-1%CE%9A0?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A110%CE%9F%CE%A1%CE%A11-%CE%9D%CE%995?inline=true
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Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση υπαλλήλων 

κλάδων ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού 

στην «Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην 

Ανώτατη Εκπαίδευση» (Α.ΔΙ.Π.). (ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 23/15-07-

2015) 
Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της αριθμ. πρωτ. 1202/28.7.2015 Πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για απόσπαση υπαλλήλων στην «Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της 

Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» (Α.ΔΙ.Π.): (ΑΔΑ): ΩΩ7ΖΙ5Ζ-92Θ . 

 

 

Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών 

Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

(ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/66/24205), (ΑΔΑ:ΩΕ9Θ465ΦΘΕ-Τ1Κ) 
Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το υπ΄αριθμ. 5266/17.7.2015 

έγγραφό της και σε συνέχεια του 28.7.2015 ηλεκτρονικού μηνύματος της Ευρ.Επιτροπής, 

ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης τριάντα έξι (36) 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 Σεπτέμβριο του 2015.  

 

Αναλυτικότερα: 

 

    Όσον αφορά στην 10η Σεπτεμβρίου 2015, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις: 

 

    Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (AGRI.J.5) 

    Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (EMPL.C.3) 

    Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία «Εurostat» (ESTAT.G.4) 

    Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας (MARE.B.3) 

 

2. Όσον αφορά στην 25η Σεπτεμβρίου 2015, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις: 

 

    Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δράσης για το Κλίμα (CLIMA.Α.1) 

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΩ7ΖΙ5Ζ-92Θ?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%959%CE%98465%CE%A6%CE%98%CE%95-%CE%A41%CE%9A?inline=true
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    Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών 

(CNECT.C.4) 

    Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση «Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες» 

(CNECT.H.2) 

    Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.H.FT) 

    Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO.B.1_HRBA) (cost 

free, χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.) 

    Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO.B.1_TORTURE) 

(cost free, χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.) 

    Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO.D.1) (cost free, 

χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.) 

    Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης (DGT.B.PL) 

    Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης (DGT.B.RO) 

    Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EAC.A.3) 

    Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EAC.B.2) 

    Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.D.3) 

    Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας (ECHO.B.1) 

    Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (EMPL.B.4) 

    Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ENV.C.4) 

    Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού(EPSO.05) 

    Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία «Eurostat» (ESTAT.A.3) 

    Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία «Eurostat» (ESTAT.B.1) 

    Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία «Eurostat» (ESTAT.F.2) 

    Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση «Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, Χρηματοπιστωτικές 

Υπηρεσίες και Ένωση Κεφαλαιαγορών» (FISMA.C.3) 

    Μία θέση στην Υπηρεσία Μέσων Εξωτερικής Πολιτικής (FPI.2) 

    Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME.C.1-A) 

    Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME.C.1-B) 

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

    Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (SANTE.C.2) (cost free, 

χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.) 

    Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (SANTE.D.3) 

    Δύο θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD.D.1) 
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    Δύο θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD.D.4) 

    Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου (TRADE.B.3) 

    Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου (TRADE.H.2) 

 

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: 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc  

 

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 ή 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.   

 

Εν συνεχεία, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν τις αιτήσεις τους, αποκλειστικά σε 

ηλεκτρονική μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μόνιμης Αντιπροσωπείας: 

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc
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admin@rp-grece.be     

 

(υπόψη κυρίας Εξαρχοπούλου) 

 

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 

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 10η  Σεπτεμβρίου 2015, οι 

σχετικές αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν στη ΜΕΑ Ε.Ε. το αργότερο μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου 2015, 

ενώ για τις θέσεις με λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων την 25η Σεπτεμβρίου 2015, οι 

σχετικές αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν στη ΜΕΑ Ε.Ε. το αργότερο μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου 

2015. 

 

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

στάδιο της διαδικασίας επιλογής, ταχυδρομικώς. 

 

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

θα πρέπει να συνδυάζεται υποχρεωτικά και με την τηλεομοιοτυπική εμπρόθεσμη διαβίβαση (με 

fax), των σχετικών αιτήσεων με έγγραφο 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 στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία (υπόψη κας 

Εξαρχοπούλου) με φαξ στους αριθμούς 003225515619 και 003225515651. 

mailto:admin@rp-grece.be
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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. 

 

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 

αρμοδιότητα τους. 
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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 

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. 

 

Συνημμένα: 

 

Αποστέλλεται/αναρτάται στον ανωτέρω αναφερόμενο ιστότοπο συμπιεσμένος φάκελος με τις 

προϋποθέσεις/προσόντα για την κάλυψη της κάθε θέσης. 

 

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

 

 

 

 

http://www.ydmed.gov.gr/?cat=55
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/regime_end_el.pdf

