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Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»: Πλήρωση 1 Θέσης
Προκηρύσσουμε την πλήρωση της παρακάτω θέσης επί θητεία ειδικευμένoυ ιατρού του κλάδου
Ε.Σ.Υ. στο βαθμό του Επιμελητή Β΄ για το Γ.Ν.Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ».
Υποβολή και προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Η αίτηση – δήλωση με όλα τα
δικαιολογητικά, υποβάλλεται στη Γραμματεία του Νοσοκομείου εις τριπλούν, μέσα σε προθεσμία
είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από 24 Αυγούστου 2016 μέχρι 12 Σεπτεμβρίου 2016.
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Αιτήσεις – δηλώσεις που υποβάλλονται μετά την λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές.
Αιτήσεις – δηλώσεις μαζί με τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν εις τριπλούν και
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρία ταχυμεταφοράς, μέσα στην ορισθείσα
προθεσμία στην ταχυδρομική Διεύθυνση
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ « Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου Τ.Κ.11527 ΓΟΥΔΗ.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω5Υ646906Ε-1Ε2/document

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: Πλήρωσης θέσης
Διοικητή Δ.Α.Λ.
Απευθύνει ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την πλήρωση της θέσης του
Διοικητή της Δημόσιας Αρχής Λιμένων (Δ.Α.Λ)
Οι αρμοδιότητες του Διοικητή της Δημόσιας Αρχής Λιμένων (Δ.Α.Λ.) περιγράφονται στα άρθρα
127 -132 Ν. 4389/2016 “Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις” (Α' 94)
Υποβολή και προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Η αίτηση με τα ανωτέρω
δικαιολογητικά υποβάλλεται από τους υποψηφίους στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών /
Τμήμα Σχέσεων Κράτους – Πολίτη / Επιχειρήσεων Ταχυδρομική Διεύθυνση: Γρ. Λαμπράκη 150,
Ισόγειο, ΤΚ 18518, Τηλ: 2131371480-1296-1421-1481, Email: info@yen.gr , ddy.b@yna.gov.gr . ,
ώρες 08.00 – 13.30.
Η υποβολή της αίτησης με τα ανωτέρω δικαιολογητικά γίνεται είτε αυτοπροσώπως στην
ανωτέρω Διεύθυνση, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, σε κλειστό φάκελο, όπου απ' έξω
θα αναγράφονται τα κάτωθι:
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών / Τμήμα Σχέσεων Κράτους – Πολίτη / Επιχειρήσεων
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Γρ. Λαμπράκη 150, Ισόγειο, ΤΚ 18518
Αίτηση για την Ανοιχτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του
Διοικητή της Δημόσιας Αρχής Λιμένων (Δ.Α.Λ.)
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Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επικοινωνούν τηλεφωνικά : 2131371480-1296-1421-1481
Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των ανωτέρω αιτήσεων ορίζεται η 15/09/2016 και ώρα
13:30΄. Στην περίπτωση αποστολής της εν λόγω αίτησης, με συστημένη επιστολή ως ημερομηνία
κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΝΑΕ4653ΠΩ-ΦΚΙ/document

Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ: Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό
Το Τμήμα Mικροβιολογίας του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, σε υλοποίηση της με Αρ. Πρωτ.
Ε.Ι.Π.: 2407/2.8.2016 απόφασης του Δ.Σ., ανακοινώνει ότι δέχεται προτάσεις από φυσικά
πρόσωπα προς κατάρτιση συμβάσεως εργασίας ορισμένου χρόνου με εξειδικευμένο
επιστημονικό προσωπικό.
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής καλούνται να
αποστείλουν στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: prosopiko@pasteur.gr και
prosopiko.pasteur@gmail.com την σχετική
Πρόταση - Δήλωση που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση , με την ένδειξη “Υποβολή
πρότασης σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για θέση Μεταδιδακτορικού
Συνεργάτη (Ε.Υ. Δρ Ε. Καραγκούνη)”
Η σχετική πρόταση στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του
ενδιαφερομένου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο και διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) θα πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής:
- βιογραφικό σημείωμα κατά το πρότυπο του Ευρωπαϊκού Βιογραφικού Σημειώματος
(http://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae )
- δικαιολογητικά, όπως αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας και κάθε άλλο
στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις
γνώσεις και την καταλληλότητά τους και να αποσταλεί ηλεκτρονικά με ευθύνη των
ενδιαφερομένων, το αργότερο μέχρι και τις 2 Σεπτεμβρίου 2016.
Αιτήσεις οι οποίες δεν θα συνοδεύονται από το βιογραφικό σημείωμα και την υπογεγραμμένη
πρόταση –δήλωση δεν θα εξετάζονται.
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Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/9Σ0Ψ46ΨΧ6Τ-ΥΔΕ/document

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Τ.Ε.Ι.
Θεσσαλίας: Πρόσκληση νέων επιστημόνων
O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, π ρ ο σ κ α λ ε ί Νέους
Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την
παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, σε ένα από τα μαθήματα των
προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας ανά εξάμηνο (έως δύο μαθήματα
για όλο το ακαδημαϊκό έτος 2016- 2017), όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι.
Θεσσαλίας και αναλυτικά περιγράφονται στον Πίνακα Μαθημάτων και στον Πίνακα Συνοπτικής
Περιγραφής Μαθημάτων, που επισυνάπτονται την παρούσα πρόσκληση.
Υποβολή και προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι/ες Νέοι/ες
Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης καλούνται να υποβάλλουν Πρόταση
Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας σε ένα από τα μαθήματα των προπτυχιακών προγραμμάτων
σπουδών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας ανά εξάμηνο (έως δύο μαθήματα για όλο το ακαδημαϊκό έτος
2016-2017).
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους ανά Πρόταση Σχεδιαγράμματος
Διδασκαλίας, σε σφραγισμένο φάκελο, οι ίδιοι ή αποστέλλοντας ταχυδρομικά την σχετική
επιστολή με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της Επιτροπής
Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας (2410684705), μέχρι τη Δευτέρα 12-09-2016, ώρα
14:00 με την ένδειξη:
ΠΡΟΣ:
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ, Τ.Κ. 41110 (περιφερειακή οδός Λάρισας Τρικάλων), Γραφείο
Πρωτοκόλλου
Υποβολή αίτησης στα πλαίσια Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων
σχεδιαγραμμάτων διδασκαλίας από νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού, στο πλαίσιο
υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες
Κατόχους Διδακτορικού» (αρ. πρωτ. πρόσκλησης 2042/23-08-2016)
Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου: _______________________________________________
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Διεύθυνση (Πόλη, Οδός, Τ.Κ., Περιοχή): ______________________________________
Στοιχεία Επικοινωνίας (e-mail & τηλέφωνο): ___________________, _______________
Τμήμα Μαθήματος το οποία αφορά το δηλωθέν μάθημα της αίτησης που εσωκλείεται στο
φάκελο: ____________________________________
Καταληκτική ημερομηνία: Δευτέρα 12-09-2016 (14:00).

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/64ΖΡ46914Κ-Ζ21/document

Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης: Προκήρυξη Διαγωνισμών
Προκηρύσσουμε Διαγωνισμούς για την πλήρωση έξι (6) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου
καλλιτεχνικού προσωπικού της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης
Οι διαγωνισμοί θα διεξαχθούν στην Θεσσαλονίκη σε χώρους που θα καθοριστούν με νεότερη
ανακοίνωση της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης .
Ως ημερομηνία έναρξης της διεξαγωγής των διαγωνισμών ορίζεται η 22η Οκτωβρίου 2016.
Αυτοί που θέλουν να λάβουν μέρος στους διαγωνισμούς οφείλουν, μέσα σε αποκλειστική
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης
αυτής στον ημερήσιο Τύπο, να υποβάλουν ή να ταχυδρομήσουν με απόδειξη στην Κρατική
Ορχήστρα Θεσσαλονίκης (Λεωφ. Νίκης 73 ΤΚ 546 22 Θεσσαλονίκη τηλ: 2310257900 (1) )
αίτηση σε ειδικό έντυπο.
Έντυπα αιτήσεων, με αντίγραφο της παρούσας προκήρυξης, μπορεί να προμηθεύεται
κάθε ενδιαφερόμενος από την ως άνω Υπηρεσία.
Με την αίτηση ο υποψήφιος υποχρεούται να συνυποβάλει βιογραφικό σημείωμά του,
καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που μπορεί να συμβάλει στην απεικόνιση της
καλλιτεχνικής προσωπικότητας και ικανότητας αυτού.
Η υποβολή αιτήσεων για την πλήρωση έξι (6) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου καλλιτεχνικού
προσωπικού στην Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης αρχίζει στις 22 Αυγούστου 2016 και λήγει
στις 20 Σεπτεμβρίου 2016.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΡΚΜ4653Π4-8Λ3/document
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Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Πρόσληψη 1 καθηγητή
Στο αριθ. 597/29.06.2016 ΦΕΚ τ. ΤΡΙΤΟ δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1)
θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή για τις ανάγκες Τμήματος του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και συγκεκριμένα:
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Βιολογία Οργανισμών, Συστηματική και Οικολογία»
ΑΔΑ: ΨΛ8446ΨΖΥ1-9ΦΓ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ» : 00001404845
ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ: 22 Σεπτεμβρίου 2016
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα
απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο
πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr ) και να τα καταθέσουν σε
ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής στη
Γραμματεία του Τμήματος. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την Γραμματεία του
Τμήματος.
-Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Πανεπιστημιούπολη, 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, τηλ.
2551030610

Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη 2 καθηγητών
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ την πλήρωση θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων: 1) Διαχείρισης Περιβάλλοντος &
Φυσικών Πόρων (με έδρα το Αγρίνιο) και 2) Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Πατρών.
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (με έδρα το Αγρίνιο)
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο
«Περιβαλλοντική Μεταλλαξιγένεση».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 698/20-7-2016 τ. Γ΄
ΑΔΑ: ΨΠΨΠ469Β7Θ-4Ο9

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 0000
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ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο
«Εμβιομηχανική, Βιοϋλικά και Τεχνητά Όργανα, με ιδιαίτερη έμφαση στη Μηχανική
Συμπεριφορά, την Συμβατότητα και την Τεχνολογία τους».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 655/12-7-2016 τ. Γ΄
ΑΔΑ: 7ΧΖΗ469Β7Θ-ΗΜΔ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 0000

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις είναι η 22 / 9 / 2016
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως
αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα
«ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή
στη Γραμματεία του Τμήματος.
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του
Τμήματος και στα τηλέφωνα:

Διαχείρισης Περιβάλλοντος

e-mail: gramdpfp@upatras.gr
esiamos@upatras.gr ,

& Φυσικών Πόρων:

Ιστότοπος: www.env.upatras.gr ,

(με έδρα το Αγρίνιο)

τηλ.: 26410-74112/74138/74110

Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών

e-mail: secretar@mech.upatras.gr

Μηχανικών:

Ιστότοπος: www.mead.upatras.gr
τηλ.: 2610-969400/969402/969403
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Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παύλου Μελά «ΙΡΙΣ»:
Πρόσληψη 51 ατόμων
Ανακοινώνει την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού - καλλιτεχνικού – διδακτικού
προσωπικού για την λειτουργία τμημάτων - δραστηριοτήτων της επιχείρησης για το σχολικό έτος
2016-2017 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού
πενήντα ένα (51) ατόμων ωρομίσθιου εκπαιδευτικού - καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού.
Υποβολή και προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
αναζητήσουν ολόκληρη την προκήρυξη πρόσληψης στην ιστοσελίδα του Δήμου Παύλου Μελά
(www.pavlosmelas.gr ) ή να την παραλάβουν από τα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης Δήμου Παύλου Μελά «ΙΡΙΣ» (Δ/νση: Λαγκαδά 293, 1ος όροφος, τηλ. 2310 662-944,
642-405) καθημερινά από 9:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ.
Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε
προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της περίληψης
της παρούσας σε δύο ημερήσιες εφημερίδες του Νομού Θεσσαλονίκης, στα γραφεία της
επιχείρησης καθημερινά από 9:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/734ΥΟΚ9Θ-ΜΜΧ/document

Δήμος Περιστερίου: Πρόσληψη 2 ατόμων
Ανακοινώνουμε Την πρόσληψη δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών για
την κάλυψη των κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών εκκαθάρισης των οστεοφυλακίων του
Δημοτικού Κοιμητηρίου Περιστερίου.
Υποβολή και προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο Περιστερίου, Πλατεία Δημοκρατίας 1 και ειδικότερα στην
υπηρεσία Πρωτοκόλλου από τη Δευτέρα 29/8/2016 έως και την Παρασκευή 2/9/2016.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/698ΤΩΞ2-ΦΥΔ/document
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Συμβούλιο της Ευρώπης: Προκήρυξη θέσης Εκτελεστικού
Διευθυντή στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο των Ρομά για τις Τέχνες και
τον Πολιτισμό (Βερολίνο)
Ανακοίνωση του νεοσυσταθέντος Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου των Ρομά για τις Τέχνες και τον
Πολιτισμό με έδρα το Βερολίνο που μας περιήλθε από τη γραμματεία της Ad Hoc Επιτροπής
Εμπειρογνωμόνων για Θέματα Ρομά και Ταξιδευτών (CAHROM) στο Συμβούλιο της Ευρώπης (ΣτΕ)
και αφορά στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση εργασίας του Εκτελεστικού
Διευθυντή του προαναφερθέντος Ινστιτούτου.
Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η Τετάρτη,
31η Αυγούστου τ.ε.
Σημειώνεται ότι η σχετική προκήρυξη, η οποία επισυνάπτεται ηλεκτρονικά, μπορεί να αναζητηθεί
και ηλεκτρονικά στη σελίδα της Συμμαχίας για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο των Ρομά (Alliance for
European Roma Institute) στο facebook ως εξης:
https://www.facebook.com/AllianceforERI/posts/737310819744414?__mref=message_bubble ,
ενώ οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
eriac.apply@gmail.com

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης
Σύμφωνα με το Α.Π. 5811/27-7-2016 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει την ακόλουθη
προκήρυξη θέσης υπαλλήλου με στοιχεία:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΣΗ

COM/AT/HR/16/AD5
Brussels Time)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
Temporary Agents (M/F) AdministratorsGrade AD5

09.09.2016 (12.00

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://ec.europa.eu/dgs/human-resources/working_senior_mgt_en.htm
Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν απευθείας στην ως άνω
Υπηρεσία μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου 2016 στην ηλεκτρονική διεύθυνση HR-ATCANDIDATURES@ec.europa.eu .
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ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ – ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Για τη στελέχωση της Γενικής Γραμματείας
Ψηφιακής Πολιτικής
Προκειμένου η Γ.Γ.Ψ.Π. να ανταποκριθεί στην αποστολή της, απαιτείται οι μονάδες που
λειτουργούν στο εσωτερικό της (άρθρ. 162-164 του ν. 4389/2016) να στελεχωθούν από ισχυρές
επιστημονικές ομάδες εξειδικευμένων στελεχών της δημόσιας διοίκησης με αυξημένες
δεξιότητες. Για το σκοπό αυτό, προβαίνει σε ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
την πλήρωση των θέσεων με απόσπαση μονίμων ή αορίστου χρόνου υπαλλήλων που σήμερα
υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Συγκεκριμένα, προκηρύσσονται συνολικά σαράντα τέσσερις (44) θέσεις κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε.,
βαθμών Α’ – Δ’, με κλάδους ή ειδικότητες
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, μέχρι την 20
Σεπτεμβρίου 2016, είτε αυτοπροσώπως στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής
Πολιτικής, Χανδρή 1 και Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 18346, Μοσχάτο, κατά τις εργάσιμες μέρες και τις
ώρες από 10:00 έως 14:00 είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή με απόδειξη στην ως άνω
διεύθυνση είτε με την αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: gen_gramm@gsdp.gr .
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο του
Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής στα τηλέφωνα: 210 – 480 3255 και 210 – 480 2010.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω99Β4655Ρ1-4Ο1/document

Υπουργείο Οικονομικών: Μετακίνηση υπαλλήλων
Ο Υπουργός Οικονομικών προτίθεται να στελεχώσει το Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής
Πρωτοβουλίας, Υπηρεσία που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών (άρθρο 8 του
π.δ.111/2014, Α 1́ 78) με μετακίνηση υπαλλήλων (μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ.) από Υπηρεσίες του ιδίου
Υπουργείου με έδρα το νομό Αττικής.
Για τις προς κάλυψη θέσεις των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ επιθυμητό προσόν είναι η καλή γνώση της
αγγλικής γλώσσας.
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Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την σχετική αίτηση και βιογραφικό σημείωμα
σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα, το αργότερο μέχρι και την 15η Σεπτεμβρίου 2016, στη
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών (γραφείο 101, Γενικό
Πρωτόκολλο, Πανεπιστημίου 37, Τ.Κ. 101 65 Αθήνα ή στο fax : 2103338202 ή στην ηλεκτρονική
διεύθυνση d4@glk.gr ).
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6Ζ83Η-Β26/document
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