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Νέες προσλήψεις στο Υπουργείο Εσωτερικών για την Υπηρεσία Ασύλου Προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά τριάντα επτά (37) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών της Υπηρεσίας Ασύλου ανακοίνωσε το προκήρυξη Υπουργείο Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που εδρεύει στην Αθήνα για τη στελέχωση των δομών σε Λέρο, Χίο, Λέσβο, Κω, Ρόδο και Σάμο στο πλαίσιο της
υλοποίησης του Προγράμματος 2 με τίτλο: «Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των εθνικών συστημάτων ασύλου και της μετανάστευσης», της
προγραμματικής ενότητας : «Θεσμικό Πλαίσιο στον Τομέα του Ασύλου και της Μετανάστευσης

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 στην ακόλουθη διεύθυνση: Υπηρεσία Ασύλου Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, Π. Κανελλοπούλου 2, T.K. 10177- Αθήνα και ώρες 09:00 με 13:00 απευθύνοντάς
την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού. 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. Η προθεσμία
υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την
επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής
της στα καταστήματα της Υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών
καταστημάτων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η
ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι,
κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την

επόμενη εργάσιμη ημέρα.

 

Αναλυτικά η προκήρυξη στο επισυναπτόμενο αρχείο

Επισυναπτόμενα Αρχεία: 
 7ΩΚΟ465ΦΘΕ-ΓΚΙ.pdf (http://www.lesvosnews.net/sites/default/files/article_file_attachments/7%CE%A9%CE%9A%CE%9F465%CE%A6%CE%98%CE%95-

%CE%93%CE%9A%CE%99.pdf)
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(/articles/news-categories/ergasia/proslipseis-stin-

agia-paraskeyi-lesvoy)

11/07/17 - 12:15
Προσλήψεις στην Αγία Παρασκευή Λέσβου (/articles/news-categories/ergasia/proslipseis-stin-agia-paraskeyi-lesvoy)

Η «ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ» Πρότυπος Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» Ν.Π.Δ.Δ. Του Δήμου
Λέσβου ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά πέντε (5) άτομα για την κάλυψη
αναγκών της «ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ» ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ «ΑΓΙΑ...

(/articles/news-categories/ergasia/desmeysi-spirtzi-

stoys-ypalliloys-ypa-mytilinis-kaneis-ypallilos)

22/06/17 - 18:42
Δέσμευση Σπίρτζη στους υπαλλήλους ΥΠΑ Μυτιλήνης: κανείς υπάλληλος δεν μετατίθεται
(/articles/news-categories/ergasia/desmeysi-spirtzi-stoys-ypalliloys-ypa-mytilinis-kaneis-ypallilos)

Μετά από τη συνάντηση που έγινε πρόσφατα με τον Υφυπουργό Μεταφορών και Υποδομών Ν.
Μαυραγανη, χθες 21/06/2017 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Υπουργού Μεταφορών και
Υποδομών Χ. Σπίρτζη με αντιπροσωπεία των υπάλληλων της ΥΠΑ (Υπηρεσία Πολιτικής
Αεροπορίας)...

(/articles/news-categories/ergasia/12-proslipseis-

geoponon-i-tehnologon-geoponias-sti-lesvo)

20/06/17 - 11:27
12 προσλήψεις Γεωπόνων ή Τεχνολόγων Γεωπόνιας στη Λέσβο (/articles/news-categories/ergasia/12-

proslipseis-geoponon-i-tehnologon-geoponias-sti-lesvo)

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (για την ∆/νση Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Λέσβου) ανακοινώνει την
πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόµων για
την κάλυψη εποχικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας της...
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Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ

Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
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