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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ                                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ              
 Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α                                                               
                                                                                                            Ρέθυµνο 5 Ιουνίου 2013 

 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ : ∆ιοικ. & Οικον. Υπηρεσιών                                                  Aριθµ. Πρωτ.: 8461 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ    : ∆ιοικητικού  
ΤΜΗΜΑ        : Α' Προσωπικού   
ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ   : Πανεπιστηµιούπολη   ΠΡΟΣ: την εφηµερίδα. 
   74100  Ρέθυµνο ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ                    
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  :Ελευθερία Νικολουδάκη                   Λ. Κουντουριώτη 138  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ     : 28310 – 77 898  τηλ. 28310-22867 
E-MAIL :enikol@admin.uoc.gr       
 
ΘΕΜΑ: «∆ηµοσίευση ανακοίνωσης της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Κρήτης στον ηµερήσιο τύπο». 
Σχετ.:     Απόφαση ανάληψης δαπάνης 481/2013 
 

Παρακαλούµε να δηµοσιεύσετε µία (1) φορά, µέχρι τις 6 Ιουνίου 2013, το αργότερο, την ανακοίνωση του 
Πανεπιστηµίου µας που ακολουθεί παρακάτω, στην εφηµερίδα σας. 
    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
          ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ   
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
   
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
Η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, ενδιαφέρεται να προσλάβει διδάσκοντες, κατά 

το ακαδ. έτος 2013-2014 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 

407/1980, εφόσον υπάρξουν οι σχετικές πιστώσεις, για τη διδασκαλία μαθημάτων που εμπίπτουν στα παρακάτω 

γνωστικά αντικείμενα:  

«Αγγλική Γλώσσα και ορολογία» 

«Γαλλική Γλώσσα και ορολογία» 

«Ισπανική Γλώσσα και ορολογία»                                  

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν μέχρι 20 Ιουνίου 2013 στην 

Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Τμήματος (Πανεπιστημιούπολη Γάλλου – 74100 Ρέθυμνο) αίτηση 

υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά: (α) σχετική αίτηση, (β) επικυρωμένα 

αντίγραφα των τίτλων σπουδών. Αν οι τίτλοι αποκτήθηκαν στο εξωτερικό απαιτείται επίσημη μετάφραση και 

βεβαίωση αναγνωρίσεώς τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (γ) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα, 

και (δ) δημοσιεύματα-επιστημονικές εργασίες    

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Κοσμητεία της Φιλοσοφικής 

Σχολής, τηλ.: (28310) 77 780-1 

                          Η ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ                          
 

 
  

                                  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΠΑΚΑ                                              
Παρακαλούµε επίσης, να µας στείλετε το αντίστοιχο φύλλο της ηµέρας δηµοσίευσης της παραπάνω 

ανακοίνωσης, καθώς και σχετικό τιµολόγιο το ταχύτερο δυνατόν. 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Με εντολή Πρύτανη  
- Κοσµητεία Φιλοσοφικής ο Προϊστάµενος  
Σχολής                          της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού  
  α.α. 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:                                                           
   
- Ο.Υ. (Λογιστήριο) 
- ∆/νση ∆ιοικητικού, Τµήµα Α’ Προσωπικού  
     ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΛΑ 

ΑΔΑ: ΒΕΖΛ469Β7Γ-ΓΗ3


