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Καθορισµός εξεταστέας - διδακτέας ύλης των Πανελλαδικά εξεταζόµενων µαθηµάτων
της ∆΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2009 – 2010
(∆ηµοσιεύεται στο ΦΕΚ Β’ αρ. 2303/27 Οκτωβρίου 2009)

τική ή επικουρική δικαστική συµπαράσταση.
3. Να είναι υγιείς.
Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι που έχουν τα νόµιµα
προσόντα να υποβάλουν στο Γραφείο Προσωπικού της
ΑΣΚΤ (Πατησίων αρ. 42, Τ.Κ. 106 82, Αθήνα, τηλ. 210
3897102) (από τις 9:00 π.µ. − 14:00 µ.µ.) µέσα σε αποκλει−
στική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την ηµέρα
της τελευταίας δηµοσίευσης στον ηµερήσιο τύπο, αί−
τηση υποψηφιότητας µαζί µε όλα τα αναγκαία για την
κρίση δικαιολογητικά:
1. Επικυρωµένα φωτοαντίγραφα των πτυχίων και των
τίτλων σπουδών. (Αν οι τίτλοι σπουδών προέρχονται
από Πανεπιστήµια της αλλοδαπής, θα πρέπει να είναι
αναγνωρισµένοι ως προς την ισοτιµία και την αντιστοι−
χία τους από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
2. Υπόµνηµα που θα περιέχει τα σχετικά µε τις σπου−
δές και την εµπειρία τους.
3. Βεβαιώσεις επαγγελµατικής εµπειρίας.
4. Πιστοποιητικό γνώσης ξένων γλωσσών.
Επίσης, θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία:
− Πιστοποιητικό του αρµόδιου ∆ηµάρχου ή Προέδρου
Κοινότητας, στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο
χρόνος απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας. Προκειµέ−
νου για πολίτες κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
θα πρέπει να κατατεθεί πιστοποιητικό της αρµόδιας
αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο
υποψήφιος.
− Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για δικαστική χρήση.
− Όσον αφορά στο πιστοποιητικό υγείας και φυσι−
κής καταλληλότητας από Πρωτοβάθµια Υγειονοµική
Επιτροπή, θα προσκοµιστεί από τον υποψήφιο που θα
επιλεγεί.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατι−
ωτικές τους υποχρεώσεις ή να µην υπέχουν χρηµατική
υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγή νόµιµα από
αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της Πρυτανικής Πράξεως
του διορισµού τους. Για το λόγο αυτό θα αναζητηθεί
αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία πιστοποιητικό τύπου
Α΄ του αρµόδιου στρατολογικού γραφείου.
Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που
δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ−
σεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές κατά το
χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, δεσµεύονται
ότι θα προσκοµίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την
έκδοση της Πρυτανικής Πράξεως διορισµού τους.
Το κώλυµα της µη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους µέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται
όµοιο κώλυµα διορισµού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
από τα πιο πάνω δικαιολογητικά, και πτυχίο ή µεταπτυ−
χιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελ−
ληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυµνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνοµάθειας ∆΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Η προκήρυξη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.

∆ηµοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Γ’ αρ 960/1 ∆εκεµβρίου 2009
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ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Προκήρυξη για την πλήρωση µιας (1) θέσης Ειδικού Τε−
χνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) κατηγο−
ρίας ΠΕ στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.
Η Σύγκλητος της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών
στη συνεδρίαση της 15.07.2009, αποφάσισε την προκή−
ρυξη για την πλήρωση µιας (1) θέσης Ειδικού Τεχνικού
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) κατηγορίας ΠΕ, για
την προσφορά εξειδικευµένων τεχνικών υπηρεσιών και
συγκεκριµένα πληροφορικής στο ίδρυµα, σύµφωνα µε:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 509/1983, άρθρο 1, όπως τροπο−
ποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το π.δ. 107/1986, άρθρο 2.
2. Τις διατάξεις του π.δ. 117/2002, άρθρα 1, 2, 3, 4.
3. Τις διατάξεις του ν. 2431/1996, όπως διαµορφώθηκε
µε το π.δ. 134/1999, άρθρο 2.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 1268/1982 όπως
αντικαταστάθηκε και συµπληρώθηκε από το άρθρο 13
παρ. 1 του ν. 2817/2000.
5. Το υπ’ αριθµ. Φ.131.1/46065/Β2/24.04.2009 έγγραφο
του ΥΠ.Ε.Π.Θ. µε το οποίο εγκρίθηκε η πλήρωση τριών
(3) θέσεων Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσω−
πικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
(Απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού
Συµβουλίου 33/2006 µε αριθµ. ∆ΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 10/58/9093
π.έ./09.02.2009).
6. Την απόφαση της Συγκλήτου της 28.05.2009 µε την
οποία η σχετική πίστωση για την πλήρωση της µιας
θέσης δόθηκε στο Ίδρυµα, αποφάσισε:
Την προκήρυξη µιας (1) θέσης Ειδικού Τεχνικού Εργα−
στηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) κατηγορίας Π.Ε. και πε−
νταετή θητεία, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του π.δ. 117/2002,
για την αναβάθµιση του Κέντρου ∆ικτύων της ΑΣΚΤ.
Προϋποθέσεις για την πλήρωση της θέσης είναι:
α) Κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπο−
λογιστών ή Πληροφορικής, της ηµεδαπής ή ισότιµου και
αντίστοιχου τίτλου σπουδών αναγνωρισµένων Σχολών
της αλλοδαπής.
β) Άριστη γνώση µιας ξένης γλώσσας κατά προτίµηση
της αγγλικής
γ) Ειδίκευση στα ∆ίκτυα.
Συνεκτιµώµενα προσόντα:
− ∆ιαχείριση υπηρεσίας World Wide Web (WWW) στα−
τικών και δυναµικών σελίδων (ΡΗΡ), Ηλεκτρονικού Τα−
χυδροµείου (POP3, SMTP, webmail) FTP, Καταχώρησης
ονοµάτων (Domain Nane Services) και παροχή υποδικτύ−
ων (subdomains), καθώς και Υπηρεσιών streaming
− Γνώση χρήσης εργαλείων διαχείρισης webmin και
λειτουργικών συστηµάτων Linux, περιβάλλοντος PHP/
MySQL και Java Scripts, για την κατασκευή δυναµικών
ιστοσελίδων σε περιβάλλον σε συστήµατα CMS.
− Γνώση στις αρχές διαχείρισης δικτύων Ethernet, TCP/
IP, και διαχείρισης ενεργού και παθητικού εξοπλισµού
κατά τα πρότυπα ΤΙΑ/ΕΙΑ 568.
− Επιθυµητή γνώση C ++, ΡΗΡ
− Επιθυµητή γνώση εργαλείων ανίχνευσης και αποτρο−
πής επιθέσεων στο δίκτυο IDS (snort)/IPS (cisco).
− Εµπειρία, στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείµενο της
προκήρυξης. Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της παρα−
πάνω θέσης πρέπει:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους µέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύµφωνα µε το π.δ. 134/1999.
2. Να µην έχουν κώλυµα από ποινική καταδίκη, στερη−

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2009
Ο Πρύτανης
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΑΤΡΑΣΚΙ∆ΗΣ
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) κενών θέσεων
Ε.Τ.Ε.Π του Τµήµατος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊό−
ντων και Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.
Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Έ χοντας υπόψη:
− Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ
87/16.07.1982 τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 13
§ 1 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/14.03.2000 τ.Α΄).
− Τις διατάξεις των Π.∆. 509/1983 άρθρο 1 (ΦΕΚ 195/
30.12.1983 τ.Α΄), 107/1986 (ΦΕΚ 40/9.4.1986 τ.Α΄) και
117/2002 άρθρο 1 (ΦΕΚ 99/01.55.2002 τ.Α΄).
− Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Π.∆. 134/1999
(ΦΕΚ 132/29.06.99 τ.Α΄) «∆ιορισµός ή πρόσληψη πολιτών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύµατα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και λοι−
πά Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου και δηµόσιες
υπηρεσίες του χώρου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης αρ−
µοδιότητας του ΥΠ.Ε.Π.Θ.».
− Το άρθρο 10 παρ. 11 του Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220/
20.09.2002 τ.Α΄) «Συνταγµατικά κατοχυρωµένες ανεξάρ−
τητες αρχές, τροποποίηση και συµπλήρωση του συστή−
µατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και συναφείς
ρυθµίσεις».
− Το υπ. αριθµ. Φ.131.1/46065/Β2/24.04.2009 έγγραφο
του ΥΠ.Ε.Π.Θ. µε θέµα «Κατανοµή διακοσίων (200) θέ−
σεων µελών Ε.Τ.Ε.Π στα Πανεπιστήµια».
Την απόφαση της υπ’ αριθµ. 62ης/13.05.2009 (θέµα 2.1)
συνεδρίασης του Πρυτανικού Συµβουλίου του Πανεπι−
στηµίου Αιγαίου µε θέµα «Κατανοµή θέσεων ΕΤΕΠ στα
Τµήµατα του Ιδρύµατος».
− Τις αποφάσεις της υπ’ αριθµ. 9/28.5.2009 (θέµα 1.1)
και της υπ’αριθµ. 10/18.6.2009 (θέµα 2.6) συνεδρίασης
της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος Μη−
χανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων σχετι−
κά µε την µεταφορά δύο (2) κενών οργανικών θέσεων
κατηγορίας ΠΕ προκειµένου να προκηρυχθούν θέσεις
µελών ΣΤΕΠ.
− Την απόφαση της υπ’ αριθµ. 68ης/1.07.2009 συνεδρία−
σης του Πρυτανικού Συµβουλίου (θέµα 3.3) µε θέµα «Με−
ταφορά δύο κενών οργανικών θέσεων ΕΤΕΠ στο Τµήµα
Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων»
− Την υπ’ αριθµ. 3603/3.09.2009 πρυτανική πράξη µε−
ταφοράς κενών οργανικών θέσεων ΕΤΕΠ από το Ίδρυµα
στο Τµήµα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστη−
µάτων (ΦΕΚ 2171/02.10.2009 τ. Β΄), προκηρύσσουµε:
Α. Μία (1) θέση Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού
Προσωπικού (ΕΤΕΠ) κατηγορίας ΠΕ., εισαγωγικής βαθµί−
δας ∆΄, µε αντικείµενο: «Υποστήριξη Εργαστηρίων Πλη−
ροφορικής και Ερευνητικού Εργαστηρίου «Σχεδίασης
∆ιαδραστικών Συστηµάτων» του Τµήµατος Μηχανικών
Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων του Πανεπιστη−
µίου Αιγαίου».
Οι υποψήφιοι ΠΕ κατηγορίας για την πλήρωση της
παραπάνω θέσης θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω
τυπικά προσόντα:
(α) Κάτοχοι Πτυχίου Α.Ε.Ι. Πληροφορικής ή Α.Ε.Ι. Μη−
χανικών ή Α.Ε.Ι. συναφούς αντικειµένου ή ισότιµου και
αντίστοιχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής (β) Γνώση
Αγγλικής Γλώσσας.
(γ) Ειδίκευση στις υπηρεσίες:
− Μηχανικού ή ∆ιαχειριστή Συστηµάτων και ∆ικτύων
− Εγκατάσταση - Υποστήριξη Συστηµάτων, ∆ικτύων,
Εφαρµογών η οποία αποδεικνύεται είτε από σχετικές σπουδές,
είτε από ανάλογη επιµόρφωση, ή από επαγγελµατική
ερευνητική πείρα, ή από συνδυασµό αυτών.
Επίσης, θα ληφθούν υπόψη:
− Εµπειρία στη χρήση εφαρµογών σχεδίασης και ανά−
πτυξης πολυµέσων και διαδικτυακών εφαρµογών
− Εµπειρία στη χρήση και συντήρηση εξειδικευµένων
συσκευών διεπαφής, όπως γάντια εικονικής πραγµατικό−
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τητας, συσκευές ανίχνευσης κίνησης, οθόνες πολλαπλής
αφής, κ.λ.π.
− Γνώση προγραµµατισµού Η/Υ, και ιδιαίτερα στις πε−
ριοχές των τρισδιάστατων γραφικών, πολυµέσων, και
διαδικτύου
Η κατοχή αναγνωρισµένου µεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών σε συναφές γνωστικό αντικείµενο θα συνε−
κτιµηθεί.
Ο τρόπος διαπίστωσης των προσόντων των περιπτώ−
σεων (β) και (γ) θα γίνει µε συνεκτίµηση των σχετικών
βεβαιώσεων και την παρουσία των υποψηφίων σε προ−
φορική συνέντευξη ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής
Αξιολόγησης.
Β. Μία (1) θέση Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού
Προσωπικού (ΕΤΕΠ) κατηγορίας Π.Ε., εισαγωγικής βαθ−
µίδας ∆΄, µε αντικείµενο: «Υποστήριξη Εργαστηρίων
Η/Υ του Τµήµατος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και
Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου»
Οι υποψήφιοι ΠΕ κατηγορίας για την πλήρωση της
παραπάνω θέσης θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω
τυπικά προσόντα:
(α) Απόφοιτοι πτυχίου Α.Ε.Ι. Πληροφορικής ή Α.Ε.Ι. Μη−
χανικών ή Α.Ε.Ι. συναφούς αντικειµένου ή ισότιµου και
αντίστοιχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής
(β) Γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
(γ) Ειδίκευση στις υπηρεσίες:
− Μηχανικού ή ∆ιαχειριστή Συστηµάτων και ∆ικτύων
− Εγκατάσταση − Υποστήριξη Συστηµάτων, ∆ικτύων,
Εφαρµογών
η οποία αποδεικνύεται είτε από σχετικές σπουδές,
είτε από ανάλογη επιµόρφωση, ή από επαγγελµατική
ερευνητική πείρα, ή από συνδυασµό αυτών.
Επίσης, θα ληφθούν υπόψη:
− Γνώσεις προγραµµατισµού Η/Υ
Η κατοχή αναγνωρισµένου µεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών σε συναφές γνωστικό αντικείµενο θα συνε−
κτιµηθεί.
Ο τρόπος διαπίστωσης των προσόντων των περιπτώ−
σεων (β) και (γ) θα γίνει µε συνεκτίµηση των σχετικών
βεβαιώσεων και την παρουσία των υποψηφίων σε προ−
φορική συνέντευξη ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής
Αξιολόγησης.
Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της παραπάνω θέσης
θα πρέπει:
• Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους µέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές
τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόµιµα από
αυτές. Όσοι έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συ−
νείδησης να έχουν εκπληρώσει σύµφωνα µε τις ειδικές
διατάξεις της στρατολογικής νοµοθεσίας, άοπλη θητεία
ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία. Το κώλυµα
της µη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων
ισχύει µόνο για τους Έλληνες πολίτες και όχι για τους
πολίτες άλλου κράτους−µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στο οποίο δεν προβλέπεται όµοιο κώλυµα διορισµού.
• Να µην έχουν κώλυµα από ποινική καταδίκη, στερη−
τική ή επικουρική δικαστική συµπαράσταση.
• Να είναι υγιείς.
Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν στο Πα−
νεπιστήµιο Αιγαίου, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία
τριάντα (30) ηµερών από την ηµέρα της τελευταίας
δηµοσίευσης της στον ηµερήσιο τύπο, αίτηση υποψηφι−
ότητας µαζί µε όλα τα αναγκαία για την κρίση στοιχεία
καθώς και τα νόµιµα δικαιολογητικά, δηλαδή:
1. Αίτηση.
2. Βιογραφικό σηµείωµα σε τέσσερα (4) αντίτυπα.
3. Επικυρωµένα αντίγραφα των πτυχίων και των τίτ−
λων σπουδών. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών
έχουν χορηγηθεί από Πανεπιστήµιο του εξωτερικού,
θα πρέπει να υποβληθούν και οι νόµιµες βεβαιώσεις
ισοτιµίας και αντιστοιχίας από το (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.). Προ−
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κειµένου για πολίτες κρατών−µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης οφείλουν να υποβάλλουν, εκτός των πιο πάνω
δικαιολογητικών, και πτυχίο ή µεταπτυχιακό τίτλο σπου−
δών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή
εξατάξιου Γυµνασίου ή πιστοποιητικό Ελληνοµάθειας
∆΄ Επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από
το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη
χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
4. Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
5. Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας.
6. Επικυρωµένα αντίγραφα λοιπών δικαιολογητικών
που απαιτούνται από την προκήρυξη.
Επιπλέον θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την
υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της πράξης δι−
ορισµού:
1. Πιστοποιητικό του αρµόδιου ∆ηµάρχου ή Προέδρου
Κοινότητας του ενδιαφεροµένου και στο οποίο θα ανα−
γράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της Ελληνι−
κής Ιθαγένειας εφόσον πρόκειται για Έλληνες πολίτες.
Προκειµένου για πολίτες κρατών−µελών της Ευρωπα−
ϊκής Ένωσης θα πρέπει να υποβάλλουν πιστοποιητικό
της αρµόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του
οποίου έχει ο υποψήφιος.
2. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης.
3. Το Πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρµόδιου στρα−
τολογικού γραφείου από το οποίο να προκύπτει ότι ο
ενδιαφερόµενος δεν έχει στρατολογική ή χρηµατική
υποχρέωση.
Το κώλυµα της µη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους−µέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο δεν προβλέπεται
όµοιο κώλυµα διορισµού.
Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα πρέπει επίσης να
προσκοµίσουν:
1. Το Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότη−
τας από Πρωτοβάθµια Υγειονοµική Επιτροπή.
Τα δικαιολογητικά θα κατατεθούν στη Γραµµατεία
του Τµήµατος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συ−
στηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου (κτίριο «πρώην
Επιµελητήριο», Ερµούπολη Σύρου, Τ.Κ. 84100, Πληρο−
φορίες: ∆αφνά Σταµατία, τηλ.: 22810 97104, fax: 22810
97009, e−mail: sdafna@aegean.gr).
Η προκήρυξη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
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ρωπαϊκής Ένωσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα,
Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και λοιπά Νοµικά
Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου και δηµόσιες υπηρεσίες
του χώρου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης αρµοδιότητας
του ΥΠ.Ε.Π.Θ.»
− Το άρθρο 10 παρ. 11 του Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220/
20.09.2002 τ.Α΄) «Συνταγµατικά κατοχυρωµένες ανεξάρ−
τητες αρχές, τροποποίηση και συµπλήρωση του συστή−
µατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και συναφείς
ρυθµίσεις»
− Το υπ. αριθµ. Φ.131.1/46065/Β2/24.04.2009 έγγραφο
του ΥΠ.Ε.Π.Θ. µε θέµα «Κατανοµή διακοσίων (200) θέ−
σεων µελών Ε.Τ.Ε.Π στα Πανεπιστήµια»
− Την απόφαση της υπ. αριθµ. 62ης/13.05.2009 συνεδρί−
ασης του Πρυτανικού Συµβουλίου του Πανεπιστηµίου
Αιγαίου µε θέµα «Κατανοµή θέσεων ΕΤΕΠ στα Τµήµατα
του Ιδρύµατος»
− Την απόφαση της υπ’ αριθµ. 5ης/4.06.2009 συνεδρία−
σης της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Θετικών Επι−
στηµών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου
− Την απόφαση της υπ’ αριθµ. 17ης/30.06.2009 συνεδρί−
ασης της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος Μηχανικών
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων
− Την απόφαση της υπ’ αριθµ. 69ης/3.08.2009 συνεδρί−
ασης του Πρυτανικού Συµβουλίου µε θέµα «Μεταφορά
δύο κενών οργανικών θέσεων ΕΤΕΠ στο Τµήµα Μηχανι−
κών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων»
− Την υπ’ αριθµ. 3591/2.09.2009 πρυτανική πράξη µετα−
φοράς κενών οργανικών θέσεων ΕΤΕΠ από το Ίδρυµα
στο Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνι−
ακών Συστηµάτων (ΦΕΚ 2036/21.09.2009 τ. Β΄), προκη−
ρύσσουµε:
Μία (1) θέση Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού Προ−
σωπικού (ΕΤΕΠ) κατηγορίας ΠΕ. ή Τ.Ε., εισαγωγικής βαθ−
µίδας ∆΄, µε αντικείµενο: «Πληροφορική, τηλεπικοινωνί−
ες, αυτοµατισµοί, ανάπτυξη ασφαλούς λογισµικού και
βάσεων δεδοµένων, ανάπτυξη ασφαλών ∆ιαδικτυακών
υπηρεσιών, διαχείριση ασφαλών δικτύων» του Τµήµατος
Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστη−
µάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.
Οι υποψήφιοι ΠΕ κατηγορίας για την πλήρωση της
παραπάνω θέσης θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω
τυπικά προσόντα:
(α) Κάτοχοι Πτυχίου Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων Πλη−
ροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Εφαρ−
µοσµένης Πληροφορικής ή ∆ιδακτικής της Τεχνολογίας
και Ψηφιακών Συστηµάτων ή Επιστήµης Υπολογιστών
ή Επιστήµης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Επιστή−
µης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής
µε εφαρµογές στη Βιοϊατρική ή κάτοχοι ∆ιπλώµατος
Τµηµάτων Πολυτεχνείων ή Πανεπιστηµίων Μηχανικών
Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφοριακών
και Επικοινωνιακών Συστηµάτων ή Μηχανικών Η/Υ Τη−
λεπικοινωνιών και ∆ικτύων ή Μηχανικών Πληροφορικής
και Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή ισότιµων και αντίστοι−
χων µε τα ανωτέρω
(β) Γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
(γ) Εξειδίκευση στις συγκεκριµένες υπηρεσίες, η οποία
αποδεικνύεται είτε από σχετικές σπουδές είτε από ανά−
λογη επιµόρφωση ή από επαγγελµατική ερευνητική πεί−
ρα ή από συνδυασµό αυτών.
Η κατοχή αναγνωρισµένου µεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών σε συναφές γνωστικό αντικείµενο θα συνεκτιµηθεί.
Ο τρόπος διαπίστωσης των προσόντων των περιπτώ−
σεων (β) και (γ) θα γίνει µε συνεκτίµηση των σχετικών
βεβαιώσεων και την παρουσία των υποψηφίων σε προ−
φορική συνέντευξη ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής
Αξιολόγησης.
Οι υποψήφιοι ΤΕ κατηγορίας για την πλήρωση της

Μυτιλήνη, 29 Οκτωβρίου 2009
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Ο Πρύτανης
ΑΝ∆ΡΕΑΣ Ι. ΤΡΟΥΜΠΗΣ
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Προκήρυξη για την πλήρωση µίας (1) κενής θέσης Ε.Τ.Ε.Π
του Τµήµατος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοι−
νωνιακών Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.
Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Έ χοντας υπόψη:
− Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ
87/16.07.1982 τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 13
§ 1 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/14.03.2000 τ.Α΄)
− Τις διατάξεις των Π.∆. 509/1983, άρθρο 1 (ΦΕΚ 195/
30.12.1983 τ.Α΄), 484/1984, άρθρο 1 και 2 (ΦΕΚ
173/13.11.1984 τ.Α΄), 107/1986, άρθρο 1 και 2 (ΦΕΚ
40/9.4.1986 τ.Α΄) και 117/2002, άρθρο 1 (ΦΕΚ 99/1.5.2002
τ.Α΄).
− Τις διατάξεις του Π.∆. 134/1999, άρθρα 1 και 2 (ΦΕΚ
132/29.6.99 τ.Α΄) «∆ιορισµός ή πρόσληψη πολιτών της Ευ−
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παραπάνω θέσης θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω
τυπικά προσόντα:
(α) Απόφοιτοι πτυχίου Τ.Ε.Ι. Τµηµάτων Πληροφορικής
ή Αυτοµατισµού ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστη−
µάτων ή ισότιµων και αντίστοιχων µε τα ανωτέρω
(β) Γνώση στοιχείων Αγγλικής ορολογίας σχετικής µε
την εξειδίκευσή τους.
(γ) Αναγνωρισµένη επαγγελµατική εµπειρία σε συναφές
αντικείµενο.
Η κατοχή αναγνωρισµένου µεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών σε συναφές γνωστικό αντικείµενο θα συνεκτιµηθεί.
Ο τρόπος διαπίστωσης των προσόντων των περιπτώ−
σεων (β) και (γ) θα γίνει µε συνεκτίµηση των σχετικών
βεβαιώσεων και την παρουσία των υποψηφίων σε προ−
φορική συνέντευξη ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής
Αξιολόγησης.
Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της παραπάνω θέσης
θα πρέπει:
• Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους µέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές
τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόµιµα από
αυτές. Όσοι έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συ−
νείδησης να έχουν εκπληρώσει σύµφωνα µε τις ειδικές
διατάξεις της στρατολογικής νοµοθεσίας, άοπλη θητεία
ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία. Το κώλυµα
της µη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων
ισχύει µόνο για τους Έλληνες πολίτες και όχι για τους
πολίτες άλλου κράτους−µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στο οποίο δεν προβλέπεται όµοιο κώλυµα διορισµού.
• Να µην έχουν κώλυµα από ποινική καταδίκη, στερη−
τική ή επικουρική δικαστική συµπαράσταση.
• Να είναι υγιείς.
Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν στο Πα−
νεπιστήµιο Αιγαίου, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία
τριάντα (30) ηµερών από την ηµέρα της τελευταίας
δηµοσίευσης της στον ηµερήσιο τύπο, αίτηση υποψηφι−
ότητας µαζί µε όλα τα αναγκαία για την κρίση στοιχεία
καθώς και τα νόµιµα δικαιολογητικά, δηλαδή:
1. Αίτηση.
2. Βιογραφικό σηµείωµα σε τέσσερα (4) αντίτυπα.
3. Επικυρωµένα αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων
σπουδών. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν
χορηγηθεί από Πανεπιστήµιο του εξωτερικού, θα πρέπει
να υποβληθούν και οι νόµιµες βεβαιώσεις ισοτιµίας και
αντιστοιχίας από το (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.). Προκειµένου για πολίτες
κρατών−µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υπο−
βάλλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών, και πτυχίο
ή µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτή−
ριο Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυµνασίου ή πιστοποιη−
τικό Ελληνοµάθειας ∆΄ Επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση
και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
4. Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
5. Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας.
6. Επικυρωµένα αντίγραφα λοιπών δικαιολογητικών
που απαιτούνται από την προκήρυξη.
Επιπλέον θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την
υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της πράξης δι−
ορισµού:
1. Πιστοποιητικό του αρµόδιου ∆ηµάρχου ή Προέ−
δρου Κοινότητας του ενδιαφεροµένου και στο οποίο
θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της
Ελληνικής Ιθαγένειας εφόσον πρόκειται για Έλληνες
πολίτες.
Προκειµένου για πολίτες κρατών−µελών της Ευρωπα−
ϊκής Ένωσης θα πρέπει να υποβάλλουν πιστοποιητικό
της αρµόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του
οποίου έχει ο υποψήφιος.
2. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης.
3. Το Πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρµόδιου στρα−
τολογικού γραφείου από το οποίο να προκύπτει ότι ο
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ενδιαφερόµενος δεν έχει στρατολογική ή χρηµατική
υποχρέωση.
Το κώλυµα της µη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους−µέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο δεν προβλέπεται
όµοιο κώλυµα διορισµού.
Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα πρέπει επίσης να
προσκοµίσουν:
1. Το Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότη−
τας από Πρωτοβάθµια Υγειονοµική Επιτροπή.
Τα δικαιολογητικά θα κατατεθούν στη Γραµµατεία του
Τµήµατος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνια−
κών Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Καρλόβασι
Σάµου. Πληροφορίες: Ειρήνη Γραµµατικού, τηλ. 22730
82026, fax: 22730 82008, e−mail: rena@aegean.gr
Η προκήρυξη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 29 Οκτωβρίου 2009
Ο Πρύτανης
ΑΝ∆ΡΕΑΣ Ι. ΤΡΟΥΜΠΗΣ
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Pr
os

lip

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Προκήρυξη για την πλήρωση τριών (3) κενών θέσεων
µελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού
(Ε.Τ.Ε.Π.) του Τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης και ∆ιε−
θνών Σχέσεων του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ
87/16.7.1982 τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 13
§ 1 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/14.03.2000 τ.Α΄).
β) Τις διατάξεις των Π.∆. 509/1983 (ΦΕΚ 195/30.12.1983
τ.Α΄), 484/1984 (ΦΕΚ 173/13.11.1984 τ.Α΄), 107/1986 (ΦΕΚ
40/9.4.1986 τ.Α΄) και 117/2002 (ΦΕΚ 99/1.55.2002 τ.Α΄).
γ) Τις διατάξεις του Π.∆. 134/1999 (ΦΕΚ 132/29.6.99
τ.Α) «∆ιορισµός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, Τεχνο−
λογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και λοιπά Νοµικά Πρό−
σωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου και δηµόσιες υπηρεσίες του
χώρου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης αρµοδιότητας του
ΥΠ.Ε.Π.Θ.».
δ) Το άρθρο 10 παρ. 11 του Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220/
20.09.2002 τ.Α΄) «Συνταγµατικά κατοχυρωµένες ανεξάρ−
τητες αρχές, τροποποίηση και συµπλήρωση του συστή−
µατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και συναφείς
ρυθµίσεις».
ε) Το αριθµ. Φ.131.1/46065/Β2/24−4−2009 έγγραφο του
ΥΠ.Ε.Π.Θ. µε θέµα «Κατανοµή 200 θέσεων µελών Ε.Τ.Ε.Π.
στα Πανεπιστήµια».
στ) Την αριθµ. 306/25−5−2009 απόφαση της ∆ιοικούσας
Επιτροπής του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου,
ζ) Την υπ’ αριθµ. 18/29−5−2009 απόφαση της Προσω−
ρινής Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος Πολιτικής
Επιστήµης και ∆ιεθνών Σχέσεων του Πανεπιστηµίου
Πελοποννήσου
η) Την υπ’ αριθµ. 342/1−6−2009 απόφαση της ∆ιοικού−
σας Επιτροπής του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, απο−
φασίζουµε:
Α) Την προκήρυξη τριών (3) θέσεων Ε.Τ.Ε.Π. ΠΕ, µε
Εισαγωγική Βαθµίδα ∆΄, µε αντικείµενο: «Υποβοήθηση
του ∆ιοικητικού, Εργαστηριακού και Εφαρµοσµένου
Έργου και χειρισµός τεχνικών µέσων επικοινωνίας του
Τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης και ∆ιεθνών Σχέσεων
του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου»
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Οι υποψήφιοι για την πλήρωση των θέσεων αυτών θα
πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι τυπικά προσόντα:
α) Κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. Θεωρητικής Κατεύθυνσης
ή Κατεύθυνσης Σπουδών ∆ιοίκησης της Ηµεδαπής ή
οµότιµο της Αλλοδαπής
β) Εξειδίκευση στις συγκεκριµένες υπηρεσίες η οποία
θα προκύπτει είτε από σχετικές σπουδές, είτε από ανά−
λογη επιµόρφωση, ή από επαγγελµατική πείρα, ή από
συνδυασµό των ανωτέρω.
γ) Καλή γνώση µιας ξένης γλώσσας, κατά προτίµηση
Αγγλικής.
Θα συνεκτιµηθούν τα παρακάτω επιθυµητά προσόντα:
1) Αναγνωρισµένη επαγγελµατική εµπειρία σε ΑΕΙ του−
λάχιστον 20 µηνών στο αντικείµενο εργασίας της υπό
προκήρυξη θέσης
2) Πιστοποιηµένη γνώση χειρισµού ηλεκτρονικού υπο−
λογιστή στα αντικείµενα επεξεργασίας κειµένων, υπο−
λογιστικά φύλλα και υπηρεσίες ∆ιαδικτύου
Ο τρόπος διαπίστωσης των ανωτέρω προσόντων των
υποψηφίων θα γίνει τόσο από τα δικαιολογητικά που θα
υποβληθούν µε την αίτησή τους, όσο και µε την προσω−
πική συνέντευξη ενώπιον τριµελούς Επιτροπής.
Οι υποψήφιοι για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων
θα πρέπει:
1) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους µέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε το Π.∆. 134/99
2) Να µην έχουν κώλυµα από ποινική καταδίκη, στε−
ρητική ή επικουρική δικαστική συµπαράσταση
3) Να είναι υγιείς
Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται, έχουν τα νόµιµα προ−
σόντα και επιθυµούν να καταλάβουν τις παραπάνω θέ−
σεις, να καταθέσουν στην Γραµµατεία του Τµήµατος
Πολιτικής Επιστήµης και ∆ιεθνών Σχέσεων του Πανε−
πιστηµίου Πελοποννήσου (∆ερβενακίων 47 και Αδειµά−
ντου, Τ.Κ. 20100, Κόρινθος) και µέσα σε αποκλειστική
προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την ηµέρα της τε−
λευταίας δηµοσίευσης της προκήρυξης στον ηµερήσιο
τύπο τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση, στην οποία θα αναφέρεται αναλυτικά η θέση
για την οποία υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους
2. Επικυρωµένα φωτοαντίγραφα των πτυχίων και των
τίτλων σπουδών
(Αν οι τίτλοι σπουδών προέρχονται από Πανεπιστήµια
της αλλοδαπής θα πρέπει να είναι µεταφρασµένοι από
Προξενείο ή το Υπουργείο Εξωτερικών και αναγνωρι−
σµένοι ως προς την ισοτιµία και την αντιστοιχία τους
από το ∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων
Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
3. Βιογραφικό σηµείωµα (σε τέσσερα (4) αντίτυπα)
που θα περιέχει τα σχετικά µε τις σπουδές και την
εµπειρία τους
4. Κάθε πρόσθετο στοιχείο αποδεικτικό της εµπειρίας τους
5. Πιστοποιητικό του αρµόδιου ∆ηµάρχου ή Προέδρου
Κοινότητας, στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και
ο χρόνος απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας. Προ−
κειµένου για πολίτες κρατών −µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής του κρά−
τους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. (θα
αναζητηθεί αυταπάγγελτα).
Επίσης, θα ζητηθούν αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία:
• Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης (τύπου Α)
• Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για δικαστική χρήση
Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει
τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να µην υπέχουν
χρηµατική υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί
νόµιµα από αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτα−
νικής πράξεως διορισµού τους.
Το κώλυµα της µη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους − µέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται
όµοιο κώλυµα διορισµού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλλουν, εκτός
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των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή µεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυµνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνοµάθειας ∆΄ επιπέδου από το κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Όποιοι επιλεγούν στις παραπάνω θέσεις Ε.Τ.Ε.Π. θα
προσκοµίσουν για το διορισµό τους µέσα σε είκοσι
(20) ηµέρες στη Γραµµατεία του Τµήµατος Πολιτικής
Επιστήµης και ∆ιεθνών Σχέσεων, Πιστοποιητικό υγείας
και φυσικής καταλληλότητας από Πρωτοβάθµια Υγει−
ονοµική Επιτροπή.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι να
απευθύνονται στη Γραµµατεία του Τµήµατος Πολιτικής
Επιστήµης και ∆ιεθνών Σχέσεων. (∆ερβενακίων 47 &
Αδειµάντου, Κόρινθος) τηλ: 27410−40040.
Η προκήρυξη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
Τρίπολη, 15 Οκτωβρίου 2009

Ο Πρόεδρος της ∆ιοικούσας Επιτροπής
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ∆. ΜΕΤΑΞΑΣ
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Προκήρυξη για πλήρωση µιας (1) κενής θέσης Ε.Τ.Ε.Π.
στο Τµήµα Πληροφορικής µε Εφαρµογές στη Βιοϊα−
τρική του Πανεπιστηµίου Στερεάς Ελλάδος.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ
87/16−7−1982 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 13
§ 1 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/14−3−2000 τ. Α΄).
β) Τις διατάξεις των Π.∆. 509/1983 (ΦΕΚ 195/30.12.1983
τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τις δια−
τάξεις του άρθρου 2 του Π.∆. 107/1986 και τις δια τάξεις
των άρθρων 1 έως 9 του Π.∆. 117/2002 (ΦΕΚ 99/1.5.2002
τ.Α΄).
γ) Τις διατάξεις του Ν. 2431/1996 (ΦΕΚ 175/1996 τ.Α΄),
όπως διαµορφώθηκε µε το άρθρο 2 του Π.∆. 134/1999
(ΦΕΚ 132/29.6.1999 τ.Α΄) «∆ιορισµός ή πρόσληψη πολιτών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύµατα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και λοι−
πά Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου και δηµόσιες
υπηρεσίες του χώρου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης αρ−
µοδιότητας του ΥΠ.Ε.Π.Θ.»
δ) Το άρθρο 10 παρ. 11 του Ν. 3051/02 (ΦΕΚ
220/20−9−2002
τ.Α΄) «Συνταγµατικά κατοχυρωµένες ανεξάρτητες αρχές,
τροποποίηση και συµπλήρωση του συστήµατος προσλή−
ψεων στο δηµόσιο τοµέα και συναφείς ρυθµίσεις».
ε) Τις διατάξεις του Π.∆. 92/2003 (ΦΕΚ 83/11−4−2003
τ. Α΄) «Ίδρυση Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας και
Πανεπιστηµίου Στερεάς Ελλάδας» και τις διατάξεις του
άρθρου 3 του Π.∆. 84/2004 (ΦΕΚ 65/2−3−2004 τ. Α΄)
«Ίδρυ−
ση Τµήµατος στο Πανεπιστήµιο Στερεάς Ελλάδας».
στ) Την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του Π.∆. 84/2004
(ΦΕΚ 65/2−3−2004 τ. Α΄).
ζ) Το υπ’ αριθµ. Φ. 131.1/959115 π.ε./Β2 έγγραφο του
ΥΠΕΠΘ µε θέµα: «Κατανοµή θέσεων µελών Ε.Τ.Ε.Π. και
Ε.Ε.∆Ι.Π. στα Πανεπιστήµια Πελοποννήσου, ∆υτικής Μα−
κεδονίας και Στερεάς Ελλάδος».
η) Την υπ’ αριθµ. ∆ΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 10/444/19130/18−9−2006
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 § 1 της υπ’ αριθµ.
55/1998 ΠΥΣ.
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θ) Την αριθµ. 1397/2007 (ΦΕΚ 826/25−5−2007 τ. Β΄) από−
φαση του Προέδρου της ∆ιοικούσας Επιτροπής «Κα−
τανοµή θέσεων Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.Ε.∆Ι.Π. του Πανεπιστηµίου
Στερεάς Ελλάδος στο Πανεπιστήµιο Στερεάς Ελλάδος
και στα Τµήµατα «Πληροφορικής µε Εφαρµογές στη Βιο−
ϊατρική» και Περιφερειακής Οικονοµικής Ανάπτυξης».
ι) Την απόφαση της συνεδρίασης αριθµ. 23/2−7−2009
της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος Πλη−
ροφορικής µε Εφαρµογές στη Βιοϊατρική.
ια) Την απόφαση της συνεδρίασης αριθµ. 74/7− 9−2009
της ∆ιοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστηµίου Στερεάς
Ελλάδος, προκηρύσσουµε:
Μία (1) θέση Ε.Τ.Ε.Π. κατηγορίας ΤΕ Βιβλιοθηκονόµων,
για τη Βιβλιοθήκη του Τµήµατος στο Τµήµα Πληροφο−
ρικής µε Εφαρµογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστηµίου
Στερεάς Ελλάδος, σε εισαγωγική βαθµίδα ∆΄ µε θητεία
πενταετή.
Τυπικά προσόντα των υποψηφίων για την πλήρωση
των θέσεων αυτών είναι:
αα) Κατοχή πτυχίου ΤΕΙ Βιβλιοθηκονόµων.
ββ) Γνώση στοιχείων ξένης ορολογίας σχετικής µε
την ειδίκευση.
γγ) Αναγνωρισµένη τριετής (3) τουλάχιστον επαγγελ−
µατική πείρα σε συναφές αντικείµενο.
Αποδεδειγµένη εξειδίκευση στις συγκεκριµένες υπη−
ρεσίες η οποία θα προκύπτει είτε από σχετικές σπου−
δές, είτε από ανάλογη επιµόρφωση ή από συνδυασµό
αυτών θα συνεκτιµηθεί.
Επιπλέον προσόν που θα αξιολογηθεί για την ανω−
τέρω θέση είναι συστατικές επιστολές, ειδικότερα από
φορείς που έχει εργαστεί ο/η υποψήφιος/α και προκύ−
πτει εµπειρία του/της στο σχετικό αντικείµενο.
Η διαπίστωση των προσόντων θα γίνει µε συνεκτίµηση
της αξιολόγησης των βεβαιώσεων των λοιπών δικαιο−
λογητικών που θα καταθέσουν οι υποψήφιοι και την
αυτοπρόσωπη παρουσία τους ενώπιον της Επιτροπής.
Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι που έχουν τα νόµιµα
προσόντα να υποβάλουν στη Γραµµατεία του Τµήµατος
Πληροφορικής µε Εφαρµογές στη Βιοϊατρική (Παπασιο−
πούλου 2−4, 35100 Λαµία, τηλ. 22310 66901) και µέσα σε
αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την
τελευταία δηµοσίευση της προκήρυξης στον ηµερήσιο
τύπο, αίτηση υποψηφιότητας µαζί µε όλα τα αναγκαία
για την κρίση στοιχεία και τα νόµιµα δικαιολογητικά.
∆ικαιολογητικά υποβολής υποψηφιότητας:
1. Αίτηση.
2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών (αν οι τίτλοι έχουν
χορηγηθεί από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα του
Εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι νόµιµες
βεβαιώσεις ισοτιµίας τους).
3. Βιογραφικό σηµείωµα σε πέντε (5) τουλάχιστον
αντίτυπα.
4. Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, από τα
οποία να προκύπτει η επαγγελµατική προϋπηρεσία.
5. Συστατικές επιστολές, ειδικότερα από φορείς που
έχει εργαστεί ο/η υποψήφιος/α και προκύπτει εµπειρία
του/της στο σχετικό αντικείµενο.
Ο υποψήφιος που θα εκλεγεί για διορισµό πρέπει να
υποβάλλει ακόµη τα παρακάτω: Πιστοποιητικό υγείας
και φυσικής καταλληλότητας από Πρωτοβάθµια Υγει−
ονοµική Επιτροπή.
Η υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της πράξης
διορισµού θα αναζητήσει αυτεπαγγέλτως για τον υπο−
ψήφιο που θα εκλεγεί:
1. Πιστοποιητικό δήµου ή κοινότητας από το οποίο
θα προκύπτει ο τρόπος και ο χρόνος κτήσεως της ελ−
ληνικής ιθαγένειας. Προκειµένου για πολίτες κρατών
− µελών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της
αρµόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου
έχει ο υποψήφιος.
2. Αντίγραφο ποινικού µητρώου δικαστικής χρήσης.
3.) Πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρµόδιου Στρατολο−
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γικού Γραφείου από το οποίο θα προκύπτει ότι ο εν−
διαφερόµενος έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του
υποχρεώσεις ή δεν έχει καµία χρηµατική υποχρέωση
για αυτές ή ότι έχει απαλλαγεί νόµιµα από αυτές.
Το κώλυµα της µη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους − µέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται
όµοιο κώλυµα διορισµού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή µεταπτυ−
χιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελ−
ληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυµνασίου ή πιστοποιητι−
κό ελληνοµάθειας ∆΄ επιπέδου από κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να απευθύνονται στη Γραµµατεία του Τµή−
µατος Πληροφορικής µε Εφαρµογές στη Βιοϊατρική,
Παπασιοπούλου 2−4, 35100 Λαµία τηλ. 2231066901).
Η προκήρυξη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
Λαµία, 13 Οκτωβρίου 2009
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Ο Πρόεδρος
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ∆. ΣΚΑΛΚΕΑΣ
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
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∆ηµοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Γ’ αρ 961/1 ∆εκεµβρίου 2009

σης τύπου Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την
Υπηρεσία.
• Οποιος επιλεγεί θα πρέπει να προσκοµίσει πιστο−
ποιητικό Υγείας και Φυσικής καταλληλότητας από πρω−
τοβάθµια υγειονοµική επιτροπή.
Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει
τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να µην υπέχουν
χρηµατική υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί
νόµιµα από αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτα−
νικής πράξης διορισµού τους.
Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 οι υποψήφιοι
που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υπο−
χρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές
κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας τους, θα
δηλώνουν ότι θα έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις
τους αυτές πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης
διορισµού τους.
Το κώλυµα της µη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους µέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο δεν προβλέπεται
όµοιο κώλυµα διορισµού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή µεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή Εξαταξίου Γυµνασίου, ή πιστοποιητικό
ελληνοµάθειας ∆΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης
γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.
Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει µε µεταφορά πίστω−
σης από τον ΚΑΕ 0211 του Φ. 19.250 από πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονοµικών.
Η προκήρυξη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
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ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Προκήρυξη για πλήρωση (1) µιας θέσης Ειδικού Τεχνικού
Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), ΠΕ ή ΤΕ Κατη−
γορίας στο ΑΕΙ (∆/νση Βιβλιοθήκης).
Η Σύγκλητος του Ε.Μ. Πολυτεχνείου (συνεδρίαση
28−8−2009) αποφάσισε την προκήρυξη για πλήρωση (1)
µιας θέσης ΕΤΕΠ, ΠΕ ή ΤΕ Κατηγορίας, στη ∆΄ εισαγω−
γική βαθµίδα για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν. 1268/82
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 13 παρ. 1 εδαφ. Ε΄
του Ν. 2817/2000, του αρθρ. 1 του Π.∆. 509/83, του αρθρ.
1 του Π.∆. 117/02, του Π.∆. 107/86 και του Π.∆. 134/99.
Το αντικείµενο της θέσης είναι:
• Εισαγωγή των µεταδεδοµένων των ψηφιοποιηµένων
βιβλίων της ιστορικής συλλογής της Βιβλιοθήκης του ΕΜΠ.
• Επεξεργασία και εµπλουτισµός συλλογικού καταλό−
γου µε ειδικές συλλογές (Μεταλλουργία−Μεταλλευτική)
της Βιβλιοθήκης του ΕΜΠ.
Οι υποψήφιοι Π Ε κατηγορίας για την πλήρωση της
θέσης αυτής θα πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι προ−
σόντα:
1. Κατοχή πτυχίου ΑΕΙ.
2. Γνώση µιας γλώσσας (κατά προτίµηση Αγγλικής).
3. Εξειδίκευση στις συγκεκριµένες υπηρεσίες, η οποία
αποδεικνύεται είτε από σχετικές σπουδές είτε από ανά−
λογη επιµόρφωση είτε από επαγγελµατική ερευνητική
πείρα είτε από συνδυασµό αυτών.
Οι υποψήφιοι ΤΕ κατηγορίας για την πλήρωση της
θέσης αυτής θα πρέπει να διαθέτουν το κάτωθι προσόντα:
1. Κατοχή πτυχίου ΤΕΙ Βιβλιοθηκονοµίας ή ισότιµου
τίτλου σπουδών αναγνωρισµένων σχολών της ηµεδαπής
ή της αλλοδαπής και σε περίπτωση έλλειψης τούτου
πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµου τίτλου σπουδών αναγνωρισµέ−
νων σχολών της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής.
2. Γνώση στοιχείων ξένης ορολογίας σχετικής µε την
ειδίκευση του.
3. Αναγνωρισµένη επαγγελµατική πείρα σε συναφές
αντικείµενο.
Επίσης θα ληφθούν υπόψη:
Η εµπειρία στην Οργάνωση Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών
(σύσταση και λειτουργία εκ νέου) σε Ανώτατα Εκπαι−
δευτικά Ιδρύµατα.
∆ιαχείριση µεταδεδοµένων µε χρήση λογισµικού ανοι−
κτού κώδικα (π.χ. dspaces).
Ο τρόπος διαπίστωσης των προσόντων των παρ. 2
και 3 των υποψηφίων θα γίνει τόσο από τα δικαιολο−
γητικά που θα υποβληθούν ενώπιον Επιτροπής όσο και
µε προσωπική συνέντευξη.
Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλλουν στο Γε−
νικό Πρωτόκολλο του Ιδρύµατος αίτηση υποψηφιότητας
µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών
από την ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της προ−
κήρυξης αυτής στον ηµερήσιο τύπο.
Μαζί µε την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν:
1. Επικυρωµένους τίτλους σπουδών (εφόσον οι τίτλοι
σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, θα
πρέπει να υποβληθεί και η βεβαίωση αναγνώρισης
ισοτιµίας και αντιστοιχίας τους από το ∆ΟΑΤΑΠ/∆ΙΚΑΤΣΑ)
2. Υπόµνηµα που θα περιέχει τα σχετικά µε τις σπου−
δές και την εµπειρία τους.
3. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας.
• Το πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα ∆ήµου
ή Κοινότητας περί του τρόπου και χρόνου αποκτήσε−
ως της Ελληνικής Ιθαγένειας θα αναζητηθεί αυτεπαγ−
γέλτως από την Υπηρεσία. Προκειµένου για πολίτες
κρατών−µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλλεται
πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής του κράτους την
ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
• Επίσης το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής
χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστα−
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Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2009
Ο Πρύτανης
Κ. Ι. ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Προκήρυξη µιας (1) θέσης ειδικού τεχνικού εργαστηρι−
ακού προσωπικού (ΕΤΕΠ) του τµήµατος ∆ιοικητικού
Επιστήµης και τεχνολογίας του οικονοµικού πανε−
πιστηµίου Αθηνών.
Η Γενική Συνέλευση του Τµήµατος ∆ιοικητικής Επιστή−
µης και Τεχνολογίας στη συνεδρίαση της 7ης Ιουλίου
2009, αφού έλαβε υπόψη της:
1) Τις διατάξεις του Π.∆. 509/1983, όπως τροποποιήθη−
κε και συµπληρώθηκε µε το Π.∆. 107/1986.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 1268/82, όπως
αντικαταστάθηκε και συµπληρώθηκε από το άρθρο 13
παρ. 1(α) του Ν. 2817/2000.
3) Το έγγραφο του ΥΠΕΠΘ µε αριθµ. Πρωτ. Φ.
131.1/46065/Β2−24/4/2009 µε το οποίο εγκρίθηκε η πλή−
ρωση δύο (2) θέσεων Ειδικού Τεχνικού Εργαστηρια−
κού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο
Αθηνών.
4) Την απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου της
26/5/2009 µε την οποία η σχετική πίστωση για την πλή−
ρωση της µίας (1) θέσης δόθηκε στο Τµήµα µας.
5) Τις διατάξεις του Π.∆. 134/99 «διορισµός ή πρόσληψη
πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Α.Ε.Ι, αποφάσισε.
Την προκήρυξη µίας (1) θέσης Ειδικού Τεχνικού και
Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), ΠΕ κατηγορίας µε
εισαγωγική βαθµίδα ∆΄ και µε πενταετή θητεία για τις
εργαστηριακές, εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες
του Τµήµατος στο γνωστικό αντικείµενο της ∆ιοικητικής
Επιστήµης.
Προϋποθέσεις για την πλήρωση θέσης Ε.ΤΕ.Π. είναι:
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α) Κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. Οικονοµικών Επιστηµών ή
Θετικών Επιστηµών ή Πληροφορικής, ή ισότιµου και
αντιστοίχου τίτλου σπουδών αναγνωρισµένων σχολών
της αλλοδαπής.
β) Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
γ) Εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείµενο της ∆ιοι−
κητικής Επιστήµης, η οποία αποδεικνύεται, είτε από
σχετικές σπουδές, είτε από ανάλογη επιµόρφωση, ή
από επαγγελµατική ερευνητική πείρα ή από συνδυασµό
αυτών
δ) Γνώσεις τόσο γενικού όσο και εξειδικευµένου λο−
γισµικού Η/Υ (πακέτα ∆ιοικητικής Επιστήµης), οι οποίες
αποδεικνύονται από σχετικές σπουδές ή από ανάλογη
επιµόρφωση ή εµπειρία.
Τα προσόντα των παρ β, γ και δ των υποψηφίων θα
διαπιστωθούν από αντίστοιχα πιστοποιητικά που θα
υποβάλουν οι υποψήφιοι µαζί µε την αίτηση.
Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της παραπάνω θέσης
πρέπει:
1) Να είναι Έλληνες Πολίτες ή πολίτες κράτους − µέ−
λους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε το Π.∆.
134/99
2) Να µην έχουν κώλυµα από ποινική καταδίκη, στε−
ρητική ή επικουρική συµπαράσταση.
3) Να είναι υγιείς
Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι που έχουν το νόµιµα
προσόντα να υποβάλουν στη Γραµµατεία του Τµήµατος
∆ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας (Πατησίων 76
και Αντωνιάδου, 104 34 Αθήνα) µέσα σε αποκλειστική
προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την ηµέρα της
τελευταίας δηµοσίευσης στον ηµερήσιο τύπο, αίτηση
υποψηφιότητας µαζί µε όλα τα αναγκαία για την κρίση
δικαιολογητικά:
1. Αίτηση
2. Επικυρωµένα φωτοαντίγραφα των πτυχίων και των
τίτλων σπουδών (Αν οι τίτλοι σπουδών προέρχονται από
Πανεπιστήµια της αλλοδαπής θα πρέπει να είναι ανα−
γνωρισµένοι ως προς την ισοτιµία και την αντιστοιχία
τους από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π).
3. Υπόµνηµα που θα περιέχει τα σχετικά µε τις σπου−
δές και την εµπειρία τους.
4. Βεβαιώσεις επαγγελµατικής εµπειρίας.
5. Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας.
6. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας
από Πρωτοβάθµια Υγειονοµική Επιτροπή (ο υποψήφιος
που θα επιλεγεί στη θέση ΕΤΕΠ, πρέπει να προσκοµίσει
για το διορισµό του, το πιστοποιητικό αυτό µέσα σε
είκοσι (20) ηµέρες στη Γραµµατεία του Τµήµατος).
Επίσης, θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.
1. Πιστοποιητικό του αρµόδιου ∆ηµάρχου ή Προέδρου
της Κοινότητας, στο οποίο θα αναγράφεται ο τόπος
και ο χρόνος απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας. Προ−
κειµένου για πολίτες κρατών − µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, θα πρέπει να κατατεθεί πιστοποιητικό της αρ−
µόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου
έχει ο υποψήφιος.
2. Αντίγραφο ποινικού µητρώου για δικαστική χρήση.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατι−
ωτικές τους υποχρεώσεις ή να µην υπέχουν χρηµατική
υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγή νόµιµα από
αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της Πρυτανικής Πράξεως
του διορισµού τους. Για το λόγο αυτό θα αναζητηθεί
αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία πιστοποιητικό τύπου
Α΄ του αρµόδωυ στρατολογικού γραφείου.
Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που
δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ−
σεις ή δεν έχουν απαλλαγή νόµιµα από αυτές κατά το
χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας τους, δεσµεύονται
ότι θα προσκοµίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την
έκδοση της Πρυτανικής Πράξεως διορισµού τους.
Το κώλυµα της µη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους−µέλους
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της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται
όµοιο κώλυµα διορισµού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή µεταπτυ−
χιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελ−
ληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυµνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνοµάθειας Α΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης
γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.
Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει µε µεταφορά πίστω−
σης στον ΚΑΕ 0211 του Φ. 19.250 από πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονοµικών.
Η προκήρυξη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
Ο Πρύτανης
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Π. ΠΡΑΣΤΑΚΟΣ
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∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Προκήρυξη για την πλήρωση µίας θέσης Ειδικού Τεχνι−
κού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ).
Η Γενική Συνέλευση του Τµήµατος Μηχανικών Παρα−
γωγής και ∆ιοίκησης στην αριθ. 12/24−06−09 συνεδρίαση
της, και αφού έλαβε υπόψη της τις ∆ιατάξεις:
1. του Π.∆.509/1983 όπως τροποποιήθηκε και συµπλη−
ρώθηκε µε το Π.∆. 107/1986, άρθρο 2 και 4
2. Του Π.∆. 117/2002 άρθρο 1.
3. Τις διατάξεις του Ν. 2431/1996 άρθρο 2 και του
Ν. 3051/2002 άρθρο 10 παρ. 11.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 1268/1982 όπως
αντικαταστάθηκε και συµπληρώθηκε από το άρθρο 13
παρ. 1 (α) του Ν. 2817/2000.
5. την υπʼαριθµ. Α108/12−09−07 απόφαση του Πρυτανι−
κού Συµβουλίου του ∆.Π.Θ., αποφάσισε:
Την προκήρυξη της παρακάτω µίας (1) θέσης ΕΤΕΠ µε
τα απαραίτητα τυπικά προσόντα.
Μίας (1) θέσης ΕΤΕΠ, κατηγορίας ΤΕ, του Τοµέα Συ−
στηµάτων ∆ιοίκησης, βαθµίδας ∆ πενταετούς θητείας
µε απαραίτητα τυπικά προσόντα:
α) κατοχή πτυχίου ΤΕΙ Τµήµατος Πληροφορικής ή ισό−
τιµων τίτλων σπουδών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής σε
θέµατα αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Γνώση στοιχείων ξένης ορολογίας σχετικής µε την
ειδίκευση (κατά προτίµηση Αγγλικής).
γ) Αναγνωρισµένη επαγγελµατική πείρα σε θέµατα
διαχείρισης δικτύων υπολογιστών, και θα συνεκτιµηθεί
επίσης κάθε επαγγελµατική ενασχόληση µε γλώσσες
προγραµµατισµού υπολογιστών.
Η διαπίστωση των προσόντων β) και γ) σε όλες τις
κατηγορίες θα γίνει µε αξιολόγηση των βεβαιώσεων και
λοιπών δικαιολογητικών που θα καταθέσουν οι υποψή−
φιοι ή κατά την συνέντευξη.
Οι υποψήφιοι για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων πρέπει:
1. Να είναι έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους µέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε το Π∆. 134/1999.
2. Να µην έχουν κώλυµα από ποινική καταδίκη, στερη−
τική ή επικουρική δικαστική συµπαράσταση.
3. Να είναι υγιείς.
Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλλουν στη Γραµ−
µατεία του Τµήµατος (Κτήριο Πανεπιστηµιακής Βιβλιο−
θήκης Κιµµέρια Ξάνθης 67100), µέσα σε αποκλειστική
προθεσµία 30 ηµερών από την ηµέρα της τελευταίας
δηµοσίευσης της προκήρυξης στον ηµερήσιο τύπο, αίτη−
ση υποψηφιότητας µαζί µε όλα τα αναγκαία για την κρίση
στοιχεία, καθώς και τα νόµιµα δικαιολογητικά, δηλαδή:
1. Αίτηση.
2. Επικυρωµένα φωτοαντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων
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σπουδών (Αν οι τίτλοι σπουδών προέρχονται από
Πανεπιστήµια
της αλλοδαπής θα πρέπει να είναι αναγνωρισµένοι ως προς
την ισοτιµία και την αντιστοιχία τους από το ∆ΟΑΤΑΠ).
3. Βεβαιώσεις και πιστοποιητικά για την διαπίστωση
των προσόντων από τα οποία να προκύπτει η εµπειρία
ή και η εξειδίκευση.
4. Βιογραφικό σηµείωµα σε είκοσι (20) αντίτυπα.
5. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας
από Πρωτοβάθµια Υγειονοµική Επιτροπή.
Το πιστοποιητικό υπʼ αριθµ. 5 θα προσκοµιστεί στη
Γραµµατεία του Τµήµατος Μηχανικών Παραγωγής και ∆ι−
οίκησης από αυτόν που θα επιλεγεί στην παραπάνω θέση
για το διορισµό του µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες. Επίσης
θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία:
1. Πιστοποιητικό ∆ήµου ή Κοινότητας από το οποίο
να προκύπτει ο τρόπος και χρόνος απόκτησης της Ελ−
ληνικής Ιθαγένειας Προκειµένου για πολίτες κρατών
µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να κατατεθεί
πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής του κράτους την
ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
2. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για δικαστική χρήση.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρα−
τιωτικές τους υποχρεώσεις ή να µην υπέχουν χρηµατική
υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόµιµα από
αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της Πρυτανικής Πράξης
του διορισµού τους. Για το λόγο αυτό θα αναζητηθεί
αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία πιστοποιητικό τύπου
Α΄ του αρµόδιου στρατολογικού γραφείου.
Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που
δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ−
σεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές κατά το
χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας τους δεσµεύονται
ότι θα προσκοµίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν
την έκδοση της Πρυτανικής Πράξεως διορισµού τους.
Το κώλυµα της µη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους − µέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται
όµοιο κώλυµα διορισµού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή µεταπτυ−
χιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕ.Ι. ή απολυτήριο Ελ−
ληνικού Λυκείου ή εξεταξίου Γυµνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνοµάθειας ∆΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας από το οποίο θα αποδεικνύεται ή πλήρης
γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.
Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει µε µεταφορά πίστω−
σης στο ΚΑΕ 0211 του Φ. 19.250 από πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονοµικών.
Η προκήρυξη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.

Pr
os

lip

sis
.g
r

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 4 του Π.∆. 394/83
«∆ιαδικασία και προϋποθέσεις πλήρωσης θέσεων ...στα
µέλη ΕΕΠ των A.Ε.Ι.» (ΦΕΚ 145/1−10−83 τ.Α΄), όπως
διορθώθηκε µεταγενέστερα και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1
του Π.∆. 107/86 (ΦΕΚ 40/9−4−86 τ. Α΄) και το Π.∆. 223/87
(ΦΕΚ 99/22−6−87 τ.Α΄).
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 9891
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.∆. 118/2002 (ΦΕΚ
99/1−5−2002 τ. Α΄) «βαθµολογική κατάσταση και εξέλιξων
των µελών Ε.Ε.∆Ι.Π. των Α.Ε.I».
4. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Π.∆. 134/99
«∆ιορισµός ή πρόσληψη πολιτών στην ΕΕ στα Α.Ε.Ι.».
5. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 7 και 11 του Π.∆. 147/90
«Μετονοµασία της ΑΒΣΘ».
6. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5 και 8 του Π.∆. 363/96
(ΦΕΚ 235/1996 τ.Α΄) «Ίδρυση Τµηµάτων στο Πανεπιστήµιο
Μακεδονίας........».
7. Την αριθµ. Φ. 131.1/21111/Β2/17−8−2007 απόφαση της
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ««Κατα−
νοµή πενήντα (50) θέσεων µελών Ε.Τ.Ε.Π. και πενήντα
(50) θέσεων µελών Ε.Ε.∆Ι.Π. στα Πανεπιστήµια».
8. Την αριθµ. 2/21−9−2007 απόφαση του Πρυτανικού
Συµβουλίου του Πανεπιστηµίου µας.
9. Την αριθµ. 4757/5−3−2008 (ΦΕΚ 487/19−3−2008 τ.Β΄)
Πρυτανική Πράξη µεταφοράς µίας θέσεως ΕΕ∆ΙΠ του
Πανεπιστηµίου µας στο Τµήµα Βαλκανικών Σλαβικών
και Ανατολικών Σπουδών
10. Την αριθµ. 23/1−4−2009 απόφαση της Προσωρινής
Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος Βαλκανικών Σλαβι−
κών και Ανατολικών Σπουδών.
11. Την αριθµ. 12/29−5−2009 απόφαση της Συγκλήτου
του Πανεπιστηµίου µας, αποφασίζουµε
Προκηρύσσουµε µία (1) θέση Ειδικού και Εργαστηριακού ∆ι−
δακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.∆Ι.Π.) κλάδου Ι (ειδικού
διδακτικού προσωπικού), κατηγορίας ΠΕ, βαθµίδας ∆΄, µε
πενταετή θητεία, µε ειδικότητα τη διδασκαλία της Ρωσικής
Γλώσσας.
Απαραίτητα προσόντα για την κάλυψη της παραπάνω
θέσης είναι:
α. Κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. Τµήµατος Ρωσικής Γλώσσας
και Φιλολογίας.
β. Κατοχή συναφούς µεταπτυχιακού διπλώµατος ή τρι−
ετής τουλάχιστον επαγγελµατική ή εκπαιδευτική προϋπη−
ρεσία σε πεδίο σχετικό µε το προς διδασκαλία αντικείµενο
ή τρεις συναφείς δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά
ή συναφής µονογραφία ή συνδυασµός των παραπάνω.
Όσοι έχουν τα νόµιµα προσόντα και ενδιαφέρονται να υπο−
βάλλουν υποψηφιότητα για την παραπάνω θέση, καλούνται
να καταθέσουν στην Γραµµατεία του Τµήµατος Βαλκανικών
Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου µας
(Εγνατία 156 Θεσσαλονίκη), µέσα σε αποκλειστική προθε−
σµία τριάντα (30) ηµερών από την ηµέρα της τελευταίας
δηµοσίευσης της προκήρυξης στον ηµερήσιο τύπο αίτηση
υποψηφιότητας µαζί µε όλα τα αναγκαία για την κρίση στοι−
χεία, καθώς και τα νόµιµα δικαιολογητικά, ήτοι:
1. Αίτηση υποψηφιότητας.
2. Επικυρωµένα αντίγραφα τίτλων σπουδών καθώς
και πιστοποιητικά ισοτιµίας και αντιστοιχίας από τον
∆ΟΑΤΑΠ (πρώην ∆ΙΚΑΤΣΑ) εάν πρόκειται για τίτλους
που αποκτήθηκαν από Πανεπιστήµια της αλλοδαπής.
3. Βιογραφικό σηµείωµα για τις σπουδές και την επι−
στηµονική δράση του υποψηφίου σε τριάντα πέντε (35)
αντίτυπα.
4. Αναλυτικό υπόµνηµα για τα υποβαλλόµενα πρω−
τότυπα επιστηµονικά δηµοσιεύµατα (αν υπάρχουν) σε
τριάντα πέντε (35) αντίτυπα
5. Επιστηµονικές εργασίες (αν υπάρχουν) σε πέντε
(5) αντίτυπα.
6. Οι πολίτες άλλου κράτους−µέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης οφείλουν να υποβάλλουν, εκτός από τα πιο
πάνω δικαιολογητικά, και πτυχίο ή µεταπτυχιακό τίτλο
σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυ−

Μαρούσι, 20 Νοεµβρίου 2009
Ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥΡΑΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Αριθµ. Φ.131.1/129374/Β2
Προκηρύξη για την πλήρωση µίας (1) θέσης Ε.Ε.∆Ι.Π.
Η Προσωρινή Γενική Συνέλευση του Τµήµατος
Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 21 του
Ν. 1268/82 «Για τη δοµή και λειτουργία των Α.Ε.Ι.», όπως
τροποποιήθηκαν µε τις παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 13
του Ν. 2817/2000.
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κείου ή εξαταξίου Γυµνασίου ή πιστοποιητικό ελληνοµά−
θειας ∆΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας,
από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και
άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
7. Πιστοποιητικό ∆ήµου ή Κοινότητας, από το οποίο
θα προκύπτει ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της
ελληνικής ιθαγένειας.
8. Προκειµένου για πολίτες κρατών−µελών της Ευρω−
παϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής του
κράτους, την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
9. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για δικαστική χρήση.
10. Πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρµοδίου Στρατολο−
γικού Γραφείου από το οποίο να προκύπτει ότι ο εν−
διαφερόµενος έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του
υποχρεώσεις ή δεν έχει καµία χρηµατική υποχρέωση
για αυτές ή ότι έχει απαλλαγεί νόµιµα από αυτές. Το
κώλυµα της µη εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους−µέλους
της Ευρωπαϊκής «Ενωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται
όµοιο κώλυµα διορισµού.
11. Πιστοποιητικό Υγείας και Φυσικής Καταλληλότητας
από Πρωτοβάθµια Υγειονοµική Επιτροπή.
Τα δικαιολογητικά 7, 9 και 10 θα αναζητηθούν αυ−
τεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην
έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισµού.
Το δικαιολογητικό 11 θα κατατεθεί µόνο από τον
υποψήφιο, ο οποίος θα επιλεγεί.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να επικοινωνούν µε τη Γραµµατεία του Τµή−
µατος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
στα τηλέφωνα: 2310 891 375−6 κατά τις ώρες 09.00 π.µ.
έως 1.00 µ.µ., fax: 2310 891 377 και στην ιστοσελίδα www.
uom.gr. e−mail bsosecr@uom.gr.
Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει µε µεταφορά πίστω−
σης στον ΚΑΕ 0251 του Φ.19.250 από πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονοµικών.
Η προκήρυξη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
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στο (Κ.Υ.Π.Ε.Σ.).
Προσόντα διορισµού στην παραπάνω θέση ορίζονται τα εξής:
Α) Οι υποψήφιοι ΠΕ κατηγορίας για τη πλήρωση της
παραπάνω θέσης να πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω
προσόντα:
1. Κατοχή Πτυχίου ή ∆ιπλώµατος Α.Ε.Ι. Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολό−
γου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικού
Η/Υ και Πληροφορικής ή Πληροφορικής ή παρεµφερών
Τµηµάτων ή ισοτίµου τίτλου σπουδών αναγνωρισµένων
σχολών της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής.
2. Γνώση µιας ξένης γλώσσας, κατά προτίµηση Αγγλι−
κής Γλώσσας, επιπέδου First Certificate. Σε περίπτωση
που δεν υπάρχει το προαναφερθέν πιστοποιητικό η
διαπίστωση θα γίνει έπειτα από εξέταση ενώπιον επι−
τροπής αξιολόγησης όπως αυτή θα ορισθεί από την
Γενική Συνέλευση του Τµήµατος.
3. Εξειδίκευση στις συγκεκριµένες υπηρεσίες:
α) Γνώσεις συναφείς µε την Πληροφορική και την
Τεχνολογία των Υπολογιστών. Άριστη γνώση και εµπει−
ρία σε εγκατάσταση και διαχείριση των Λειτουργικών
Συστηµάτων Windows ΧΡ και Vista, Windows 2003 server,
UNIX (HP−UX, Solaris, SunOS) και LINUX (RedHat, SuSE,
Debian, Ubuntu), Πακέτων προγραµµάτων MS−Office
και OpenOffice και Ειδικών λογισµικών πακέτων Ηλε−
κτρολόγου Μηχανικού (π.χ. AutoCAD, ΜATLAB, ORCAD
κ.α.), Άριστη γνώση και εµπειρία σε διαχείριση και
υποστήριξη χρηστών σε δίκτυο προσωπικών υπολο−
γιστών και σταθµών εργασίας Windows (τεχνολογία
active directory) και UNIX/Linux (πρωτόκολλο LDAP),
∆ιαχείριση εξυπηρετητών δικτύου (domain servers, file
servers, print servers) σε περιβάλλοντα Windows, Unix,
Linux, ∆ιαχείριση υπηρεσιών και εφαρµογών διαδικτύου
(e−mail, ftp, webmail, forums κ.α.), διασύνδεση υπολογι−
στών και περιφερειακών συσκευών (π.χ. εκτυπωτών)
σε τοπικό (LAN) δίκτυο (σε επίπεδο λογισµικού και υλι−
κού), τεχνική υποστήριξη υπολογιστών, εγκατάσταση
και διαχείριση συστηµάτων προστασίας υπολογιστών−
δικτύων (firewalls) (υλικό και λογισµικό), δηµιουργία και
διαχείριση ιστοσελίδων ή/και portals µε χρήση σχετικών
σχεδιαστικών εργαλείων π.χ. DreamWeaver. Επιθυµη−
τή γνώση ή εµπειρία σε εγκατάσταση και διαχείριση
ενεργών δικτυακών συσκευών (switches, routers) και των
λογισµικών ελέγχου και διαχείρισης του, εγκατάσταση
και διαχείριση ασυρµάτων δικτύων, blade servers και
τεχνολογίες RAID, κατάρτιση πινάκων τεχνικών προδια−
γραφών και αξιολόγηση προσφορών για την προµήθεια
εξοπλισµού και λογισµικού.
β) Εξειδίκευση σε διαχείριση δικτύων υπολογιστών
(έλεγχος και προγραµµατισµός δικτύων, λειτουργικά
συστήµατα, βάσεις δεδοµένων και σε χρήση ειδικών
λογισµικών πακέτων σχετικών προς την επιστήµη του
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.
Τα ανωτέρω α) και β) σηµεία θα αποδεικνύονται είτε
από σχετικές σπουδές είτε από ανάλογη επιµόρφωση
ή από επαγγελµατική και ερευνητική πείρα ή από συν−
δυασµό αυτών.
Β) Οι υποψήφιοι ΤΕ κατηγορίας για τη πλήρωση της
παραπάνω θέσης να πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω
προσόντα:
1. Κατοχή Πτυχίου ή ∆ιπλώµατος Α.Τ.Ε.Ι. Ηλεκτρολό−
γου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλε−
κτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, ή
Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Πληροφορικής ή
παρεµφερών Τµηµάτων ή ισοτίµου τίτλου σπουδών και
σε περίπτωση έλλειψης τούτου, πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισο−
τίµου τίτλου σπουδών αναγνωρισµένων σχολών της
ηµεδαπής ή της αλλοδαπής.
2.Γνώση στοιχείων ξένης ορολογίας κατά προτίµηση
Αγγλικής, επιπέδου First Certificate. Σε περίπτωση που
δεν υπάρχει το προαναφερθέν πιστοποιητικό η διαπί−
στωση θα γίνει έπειτα από εξέταση ενώπιον επιτροπής

Ο Πρύτανης
ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Προκήρυξη για την πλήρωση µίας (1) θέσης Ειδικού Τε−
χνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του
Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολο−
γίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πα−
νεπιστηµίου Πατρών.
Η Γενική Συνέλευση του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανε−
πιστηµίου Πατρών στη συνεδρίαση αρ. 39/28−7−2009
αποφάσισε την προκήρυξη µιας (1) κενής θέσης Ειδικού
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2817/2000, του Π.∆.
509/83 όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 107/86, το
Π.∆. 134/99 και το Π.∆. 117/2002 ως κατωτέρω.
Μία (1) θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσω−
πικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Τεχνολογίας Υπολογιστών κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε.
µε ∆΄ εισαγωγική βαθµίδα και πενταετή θητεία στη
βαθµίδα αυτή. Σκοπός της θέσης είναι η υποστήριξη
των υπολογιστικών και επικοινωνιακών συστηµάτων στο
Κέντρο Υπολογιστικών και Πληροφοριακών Συστηµάτων
(Κ.Υ.Π.Ε.Σ.), καθώς επίσης και η προσφορά εξειδικευµέ−
νων τεχνικών εργαστηριακών υπηρεσιών για την αρτι−
ότερη εκτέλεση του εκπαιδευτικού έργου των µελών
∆ΕΠ, των φοιτητών και του Τµήµατος γενικότερα και
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αξιολόγησης όπως αυτή θα ορισθεί από την Γενική Συ−
νέλευση του Τµήµατος.
3.Αναγνωρισµένη επαγγελµατική εµπειρία σε συναφές
αντικείµενο:
α) Γνώσεις συναφείς µε την Πληροφορική και την
Τεχνολογία των Υπολογιστών. Άριστη γνώση και εµπει−
ρία σε εγκατάσταση και διαχείριση των Λειτουργικών
Συστηµάτων Windows ΧΡ και Vista, Windows 2003 server,
UNIX (HP−UX, Solaris, SunOS) και LINUX (RedHat, SuSE,
Debian, Ubuntu), Πακέτων προγραµµάτων MS−Office
και OpenOffice και Ειδικών λογισµικών πακέτων Ηλε−
κτρολόγου Μηχανικού (π.χ. AutoCAD, MATLAB, ORCAD
κ.α.), Άριστη γνώση και εµπειρία σε διαχείριση και
υποστήριξη χρηστών σε δίκτυο προσωπικών υπολο−
γιστών και σταθµών εργασίας Windows (τεχνολογία
active directory) και UNIX/Linux (πρωτόκολλο LDAP),
∆ιαχείριση εξυπηρετητών δικτύου (domain servers, file
servers, print servers) σε περιβάλλοντα Windows, Unix,
Linux, ∆ιαχείριση υπηρεσιών και εφαρµογών διαδικτύου
(e−mail, ftp, webmail, forums κ.α.), διασύνδεση υπολογι−
στών και περιφερειακών συσκευών (π.χ. εκτυπωτών)
σε τοπικό (LAN) δίκτυο (σε επίπεδο λογισµικού και υλι−
κού), τεχνική υποστήριξη υπολογιστών, εγκατάσταση
και διαχείριση συστηµάτων προστασίας υπολογιστών−
δικτύων (firewalls) (υλικό και λογισµικό), δηµιουργία και
διαχείριση ιστοσελίδων ή/και portals µε χρήση σχετικών
σχεδιαστικών εργαλείων π.χ. DreamWeaver. Επιθυµη−
τή γνώση ή εµπειρία σε εγκατάσταση και διαχείριση
ενεργών δικτυακών συσκευών (switches, routers) και των
λογισµικών ελέγχου και διαχείρισης του, εγκατάσταση
και διαχείριση ασυρµάτων δικτύων, blade servers και
τεχνολογίες RAID, κατάρτιση πινάκων τεχνικών προδια−
γραφών και αξιολόγηση προσφορών για την προµήθεια
εξοπλισµού και λογισµικού.
β) Εξειδίκευση σε διαχείριση δικτύων υπολογιστών
(έλεγχος και προγραµµατισµός δικτύων, λειτουργικά
συστήµατα, βάσεις δεδοµένων και σε χρήση ειδικών
λογισµικών πακέτων σχετικών προς την επιστήµη του
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.
Η εµπειρία των υποψηφίων στα ανωτέρω α) και β)
σηµεία µπορεί να τεκµηριώνεται και από σχετικές
σπουδές, συναφή επαγγελµατική απασχόληση, ή από
ανάλογη επιµόρφωση, ή ερευνητική πείρα, ή βεβαιώ−
σεις προϋπηρεσίας και συστατικές επιστολές, ή από
συνδυασµό αυτών.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρουσιαστούν ενώπιον
Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως αυτή θα οριστεί από
την Γενική Συνέλευση του Τµήµατος, προκειµένου να
επιδείξουν και τεκµηριώσουν την κατοχή των προανα−
φερθέντων προσόντων.
Όσοι έχουν τα νόµιµα προσόντα οι οποίοι µπορούν να
είναι και πολίτες κρατών−µελών της Ευρωπαϊκής Ένω−
σης και επιθυµούν να καταλάβουν την παραπάνω θέση,
καλούνται να υποβάλουν στη Γραµµατεία του Τµήµατος
(παράδοση οίκοι) στην ακόλουθη διεύθυνση:
Γραµµατεία Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Τεχνολογίας Υπολογιστών Πανεπιστήµιο Πατρών Πανε−
πιστηµιούπολη Ρίον, Πάτρας 265 05 Τηλ.: 2610996421, fax:
2610991720 Αρµόδια: ∆. ∆ήµου µέσα σε αποκλειστική προθε−
σµία (30) ηµερών από την τελευταία δηµοσίευση στον τύπο
της προκήρυξης αυτής, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση στην οποία θα καθορίζεται η θέση για την
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οποία ενδιαφέρεται ο υποψήφιος.
2. Επικυρωµένους τίτλους σπουδών (εφόσον ο τίτλος
σπουδών είναι της αλλοδαπής απαιτείται η αναγνώριση
τους ως προς την ισοτιµία και την αντιστοιχία τους
από το ∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων
Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης − ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
3. Βιογραφικό σηµείωµα (σε 5 αντίτυπα), στο οποίο
θα αναγράφονται: οι σπουδές, οι ασχολίες, οι προϋπη−
ρεσίες και άλλα τυχόν στοιχεία που είναι σχετικά µε
την υποψηφιότητα.
4. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και κάθε πρόσθετο απο−
δεικτικό της εµπειρίας τους.
5. Πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας
από πρωτοβάθµια υγειονοµική επιτροπή (θα κατατεθεί
από τον υποψήφιο που θα επιλεγεί).
Με Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986, οι υποψήφιοι
που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υπο−
χρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγή νόµιµα από αυτές κατά
το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητα τους, δεσµεύονται
ότι θα προσκοµίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την
έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισµό τους.
Το κώλυµα της µη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους−µέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται
όµοιο κώλυµα διορισµού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή µεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι., ή απολυτήριο Ελ−
ληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυµνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνοµάθειας ∆΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Θα αναζητηθούν υπηρεσιακά (αυτεπάγγελτη αναζή−
τηση), από την Υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της τελικής πράξης διορισµού:
• Αντίγραφο ποινικού µητρώου δικαστικής χρήσης,
• Πιστοποιητικό (τύπου Α) του αρµόδιου Στρατολογι−
κού Γραφείου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψή−
φιος δεν έχει στρατολογικές ή χρηµατικές υποχρεώσεις
ή ότι έχει απαλλαγεί νόµιµα από αυτές και
• Πιστοποιητικό του αρµοδίου ∆ηµάρχου ή Προέδρου
Κοινότητας στο οποίο να αναγράφεται ο τρόπος και ο
χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας. Προκει−
µένου για πολίτες των κρατών−µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, πιστοποιητικό της αρµόδιας του κράτους της
ιθαγένειας του οποίου έχει ο υποψήφιος.
Προκειµένου να γίνει η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δι−
καιολογητικών απαιτείται υποβολή φωτοαντιγράφου
της αστυνοµικής ταυτότητας του ενδιαφεροµένου.
Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει µε µεταφορά πίστω−
σης στον ΚΑΕ 0211 του Φ. 19.250 από πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονοµικών.
Η προκήρυξη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΖΕΣ
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