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Θέσεις Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) σε Πανεπιστήµια

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) κενών θέσεων Ει−
δικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π)
κατηγορίας ΠΕ (Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης) του
Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(Συνεδρίαση 391/30.6.2009)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 13, παρ. 1, εδαφ. α, β,γ,ε,στ
και παρ. 5 εδαφ. β του Ν. 2817/2000, ΦΕΚ 78 τ.Α και τα
Π.∆. 134/99, 509/83,107/86 και 117/2002
2. Το µε αριθµ. Φ131.1/46065/Β2/24.04.2009, έγγραφο
του ΥΠΕΠΘ, µε το οποίο εγκρίθηκε η πλήρωση τριών
(3) θέσεων Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπι−
κού (Ε.Τ.Ε.Π.), στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών και
την Απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου (Συνεδρία
13/25.05.2009) µε την οποία δύο (2) από τις παραπάνω
θέσεις ανήκουν στο Ίδρυµα για την εξειδικευµένη Τε−
χνική υποστήριξη των κοινών εργαστηριακών οργάνων
αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2)
κενών οργανικών θέσεων Ειδικού Τεχνικού Εργαστη−
ριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) κατηγορίας Πανεπιστηµι−
ακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) µε εισαγωγική βαθµίδα ∆΄ και
µε 5ετή θητεία.
Απαραίτητα προσόντα:
1. Κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. Θετικών επιστηµών που να
σχετίζονται µε το αντικείµενο της ανάλυσης φυτικών
ή και ζωικών προϊόντων (Χηµείας, Γεωπονίας, Βιολογί−
ας κ.λ.π.) ή ισότιµου τίτλου σπουδών αναγνωρισµένων
σχολών της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής.
2. Εξειδίκευση στον τοµέα των χηµικών εργαστηρίων
και ειδικότερα στην ενόργανη ανάλυση φυτικών και
ζωικών προϊόντων και άλλων υλικών, υπολειµµάτων
φυτοφαρµάκων τοξικών ουσιών µε χρήση κατά προ−
τίµηση υπολειµµάτων φυτοφαρµάκων τοξικών ουσιών
µε χρήση κατά προτίµηση αέριας χρωµατογραφίας και
υγρής χρωµατογραφίας συνδυασµένες µε φασµατοµε−
τρία µαζών (GC−MS, LC−MS) και άλλες φασµατοσκοπικές
τεχνικές.
3. Γνώση µιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (κατά προ−
τίµηση αγγλικής, γαλλικής ή γερµανικής) και πιστοποι−
ηµένες γνώσεις στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών
αποτελούν απαραίτητο προσόν.
4. Αναγνωρισµένη επαγγελµατική εµπειρία σε συνα−
φές αντικείµενο.
Θα συνεκτιµηθούν:
1. ∆ιετή επαγγελµατική δραστηριότητα σε συναφές
µε την εξειδίκευση αντικείµενο.
2. Μεταπτυχιακές σπουδές, µετεκπαίδευση ή επιµόρ−
φωση στο αντικείµενο της υπό πλήρωσης θέσης.
Τα ανωτέρω θα αποδεικνύονται µε σχετικά πιστοποι−
ητικά ή βεβαιώσεις.
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δι−
καιολογητικά:
1. Αναλυτικό Βιογραφικό Σηµείωµα, σε τέσσερα (4)
αντίτυπα, που θα περιέχει τα σχετικά µε τις σπουδές,
τυχόν προϋπηρεσία και εµπειρία.
2. Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών.
Αν οι τίτλοι σπουδών προέρχονται από Ιδρύµατα της
αλλοδαπής θα πρέπει να υποβληθούν και σχετικές
βεβαιώσεις ισοτιµίας και αντιστοιχίας τους από το
∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.
3. Πιστοποιητικά γνώσης της ξένης γλώσσας και των
υπολογιστών.

4. Κάθε επιπλέον στοιχείο αποδεικτικό των πρόσθε−
των προσόντων.
5. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας
από Πρωτοβάθµια Υγειονοµική Επιτροπή. Το ανωτέρω
Πιστοποιητικό θα κατατεθεί από τους υποψηφίους, που
θα επιλεγούν.
Το πιστοποιητικό γέννησης και το αντίγραφο ποινικού
µητρώου δικαστικής χρήσης, θα αναζητηθούν υποχρεωτι−
κά αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Οι 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 έκδο−
σης της Πρυτανικής Πράξης διορισµού τους. Για το λόγο
αυτό η υπηρεσία αναζητά αυτεπάγγελτα 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 Πράξης διορισµού τους.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών α) πιστοποιητικό της αρ−
µόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου
έχουν και β) πτυχίο ή µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελλη−
νικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή πιστοποιη−
τικό ελληνοµάθειας ∆΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνι−
κής Γλώσσας από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.
Έντυπες αιτήσεις δίδονται στους υποψηφίους από την
∆/νση ∆ιοικητικού του Πανεπιστηµίου του Γεωπονικού
Πανεπιστηµίου Αθηνών, Ιερά Οδός 75, τηλ.:210.5294893.
Ακόµη οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να προµηθεύονται
την παρούσα προκήρυξη ως και το έντυπο της αίτησης
στην ιστοσελίδα του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθη−
νών www.aua.gr.
Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2009
Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΒΑΣ
Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει µε µεταφορά πίστω−
σης στον Κ.Α.Ε. 0211 του Φ. 19.250 από πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονοµικών.
Η προκήρυξη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Προκήρυξη για την πλήρωση µιας (1) θέσης Ειδικού Τε−
χνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) κατη−
γορίας ΠΕ στο τµήµα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέ−
χνης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.
Η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης της Ανωτάτης Σχολής
Καλών Τεχνών στη συνεδρίαση της 14.07.2009, αποφά−
σισε την προκήρυξη για την πλήρωση µιας (1) θέσης
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)
κατηγορίας ΠΕ, στο τµήµα Θεωρίας και Ιστορίας της
Τέχνης, σύµφωνα µε:
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1. Τις διατάξεις του π.δ. 509/1983 όπως τροποποιήθηκε
και συµπληρώθηκε µε το π.δ. 107/1986.
2. Τις διατάξεις του π.δ. 117/2002.
3. Τις διατάξεις του π.δ. 134/1999.
4. Τις διατάξεις του ν. 2431/1996.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 1268/1982 όπως
αντικαταστάθηκε και συµπληρώθηκε από το άρθρο 13
παρ. 1 του ν. 2817/2000.
6. Τις διατάξεις του π.δ. 486/1991 «Ίδρυση−µετονοµασία
τµήµατος στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών».
7. 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 του Υπουργικού
Συµβουλίου 33/2006 µε αριθµ. ∆ΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 10/58/9093
π.έ./09.02.2009).
8. Την απόφαση της Συγκλήτου της 28.05.2009 µε
την οποία η σχετική πίστωση για την πλήρωση της
µιας θέσης δόθηκε στο Τµήµα Θεωρίας και Ιστορίας
της Τέχνης.
9. Τη γνώµη της προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του
Τµήµατος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (συνεδρί−
αση 29.05.2009) σχετικά µε την προκήρυξη της θέσης,
αποφάσισε:
Την προκήρυξη µιας (1) θέσης Ειδικού Τεχνικού Ερ−
γαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) Π.Ε. κατηγορίας, µε
εισαγωγική βαθµίδα ∆΄ και πενταετή θητεία, για την
παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών και συγκεκριµένα για
την υποστήριξη ερευνητικών και εκπαιδευτικών αναγκών
σε αντικείµενα του Τµήµατος Θεωρίας και Ιστορίας της
Τέχνης συναφή µε θέµατα νοµικού πολιτισµού.
Προϋποθέσεις για την πλήρωση της θέσης είναι:
α) Κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. Νοµικού Τµήµατος Νοµικής
Σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµου και αντίστοιχου τίτλου
σπουδών αναγνωρισµένων Σχολών της αλλοδαπής.
β) Πιστοποιηµένη άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
γ) Εξειδίκευση στις συγκεκριµένες υπηρεσίες, η οποία
αποδεικνύεται είτε από µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
συναφή µε θέµατα νοµικού πολιτισµού, είτε από ανα−
γνωρισµένη συναφή εµπειρία, διάρκειας τουλάχιστον
δύο ετών, σε υπηρεσίες για την υποστήριξη ερευνητικών
και εκπαιδευτικών αναγκών σε ακαδηµαϊκές µονάδες, ή
από συνδυασµό αυτών.
Συνεκτιµώµενα προσόντα:
− Γνώση χειρισµού Η/Υ (από πιστοποιηµένο φορέα).
− Πιστοποιηµένη άριστη γνώση δεύτερης ξένης γλώσ−
σας κατά προτίµηση γερµανικής.
Η διαπίστωση των προσόντων των υποψηφίων θα γίνει
µε συνεκτίµηση και αξιολόγηση όλων των βεβαιώσεων
και των λοιπών δικαιολογητικών που θα κατατεθούν
αλλά και από αυτοπρόσωπη παρουσία των υποψηφί−
ων ενώπιον της αρµόδιας Τριµελούς Εισηγητικής Επι−
τροπής. Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της παραπάνω
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−
τική ή επικουρική δικαστική συµπαράσταση.
3. Να είναι υγιείς.
Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι που έχουν τα νόµιµα
προσόντα να υποβάλουν στη Γραµµατεία του Τµήµατος
Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (Πατησίων αρ. 42, Τ.Κ.
106 82, Αθήνα, τηλ. 210 3897113) (από τις 9:00 π.µ. −
14:00
µ.µ.) µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµε−
ρών από την ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης στον
ηµερήσιο τύπο, αίτηση 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. Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών.
5. Πιστοποιητικό γνώσης χειρισµού Η/Υ (Windows, word,
excel, internet).
Επίσης, θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την Υπη−
ρεσία:
− 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 υπο−
χρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές κατά
το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, δεσµεύ−
ονται 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.
Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2009
Ο Πρύτανης
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΑΤΡΑΣΚΙ∆ΗΣ
Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει µε µεταφορά πίστω−
σης στον Κ.Α.Ε. 0211 του Φ. 19.250 από πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονοµικών.
Η προκήρυξη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
Προκήρυξη για την πλήρωση µιας (1) κενής θέσης
Ε.Τ.Ε.Π. τον Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 1268/82 (Φ.Ε.Κ.
87/16.07.1982 τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 13
§ 1 του Ν. 2817/2000 (Φ.Ε.Κ. 78/14−03−2000 τ.Α΄).
β) Τις διατάξεις των Π.∆. 509/83 (Φ.Ε.Κ. 195/30.12.1983
τ.Α΄), 484/84 (Φ.Ε.Κ. 173/13−11−1984 τ.Α΄), 107/86
(Φ.Ε.Κ. 40/09.04.1986 τ.Α΄) και 117/2002 (Φ.Ε.Κ.
99/01.5.2002 τ.Α΄).
γ) Τις διατάξεις του Π.∆. 134/99 (Φ.Ε.Κ. 132/29.6.99 τ.Α)
«∆ιορισµός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένω−
σης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, Τεχνολογικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και λοιπά Νοµικά Πρόσωπα ∆η−
µοσίου ∆ικαίου και δηµόσιες υπηρεσίες του χώρου τρι−
τοβάθµιας εκπαίδευσης αρµοδιότητας τον ΥΠ.Ε.Π.Θ.».
δ) Το άρθρο 10 παρ. 11 του Ν. 3051/2002 (Φ.Ε.Κ. 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/Β2/24.04.2009 έγγραφο του
ΥΠ.Ε.Π.Θ.
στ) Τις αριθµ. 121/22−05−2009 και 124/03−07−2009
αποφάσεις της ∆ιοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστηµίου
∆υτικής Μακεδονίας, αποφασίζουµε:
Την προκήρυξη µίας (1) θέσης Ειδικού Τεχνικού Εργα−
στηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) κατηγορίας ΠΕ ή TE, µε
εισαγωγική βαθµίδα ∆΄ και αντικείµενο «Εξειδικευµένη
τεχνική και εργαστηριακή υποστήριξη εφαρµογών Τηλε−
πικοινωνιών και Τεχνολογιών Πληροφορίας (Τ&ΤΠ) στις
εκπαιδευτικές, ερευνητικές και επιµορφωτικές δραστη−
ριότητες του Ιδρύµατος, µε συνδροµή στη λειτουργία
του ∆ικτύου, της Τεχνικής Υπηρεσίας και του Κέντρου
Τηλεπικοινωνιών».
Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της παραπάνω θέσε−
ως αυτών θα πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι τυπικά
προσόντα:
1. ∆ίπλωµα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού µε κατεύθυνση
τις Τηλεπικοινωνίες και τις Τεχνολογίες Πληροφορικής
ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολο−
γιστών ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και
Πληροφορικής ή ισότιµο ∆ίπλωµα Πολυτεχνείου ή Πολυ−
τεχνικής Σχολής ή Πτυχίο συναφών Τµηµάτων Τεχνολο−
γικής Εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης
ειδικότητας σχολής της αλλοδαπής.
2. Γνώση µιας (1) ξένης γλώσσας, κατά προτίµηση
της αγγλικής.
3. Εξειδίκευση στις συγκεκριµένες υπηρεσίες, η οποία
αποδεικνύεται είτε από τις σχετικές σπουδές είτε από
ανάλογη επιµόρφωση ή από επαγγελµατική ερευνητική
πείρα ή από συνδυασµό αυτών.
Θα συνεκτιµηθούν:
α) Γνώσεις και εµπειρία σε διαδικτυακά περιβάλλοντα
και διαχείριση/υποστήριξη δικτυακών τόπων. Αποδε−
δειγµένη εξειδίκευση σε εφαρµογές εκπαιδευτικών και
ερευνητικών προγραµµάτων, µε έµφαση στις τεχνολο−
γίες διαδικτύου η οποία θα προκύπτει είτε από σχετικές
σπουδές, είτε από ανάλογη επιµόρφωση ή από επαγ−
γελµατική πείρα ή από συνδυασµό αυτών.
β) Άλλη εµπειρία σε Λειτουργικά Συστήµατα, διαχεί−
ριση, εγκατάσταση και διαχείριση υπηρεσιών TCP/IP,
ασφάλεια συστηµάτων και δικτύων, εµπειρία σε διαδικα−
σίες εγκατάστασης δοµηµένης καλωδίωσης και γνώσεις
προγραµµατισµού θα συνεκτιµηθούν.
Η διαπίστωση των προσόντων θα γίνει µε συνεκτίµηση
της αξιολόγησης των βεβαιώσεων και την αυτοπρόσωπη
παρουσία τους ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής.
Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της παραπάνω θέσεως
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 την παραπάνω
θέση, να καταθέσουν στο Τµήµα ∆ιοίκησης και Προ−
σωπικού της ∆ιοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστηµίου
∆υτικής Μακεδονίας και µέσα σε αποκλειστική προθε−
σµία τριάντα (30) ηµερών από την ηµέρα της τελευταίας
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 Εξω−
τερικών και αναγνωρισµένοι ως προς την ισοτιµία και
την αντιστοιχία τους από το ∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών & Πληροφόρησης
(∆.ΟΑ.ΤΑ.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. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας.
6. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής
ταυτότητας.
7. Πιστοποιητικό Υγείας και Φυσικής Καταλληλότητας
της Πρωτοβάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής, το οποίο
θα κατατεθεί από τον υποψήφιο που θα εκλεγεί.
Επίσης θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρε−
σία που θα προβεί στην έκδοση της πράξης διορισµού:
1. 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 Ευρωπαϊ−
κής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρµόδιας
αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο
υποψήφιος.
2. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου ∆ικαστικής Χρήσης.
3. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης (τύπου Α΄).
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 πρυτανι−
κής πράξεως διορισµού τους. Το κώλυµα της µη εκπλή−
ρωσης 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 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.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπο−
ρούν να απευθύνονται στη Τµήµα ∆ιοίκησης και Προσω−
πικού του Πανεπιστήµιου ∆υτικής Μακεδονίας (διεύθυνση:
Πάρκο Αγίου ∆ηµητρίου, 501.00 Κοζάνη, τηλέφωνο:
24610−56280 και 24610−56200) ή στην ιστοσελίδα του
Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας www.uowm.gr.
Κοζάνη, 15 Οκτωβρίου 2009
Ο Πρόεδρος ∆.Ε.
ΧΡΗΣΤΟΣ Β. ΜΑΣΣΑΛΑΣ
Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει µε µεταφορά πίστω−
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σης στον ΚΑΕ 0211 του Φ.19.250 από πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονοµικών.
Η προκήρυξη αυτή να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
Προκήρυξη για την πλήρωση µιας (1) κενής θέσης Ε.Τ.Ε.Π.
του Τµήµατος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπι−
κοινωνιών του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
Η Προσωρινή Γενική Συνέλευση του Τµήµατος Μηχανι−
κών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στη συνεδρίαση
της αριθµ. 38/28.5.2009, έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 1268/82 (Φ.Ε.Κ.
87/16.07.1982 τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 13
§ 1 του Ν. 2817/2000 (Φ.Ε.Κ. 78/14.03.2000 τ.Α΄).
β) Τις διατάξεις των Π.∆. 509/83(Φ.Ε.Κ. 195/30.12.1983
τ.Α΄), 484/84(Φ.Ε.Κ. 173/13.11.1984 τ.Α΄), 107/86
(Φ.Ε.Κ. 40/09.04.1986 τ.Α΄)και 117/2002 (Φ.Ε.Κ.
99/01.5.2002 τ.Α΄).
γ) Τις διατάξεις του Π.∆. 134/99 (Φ.Ε.Κ. 132/29.6.99 τΑ)
«∆ιορισµός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένω−
σης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, Τεχνολογικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και λοιπά Νοµικά Πρόσωπα ∆η−
µοσίου ∆ικαίου και δηµόσιες υπηρεσίες του χώρου τρι−
τοβάθµιας εκπαίδευσης αρµοδιότητας του ΥΠ,Ε.Π.Θ.».
δ) Το άρθρο 10 παρ. 11 του Ν. 3051/2002 (Φ.Ε.Κ.
220/20.09.2002 τ.Α΄) «Συνταγµατικά κατοχυρωµένες
ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συµπλήρωση
του συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και
συναφείς ρυθµίσεις».
ε) Το αριθµ. Φ.131.1/46065/Β2/24.04.2009 έγγραφο του
ΥΠ.Ε.Π.Θ. και
στ) Την αριθµ. 124/03−07−2009 απόφαση της ∆ιοικού−
σας Επιτροπής του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας,
αποφασίζει:
Την προκήρυξη µίας (1) θέσης Ειδικού Τεχνικού Ερ−
γαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), κατηγορίας Π.Ε., µε
εισαγωγικό βαθµό ∆΄, για την «Ερευνητική και Εργα−
στηριακή Υλοποίηση−Υποστήριξη των Επιστηµονικών
Υπολογισµών Μεγάλης Κλίµακας και της Υπολογιστικής
Πλέγµατος του Τµήµατος Μηχανικών Πληροφορικής
και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μα−
κεδονίας».
Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της παραπάνω θέσης
θα πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι τυπικά προσόντα:
1. Κατοχή πτυχίου Θετικών Επιστηµών ή Πολυτεχνικής
Σχολής της ηµεδαπής ή οµοταγών της αλλοδαπής.
2. Γνώση µιας ξένης γλώσσας, κατά προτίµηση Αγ−
γλικής.
3. Εξειδίκευση στις συγκεκριµένες υπηρεσίες, η οποία
αποδεικνύεται από τις σχετικές σπουδές, είτε από ανά−
λογη επιµόρφωση ή από επαγγελµατική ερευνητική πεί−
ρα ή από συνδυασµό αυτών.
Επιπλέον προσόντα όπως: α) Μεταπτυχιακές σπου−
δές, β) ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα, γ) Εργασίες στην επι−
στηµονική περιοχή της προκήρυξης θα συνεκτιµηθούν.
Επιθυµητή είναι η τριετής τουλάχιστον αποδεδειγµένη
σχετική επαγγελµατική ή εκπαιδευτική (εργαστηριακή)
εµπειρία και εξειδίκευση στις συγκεκριµένες υπηρεσίες
− τεχνολογίες. Η διαπίστωση των προσόντων θα γίνει
µε συνεκτίµηση της αξιολόγησης των βεβαιώσεων και

την αυτοπρόσωπη παρουσία τους ενώπιον της αρµόδιας
επιτροπής.
Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της παραπάνω θέσης
θα πρέπει:
1) Να είναι ’Ελληνες 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 την παραπάνω
θέση, να καταθέσουν στη Γραµµατεία του Τµήµατος
Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του
Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας και µέσα σε απο−
κλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την ηµέ−
ρα της τελευταίας 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 & Πληροφόρησης (∆.ΟΑ.ΤΑ.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. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας.
6. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής
ταυτότητας.
7. Πιστοποιητικό Υγείας και Φυσικής Καταλληλότητας
της Πρωτοβάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής, το οποίο
θα κατατεθεί από τον υποψήφιο που θα εκλεγεί.
Επίσης θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπη−
ρεσία που θα προβεί στην έκδοση της πράξης διορι−
σµού:
1. 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, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρµόδιας
αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο
υποψήφιος.
2. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου ∆ικαστικής Χρήσης.
3. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης (τύπου Α΄).
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 υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή µεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. 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.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να απευθύνονται στη Γραµµατεία του Τµή−
µατος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
(διεύθυνση: Κ. Καραµανλή & Λυγερής, Τ.Κ. 501.00 Κοζά−
νη, τηλ. 24610−56503 και 56502 και κατά τις ώρες: 11:00
−13:00) ή στην ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου ∆υτικής
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Μακεδονίας www.uowm.gr.
Κοζάνη, 15 Οκτωβρίου 2009
Ο Πρόεδρος ∆.Ε.
ΧΡΗΣΤΟΣ Β. ΜΑΣΣΑΛΑΣ
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 δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Προκήρυξη του Πολυτεχνείου Κρήτης, που αφορά την
πλήρωση µιας (1) κενής θέσης Ειδικού Τεχνικού Ερ−
γαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), κατηγορίας ΠΕ,
βαθµίδας ∆΄.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 545/77 περί ιδρύσεως του Πο−
λυτεχνείου Κρήτης.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1674/86 (ΦΕΚ 203)
µε τις οποίες µεταβιβάζονται οι αρµοδιότητες για την
έκδοση πράξεων διορισµού, πρόσληψης, µονιµοποίησης
κ.λ.π. στους Πρυτάνεις των ΑΕΙ καθώς και το Π.∆. 132/88
(ΦΕΚ 59) µε το οποίο µεταβιβάζονται οι παραπάνω αρ−
µοδιότητες στον Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης.
3. Το έγγραφο του ΥΠΕΠΘ Φ. 131.1/46065/Β2/24.4.2009
Κατανοµή διακοσίων (200) θέσεων ΕΤΕΠ στα
Πανεπιστήµια.
4. Την απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου 284/
4.6.2009 µεταφορά και κατανοµή θέσεων ΕΤΕΠ.
5. Την µε αριθµ. 4895/2.7.2008 Πράξη του Πρύτανη
«Μεταφοράς δύο κενών οργανικών θέσεων από το
Ιδρυµα στο Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών µία κενή
οργανική θέση στο Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών οποία δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ
1483/23.7.2009 τ.Β΄.
6. Τις διατάξεις του Π.∆. 134/99 ΦΕΚ 132/29.6.99 «∆ιο−
ρισµός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 1268/82 (ΦΕΚ
87/16.7.1982) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13
του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/14.3.2000 τ.Α΄).
8. Τις διατάξεις του Π.∆. 509/83 «διαδικασία και προ−
ϋποθέσεις πλήρωσης των θέσεων, µονιµοποίησης και
χορήγησης εκπ/κών αδειών, που αφορούν τα µέλη Ε∆ΤΠ
των Α.Ε.Ι.».(ΦΕΚ 195/30.12.1983) Όπως τροποποιήθηκε
µε το Π∆ 107/86 (ΦΕΚ 40/9.4.86 τ.Α), και του Π.∆.
117/2002 ΦΕΚ 99/1.4.2002 Βαθµολογική και µισθολογική
κατάσταση και εξέλιξη των µελών ΕΤΕΠ των Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων του Ν. 2817/2000.
9. Την απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου 288/
16.7.2009 καθορισµός προσόντων για την πλήρωση µιας
θέσης Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού
(ΕΤΕΠ) κατηγορίας ΠΕ.
10. Την ύπαρξη σχετικών πιστώσεων, προκηρύσσουµε:
Μια (1) θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσω−
πικού ΕΤΕΠ κατηγορίας ΠΕ µε ∆ εισαγωγική βαθµίδα
για τις ανάγκες διαχείρισης και υποστήριξης χρηστών
του Υπολογιστή Πλέγµατος του Πολυτεχνείου Κρήτης
και µε τα ακόλουθα προσόντα:

Α) Πτυχίο ΠΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανι−
κών Υπολογιστών ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολο−
γιστών και Πληροφορικής ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων ή Μηχανι−
κών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων
ή Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
ή Επιστήµης Υπολογιστών ή Μαθηµατικών ή Εφαρµο−
σµένων Μαθηµατικών ή Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών
και Φυσικών Επιστηµών της ηµεδαπής ή ισότιµο και
αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής.
Β) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (θα κατατεθούν
οι σχετικοί τίτλοι σπουδών).
Γ) Εξειδίκευση σε διαχείριση υπολογιστικών συστη−
µάτων ή υποδοµών πολλών χρηστών σε λειτουργικό
περιβάλλον UNIX συµπεριλαµβανοµένων υποδοµών
Υλικού και Λογισµικού η οποία αποδεικνύεται είτε από
σχετικές σπουδές, είτε από ανάλογη επιµόρφωση είτε
από επαγγελµατική ερευνητική πείρα ή από συνδυασµό
αυτών.
Επιθυµητά προσόντα:
Θα συνεκτιµηθεί η εξειδίκευση σε υπολογιστικές
εφαρµογές ή υπολογιστές υψηλών επιδόσεων ή υπο−
λογιστές πλέγµατος η οποία αποδεικνύεται είτε από
σχετικές προπτυχιακές ή µεταπτυχιακές σπουδές είτε
από επαγγελµατική ή εκπαιδευτική/ερευνητική εµπειρία
ή από συνδυασµό αυτών.
Θα συνεκτιµηθεί τουλάχιστον τριετής επαγγελµατική
προϋπηρεσία.
Ο τρόπος διαπίστωσης των προσόντων των παρ. Β & Γ
θα γίνει µε συνεκτίµηση της αξιολόγησης των βεβαι−
ώσεων και την αυτοπρόσωπη παρουσία τους ενώπιον
της αρµόδιας επιτροπής.
Όποιος επιθυµεί να καταλάβει την παραπάνω θέση
και εφόσον έχει τα νόµιµα προσόντα πρέπει να υποβάλ−
λει στα γραφεία του Πολυτεχνείου Κρήτης στα Χανιά
(τέρµα Αγίου Μάρκου) µέσα σε αποκλειστική προθεσµία
τριάντα (30) ηµερών από την ηµέρα της τελευταίας δη−
µοσίευσης στον τύπο, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση υποψηφιότητας
2. Επικυρωµένα αντίγραφα τίτλων σπουδών (εφόσον
οι τίτλοι έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό απαιτείται
επίσηµη µετάφραση και βεβαίωση αναγνώρισης τους
από το ∆ΟΑΤΑΠ.
3. Βιογραφικό σηµείωµα
4. 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 κράτους
την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
5. Πιστοποιητικό του αρµόδιου Στρατολογικού Γρα−
φείου τύπου Α. Το κώλυµα της µη εκπλήρωσης των
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες
κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο
δεν προβλέπεται όµοιο κώλυµα διορισµού.
Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που
δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ−
σεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόµιµα απ’ αυτές κατά το
χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους δεσµεύονται
ou θα προσκοµίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την
έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισµού τους.
6. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας
από Πρωτοβάθµια Υγειονοµική Επιτροπή (θα υποβληθεί
µετά την επιλογή).
7. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας.
8. Οι πολίτες κρατών − µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
οφείλουν να υποβάλλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολο−
γητικών και πτυχίο ή µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ελλη−
νικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου
Γυµνασίου ή πιστοποιητικό ελληνοµάθειας ∆΄ επιπέδου
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από το κέντρο Ελληνικής γλώσσας από το οποίο θα
αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της
Ελληνικής γλώσσας.
9. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (για ∆ικαστική Χρήση)
Τα Πιστοποιητικά µε αριθµό 4, 5 και 9 θα αναζητηθούν
αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία.
Χανιά, 15 Οκτωβρίου 2009
Ο Πρύτανης
ΙΩΑΚΕΙΜ ΓΡΥΣΠΟΛΑΚΗΣ
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.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Προκήρυξη για την πλήρωση µιας (1) κενής θέσης Ειδι−
κού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.),
κατηγορίας ΠΕ, βαθµίδας ∆΄ του Τµήµατος Αρχιτε−
κτόνων Μηχανικών.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:.
1. Τις διατάξεις του Ν.545/77 περί ιδρύσεως του Πο−
λυτεχνείου Κρήτης.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1674/86 (ΦΕΚ 203)
µε τις οποίες µεταβιβάζονται οι αρµοδιότητες για την
έκδοση πράξεων διορισµού, πρόσληψης, µονιµοποίησης
κ.λ.π. στους Πρυτάνεις των ΑΕΙ καθώς και το Π.∆. 132/88
(ΦΕΚ 59) µε το οποίο µεταβιβάζονται οι παραπάνω αρ−
µοδιότητες στον Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης.
3. Το έγγραφο του ΥΠΕΠΘ Φ. 131.1/46065/Β2/24.4.2009
Κατανοµή διακοσίων (200) θέσεων ΕΤΕΠ στα
Πανεπιστήµια.
4. Την απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου 284/
4.6.2009 µεταφορά και κατανοµή θέσεων ΕΤΕΠ
5. Την µε αριθµ. 4895/2.7.2009 Πράξη του Πρύτανη
«Μεταφοράς δύο κενών οργανικών θέσεων από το
Ίδρυµα στο Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών µία κενή
οργανική θέση στο Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών οποία δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ
1483/23.7.2009 τ.Β΄.
6. Τις διατάξεις του Π.∆. 134/99 ΦΕΚ 132/29.6.99 « ∆ι−
ορισµός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 1268/82 (ΦΕΚ
87/16.7.1982) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13
του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/14.3.2000 τ.Α΄).
8. Τις διατάξεις του Π.∆. 509/83 «διαδικασία και προ−
ϋποθέσεις πλήρωσης των θέσεων, µονιµοποίησης και
χορήγησης εκπ/κών αδειών, που αφορούν τα µέλη Ε∆ΤΠ
των Α.Ε.Ι.».(ΦΕΚ 195/30.12.1983) όπως τροποποιήθηκε
µε το Π∆ 107/86 (ΦΕΚ 40/9.4.86 τ.Α), και του Π.∆.
117/2002 ΦΕΚ 99/1.4.2002 Βαθµολογική και µισθολογική
κατάσταση και εξέλιξη των µελών ΕΤΕΠ των Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων.
9. Την απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου (Αριθµ.
295.8.10.2009) καθορισµός προσόντων για την πλήρωση
δύο (2) θέσεων Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσω−
πικού (ΕΤΕΠ) κατηγορίας ΠΕ στο Τµήµα Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών.
10. Την ύπαρξη σχετικών πιστώσεων, προκηρύσσουµε:
Μία (1) θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προ−

σωπικού (ΕΤΕΠ) κατηγορίας ΠΕ µε ∆ εισαγωγική βαθ−
µίδα, για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Τεχνολογικών
Εφαρµογών και Αρχιτεκτονικών Προπλασµάτων του
Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου
Κρήτης, µε τα ακόλουθα προσόντα:
Α) Πτυχίο ΠΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανι−
κών Υπολογιστών ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολο−
γιστών και Πληροφορικής ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων ή Μηχανι−
κών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων
ή Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
ή Επιστήµης Υπολογιστών, της ηµεδαπής ή ισότιµο και
αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής.
Β) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Γ) Εξειδίκευση στο χειρισµό: (α) 2D προγραµµά−
των CAD (Autocad, core) draw, illustrator, vector works
microstation, κλπ) και ελέγχου των αρχείων για τυχόν
προβλήµατα και µετατροπής τους σε άλλο format όπου
απαιτείται και (β) 3D προγραµµάτων CAD (Rhino, 3d
studio Max, Mayam Autocad, FormZ, Scetch up, Catia, Pro
Engineer, solid works, inventor ή/και αντίστοιχα προγράµ−
µατα) και ελέγχου των αρχείων για τυχόν προβλήµατα
και µετατροπής τους σε άλλο format όπου απαιτείται. Η
παραπάνω απαιτούµενη εξειδίκευση αποδεικνύεται από
ανάλογη επιµόρφωση ή από επαγγελµατική ή εκπαιδευ−
τική/ερευνητική εµπειρία ή από συνδυασµό αυτών.
∆) Θα συνεκτιµηθεί η καλή γνώση προγραµµατισµού
και η εξοικείωση µε γλώσσες προγραµµατισµού εξειδι−
κευµένες σε σχεδιαστικά προγράµµατα (π.χ. AutoLisp),
οι οποίες αποδεικνύονται από σχετικές σπουδές ή από
ανάλογη επιµόρφωση ή από επαγγελµατική ή εκπαιδευ−
τική/ερευνητική εµπειρία ή από συνδυασµό αυτών.
Ο τρόπος διαπίστωσης των προσόντων των παρ. Γ
και ∆ θα γίνει µε συνεκτίµηση της αξιολόγησης των
βεβαιώσεων που θα προσκοµίσουν οι υποψήφιοι και της
αυτοπρόσωπης παρουσίας τους ενώπιον της αρµόδιας
επιτροπής.
Μία (1) θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσω−
πικού (ΕΤΕΠ) κατηγορίας ΠΕ µε ∆ εισαγωγική βαθµίδα,
για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Εικαστικών Τεχνών
του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτε−
χνείου Κρήτης, µε τα ακόλουθα προσόντα:
Α) Πτυχίο Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών της ηµε−
δαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής.
Β) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Γ) Εξειδίκευση σε ψηφιακές τεχνολογίες και οπτικο−
ακουστικά µέσα (φωτογραφία, βίντεο, χειρισµός προ−
γραµµάτων επεξεργασίας ψηφιακής εικόνας π.χ. Final
Cut pro, Premiere, InDesign, Encore, Live Type, κ.λ.π.), η
οποία αποδεικνύεται από ανάλογη επιµόρφωση ή από
επαγγελµατική ή εκπαιδευτική/ερευνητική εµπειρία ή
από συνδυασµό αυτών.
Ο τρόπος διαπίστωσης των προσόντων της παρ. Γ
θα γίνει µε συνεκτίµηση της αξιολόγησης των βεβαιώ−
σεων που θα προσκοµίσουν οι υποψήφιοι και της αυ−
τοπρόσωπης παρουσίας τους ενώπιον της αρµόδιας
επιτροπής.
Όποιος επιθυµεί να καταλάβει την παραπάνω θέση
και εφόσον έχει τα νόµιµα προσόντα πρέπει να υποβάλ−
λει στα γραφεία του Πολυτεχνείου Κρήτης στα Χανιά
(τέρµα Αγίου Μάρκου) µέσα σε αποκλειστική προθεσµία
τριάντα (30) ηµερών από την ηµέρα της τελευταίας δη−
µοσίευσης στον τύπο, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1 Αίτηση υποψηφιότητας.
2 Επικυρωµένα αντίγραφα τίτλων σπουδών (εφόσον
οι τίτλοι έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό απαιτείται
επίσηµη µετάφραση και βεβαίωση αναγνώρισής τους
από το ∆ΟΑΤΑΠ.
3. Βιογραφικό σηµείωµα.
4. Πιστοποιητικό του αρµόδιου ∆ηµάρχου ή Προέδρου
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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 κράτους
την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
5. Πιστοποιητικό του αρµόδιου Στρατολογικού Γρα−
φείου τύπου Α. Το κώλυµα της µη εκπλήρωσης των
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες
κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο
δεν προβλέπεται όµοιο κώλυµα διορισµού.
Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που
δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ−
σεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόµιµα απ’ αυτές κατά το
χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας τους δεσµεύονται
ότι θα προσκοµίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν
την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισµού τους.
6 Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας
από Πρωτοβάθµια Υγειονοµική Επιτροπή (θα υποβληθεί
µετά την επιλογή).
7. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας.
8. Οι πολίτες κρατών − µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
οφείλουν να υποβάλλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολο−
γητικών και πτυχίο ή µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ελλη−
νικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού 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.
9. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (για ∆ικαστική Χρήση).
Τα Πιστοποιητικά µε αριθµό 4, 5 και 9 θα αναζητηθούν
αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία.
Ο Πρύτανης
ΙΩΑΚΕΙΜ ΓΡΥΣΠΟΛΑΚΗΣ
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.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

