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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

  ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Αριθμ. 3489
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. ΔΙΠΠ/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 Δικτύων 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 Δίκτυα.
Συνεκτιμώμενα προσόντα:
− Διαχείριση 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−
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 Δ.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.
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Επίσης, θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την Υπη−
ρεσία:

− Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου 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 Δ΄ 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.

  Αθήνα, 17 Ιουλίου 2009

Ο Πρύτανης
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΑΤΡΑΣΚΙΔΗΣ

Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει με μεταφορά πίστω−
σης στον ΚΑΕ 0211 του Φ. 19.250 από πιστώσεις του 
Υπουργείου Οικονομικών. 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
F

    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Αριθμ. 6599
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 ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ 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.Δ. 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.Δ. 134/1999 
(ΦΕΚ 132/29.06.99 τ.Α΄) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και λοι−
πά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 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 Δ΄, με αντικείμενο: «Υποστήριξη Εργαστηρίων Πλη−
ροφορικής και Ερευνητικού Εργαστηρίου «Σχεδίασης 
Διαδραστικών 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 Διαχειριστή Συστημάτων και Δικτύων
− Εγκατάσταση − Υποστήριξη Συστημάτων, Δικτύων, 

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 Δ΄, 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 Διαχειριστή Συστημάτων και Δικτύων
− Εγκατάσταση − Υποστήριξη Συστημάτων, Δικτύων, 

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 (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). Προ−
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 
Δ΄ 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 Δημάρχου 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: Δαφνά Σταματία, τηλ.: 22810 97104, fax: 22810 
97009, e−mail: sdafna@aegean.gr).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Μυτιλήνη, 29 Οκτωβρίου 2009

Ο Πρύτανης
ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΤΡΟΥΜΠΗΣ



9882 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 

Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει με μεταφορά πίστω−
σης στον ΚΑΕ 0211 του Φ. 19.250 από πιστώσεις του 
Υπουργείου Οικονομικών.  

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ö   
Αριθμ. 6597
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 ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ 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.Δ. 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.Δ. 134/1999, άρθρα 1 και 2 (ΦΕΚ 
132/29.6.99 τ.Α΄) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευ−
ρωπαϊκής Ένωσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, 
Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και λοιπά Νομικά 
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 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 Δ΄, με αντικείμενο: «Πληροφορική, τηλεπικοινωνί−
ες, αυτοματισμοί, ανάπτυξη ασφαλούς λογισμικού και 
βάσεων δεδομένων, ανάπτυξη ασφαλών Διαδικτυακών 
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 Διδακτικής 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 Διπλώματος 
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 Δικτύων 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 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 ΤΕ κατηγορίας για την πλήρωση της 
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 συνα−
φές αντικείμενο.

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 
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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 (Δ.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 Δ΄ 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 Δημάρχου 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 
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
ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΤΡΟΥΜΠΗΣ

Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει με μεταφορά πίστω−
σης στον ΚΑΕ 0211 του Φ. 19.250 από πιστώσεις του 
Υπουργείου Οικονομικών. 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F

    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Αριθμ. 773
Προκήρυξη για την πλήρωση τριών (3) κενών θέσεων 

μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 
(Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διε−
θνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ 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.Δ. 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.Δ. 134/1999 (ΦΕΚ 132/29.6.99 
τ.Α) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Τεχνο−
λογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και λοιπά Νομικά Πρό−
σωπα Δημοσίου Δικαίου 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 Διοικούσας 
Επιτροπής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,

ζ) Την υπ’ αριθμ. 18/29−5−2009 απόφαση της Προσω−
ρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής 
Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου 

η) Την υπ’ αριθμ. 342/1−6−2009 απόφαση της Διοικού−
σας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, απο−
φασίζουμε:

Α) Την προκήρυξη τριών (3) θέσεων Ε.Τ.Ε.Π. ΠΕ, με 
Εισαγωγική Βαθμίδα Δ΄, με αντικείμενο: «Υποβοήθηση 
του Διοικητικού, Εργαστηριακού και Εφαρμοσμένου 
Έργου και χειρισμός τεχνικών μέσων επικοινωνίας του 
Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου»

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 Διοίκησης της Ημεδαπής ή 
ομότιμο της Αλλοδαπής
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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 Διαδικτύου

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.Δ. 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 Διεθνών Σχέσεων του Πανε−
πιστημίου Πελοποννήσου (Δερβενακίων 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 Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων 
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.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 Δημάρχου 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 Υπηρε−
σία:

• 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 
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Δ΄ 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 Διεθνών 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 Διεθνών Σχέσεων. (Δερβενακίων 47 & 
Αδειμάντου, Κόρινθος) τηλ: 27410−40040.

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Τρίπολη, 15 Οκτωβρίου 2009

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΜΕΤΑΞΑΣ

Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει με μεταφορά πίστω−
σης στον ΚΑΕ 0211 του Φ. 19.250 από πιστώσεις του 
Υπουργείου Οικονομικών.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αριθμ. 283
    Προκήρυξη για πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Ε.Τ.Ε.Π. 

στο Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊα−
τρική του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  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.Δ. 509/1983 (ΦΕΚ 195/30.12.1983 
τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις δια−
τάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 107/1986 και τις δια τάξεις 
των άρθρων 1 έως 9 του Π.Δ. 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.Δ. 134/1999 
(ΦΕΚ 132/29.6.1999 τ.Α΄) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και λοι−
πά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 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, 
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τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλή−
ψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις».

ε) Τις διατάξεις του Π.Δ. 92/2003 (ΦΕΚ 83/11−4−2003 
τ. Α΄) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και 
Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας» και τις διατάξεις του 
άρθρου 3 του Π.Δ. 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.Δ. 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.ΔΙ.Π. στα Πανεπιστήμια Πελοποννήσου, Δυτικής Μα−
κεδονίας και Στερεάς Ελλάδος».

η) Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 10/444/19130/18−9−2006 
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 § 1 της υπ’ αριθμ. 
55/1998 ΠΥΣ.

θ) Την αριθμ. 1397/2007 (ΦΕΚ 826/25−5−2007 τ. Β΄) από−
φαση του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής «Κα−
τανομή θέσεων Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.Ε.ΔΙ.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 Διοικούσας 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 Δ΄ 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.

Δικαιολογητικά 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−

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 Δ΄ 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

Ο Πρόεδρος
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Δ. ΣΚΑΛΚΕΑΣ

Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει με μεταφορά πίστω−
σης στον ΚΑΕ 0211 του Φ. 19.250 από πιστώσεις του 
Υπουργείου Οικονομικών.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ  



9886 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*03009600112090008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
 Σε μορφή DVD/CDμ ρφή

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € −

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

 Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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