
 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

 

ΠΡΥΤΑΝΗΣ                                                                                  Α.Π.: 161 

 
      

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος 

Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Πολυτεχνικής 

Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου με αντικείμενο: «Σχεδίαση προϊόντων 

και κατασκευή πρωτοτύπων με σύγχρονα και παραδοσιακά μέσα» 
 

 

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ   

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 29 του Ν. 

4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας 

των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων», όπως ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 7, του άρθρου 7 του Ν. 4230/2013(ΦΕΚ 

Α΄254)« Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες  Διατάξεις» 

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου  27  του Ν. 4386/2016 

(ΦΕΚ Α΄ 83) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».  

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 

114/Α΄/04.08.2017) σχετικά με την ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 

5. Τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 84 του Ν. 4485/2017. 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του π.δ. 134/1999 (ΦΕΚ Α' 132/29-6-99) 

«Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής 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.». 

7. Τις διατάξεις του π.δ. 117/2002 (ΦΕΚ 99/Α'/01.05.2002), «Βαθμολογική 

κατάσταση και εξέλιξη των μελών του Ειδικού Τεχνικού 

Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων». 

8. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2009 (ΦΕΚ 189/Α'/29.09.2009) «Προϋποθέσεις 

και διαδικασία πλήρωσης των θέσεων, χορήγησης εκπαιδευτικών 

 



 

αδειών και μετάταξης των μελών του Ειδικού και Εργαστηριακού 

Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π) των ιδρυμάτων του 

πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης».  

9. Τις διατάξεις της ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./56/32568/22-10-15 (ΦΕΚ Β' 2307), όπως 

τροποποιήθηκε με την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./3/οικ.1972/25-01-2016 (ΦΕΚ Β' 

210/5-2-2016) απόφαση κατανομής προσωπικού στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. έτους 

2015. 

10. Τα με αριθμ. πρωτ. 183145/Z2/13-11-15 και 1382/Ζ2/7-1-16 έγγραφα του 

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα 

«Εκκρεμείς διορισμοί των κατηγοριών Ε.Ε.ΔΙ.Π. (Ι και II) και Ε.Τ.Ε.Π. 

στα Πανεπιστήμια, Ε.ΔΙ.Π. στις Α.Ε.Α. και Ε.Τ.Π. στα Τ.Ε.Ι. και την 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.».  

11. Την υπ’ αρ. 126603/Ζ2/29.07.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας 

Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Οδηγίες σχετικά με την 

υλοποίηση και την εφαρμογή των περιεχόμενων στο άρθρο 27 και στο 

άρθρο 64 του νόμου 4386/2016 (ΦΕΚ Α΄ 83) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και 

άλλες διατάξεις» που αφορούν στις κατηγορίες προσωπικού Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. 

και Ε.ΤΕ.Π.» (ΑΔΑ: Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ). 

12. Το με αριθμ. πρωτ. 148404/Ζ2/14.09.2016 έγγραφο της Αναπληρώτριας 

Υπουργού του ΥΠ.Π.Ε.Θ με θέμα «Διορισμοί μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και 

Ε.Τ.Ε.Π.». 

13. Το με αριθμ. πρωτ. 184280/Ζ2/30.10.2017 εγγράφου του Υπουργού 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Προκήρυξη τριών (3) 

θέσεων Ε.Τ.Ε.Π. λόγω μη αποδοχής διορισμού». 

14. Την υπ’ αριθμ. 3603/3-09-2009  Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου με θέμα: Μεταφορά κενών οργανικών θέσεων ΕΤΕΠ στο 

Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΦΕΚ 2171/Β΄/2.10.2009). 

15. Την υπ’ αρ. 6599/29.10.2009 προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) κενών 

θέσεων Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και 

Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΦΕΚ 960/Γ΄/1.12.2009). 

16. Την υπ’ αρ. 1838Α/25.02.2016 Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου με την οποία διορίστηκε ο Λεωνίδας Φίλιππος (ΦΕΚ 

319/Γ΄/06.04.2016, όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 437/Γ΄/19.05.2016).  

17. Την υπ’ αρ. 3003Α/18.11.2016 Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου  για την ανάκληση διορισμού του Λεωνίδα Φιλίππου (ΦΕΚ 

1253/Γ΄/07.12.2016), λόγω μη αποδοχής διορισμού.  

18. Την υπ’ αριθμ. 11079/23.12.2016 απόφαση της Συγκλήτου του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου (συνεδρία 20/08.12.2016) με θέμα «Εφαρμογή 

του άρθρου 27 παρ. 10 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ Α΄ 83) - Διαδικασία 

προκήρυξης, επιλογής και περιοδικής αξιολόγησης μελών των 

κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Αιγαίου» 

(ΦΕΚ 4498/Β΄/30.12.2016) (ΑΔΑ: 69ΗΘ469Β7Λ-Θ0Ψ). 



 

19. Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 4/22.03.2017 συνεδρίασης της Συνέλευσης 

του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων 

(θέμα 6.2.1.) για την προκήρυξη μιας θέσης Ε.Τ.Ε.Π., κατηγορίας ΠΕ ή 

ΤΕ, εισαγωγικής βαθμίδας Δ΄, με αντικείμενο: «Σχεδίαση προϊόντων 

και κατασκευή πρωτοτύπων με σύγχρονα και παραδοσιακά μέσα». 

Προκηρύσσουμε: 

Μία (1) θέση Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)  

κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, εισαγωγικής βαθμίδας Δ΄ με αντικείμενο: «Σχεδίαση 

προϊόντων και κατασκευή πρωτοτύπων με σύγχρονα και παραδοσιακά 

μέσα» του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων 

της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Το αντικείμενο της θέσης αφορά στην τεχνική υποστήριξη του 

εργαστηρίου «Ολοκληρωμένου Βιομηχανικού Σχεδιασμού» και 

περιλαμβάνει τη σχεδίαση προϊόντων και κατασκευή πρωτοτύπων, 

χρησιμοποιώντας σύγχρονα και παραδοσιακά μέσα. Το εργαστήριο 

υποστηρίζει ενεργά τόσο εργασίες/έργα φοιτητών στα πλαίσια 

μαθημάτων και διπλωματικών εργασιών, όσο και ερευνητικές 

δραστηριότητες των μελών ΔΕΠ, μεταπτυχιακών φοιτητών ή υποψήφιων 

διδακτόρων. Το μέλος ΕΤΕΠ θα πρέπει να μπορεί να υποστηρίζει την 

λειτουργία και τη συντήρηση ενός συνόλου σύγχρονων συστημάτων 

(λογισμικών και μηχανών) καθώς και παραδοσιακού μηχανουργικού 

εξοπλισμού. Στα ανωτέρω περιλαμβάνονται ενδεικτικά, συστήματα 

ψηφιοποίησης (3D scanning), ταχείας πρωτοτυποποίησης (rapid 

prototyping, 3D printing), laser cutter, επιτραπέζια φρέζα, μηχανές 

εφελκυσμού-θλίψης-κάμψης, στερεοσκόπια, συστήματα χύτευσης, τόρνοι, 

κοπτικά, κοκ. Για την αρτιότερη εκτέλεση του ανωτέρω εκπαιδευτικού, 

ερευνητικού και εφαρμοσμένου έργου το μέλος ΕΤΕΠ θα συνεργάζεται με 

τα μέλη του διδακτικού προσωπικού. 

Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της παραπάνω θέσης θα πρέπει να 

διαθέτουν τα παρακάτω τυπικά προσόντα: 

(α) Κατοχή Πτυχίου Α.Ε.Ι. Μηχανικών (Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης) ή Α.Ε.Ι. συναφούς αντικειμένου (Πανεπιστημιακής ή 

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών 

της αλλοδαπής.  

(β)  Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

(γ) Εξειδίκευση στις συγκεκριμένες υπηρεσίες, η οποία αποδεικνύεται είτε 

από σχετικές σπουδές είτε από ανάλογη επιμόρφωση ή από 

επαγγελματική ερευνητική πείρα ή από συνδυασμό αυτών. 

Η κατοχή αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε συναφές 

γνωστικό αντικείμενο θα συνεκτιμηθεί. 

Ο τρόπος διαπίστωσης των προσόντων των περιπτώσεων (β) και (γ) θα 

γίνει με συνεκτίμηση των σχετικών βεβαιώσεων και την παρουσία των 



 

υποψηφίων σε προφορική συνέντευξη ενώπιον της αρμόδιας Εισηγητικής 

Επιτροπής. 

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 

μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της 

τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο της Προκήρυξης αυτής, 

αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση στοιχεία 

και νόμιμα δικαιολογητικά:  

1. Αίτηση. 

2. Αντίγραφα των πτυχίων και των λοιπών τίτλων σπουδών. Σε 

περίπτωση έκδοσης των πτυχίων και των τίτλων σπουδών από 

Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, πρέπει να υποβάλλονται και οι σχετικές 

βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (ή ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ή 

αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας, με 

υποχρέωση προσκόμισης της βεβαίωσης ισοτιμίας το αργότερο 

κατά τον χρόνο της κρίσης. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλλουν, εκτός των πιο 

πάνω δικαιολογητικών, και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 

Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου 

Γυμνασίου ή πιστοποιητικό Ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το 

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η 

πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. 

3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, σε (4) τέσσερα αντίτυπα.  

4. Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας. 

5. Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας. 

6. Κάθε πρόσθετο στοιχείο αποδεικτικό της εμπειρίας και των 

προσόντων τους.  

Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμες 

μεταφράσεις.   

Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης μετά την κατάθεση 

και πρωτοκόλληση των αιτήσεων υποψηφιότητας, επιτρέπεται μόνο αν 

πρόκειται για διασαφηνιστικά στοιχεία που ζητήθηκαν συμπληρωματικά 

από την οικεία εισηγητική επιτροπή και αφορούν σε δικαιολογητικά που 

κατατέθηκαν εμπρόθεσμα. 

 

Επιπλέον, θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα 

προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού: 

- Πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας. Προκειμένου για πολίτες 

κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται 

πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του 

οποίου έχει ο υποψήφιος. 

- Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης.  



 

- Tο πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ (για τους 

άρρενες υποψήφιους).  

Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα 

έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν 

απαλλαγεί νόμιμα από 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.  
      

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη συγκεκριμένη θέση υποχρεούται να 

καταθέσει Πιστοποίηση Υγείας για διορισμό, με προσκόμιση σχετικών 

ιατρικών πιστοποιητικών, από παθολόγο και ψυχίατρο, κατόπιν 

παραπεμπτικού εγγράφου της υπηρεσίας που θα προβεί στην έκδοση της 

τελικής πράξης διορισμού. 

 

Τα δικαιολογητικά θα κατατεθούν στη Γραμματεία του Τμήματος 

Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου (Κωνσταντινουπόλεως 1, Ερμούπολη Σύρου, Τ.Κ. 84100. 

Πληροφορίες: Ρούσσου Μαρία, τηλ: 22810 97102, fax: 22810 97009, e-mail: 

mrs@aegean.gr).   

 

Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει με μεταφορά πίστωσης στον ΚΑΕ 0211 

του Φ. 19.250 από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών. 

 

 

Η προκήρυξη  αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 

                                                  Μυτιλήνη,  16.01.2018 

                                                                Ο Πρύτανης  

 

                                                            

                                                             Στέφανος Α. Γκρίτζαλης 
 

 

 

 

 

 

 

 


