
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας προκειµένου να υλοποιήσει το Έργο: 
"ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ" το οποίο εκτελείται στα πλαίσια της 
Κατηγορίας Πράξεων 2.1.3.ε «Ενίσχυση και Εµπλουτισµός Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών» του  
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΙΙ (ΕΠΕΑΕΚ 
ΙΙ – Γ΄ ΚΠΣ) του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοινώνει ότι 
ενδιαφέρεται για την πρόσληψη δύο εξειδικευµένων στελεχών, τα οποία µε σύµβαση ανάθεσης έργου 
θα εκτελέσουν µέρος του ανωτέρου Έργου µε το παρακάτω αντικείµενο και προσόντα: 

Α.  Τίτλος Θέσεων: 
∆ύο (2) Βιβλιοθηκονόµοι για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της αναβάθµισης και 
διεύρυνσης των πληροφοριακών υπηρεσιών που προσφέρονται από τη Βιβλιοθήκη του ΠΘ προς 
τα µέλη και τους χρήστες της στα πλαίσια του παραπάνω Έργου ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (το οποίο λήγει 
την 30η Σεπτεµβρίου 2008) 

Β.  Αντικείµενο έργου: 
1. Στην Κεντρική Βιβλιοθήκη στο Βόλο (ένα άτοµο): 

(i) Εξυπηρέτηση πληροφοριακών αναγκών µελών & χρηστών Βιβλιοθήκης. 
(ii) Εισαγωγή δεδοµένων στο πληροφοριακό σύστηµα επικοινωνίας και βοήθειας 

(Online Help Desk) της Βιβλιοθήκης. 
(iii) Συµµετοχή στα σεµινάρια εκπαίδευσης των µελών της Βιβλιοθήκης. 

2. Στο Παράρτηµα της Βιβλιοθήκης της Σχολής Γεωπονικών Επιστηµών (ΣΓΠ) στο Φυτόκο 
Ν. Ιωνίας Βόλου (ένα άτοµο) 

(i) Εξυπηρέτηση πληροφοριακών αναγκών µελών & χρηστών Βιβλιοθήκης. 
(ii) Εισαγωγή δεδοµένων στο πληροφοριακό σύστηµα επικοινωνίας και βοήθειας 

(Online Help Desk) της Βιβλιοθήκης. 
(iii) Βιβλιοθηκονοµική επεξεργασία υλικού του Παραρτήµατος. 
 

Β.1 Απαιτούµενα προσόντα: 
1.1 Πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ ή αντίστοιχης σχολής του εξωτερικού) 

στο αντικείµενο της Βιβλιοθηκονοµίας και/ή της Επιστήµης Πληροφόρησης (Library 
and/or Information Science). 

1.2 Καλή γνώση καταλογογράφησης µε βάση τους Anglo American Cataloguing Rules 2 
(A.A.C.R.2) και τον κατάλογο Θεµατικών Επικεφαλίδων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της 
Ελλάδας, και ταξινόµησης σύµφωνα µε το διεθνές ∆εκαδικό Σύστηµα Ταξινόµησης 
DEWEY (DDC) [αφορά µόνο τη θέση (2) για το Παράρτηµα της ΣΓΠ]. 

1.3 Γνώση χρήσης λογισµικού αυτοµατοποίησης βιβλιοθήκης (κατά προτίµηση του 
GEAC-ADVANCE). 

1.4 Καλή γνώση και χειρισµό της Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου First Certificate). 
 
 



Β.2 Επιθυµητά προσόντα: 
1.5 Εµπειρία εργασίας σε ακαδηµαϊκή/ές βιβλιοθήκη/ες. 
1.6 Γνώση χειρισµού online βάσεων δεδοµένων και εργαλείων αναζήτησης πηγών στο 

∆ιαδίκτυο. 
1.7 Γνώση χρήσης λογισµικών κειµενογράφου (π.χ. MS Word) και επεξεργασίας 

λογιστικών φύλλων (π.χ. MS Excel) σε περιβάλλον Windows. 
 

Επιπλέον προσόντα των υποψηφίων θα συνεκτιµηθούν κατά την αξιολόγησή τους. Οι άρρενες 
υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Οι ενδιαφερόµενοι θα 
πρέπει να προσκοµίσουν ή να αποστείλουν µε οποιοδήποτε τρόπο στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας (Μεταµορφώσεως 2 & ∆ηµητριάδος, 4ος όροφος (γραφείο ∆13), Βόλος 
383 33) τα παρακάτω δικαιολογητικά (τα οποία πρέπει να έχουν κατατεθεί στην παραπάνω 
διεύθυνση το αργότερο µέχρι την Παρασκευή 14/12/2007 και ώρα 14:30): 

1)   Αίτηση* (πρέπει να συµπληρωθεί ξεχωριστή αίτηση για κάθε µία από τις 2 θέσεις) 
2)   Βιογραφικό σηµείωµα (Ελληνικό – Αγγλικό)* 
3) Πιστοποιητικά σπουδών 
4) Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (αν υπάρχουν) 
5) Συστατικές επιστολές (αν υπάρχουν) 
 

* Σηµείωση:    Τα δικαιολογητικά 1 (αίτηση) και 2 (βιογραφικό σηµείωµα) είναι υποχρεωτικό 
να συνταχθούν µε ηλεκτρονική επεξεργασία σε τυποποιηµένα έντυπα τα οποία 
διατίθενται: α) από τη Γραµµατεία της Υπηρεσίας Βιβλιοθήκης & 
Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας µέσω e-mail (secr@lib.uth.gr) και 
β) µέσω του δικτυακού τόπου (web site) της Βιβλιοθήκης του ΠΘ (URL: 
http://www.lib.uth.gr). Υποψηφιότητες που δεν θα συνοδεύονται από τα 
παραπάνω έντυπα θα απορρίπτονται. 

Μετά την πρόσληψή τους οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκοµίσουν αντίγραφο ποινικού µητρώου 
τύπου Α, ενώ οι άρρενες και πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α. Οι υποψήφιοι που 
θα πληρούν όλα τα απαιτούµενα προσόντα, θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ηµεροµηνία 
και ώρα που θα τους ανακοινωθεί γραπτώς ή τηλεφωνικώς. Επιπλέον πληροφορίες παρέχονται µέσω 
e-mail (secr@lib.uth.gr) και τηλεφωνικά (2421-074892, αρµόδια κα. Χ. Βολιώτη τις εργάσιµες µέρες 
µεταξύ 12.00 και 14.00). 

 
 
     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ 
 
 
 
         ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑΝΗΣ 

        ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΠΘ 
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