
   

                 

                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ    Λάρισα 11-9-2018     
ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ (Σ.Ε.Ι.)   Αρ. πρωτ.:  4961   
           ΘΕΑΛΙΑ 
      

        

 
  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ  ΠΛΗΡΩΗ ΘΕΕΩΝ Ε.Σ.Ε.Π. 

Ο Πρύτανης του Σεχνολογικού Εκπαιδευτικού  Ιδρύματος Θεσσαλίας, έχοντας υπόψη: 
1. το άρθρο 1 «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης – Νομική μορφή των Α.Ε.Ι.» του Ν. 

4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΥΕΚ 114Α΄/2017) και το Π.Δ. 83/2013 «Μετονομασία του 
Σ.Ε.Ι. Λάρισας σε Σ.Ε.Ι. Θεσσαλίας – Μετονομασία χολής και Σμημάτων – υγχώνευση 
Σμημάτων – Κατάργηση Παραρτημάτων και Σμημάτων – υγκρότηση χολών του Σ.Ε.Ι. 
Θεσσαλίας» (ΥΕΚ 123Α΄/2013), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 
127/2013 (ΥΕΚ190Α΄/2013), 

2. την παρ. 4 του άρθρου 29 του Ν.4009/2011 (ΥΕΚ 195Α΄/2011) «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων» όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 27 του Ν. 4386/2016 (ΥΕΚ 
83Α΄/2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», 

3. τη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 84 του Ν.4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΥΕΚ 114Α΄/2017),  

4. τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Π.Δ. 147/2009 (Α΄189/29-9-2009) «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»,   

5. τις διατάξεις του Π.Δ. 117/2002 (ΥΕΚ 99/Α΄/1-5-2002) «Βαθμολογική κατάσταση και 
εξέλιξη των μελών του Ειδικού Σεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Σ.Ε.Π.) των 
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»,  

6. τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Π.Δ. 134/1999 (ΥΕΚ Α΄132/29-6-1999) «Διορισμός ή 
πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, 
Σεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και 
Δημόσιες Τπηρεσίες του χώρου τριτοβάμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας του ΤΠ.Ε.Π.Θ.»,  

7. τις διατάξεις της ΔΙΠΑΑΔ/Υ.Κ./56/32568/22-10-15 (ΥΕΚ Β/2307), όπως τροποποιήθηκε 
με την ΔΙΠΑΑΔ/Υ.Κ./3/οικ.1972/25-1-2016 (ΥΕΚ Β΄210/5-2-2016) απόφαση κατανομής 
προσωπικού στο ΤΠ.Π.Ε.Θ. έτους 2015, 

8. τα με αριθμ. πρωτ. 183145/Ζ2/13-11-15 και 1382/Ζ2/7-1-16 έγγραφα του Τπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Εκκρεμείς διορισμοί των κατηγοριών 
Ε.Ε.ΔΙ.Π. (Ι και ΙΙ) και Ε.Σ.Ε.Π. στα Πανεπιστήμια, Ε.ΔΙ.Π. στις Α.Ε.Α. και Ε.Σ.Π. στα 
Σ.Ε.Ι. και την Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.», 

9. την υπ’ αριθμ. 126603/Ζ2/29-7-2016 (ΑΔΑ: Ψ73Λ4653Π-Χ6Θ) εγκύκλιο του Τπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Οδηγίες σχετικά με την υλοποίηση και την 
εφαρμογή των περιεχομένων στο άρθρο 27 και στο άρθρο 64 του Ν.4386/2016 (ΥΕΚ 
83Α΄/2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» που αφορούν στις κατηγορίες 
προσωπικού Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.ΣΕ.Π., 
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10. την υπ’ αριθμ. 7628/19-9-2008 προκήρυξη του ΣΕΙ Λάρισας (ήδη ΣΕΙ Θεσσαλίας) για 
πλήρωση θέσεων Ειδικού Σεχνικού Προσωπικού (Ε.Σ.Π.), 

11. την απόφαση της υνέλευσης του ΣΕΙ Θεσσαλίας που καταγράφηκε στο υπ’ αριθμ. 112/1-
11-2016 πρακτικό αυτής (θ. 8ο) με θέμα «Ανάκληση Διορισμών μελών Ε.Σ.Ε.Π.»,  

12. την απόφαση της υγκλήτου του ΣΕΙ Θεσσαλίας που καταγράφηκε στο υπ’ αριθμ. 7/1-3-
2018 (θ. 12ο) πρακτικό αυτής και εκδόθηκε ως πράξη Προέδρου της υγκλήτου με αριθμ. 
πρωτ. 1735/26-3-2018 δημοσιευθείσα στο ΥΕΚ 1270/10-4-2018 (τ. Β΄) με θέμα «Προκήρυξη 
θέσεων και διαδικασία επιλογής μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), 
του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Σεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.ΣΕ.Π.) του Σεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
(Σ.Ε.Ι.) Θεσσαλίας σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 27 του Ν.4386/2016»,  

13. το υπ’ αριθμ. 64/8-2-2018 έγγραφο της χολής Διοίκησης και Οικονομίας (.Δ.Ο.) του 
Σ.Ε.Ι. Θεσσαλίας με το οποίο διαβιβάστηκε το υπ’ αριθμ. 573/5-2-2018 πρακτικό της 
Κοσμητείας της χολής Διοίκησης και Οικονομίας, καθώς και το υπ’ αριθμ. 5/17-1-2018 
πρακτικό της υνέλευσης του Σμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της ως άνω χολής, 

14. το υπ’ αριθμ. 103/23-2-2018 έγγραφο της χολής Επαγγελμάτων Τγείας και Πρόνοιας 
(.Ε.Τ.Π.)  του Σ.Ε.Ι. Θεσσαλίας με το οποίο διαβιβάστηκε το υπ’ αριθμ. 360/20-2-2018 
πρακτικό της Κοσμητείας της χολής Επαγγελμάτων Τγείας και Πρόνοιας, καθώς και το 
υπ’ αριθμ. 28/5-2-2018 πρακτικό της υνέλευσης του Σμήματος Νοσηλευτικής της ως άνω 
χολής. 

15. το ΥΕΚ 935/Γ΄/23-8-2018 και το ΥΕΚ 1001/Γ΄/10-9-2018 
16. την υπ’ αριθ. 201651/Ζ1/21-11-2017 (ΥΕΚ 627/28-11-2017/τ. Τ.Ο.Δ.Δ.) Πράξη του 

Τπουργού Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων, με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή 
του Ξενοφώντα πηλιώτη του Δημητρίου, Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, ως Πρύτανη του 
Σ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, 
    ανακοινώνει  

την προκήρυξη υπ’ αριθμ. 3848/23-8-2018 - δημοσιευθείσα στο ΥΕΚ 935/Γ΄/23-8-2018 - των 
παρακάτω θέσεων Ε.Σ.Ε.Π., ως εξής: 
 

 Μία (1) θέζη Ειδικού Τετνικού Εργαζηηριακού Προζωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) θαηεγνξίαο ΠΔ ή ΤΔ, 

ζην Τμήμα Διοίκηζης Επιτειρήζεων ηεο Σρνιήο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο (Σ.Γ.Ο.) ηνπ 
Τερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο (Τ.Δ.Ι.) Θεζζαιίαο γηα ηηο αλάγθεο ησλ Δξγαζηεξίσλ θαη 
Πιεξνθνξηαθψλ Σπζηεκάησλ ηνπ Τκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. 

 Μία (1) θέζη Ειδικού Τετνικού Εργαζηηριακού Προζωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) θαηεγνξίαο ΠΔ ή ΤΔ, 

ζην Τμήμα Νοζηλεσηικής ηεο Σρνιήο Δπαγγεικάησλ ηνπ Τερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ 
Ιδξχκαηνο (Τ.Δ.Ι.) Θεζζαιίαο γηα ηηο αλάγθεο Αλάπηπμεο θαη Υπνζηήξημεο ησλ Δξγαζηεξίσλ ηνπ 
Τκήκαηνο Ννζειεπηηθήο κε έκθαζε ζηελ Κιηληθή Ννζειεπηηθή.  

 
Οη ππνςήθηνη γηα ηελ πιήξσζε ησλ παξαπάλσ ζέζεσλ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα παξαθάησ 

ησπικά προζόνηα :  
 

α) Για ηη θέζη Ειδικού Τετνικού Εργαζηηριακού Προζωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) ηοσ Τμήμαηος 

Διοίκηζης Επιτειρήζεων ηης Σ.Δ.Ο. 
 

- Πηπρίν Ηιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ θαη Μεραληθψλ Η/Υ ή πηπρίν Ηιεθηξνληθνχ Μεραληθνχ θαη 
Μεραληθψλ Η/Υ ή πηπρίν Ηιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ ή πηπρίν Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ ηεο 
εκεδαπήο ή ηζφηηκν θαη αληίζηνηρν ηίηιν ηεο αιινδαπήο (ΑΔΙ - Παλεπηζηεκηαθήο ή 
Τερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο).  

- Δμεηδίθεπζε ζηελ Αλάπηπμε / Υπνζηήξημε on-line Δηθνληθψλ Δξγαζηεξίσλ θαη Υπνζηήξημε 
Πιεξνθνξηαθψλ Σπζηεκάησλ.  
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- Τνπιάρηζηνλ ηεηξαεηήο επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηελ Αλάπηπμε / Υπνζηήξημε on-line 
Δηθνληθψλ Δξγαζηεξίσλ θαη Υπνζηήξημε Πιεξνθνξηαθψλ Σπζηεκάησλ.  

- Άξηζηε γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο.  
 
Δπηζπκεηά πξνζφληα (ζα ζπλεθηηκεζνχλ) :   

- Η θαηνρή κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ 
- Η εθπαηδεπηηθή πξνυπεξεζία ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε ζην αληηθείκελν ησλ Γηθηχσλ Η/Υ.  

 

β) Για ηη θέζη Ειδικού Τετνικού Εργαζηηριακού Προζωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) ηοσ Τμήμαηος 

Νοζηλεσηικής ηης Σ.Ε.Υ.Π.  
 

- Πηπρίν Ννζειεπηηθήο ΑΔΙ (Παλεπηζηήκην – ΤΔΙ) ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν θαη αληίζηνηρν ηίηιν 
ηεο αιινδαπήο (ΑΔΙ – Παλεπηζηεκηαθήο ή Τερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο).  

- Τνπιάρηζηνλ ηεηξαεηήο επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηελ Κιηληθή Ννζειεπηηθή.  
 
Δπηζπκεηά πξνζφληα (ζα ζπλεθηηκεζνχλ) :  

- Η θαηνρή κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ 
- Η εθπαηδεπηηθή πξνυπεξεζία ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε ζπλαθνχο αληηθεηκέλνπ κε ηελ 

εμεηδίθεπζε.  

 
Καινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβάινπλ ζηε Γξακκαηεία ηεο αξκφδηαο αθαδεκατθήο κνλάδαο 
(Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο Ννζειεπηηθήο 
αληηζηνίρσο) κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα ηεο ηειεπηαίαο 
δεκνζίεπζεο ζηνλ εκεξήζην ηχπν ηεο Πξνθήξπμεο απηήο, αίηεζε ππνςεθηφηεηαο καδί κε φια ηα 
αλαγθαία γηα ηελ θξίζε ζηνηρεία θαη λφκηκα δηθαηνινγεηηθά :  

1. Αίηεζε (ζηελ νπνία πξέπεη λα αλαθέξνληαη φια ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά).  
2. Αληίγξαθα ησλ πηπρίσλ θαη ησλ ινηπψλ ηίηισλ ζπνπδψλ. Σε πεξίπησζε έθδνζεο ησλ 

πηπρίσλ θαη ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ απφ Α.Δ.Ι. ηνπ εμσηεξηθνχ, πξέπεη λα ππνβάιινληαη θαη νη 
ζρεηηθέο βεβαηψζεηο ηζνηηκίαο θαη αληηζηνηρίαο απφ ην Γ.Ο.Α.Τ.Α.Π (ή ΓΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ή 
αληίγξαθν ηεο αίηεζεο γηα αλαγλψξηζε ηεο ηζνηηκίαο, κε ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηεο 
βεβαίσζεο ηζνηηκίαο ην αξγφηεξν θαηά ηνλ ρξφλν ηεο θξίζεο. Πξνθεηκέλνπ γηα πνιίηεο θξαηψλ 
κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νθείινπλ λα ππνβάινπλ, εθηφο ησλ πην πάλσ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαη πηπρίν ή κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ Διιεληθνχ Α.Δ.Ι. ή απνιπηήξην 
Διιεληθνχ Λπθείνπ ή εμαηάμηνπ Γπκλαζίνπ ή πηζηνπνηεηηθφ Διιελνκάζεηαο Γ1 επηπέδνπ απφ 
ην Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο, απφ ην νπνίν ζα απνδεηθλχεηαη ε πιήξεο γλψζε θαη άλεηε 
ρξήζε ηεο Διιεληθήο γιψζζαο.  

3. Αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ζε ηέζζεξα (4) αληίηππα.  
4. Πηζηνπνηεηηθφ γλψζεο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο.  
5. Πηζηνπνηεηηθά πξνυπεξεζίαο.  
6. Κάζε πξφζζεην ζηνηρείν απνδεηθηηθφ ηεο εκπεηξίαο θαη ησλ πξνζφλησλ ηνπο.  
 

Τα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα θέξνπλ αξίζκεζε θαη λα είλαη ηνπνζεηεκέλα κέζα ζε εηδηθφ θάθειν. Τα 
μελφγισζζα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκεο κεηαθξάζεηο. Αληίγξαθν ηεο 
δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ή ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα κεηαπηπρηαθφ ηίηιν 
ζπνπδψλ, ή ηπρφλ επηζηεκνληθφ θαη ζπγγξαθηθφ έξγν ή δεκνζηεχζεηο, ππνβάιινληαη ζε ειεθηξνληθή 
κνξθή (CD ή άιιν κέζν απνζήθεπζεο) θαη ζε έλα αληίηππν ζε έληππε κνξθή, ην νπνίν ζα βξίζθεηαη 
ζηε Γξακκαηεία ηεο αξκφδηαο αθαδεκατθήο κνλάδαο. Σπκπιήξσζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο 
πξνθήξπμεο κεηά ηελ θαηάζεζε θαη πξσηνθφιιεζε ησλ αηηήζεσλ ππνςεθηφηεηαο, επηηξέπεηαη κφλν 
αλ πξφθεηηαη γηα δηαζαθεληζηηθα ζηνηρεία πνπ δεηήζεθαλ ζπκπιεξσκαηηθά απφ ηελ νηθεία εηζεγεηηθή 
επηηξνπή θαη αθνξνχλ ζε δηθαηνινγεηηθά πνπ θαηαηέζεθαλ εκπξφζεζκα. 

 
Δπηπιένλ, ζα αλαδεηεζνχλ απηεπαγγέιησο απφ ηελ ππεξεζία πνπ ζα πξνβεί ζηελ έθδνζε ηεο 
ηειηθήο πξάμεο δηνξηζκνχ :  
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- Πηζηνπνηεηηθφ ειιεληθήο ηζαγέλεηαο. Πξνθεηκέλνπ γηα πνιίηεο θξαηψλ – κειψλ ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο, ππνβάιιεηαη πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο ηελ 
ηζαγέλεηα ηνπ νπνίνπ έρεη ν ππνςήθηνο.  

- Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ δηθαζηηθήο ρξήζεο.  
- Τν πηζηνπνηεηηθφ ζηξαηνινγηθήο θαηάζηαζεο ηχπνπ Α΄ (γηα ηνπο άξξελεο ππνςεθίνπο).  
 
Με ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 νη ππνςήθηνη δεζκεχνληαη φηη ζα έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο 
ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ή ζα έρνπλ απαιιαγεί λφκηκα απφ απηέο πξηλ ηελ έθδνζε ηεο 
Πξπηαληθήο Πξάμεο δηνξηζκνχ ηνπο. Τν θψιπκα ηεο κε εθπιήξσζεο ησλ ζηξαηησηηθψλ 
ππνρξεψζεσλ δελ ηζρχεη γηα πνιίηεο θξάηνπο – κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζην νπνίν δελ 
πξνβιέπεηαη φκνην θψιπκα δηνξηζκνχ.  
Ο ππνςήθηνο πνπ ζα επηιεγεί γηα θαζεκία απφ ηηο σο άλσ ζέζεηο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη 
Πηζηνπνίεζε Υγείαο γηα δηνξηζκφ, κε πξνζθφκηζε γλσκαηεχζεσλ (α) παζνιφγνπ ή γεληθνχ ηαηξνχ 
θαη (β) ςπρηάηξνπ, είηε ηνπ δεκνζίνπ είηε ηδησηψλ, κε βάζε παξαπεκπηηθφ έγγξαθν, ζην νπνίν 
πεξηγξάθνληαη απφ ηελ ππεξεζία ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο πνπ πξφθεηηαη λα θαηαιεθζεί. 
 
Τα δηθαηνινγεηηθά ζα θαηαηεζνχλ αληηζηνίρσο :  
- Σηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Πιεξνθνξίεο : θ. Βαζίιεηνο 

Ταξλαλάο, 2410 684235, e-mail :  secry-business@teilar.gr)  
- Σηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο Ννζειεπηηθήο (Πιεξνθνξίεο : θ. Νηθφιανο Φατληαξιήο, 2410 

684252, e-mail: secry-nurse@teilar.gr.  
 

Η θάιπςε ηεο δαπάλεο ζα γίλεη κε κεηαθνξά πίζησζεο ζηνλ ΚΑΔ 0200 ηνπ Δηδηθνχ Φνξέα 19-
250 απφ πηζηψζεηο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ.  

 

 Πληροφορίες στα Τμήματα:         

ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ  τηλ. 2410684235  

ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ          τηλ. 2410 684252 

     Ο ΠΡΤΣΑΝΗ   
 

 

 

      ΞΕΝΟΥΩΝ ΠΗΛΙΩΣΗ 
 


