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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΔΥΟ (2 ) ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ  ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

                                                                 ΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π. 

Η   Διευθύντρια/Κοσμήτορας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) του Τ.Ε.Ι. 

Στερεάς Ελλάδας. 

       Έχοντας υπόψη: 

1. Την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Ε5/12029 (ΦΕΚ 1956/29-10-99 τ. Β') 

       «Απασχόληση σπουδαστών Τ.Ε.Ι.» 

2. Το Πρακτικό της Συνεδρίασης  της Σχολής  Σ.Ε.Υ.Π.  με αριθμό  19/30-11-2015  με την 

      πρόταση   πρόσληψης σπουδαστών που θα απασχοληθούν στα Εργαστήρια της Σ.Ε.Υ.Π.  

3. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Στερεάς με αριθ. 70/16-12-2015, όπου εγκρίνει την  

       προκήρυξη (2) δύο  θέσεων για πρόσληψη  σπουδαστών, που θα απασχοληθούν στα  

      εργαστήρια  της  Σ.Ε.Υ.Π.  για το οικονομικό έτος 2016. 

Προκηρύσσει 

Δύο (2) θέσεις  αμειβομένων σπουδαστών με γνώσεις Η/Υ,  (εξαιρούνται οι σπουδαστές που 

προέρχονται από κατάταξη), προκειμένου να απασχοληθούν στα εργαστήρια  της Σ.Ε.Υ.Π., μέχρι 

δέκα (10) ώρες εβδομαδιαίως και για το χρονικό διάστημα από την ημέρα πρόσληψης μέχρι τις 

31-12-2016.  

 Η ωριαία αμοιβή ανέρχεται στα 3 €. 

Τα καθήκοντα των απασχολουμένων σπουδαστών θα είναι: 

 Α.  Η διευκόλυνση του προσωπικού της Σχολής, που κάνει χρήση κατά κύριο λόγο  τα  εργαστήρια  της   

Σ.Ε.Υ.Π.   και του  εξοπλισμού τους. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 

(Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

                            (Σ.Ε.Υ.Π.) 
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Β.   Η συντήρηση και γενικότερα η επιμέλεια του  χώρου  των  εργαστηρίων και του εξοπλισμού τους 

Γ.   Η συμβολή τους στη διοργάνωση εκδηλώσεων, ερευνητικών – μεταπτυχιακών κτλ.    

      Προγραμμάτων της Σχολής 

Δ.  Η βελτίωση των παρερχομένων  υπηρεσιών της Σχολής. 

Ανάλογα με τις ανάγκες της Σχολής, ο Γραμματέας της Σχολής  κ. Κυροχρήστος Νικόλαος  θα 

συντονίζει τα  καθήκοντα των παραπάνω σπουδαστών. 

Τα κριτήρια πρόσληψης και ο βαθμός βαρύτητας αυτών είναι: 

-  Αναλυτική βαθμολογία : 40% 

-  Γνώση ξένης γλώσσας : 10% 

-   Δυνατότητα  για πρωινό ωράριο εργασίας : 25% 

-   Οικονομική κατάσταση : 15% 

-   Συνέντευξη : 10% 

Καλούνται οι σπουδαστές που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι, να υποβάλουν από  21-12-2015 έως 

και  15-01-2016, ώρες 11.00 – 13.00 μ.μ. στη Γραμματεία της Σ.Ε.Υ.Π. τα παρακάτω: 

       1.   Αίτηση - Δήλωση συμμετοχής (διανέμεται στη Γραμματεία) 

2. Γενική επίδοση στα μαθήματα (αναλυτική βαθμολογία)   από το Τμήμα του. 

3. Εκκαθαριστικό σημείωμα Δ.Ο.Υ. οικονομικού έτους 2015(εισόδημα 

2014)(οικογενειακό ή ατομικό ) 

4. Πιστοποιητικό ξένης γλώσσας (αν υπάρχει).  

Καλούνται  οι Σχολές και τα Τμήματα  να αναρτήσουν στους πίνακες ανακοινώσεών τους την εν 

λόγω προκήρυξη, προκειμένου να λάβουν γνώση οι σπουδαστές τους. 

Κοινοποίηση:     -Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας                                                       

  -Σχολές Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας  

                            - Τμήματα ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας                                         

-  Εσωτερική διανομή : - Σ.Ε.Υ.Π. 

      

 

 

                                                   Η  Κοσμήτορας/ Διευθύντρια  της ΣΕΥΠ 

                                                                       

 

 

                   Δρ. Βασιλική Σακελλάρη 

                   Καθηγήτρια 

 

                              

                                                                                            

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


