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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Λάρισα, 18.05.2022 
                      ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                 Αρ.Πρωτ.: 10120/22/ΓΠ1                                                                                                   
                      ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
                      ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
                      ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 
                                                           
             

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η  
 
Μιας (1) κενής οργανικής θέσης Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), 
κατηγορίας ΤΕ, εισαγωγικής βαθμίδας Δ΄, με θητεία, ειδικότητας Δασοπόνου, για 
εξειδικευμένες τεχνικές εργαστηριακές υπηρεσίες του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών 
Ξύλου και Σχεδιασμού της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
(ΑΔΑ:Ω3ΙΞ469Β7Ξ-Θ2Ι). Η θέση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1154/16-05-2022/τ.Γ΄. 
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 
 
Μία (1) θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), κατηγορίας ΤΕ, 
εισαγωγικής βαθμίδας Δ΄, με θητεία, ειδικότητας Δασοπόνου, για εξειδικευμένες τεχνικές 
εργαστηριακές υπηρεσίες του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού της 
Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 
 
Απαραίτητα προσόντα για την κατάληψη  της παραπάνω θέσης είναι:  
 
1. Η κατοχή Πτυχίου Τ.Ε.Ι. Δασοπόνου της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου 

σπουδών της αλλοδαπής συναφούς ειδικότητας. 
 
Ως επιπρόσθετα, επιθυμητά προσόντα διορισμού ορίζονται: 

α)Μεταπτυχιακός τίτλος στα γνωστικά αντικείμενα των Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού 
(συντελεστής αξιολόγησης 30%),  

β)Πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας (συντελεστής αξιολόγησης 10%), 

γ)Επαγγελματική ή εργαστηριακή ή ερευνητική εμπειρία συναφή με το γνωστικό 
αντικείμενο του Τμήματος ΔΕΞΥΣ (συντελεστής αξιολόγησης 20%),  

δ)Εμπειρία στη διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων (συντελεστής αξιολόγησης 10%), 

ε)Επιστημονικές δημοσιεύσεις (συντελεστής αξιολόγησης 10%),  

στ)Προφορική συνέντευξη (συντελεστής αξιολόγησης 20%). 

Τα προσόντα θα διαπιστώνονται με υποβολή σχετικών πιστοποιητικών ή 
βεβαιώσεων και από εξέταση ενώπιον της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής. 
 
 Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται, έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να 
καταλάβουν την παραπάνω θέση, να καταθέσουν στην Γραμματεία του Τμήματος 
Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, και μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της 
δημοσίευσης στον ιστότοπο του Ιδρύματος, δηλαδή μέχρι και την Πέμπτη 16-06-2022, τα 
παρακάτω δικαιολογητικά: 
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1. Αίτηση, στην οποία θα καθορίζεται η θέση και το γνωστικό αντικείμενό της, για την 

οποία ενδιαφέρεται να κριθεί ο υποψήφιος.  
2. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. 
3. Αντίγραφο πτυχίων και  τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση έκδοσης των πτυχίων και των 

λοιπών τίτλων σπουδών από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, πρέπει να υποβάλλονται και οι 
σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (ή ΔΙ.ΚΑ.Τ.Σ.Α.), ή αντίγραφο της 
αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας, με υποχρέωση προσκόμισης της βεβαίωσης της 
ισοτιμίας το αργότερο κατά τον χρόνο της κρίσης.    

4. Βιογραφικό σημείωμα που θα περιέχει συνοπτική ανάλυση των προσόντων των 
ενδιαφερομένων καθώς και τυχόν επιστημονικό και συγγραφικό έργο ή δημοσιεύσεις. 
Στην τελευταία αυτή περίπτωση  οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν και τα 
σχετικά αντίτυπα ή φύλλα δημοσίευσης. 

5. Αντίγραφο της διπλωματικής εργασίας, το οποίο θα υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή 
(CD ή άλλο μέσο αποθήκευσης), θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος 
Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού της Σχολής Τεχνολογίας, και θα είναι στη 
διάθεση όλων των μελών της Επιτροπής Επιλογής.  

6. Κάθε πρόσθετο στοιχείο αποδεικτικό της εμπειρίας τους. 
7. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας. 
      Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση και να είναι τοποθετημένα μέσα σε 
ειδικό φάκελο και να συνοδεύονται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συνοπτική ανάλυση 
των προσόντων των ενδιαφερομένων καθώς και τυχόν επιστημονικό και συγγραφικό έργο ή 
δημοσιεύσεις.  

Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμες μεταφράσεις. 

 

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη συγκεκριμένη θέση υποχρεούται να καταθέσει: 

1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
2. Πιστοποίηση Υγείας για διορισμό, με προσκόμιση γνωματεύσεων:  
      α) παθολόγου ή γενικού ιατρού  και  
      β) ψυχίατρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, 
κατόπιν παραπεμπτικού εγγράφου της υπηρεσίας του Πανεπιστημίου που θα προβεί στην 
έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.  
      
  Θα αναζητηθούν υπηρεσιακά (αυτεπάγγελτη αναζήτηση), από την Γραμματεία του 
Τμήματος:  

 Το Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης,  

 Το Πιστοποιητικό (τύπου Α) του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει στρατολογικές ή χρηματικές υποχρεώσεις ή ότι έχει 
απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και  

 Το Πιστοποιητικό γεννήσεως. Προκειμένου για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους, την ιθαγένεια του 
οποίου έχει ο υποψήφιος.  

            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 των πιο πάνω δικαιολογητικών 
και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι., ή απολυτήριο Ελληνικού 
Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ’ επιπέδου από το Κέντρο 
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Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο να αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της 
Ελληνικής γλώσσας. 
  
              Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά στην Γραμματεία 
του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, (παράδοση οίκοι) στην 
ακόλουθη διεύθυνση: 
 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, Β. Γρίβα 
11-13, 43100 Καρδίτσα, τηλ.24410-64730, e-mail: g-fwsd@uth.gr, Αρμόδιος: κ. Κυριάκης 
Αθανάσιος. 
 
 
                                                                          

                                                                                                     ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
 
 
 
                                                                                           Καθηγητής ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ                                                      
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