
Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Η  Σ Χ Ο Λ Η  Ε Υ Ε Λ Π Ι Δ Ω Ν
ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ

                Έχοντας υπόψη:

                 α. Τα άρθρα 1, 5, 6, 8, 11, 22 και 23 του ν. 3187/2003 (Φ.Ε.Κ. 233, τεύχος
Α΄),  «Ανώτατα  Στρατιωτικά  Ιδρύματα  (ΑΣΕΙ)»,  όπως  τροποποιήθηκαν  με  το  ν.
3413/2005 (ΦΕΚ Α΄ 278) «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3187/2003 για τα Ανώτατα
Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ)».
                 β. Την υπ’ αριθμ. Φ. 300/17α/5593/Σ.420α/16.1.2004 (ΦΕΚ Β’ 50) απόφαση
του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Σύσταση των Τομέων κάθε ΑΣΕΙ, Καθορισμός των
Γνωστικών τους Αντικειμένων και η Κατανομή των Εργαστηρίων σε αυτά».
                  γ. Την υπ’ αριθμ. Φ. 400/4/80286/Σ.70/16.2.2004 (ΦΕΚ Β’ 347) απόφαση
του Υπουργού Εθνικής  Άμυνας «Προγραμματισμός – Προκήρυξη Θέσεων Μελών
Διδακτικού  Ερευνητικού  Προσωπικού  (ΔΕΠ)  στα  Ανώτατα  Στρατιωτικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ)».
                  δ. Την υπ’ αριθμ. 81945/26.6.2006 (Φ.Ε.Κ. 1262, τεύχος Β΄) απόφαση του
Υπουργού  Εθνικής  Άμυνας  «Καθορισμός  του  τρόπου  λειτουργίας  και  εκτέλεσης
αποφάσεων του Συμβουλίου Ανώτατης Ακαδημαϊκής και Στρατιωτικής Εκπαίδευσης
(ΣΑΑΣΕ)».
                   ε. Το άρθρο 29 του ν. 3577/2007 (ΦΕΚ Α’ 130), «Δημιουργία Φορέα
Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης, Ρύθμιση Θεμάτων
Ιδιωτικής  Εκπαίδευσης  και  Φορέων  Εποπτείας  Υπουργείου  Εθνικής  Παιδείας  και
Θρησκευμάτων και άλλες Διατάξεις».
                στ. Την υπ’ αριθμ. 6/23.5.2007, απόφαση του Συμβουλίου Ανώτατης
Ακαδημαϊκής  και  Στρατιωτικής  Εκπαίδευσης  (ΣΑΑΣΕ)  με  θέμα  «Διδακτικό
Προσωπικό ΑΣΕΙ (Κάλυψη ΣΣΕ σε Διδακτικό Προσωπικό)».

 ζ.  Τις  υπ’ αριθ.  Φ.  337−8/11/362600  ΥΑ (ΦΕΚ  Γ΄/527/05.06.2008),  Φ.
337−8/13/362602 ΥΑ (ΦΕΚ Γ΄/527/05.06.2008),  και Φ. 337−8/9/362598 ΥΑ (ΦΕΚ
Γ΄/527/05.06.2008), για την έγκριση των προκηρύξεων θέσεων μελών ΔΕΠ της ΣΣΕ.

  η. Το άρθρο 88 του ν. 2883/2010 (ΦΕΚ Α’ 167), «Τροποποίηση Διατάξεων
του  ν.  3187/2003  (ΦΕΚ  Α’ 233)  Ανώτατα  Στρατιωτικά  Εκπαιδευτικά  Ιδρύματα
(ΑΣΕΙ)». 

  θ.  Την  υπ’  αριθ.  ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.11/85/8044/06.05.2011  απόφαση  του
Υπουργού  Εσωτερικών,  Αποκέντρωσης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης
«Προκηρύξεις – εξελίξεις μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίων». 

  ι.    Την  υπ’  αριθμ.  Φ.330/157993/Σ.2636  (ΦΕΚ  Β΄/879/18.05.2011)
απόφαση  του  Υπουργού  Εθνικής  Άμυνας  «Θέματα  Οργάνωσης  και  Διδακτικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού των ΑΣΕΙ».      

ια.  Τις  σχετικές  αιτήσεις  εξέλιξης  της  ενδιαφερομένης  Λέκτορος  στη
βαθμίδα της Επίκουρου Καθηγήτριας.

ιβ. Την υπ’ αριθ. 16 της 23ης Δεκεμβρίου 2015 απόφαση του Εκπαιδευτικού
Συμβουλίου (ΕΣ) του Τμήματος.

ιε. Το επιπλέον μηνιαίο κόστος της εξέλιξης του καθηγητή στην επόμενη
βαθμίδα, το οποίο ανέρχεται  στο ποσό των 437,04 ευρώ και  θα καλυφθεί  από τις
εγγεγραμμένες πιστώσεις της ομάδας ΚΑΕ 0250 του Π/Υ ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ. 
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π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε :

            1. Την πλήρωση θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του
Τμήματος Στρατιωτικών Σπουδών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ), λόγω
εξέλιξης στην επόμενη βαθμίδα, ως ακολούθως:

                   Τομέας: Θεωρητικών Επιστημών.

                   Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με
γνωστικό αντικείμενο «Ψυχολογία».

            2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

                 α.  Βιογραφικό σημείωμα (εγγράφως και σε ηλεκτρονική μορφή).

                 β. Αντίγραφα των Πτυχίων και των Τίτλων Σπουδών. Οι τίτλοι σπουδών
της  αλλοδαπής  να  είναι  αναγνωρισμένοι  από  την  αρμόδια  αρχή  (ΔΟΑΤΑΠ)  και
οποιοδήποτε  ξενόγλωσσο  δικαιολογητικό  έγγραφο  να  συνοδεύεται  από  επίσημη
σχετική μετάφραση.

                 γ. Πλήρες αναλυτικό υπόμνημα, για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα
επιστημονικά δημοσιεύματα (εγγράφως και σε ηλεκτρονική μορφή).

                 δ. Πιστοποιητικό του αρμοδίου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, στο
οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της Ελληνικής ιθαγένειας.
Προκειμένου, για πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό
της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

                ε. Πιστοποιητικό Υγείας θα ζητηθεί μετά την πρόσληψη.

3. Για τα παραπάνω δικαιολογητικά, διευκρινίζονται τα εξής :

α.  Τα αναγραφόμενα  στο  βιογραφικό σημείωμα,  καθώς  και  κάθε  άλλη
σχετική αναφορά, υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης.

β.  Απολύτως  απαραίτητα  δικαιολογητικά  θεωρούνται  το  βιογραφικό
σημείωμα, επικυρωμένο αντίγραφο όλων των πτυχίων και των τίτλων σπουδών των
υποψηφίων,  αναλυτικό  υπόμνημα  για  τα  υποβαλλόμενα  πρωτότυπα  επιστημονικά
δημοσιεύματα,  καθώς και  τις   επιστημονικές  εργασίες,  τα οποία υποβάλλονται  σε
αριθμό αντίστοιχο των μελών της Εκλεκτορικής Επιτροπής, καθώς και των μελών της
Αξιολογικής Επιτροπής.

γ. Τα δικαιολογητικά των παραγράφων 2δ και 2ε πρέπει να κατατεθούν
από τους υποψήφιους, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής
διαδικασίας εκλογής.

           4. Η καταφατική ή αρνητική δήλωση, που αντικατέστησε το αντίγραφο του
ποινικού  μητρώου  δικαστικής  χρήσης  θα  αναζητηθεί,  αυτεπαγγέλτως,  από  την
υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της πράξης διορισμού.

           5.  Οι  υποψήφιοι  πρέπει  να  έχουν  εκπληρώσει  τις  στρατιωτικές  τους
υποχρεώσεις  ή  να  μην  υπέχουν  χρηματική  υποχρέωση  για  αυτές  ή  να  έχουν
απαλλαγεί νόμιμα, από αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πράξης διορισμού τους. Για
το  λόγο αυτό,  υποχρεούνται  να καταθέσουν  πριν  το  διορισμό τους  πιστοποιητικό
τύπου Α΄ του αρμοδίου στρατολογικού Γραφείου.

            6. Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, οι υποψήφιοι που δεν έχουν
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εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από
αυτές,  κατά  το  χρόνο  υποβολής  της  υποψηφιότητάς  τους,  δεσμεύονται  ότι  θα
προσκομίσουν  τα  σχετικά  δικαιολογητικά  πριν  την  έκδοση  της  πράξης  διορισμού
τους.

            7. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει
για πολίτες  κράτους – μέλους  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης, στο οποίο δεν υφίσταται
στρατιωτική θητεία.

             8. Οι ανωτέρω πολίτες, πλην Ελλήνων, 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  ελληνικής  γλώσσας,  από  το  οποίο  θα
αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας. 

9. Η κατάθεση και παραλαβή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών μπορεί
να γίνει απευθείας στη Γραμματεία της Κοσμητείας της ΣΣΕ ή ταχυδρομικώς με
συστημένη επιστολή (με ευανάγνωστη ημερομηνία και σφραγίδα),  με ευθύνη του
υποψηφίου/αποστολέα, μέχρι δύο (2) μήνες από την ημερομηνία του εγγράφου
της ανακοίνωσης στον ημερήσιο τύπο, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου
10 του ν.3187/2003 (ΦΕΚ 223 Α΄) στην παρακάτω διεύθυνση:

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Κοσμητεία, 
Λεωφόρος Βάρης – Κορωπίου, Βάρη Αττικής ΒΣΤ 902

          10.  Διευκρινίζεται  ότι  αιτήσεις  μέσω τηλεομοιοτυπίας και  ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου δεν γίνονται δεκτές. 

          11.   Επισημαίνεται, ιδιαίτερα, ότι η ΣΣΕ δεν είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει
τους υποψηφίους για φακέλους που έχουν ελλιπή δικαιολογητικά.

          12.   Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε: 

• στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων
(ΣΣΕ), κάθε εργάσιμη ημέρα από 09:00 έως 13:00 ώρα, και στα τηλέφωνα: 210 890
4217,  210 890 4218 και 

• στην ιστοσελίδα της Σ.Σ.Ε.: www.sse.gr 

Ακριβές Αντίγραφο

Ανδρέας Αντωνόπουλος
ΜΥ/ΠΕ

Ταξχος Δημήτριος Μάνος
Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Η Σ
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