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Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ 
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΔ ΧΡΗΑΗΑ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ 

 
   1. Γεληθά 
 
  Ζ ρνιή Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθψλ (Αλψηεξε ηξαηησηηθή ρνιή Τπα-
μησκαηηθψλ) κε έδξα ηα Σξίθαια Θεζζαιίαο, γηα ηελ θάιπςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 
αλαγθψλ ηεο, γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2016 - 2017, πξνθεξχζζεη ηελ πξφζιεςε, 
κε επηινγή, δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ κε σξηαία απνδεκίσζε. 

 

2. Πξνζφληα Τπνςεθίσλ - Θέζεηο πξνο Κάιπςε 

 

  α.  Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα πιεξνχλ ηα παξαθάησ απαηηνχκελα γε-
ληθά πξνζφληα : 

 

   (1) Να είλαη Έιιελεο πνιίηεο. 
 

    (α) Γηα φζνπο έρνπλ απνθηήζεη ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα κε 
πνιηηνγξάθεζε πξέπεη λα έρεη παξέιζεη έλα (1) ηνπιάρηζηνλ έηνο απφ ηελ απφ-
θηεζή ηεο, κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. 
 

    (β) Γηθαηνχληαη επίζεο λα είλαη ππνςήθηνη θαη φζνη απέθηε-
ζαλ ηελ Διιεληθή ηζαγέλεηα κε πνιηηνγξάθεζε αιιά δελ έρεη παξέιζεη έλα (1) έηνο 
απφ ηελ απφθηεζή ηεο, εθφζνλ κέρξη ηελ απφθηεζή ηεο ήηαλ ππήθννη θξάηνπο κέ-
ινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

     (2)  Γχλαληαη επίζεο λα είλαη ππνςήθηνη θαη πνιίηεο ησλ Κξαηψλ 
- Μειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

 Γηα ηνπο πνιίηεο απηνχο απαηηείηαη ε γλψζε ηεο ειιεληθήο 
γιψζζαο ζε βαζκφ επαξθή (Β' Δπηπέδνπ) γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, 
ε νπνία απνδεηθλχεηαη κε Πηζηνπνηεηηθφ Διιελνκάζεηαο, πνπ ρνξεγείηαη απφ ην 
Κέληξν ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο, φπσο επίζεο απνδεηθλχεηαη κε αληίζηνηρν πηζην-
πνηεηηθφ ηνπ ρνιείνπ ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ 
Θεζζαινλίθεο, ην νπνίν ρνξεγείηαη χζηεξα απφ ζρεηηθή εμέηαζε ηνπ ππνςεθίνπ ή 
απφ άιιε ρνιή ή απφ ζρνιείν Διιεληθήο Γιψζζαο. 

 

   (3)  Να κελ έρνπλ ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηψκαηα. 

 

   (4) Να κελ δηψθνληαη ή λα κελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα ηα πνηληθά 
αδηθήκαηα ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα (Ν. 3528/07). 
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   (5) Οη άξξελεο ππνςήθηνη κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξν-
ζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, λα έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ζηξα-
ηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο, ή λα έρνπλ λφκηκα απαιιαγεί απφ απηέο. Γελ απαηηεί-
ηαη εθπιήξσζε ησλ ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ γηα ηνπο πνιίηεο θξάηνπο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο, γηα ηνπο νπνίνπο δελ πξνβιέπεηαη ζηε ρψξα ηνπο ππνρξε-
σηηθή ζηξάηεπζε, γεγνλφο ην νπνίν ην απνδεηθλχνπλ κε δηθή ηνπο κέξηκλα, πξν-
ζθνκίδνληαο αληίζηνηρε βεβαίσζε απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο ηνπο, 
επίζεκα κεηαθξαζκέλε. 

 

   (6)  Να έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο θαη λα κελ έρνπλ ππεξβεί 
ην 64ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2016. 

 

   (7) Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειφηεηα πνπ απαη-
ηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο ζέζεο, γηα ηελ νπνία πξνζιακβά-
λνληαη. 

 

   (8) Να θαηέρνπλ ηνπο απαηηνχκελνπο ηίηινπο ζπνπδψλ, κέρξη 
ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη ζε 
πεξίπησζε πνπ ν ηίηινο έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή λα θαηέρνπλ βεβαίσζε η-
ζνηηκίαο θαη αληηζηνηρίαο απφ ην ΓΟΑΣΑΠ ή ην πξψελ ΓΗΚΑΣΑ. 

 

   (9) ε πεξίπησζε πνπ θαηέρνπλ δεκφζηα ζέζε, λα κελ ππφθεη-
ληαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ Nφκσλ 1256/1982 θαη 1305/1982 (Πεξί Πνιπζεζίαο). 
Σαθηηθνί ππάιιεινη ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ ΝΠΓΓ, ησλ ΟΣΑ α' θαη β' βαζκίδαο θαη ησλ 
Αλεμαξηήησλ Αξρψλ, νη νπνίνη δηνξίζζεθαλ βάζεη ηνπ Ν. 2190/94, δελ έρνπλ δη-
θαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία πιήξσζεο ζέζεσλ ηνπ δεκνζίνπ θαη ηνπ επξχ-
ηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα πξηλ ζπκπιεξσζεί πεληαεηία απφ ηελ εκεξνκελία δηνξη-
ζκνχ ηνπο. Ζ απαγφξεπζε απηή αθνξά απνθιεηζηηθά ηνπο κφληκνπο ππαιιήινπο 
ησλ αλσηέξσ θνξέσλ, ε ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ησλ νπνίσλ ξπζκίδεηαη απφ ηνλ 
Τπαιιειηθφ Κψδηθα. Ζ απαγφξεπζε δελ ηζρχεη γηα ηνπο ππαιιήινπο πνπ αζρν-
ινχληαη ζηνπο αλσηέξσ θνξείο κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δίθαηνπ ανξίζηνπ ή 
νξηζκέλνπ ρξφλνπ, αθφκε θαη αλ απηνί έρνπλ πξνζιεθζεί βάζεη ηνπ Ν. 2190/94 
θαη θαηέρνπλ νξγαληθέο ζέζεηο. 

 

  β. Σα αλσηέξσ γεληθά πξνζφληα, ζα πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ηφζν θα-
ηά ηελ ηειεπηαία εκέξα πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, φζν θαη θαηά ην ρξφ-
λν δηνξηζκνχ. 

   

  γ. Γηα ην Σκήκα Αθαδεκατθήο Δθπαίδεπζεο 
 

   (1) Πξνθεξχζζνληαη νη παξαθάησ ζέζεηο γηα δηδαζθαιία, ησλ 
αληίζηνηρσλ καζεκάησλ θαη θνηλνπνηείηαη ην ζχλνιν ηνπ κέγηζηνπ αξηζκνχ σξψλ 
απαζρφιεζεο γηα θάζε ππνςήθην θαηά κάζεκα, φπσο παξαθάησ: 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΜΨΖ6-ΡΝΩ



-3- 

. /. 

Α/Α ΜΑΘΖΜΑ 

 
 

ΘΔΔΗ 

 ΜΔΓΗΣΟ 
ΤΝΟΛΟ     

ΧΡΧΝ ΓΗΑ 
ΚΑΘΔ               

ΤΠΟΦΖΦΗΟ 

ΥΡΟΝΗΚΖ                       
ΠΔΡΗΟΓΟ                          

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 
  

ΠΑΡ/ΔΗ 

1 Ηζηνξία 4 84 
Απφ 31 Οθη 16 
έσο 03 Φεβ 17. 

 

2 Φπρνινγία 4 84 
Απφ 20 Φεβ έσο 
31 Ματ 17. 

 

3 
Πεξηβαιινληνινγηθή 

Δθπαίδεπζε 
2 84 

Απφ 31 Οθη 16 
έσο 03 Φεβ 17. 

 

4 
Κνηλσληνινγία -            

Δπηθνηλσληνινγία 
4 84 

Απφ 20 Φεβ έσο 
31 Ματ 17. 

 

5 
Γηνίθεζε                  

Δπηρεηξήζεσλ -   Man-
agement 

4 84 
Απφ 31 Οθη 16 
έσο 03 Φεβ 17. 

 

6 
Πιεξνθνξηθή                     

1
νπ

   Έηνπο 
4 84 

Απφ 31 Οθη 16 
έσο 31 Ματ 17. 

 

7 
Πιεξνθνξηθή                     

2
νπ

   Έηνπο 
4 84 

Απφ 31 Οθη 16 
έσο 31 Ματ 17. 

 

8 
Αγγιηθά 1

νπ
 & 2

νπ
    

Έηνπο 
10 168 

Απφ 31 Οθη 16 
έσο 31 Ματ 17. 

 

9 Φπζηθή  1
νπ

 Έηνπο 4 128 
Απφ 31 Οθη 16 
έσο 31 Ματ 17. 

 

10 Φπζηθή  2
νπ

 Έηνπο 4 84 
Απφ 20 Φεβ έσο 
31 Ματ 17. 

 

11 
ηνηρεία                         

πληαγκαηηθνχ -          
Γηεζλνχο   Γηθαίνπ 

4 84 
Απφ 20 Φεβ έσο 
31 Ματ 17. 

 

12 Αλψηεξα  Μαζεκαηηθά 4 84 
Απφ 20 Φεβ έσο 
31 Ματ 17. 

 

 

(2) Σα απαηηνχκελα εηδηθά πξνζφληα γηα ηελ θάιπςε ησλ πα-
ξαπάλσ ζέζεσλ, είλαη ηα αθφινπζα: 

 

     (α) Βαζηθφο ηίηινο πνπδψλ (σο βαζηθφ πξνζφλ δηνξη-
ζκνχ). 

 

    (β) Γηδαθηνξηθφο ή Μεηαπηπρηαθφο Σίηινο πνπδψλ επί ηνπ 
γλσζηηθνχ ή επί ζπλαθνχο γλσζηηθνχ θαηά κάζεκα (εθφζνλ θαηέρεηαη ν βαζηθφο 
ηίηινο ζπνπδψλ). 

 

    (γ) ε πεξίπησζε κε θάιπςεο ησλ πξνθεξπζζνκέλσλ ζέ-
ζεσλ απφ φζνπο θαηέρνπλ Μεηαπηπρηαθνχο ή Γηδαθηνξηθνχο ηίηινπο πνπδψλ, 
απηέο ζα θαιχπηνληαη απφ θαηφρνπο ηνπ Βαζηθνχ Σίηινπ πνπδψλ. 
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    (δ) Βαζηθνί Σίηινη πνπδψλ θαηά κάζεκα, φπσο παξαθά-
ησ: 

     1/  Ηζηνξία 

 

 Πηπρίν Σκήκαηνο Ηζηνξίαο Φηινζνθηθήο ρνιήο 
ΑΔΗ (κε θαηεχζπλζε - εηδίθεπζε Ηζηνξία) ή Σκήκαηνο Ηζηνξίαο άιιεο Παλεπηζηεκη-
αθήο ρνιήο ΑΔΗ (κε θαηεχζπλζε - εηδίθεπζε Ηζηνξία). 

 

      2/ Φπρνινγία 

 

 Πηπρίν Σκήκαηνο Φπρνινγίαο Παλεπηζηεκηαθήο 
ρνιήο ΑΔΗ ή πηπρίν Φηινζνθηθήο ρνιήο ΑΔΗ (κε θαηεχζπλζε - εηδίθεπζε Φπρν-
ινγία).  

 

     3/ Πεξηβαιινληνινγηθή Δθπαίδεπζε 
 

      Πηπρίν Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο ΑΔΗ. 
 

     4/ Κνηλσληνινγία - Δπηθνηλσληνινγία 
 

      Πηπρίν Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο ΑΔΗ.  
  

     5/ Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ - Management 
 

      Πηπρίν Σκήκαηνο Οξγάλσζεο Γηνίθεζεο Δπηρεη-
ξήζεσλ ΑΔΗ. 
 

     6/ Πιεξνθνξηθή 1νπ  Έηνπο 

 

      Πηπρίν Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ΑΔΗ ή Σκήκαηνο 
Πιεξνθνξηθήο άιιεο Παλεπηζηεκηαθήο ρνιήο ΑΔΗ. 

 

     7/ Πιεξνθνξηθή 2νπ Έηνπο 

 

      Πηπρίν Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ΑΔΗ ή Σκήκαηνο 
Πιεξνθνξηθήο άιιεο Παλεπηζηεκηαθήο ρνιήο ΑΔΗ. 
 

     8/     Αγγιηθά 1νπ θαη 2νπ Έηνπο 

 

      Πηπρίν Σκήκαηνο Αγγιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινιν-
γίαο Φηινζνθηθήο ρνιήο ΑΔΗ. 

 

     9/ Φπζηθή 1νπ Έηνπο 

 

      Κάηνρνη Πηπρίνπ Σκήκαηνο Φπζηθήο ρνιήο Θεηη-
θψλ Δπηζηεκψλ ΑΔΗ. 
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      10/ Φπζηθή 2νπ Έηνπο 

 

      Κάηνρνη Πηπρίνπ Σκήκαηνο Φπζηθήο ρνιήο Θεηη-
θψλ Δπηζηεκψλ ΑΔΗ. 

 

      11/ ηνηρεία πληαγκαηηθνχ - Γηεζλνχο Γηθαίνπ 

 

      Πηπρίν Σκήκαηνο Ννκηθήο ρνιήο ΑΔΗ ή Σκήκαηνο 
Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ ΑΔΗ. 
 

     12/ Αλψηεξα Μαζεκαηηθά 
 

      Πηπρίν Σκήκαηνο Μαζεκαηηθψλ ΑΔΗ ρνιήο Θεηη-
θψλ Δπηζηεκψλ. 

 

   (3) H γλψζε μέλσλ γισζζψλ (Αγγιηθά - Γαιιηθά - Γεξκαληθά 
θ.α.) δελ απνηειεί απαξαίηεην πξνζφλ γηα ηελ θάιπςε ησλ παξαπάλσ ζέζεσλ, 
εμαηξνπκέλνπ ηνπ καζήκαηνο Αγγιηθψλ γηα ην νπνίν απαηηείηαη Πηπρίν Σκήκαηνο  
Αγγιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο Φηινζνθηθήο ρνιήο ΑΔΗ. 

 

   (4) Γηα ηκήκαηα ΑΔΗ ή Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (ΔΑΠ) 
ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ, ησλ νπνίσλ ν ηίηινο 
ζπνπδψλ δελ ηαπηίδεηαη επαθξηβψο κε ηνλ δεηνχκελν ζηα παξαπάλσ εηδηθά πξν-
ζφληα, νη ππνςήθηνη γηα λα γίλνπλ απνδεθηνί, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ καδί κε 
ηνλ ηίηιν ζπνπδψλ ηνπο κηα βεβαίσζε απφ ηε ρνιή ηνπο, ζηελ νπνία λα βεβαηψ-
λεηαη φηη ν ηίηινο απηφο ζηεξίδεηαη ζε ζπνπδέο πνπ θαιχπηνπλ κε πιήξε επάξ-
θεηα ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ή είλαη ηζφηηκνο θαη ηαπηφζεκνο θαηά πεξηερφκελν/ 
εηδηθφηεηα, κε ηνλ ηίηιν πνπ δεηείηαη κε ηελ πξνθήξπμε. 

  

  δ.      Γηα ην Σκήκα Σερληθήο Δθπαίδεπζεο 

 

   (1) Πξνθεξχζζνληαη νη παξαθάησ ζέζεηο πξνο θάιπςε, ησλ α-
ληίζηνηρσλ καζεκάησλ θαη θνηλνπνηείηαη ην ζχλνιν ηνπ κέγηζηνπ αξηζκνχ σξψλ 
απαζρφιεζεο γηα θάζε ππνςήθην θαηά κάζεκα, φπσο παξαθάησ: 

 

Α/Α ΜΑΘΖΜΑ 

 
 
 

ΘΔΔΗ 

 ΜΔΓΗΣΟ 
ΤΝΟΛΟ     

ΧΡΧΝ ΓΗΑ 
ΚΑΘΔ               

ΤΠΟΦΖΦΗΟ 

ΥΡΟΝΗΚΖ                       
ΠΔΡΗΟΓΟ                           

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 
  

ΠΑΡ/ΔΗ 

1 Σερληθφ  ρέδην 4 84 
Απφ 20 Φεβ έσο 
31 Ματ 17. 

 

2 
Γεληθέο Αξρέο  
Μεραλνινγίαο 

4 84 
Απφ 31 Οθη 16 
έσο 03 Φεβ 17. 

 

3 Ζιεθηξνηερλία 4 84 
Απφ 20 Φεβ έσο 
31 Ματ 17. 
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(2) Σα απαηηνχκελα εηδηθά πξνζφληα γηα ηελ θάιπςε ησλ πα-
ξαπάλσ ζέζεσλ, είλαη ηα αθφινπζα: 

 

    (α) Βαζηθφο ηίηινο πνπδψλ (σο βαζηθφ πξνζφλ δηνξη-
ζκνχ). 

 

    (β) Γηδαθηνξηθφο ή Μεηαπηπρηαθφο Σίηινο πνπδψλ επί ηνπ 
γλσζηηθνχ ή επί ζπλαθνχο γλσζηηθνχ θαηά κάζεκα αληηθεηκέλνπ (εθφζνλ θαηέρε-
ηαη ν βαζηθφο ηίηινο ζπνπδψλ). 

 

    (γ) ε πεξίπησζε κε θάιπςεο ησλ πξνθεξπζζνκέλσλ ζέ-
ζεσλ απφ φζνπο θαηέρνπλ Μεηαπηπρηαθνχο ή Γηδαθηνξηθνχο ηίηινπο πνπδψλ, 
απηέο ζα θαιχπηνληαη απφ θαηφρνπο ηνπ Βαζηθνχ Σίηινπ πνπδψλ. 

 

    (δ) Βαζηθνί Σίηινη πνπδψλ θαηά κάζεκα, φπσο παξαθά-
ησ: 

   

     1/ Σερληθφ ρέδην 

 

      Κάηνρνη Πηπρίνπ Σκήκαηνο Μεραλνιφγνπ Μεραλη-
θνχ Πνιπηερληθήο ρνιήο ΑΔΗ ή Κάηνρνη Πηπρίνπ Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ Πνιπ-
ηερληθήο ρνιήο ΑΔΗ . 
 

     2/  Γεληθέο Αξρέο Μεραλνινγίαο 

 

      α/ Κάηνρνη Πηπρίνπ Σκήκαηνο Μεραλνιφγνπ 
Μεραληθνχ Πνιπηερληθήο ρνιήο ΑΔΗ ή Πηπρίνπ Σκήκαηνο Μεραλνιφγνπ ΣΔΗ. 

 

β/   Δηδηθφηεξα νη θάηνρνη Πηπρίνπ Σκήκαηνο Με-
ραλνιφγνπ ΣΔΗ ζα έπνληαη ησλ θαηφρσλ Πηπρίσλ Σκήκαηνο Μεραλνιφγνπ Μερα-
ληθνχ Πνιπηερληθήο ρνιήο ΑΔΗ θαηά ηελ αμηνιφγεζε θαη ζα πξνζιακβάλνληαη κφ-
λν ζε πεξίπησζε κε θάιπςεο ησλ πξνθεξπρζεηζψλ ζέζεσλ απφ θαηφρνπο πηπρί-
νπ ΑΔΗ. 
 

 3/ Ζιεθξνηερλία 

   

 α/  Κάηνρνη Πηπρίνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγνπ 
Μεραληθνχ Πνιπηερληθήο ρνιήο ΑΔΗ ή Πηπρίνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγνπ ΣΔΗ. 

 

β/  Δηδηθφηεξα νη θάηνρνη Πηπρίνπ Σκήκαηνο Ζ-
ιεθηξνιφγνπ ΣΔΗ ζα έπνληαη ησλ θαηφρσλ Πηπρίσλ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγνπ Με-
ραληθνχ Πνιπηερληθήο ρνιήο ΑΔΗ θαηά ηελ αμηνιφγεζε θαη ζα πξνζιακβάλνληαη 
κφλν ζε πεξίπησζε κε θάιπςεο ησλ πξνθεξπρζεηζψλ ζέζεσλ απφ θαηφρνπο 
πηπρίνπ ΑΔΗ. 
 

    (3) H γλψζε μέλσλ γισζζψλ (Αγγιηθά - Γαιιηθά - Γεξκαληθά 
θ.α.) δελ απνηειεί απαξαίηεην πξνζφλ γηα ηελ θάιπςε ησλ παξαπάλσ ζέζεσλ. 
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   (4) Γηα ηκήκαηα ΑΔΗ-ΣΔΗ ή Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ 
(ΔΑΠ) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΑΔΗ, ησλ νπνίσλ ν ηίη-
ινο ζπνπδψλ δελ ηαπηίδεηαη επαθξηβψο κε ηνλ δεηνχκελν ζηα παξαπάλσ εηδηθά 
πξνζφληα, νη ππνςήθηνη γηα λα γίλνπλ απνδεθηνί, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ 
καδί κε ηνλ ηίηιν ζπνπδψλ ηνπο κηα βεβαίσζε απφ ηε ρνιή ηνπο ζηελ νπνία λα 
βεβαηψλεηαη φηη ν ηίηινο απηφο ζηεξίδεηαη ζε ζπνπδέο πνπ θαιχπηνπλ κε πιήξε 
επάξθεηα ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ή είλαη ηζφηηκνο θαη ηαπηφζεκνο θαηά πεξηε-
ρφκελν / εηδηθφηεηα, κε ηνλ ηίηιν πνπ δεηείηαη κε ηελ πξνθήξπμε. 

 

  ε. Γηα ην Σκήκα ηξαηησηηθήο Δθπαίδεπζεο 
 

   (1) Πξνθεξχζζνληαη νη παξαθάησ ζέζεηο γηα δηδαζθαιία, ησλ 
αληίζηνηρσλ καζεκάησλ θαη θνηλνπνηείηαη ην ζχλνιν ηνπ κέγηζηνπ αξηζκνχ σξψλ 
απαζρφιεζεο γηα θάζε ππνςήθην θαηά κάζεκα, φπσο παξαθάησ: 

  

Α/Α ΜΑΘΖΜΑ 

 
 

ΘΔΔΗ 

 ΜΔΓΗΣΟ 
ΤΝΟΛΟ     

ΧΡΧΝ ΓΗΑ 
ΚΑΘΔ               

ΤΠΟΦΖΦΗΟ 

ΥΡΟΝΗΚΖ                       
ΠΔΡΗΟΓΟ                           

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 
  

ΠΑΡ/ΔΗ 

1 
ηξαηησηηθή 

Ηζηνξία - Γεσγξαθία 
4 84 

Απφ 31 Οθη 16 έσο 
03 Φεβ 17. 

 

2 
ηξαηησηηθφο Πνηληθφο 

Κψδηθαο 
4 84 

Απφ 31 Οθη 16 έσο 
03 Φεβ 17. 

 

3 Κνιχκβεζε 1 140 
Απφ 31 Οθη 16 έσο 
31 Ματ 17. 

 

4 Πεηνζθαίξηζε 2 140 
Απφ 31 Οθη 16 έσο 
31 Ματ 17. 

 

5 Καιαζνζθαίξηζε 2 140 
Απφ 31 Οθη 16 έσο 
31 Ματ 17. 

 

6 
Κιαζζηθφο                
Αζιεηηζκφο 

12 140 
Απφ 31 Οθη 16 έσο 
31 Ματ 17. 

 

7 Αληηζθαίξηζε 1 140 
Απφ 31 Οθη 16 έσο 
31 Ματ 17. 

 

    

   (2) Σα απαηηνχκελα εηδηθά πξνζφληα γηα ηελ θάιπςε ησλ πα-
ξαπάλσ ζέζεσλ, είλαη ηα αθφινπζα: 

 

    (α) Βαζηθφο ηίηινο πνπδψλ (σο βαζηθφ πξνζφλ δηνξη-
ζκνχ). 

 

    (β) Γηδαθηνξηθφο ή Μεηαπηπρηαθφο Σίηινο πνπδψλ επί ηνπ 
γλσζηηθνχ ή επί ζπλαθνχο γλσζηηθνχ θαηά κάζεκα αληηθεηκέλνπ (εθφζνλ θαηέρε-
ηαη ν βαζηθφο ηίηινο ζπνπδψλ). 

 

    (γ) ε πεξίπησζε κε θάιπςεο ησλ πξνθεξπζζνκέλσλ ζέ-
ζεσλ απφ φζνπο θαηέρνπλ Μεηαπηπρηαθνχο ή Γηδαθηνξηθνχο ηίηινπο πνπδψλ, 
απηέο ζα θαιχπηνληαη απφ θαηφρνπο ηνπ Βαζηθνχ Σίηινπ πνπδψλ. 
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    (δ) Βαζηθνί Σίηινη πνπδψλ θαηά κάζεκα, φπσο παξαθά-
ησ: 

 

     1/  ηξαηησηηθή Ηζηνξία - ηξαηησηηθή Γεσγξαθία  

 
      α/ Αλψηαηνη ή Αλψηεξνη Αμθνί ε.α. απφθνηηνη 
ΑΔΗ θαη ηεο ΔΘΑ ή ηεο ΑΠ (ή ΑΓΗΠΟ) ή ΓΗΔΠ, κε πξνζθφκηζε αληίζηνηρνπ 
πηπρίνπ ησλ παξαπάλσ ζρνιψλ θαη κε πηζηνπνηεηηθφ ζπνπδψλ ηεο παξαγσγηθήο 
ζρνιήο πξνέιεπζεο ζην νπνίν λα αλαγξάθεηαη ε βαζκνινγία απνθνίηεζεο.  
     
      β/ ε πεξίπησζε κε θάιπςεο ησλ πξνθεξπζ-
ζνκέλσλ ζέζεσλ απφ απφθνηηνπο ηεο ΔΘΑ ή ηεο ΑΠ (ή ΑΓΗΠΟ) ή ΓΗΔΠ, απ-
ηέο ζα θαιχπηνληαη απφ αλψηαηνπο ή αλψηεξνπο Αμθνχο ε.α. απφθνηηνπο ΑΔΗ. 
      

     2/  ηξαηησηηθφο Πνηληθφο Κψδηθαο 
 

      Κάηνρνη Πηπρίνπ Σκήκαηνο Ννκηθήο ρνιήο ΑΔΗ. 
 

     3/ Κνιχκβεζε 
 

       Κάηνρνη Πηπρίνπ ΣΔΦΑΑ κε εηδηθφηεηα ζηελ Κν-
ιχκβεζε. 

 

     4/  Πεηφζθαηξα (Βφιετ) 

 

      Κάηνρνη Πηπρίνπ ΣΔΦΑΑ κε εηδηθφηεηα ζηελ Πεηφ-
ζθαηξα (Βφιετ). 
 

     5/  Καιαζφζθαηξα (Μπάζθεη) 
 

       Κάηνρνη Πηπρίνπ ΣΔΦΑΑ κε εηδηθφηεηα ζηελ Κα-
ιαζφζθαηξα (Μπάζθεη). 

 

      6/  Κιαζζηθφο Αζιεηηζκφο 
 

       Κάηνρνη Πηπρίνπ ΣΔΦΑΑ κε εηδηθφηεηα ζηνλ 
Κιαζζηθφ Αζιεηηζκφ. 

 

     7/ Αληηζθαίξηζε (Σέληο) 

 

      Κάηνρνη Πηπρίνπ ΣΔΦΑΑ κε εηδηθφηεηα ζηελ Αληη-
ζθαίξηζε (Σέληο). 

 

   (3) H γλψζε μέλσλ γισζζψλ (Αγγιηθά - Γαιιηθά - Γεξκαληθά 
θ.α.) δελ απνηειεί απαξαίηεην πξνζφλ γηα ηελ θάιπςε ησλ παξαπάλσ ζέζεσλ. 

   (4) Γηα ηκήκαηα ΑΔΗ ή Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (ΔΑΠ) 
ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ, ησλ νπνίσλ ν ηίηινο 
ζπνπδψλ δελ ηαπηίδεηαη επαθξηβψο κε ηνλ δεηνχκελν ζηα παξαπάλσ εηδηθά πξν-
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ζφληα , νη ππνςήθηνη γηα λα γίλνπλ απνδεθηνί, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ καδί κε 
ηνλ ηίηιν ζπνπδψλ ηνπο κηα βεβαίσζε απφ ηε ρνιή ηνπο ζηελ νπνία λα βεβαηψ-
λεηαη φηη ν ηίηινο απηφο ζηεξίδεηαη ζε ζπνπδέο πνπ θαιχπηνπλ κε πιήξε επάξ-
θεηα ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ή είλαη ηζφηηκνο θαη ηαπηφζεκνο θαηά πεξηερφκελν / 
εηδηθφηεηα, κε ηνλ ηίηιν πνπ δεηείηαη κε ηελ πξνθήξπμε. 
 

 3. Γεληθά Καζήθνληα - Τπνρξεψζεηο Καζεγεηψλ 

 

  Σα θαζήθνληα πνπ ζα θιεζνχλ λα αλαιάβνπλ νη δηνξηζζέληεο θαζε-
γεηέο ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηε ζχκβαζεο εξγαζίαο, πνπ ππνγξάθεηαη κεηα-
μχ ηεο ρνιήο θαη ηνπ δηνξηζζέληνο Καζεγεηή-ηξηαο. 
 

 4. Γηθαηνινγεηηθά 
 

  α. Όζνη επηζπκνχλ λα πξνζιεθζνχλ ζηηο παξαπάλσ ζέζεηο πξέπεη 
λα ππνβάιινπλ (ζε δηαθάλεηεο εληφο πιαζηηθνχ ληνζηέ κε έιαζκα) ζηε ρνιή κέ-
ρξη ηελ 20 Mαη 16 ηα αθφινπζα έληππα - δηθαηνινγεηηθά: 

 

   (1) Τπνρξεσηηθά 
 

    (α) Αίηεζε-Τπεχζπλε δήισζε, ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην 
ηεο ππνγξαθήο, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπο, φπσο απηά 
απνηππψλνληαη ζην δειηίν αζηπλνκηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο, φπσο ζπλεκκέλν ππφ-
δεηγκα, καδί κε κία (1) πξφζθαηε έγρξσκε θσηνγξαθία (ηχπνπ ηαπηφηεηαο). 

 

    (β)  Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, ζην νπνίν ζα παξαηίζεληαη ζχ-
ληνκα βηνγξαθηθά ζηνηρεία (νλνκαηεπψλπκν, έηνο θαη ηφπνο γέλλεζεο, ζεκεξηλή 
απαζρφιεζε, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, δηεχζπλζε θαη ηειέθσλα επηθνηλσλίαο, 
αζθαιηζηηθφο θνξέαο, αξηζκφο κεηξψνπ αζθάιηζεο, ΑΜΚΑ). 
 

    (γ)  Πηπρία θαη δηπιψκαηα, επίζεκα κεηαθξαζκέλα θαηά 
πεξίπησζε, απφ ηα νπνία ζα απνδεηθλχνληαη νη ζπνπδέο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 

 

    (δ)  Φσηνηππία ησλ δχν φςεσλ ηνπ δειηίνπ αζηπλνκηθήο 
ηαπηφηεηαο ή ηνπ δηαβαηεξίνπ ηνπ (-ηεο) αηηνχληνο (-ζαο). 

 

    (ε) Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο απφ ην νπνίν 
λα πξνθχπηεη ε ειιεληθή ηζαγέλεηα θαζψο θαη ν ηξφπνο θαη ε αθξηβήο εκεξνκελία 
θηήζεο απηήο. 

 

    (ζη) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ N.1599/86, ζεσξεκέλε γηα ην 
γλήζην ηεο ππνγξαθήο, φπσο ην ππφδεηγκα ηνπ επηζπλάπηεηαη κε ηελ παξνχζα 
πξνθήξπμε, ζηελ νπνία λα δειψλεη: 
 
     1/ «Έρσ εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο κνπ ππν-
ρξεψζεηο θαη δελ ππέρσ ζήκεξα θακία ζηξαηησηηθή ππνρξέσζε. πλαηλψ δε ζηελ 
απηεπάγγειηε εθ κέξνπο ηεο Τπεξεζίαο αλαδήηεζε πηζηνπνηεηηθνχ ζηξαηνινγηθήο 
θαηάζηαζεο ηχπνπ Α΄, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε εθπιήξσζε ηξαηησηηθψλ 
Τπνρξεψζεσλ ή ε λφκηκε απαιιαγή. Σν πηζηνπνηεηηθφ ζηξαηνινγηθήο θαηάζηα-
ζεο, αλ απαηηεζεί γηα ηελ έθδνζε ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο, ζα αλαδεηεζεί απφ εζάο 

ΑΔΑ: 6ΜΨΖ6-ΡΝΩ



-10- 

. /. 

ππνρξεσηηθά». (γηα ηνπο άξξελεο) 
 
     2/ «Γελ δηψθνκαη ή έρσ θαηαδηθαζζεί γηα ηα πνηληθά 
αδηθήκαηα ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα (Ν.3528/07) θαη ζπλαηλψ ζηελ 
απηεπάγγειηε εθ κέξνπο ηεο Τπεξεζίαο αλαδήηεζε Αληηγξάθνπ πνηληθνχ κεηξψνπ 
γεληθήο ρξήζεο απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο». 
 
     3/ «Γελ θαηέρσ δεκφζηα  ζέζε / Καηέρσ  δεκφζηα 
ζέζε κε ηα εμήο ζηνηρεία:  
 
      α/ Καηεγνξία:………………………  
 
      β/ Βαζκφο:……………………….  
 
      γ/ Δίδνο ζεζεο:………………………... θαη γλσ-
ξίδσ ηνπο πεξηνξηζκνχο πεξί πνιπζεζίαο.» 
 

 

      4/ «Γελ έρσ / έρσ θαηαζέζεη αίηεζε ππνςεθίνπ σ-
ξνκηζζίνπ θαζεγεηή θαη ζε άιιε ρνιή ησλ ΔΓ ζηελ/ζηηο  

 

      α/ ρνιή/-έο…………………………... 

 
      β/ ηα γλσζηηθά αληηθείκελα .……..... 
 
      γ/ Γηα ηηο εμήο ψξεο δηδαζθαιίαο αλά κάζε-
κα…………………………………………………………………………………….» 
 

    (δ)  Σα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απφδεημε πξνυ-
πεξεζίαο ζε εθπαηδεπηηθά θαζήθνληα ζε ζρέζε κε ην ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ αληη-
θείκελν ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ, θαηά πεξίπησζε: 
 

     1/ Οη εξγαδφκελνη ζηνλ δεκφζην θαη ηνλ ηδησηηθφ ην-
κέα: 

 
      α/ Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέ-
α, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζεο ζε εκέξεο ή κήλεο 
θαζψο θαη ην είδνο ηεο δηδαθηηθήο - εθπαηδεπηηθήο  πξνυπεξεζίαο (απφ ην Σκή-
κα Μεηξψνπ ηνπ ΗΚΑ, γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ζην ΗΚΑ). 
 

      β/  Υσξηζηά απφ ηελ αίηεζε, Τπεχζπλε Γήισ-
ζε, ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, φπσο ην ππφδεηγκα ηνπ επηζπλά-
πηεηαη κε ηελ παξνχζα πξνθήξπμε θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ N. 1599/86, 
ζηελ νπνία λα δειψλνληαη επαθξηβψο, ν ρξφλνο θαη ην είδνο ηεο δηδαθηηθήο πξν-
υπεξεζίαο θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ εξγνδφηε, θπζηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο επσλπ-
κίαο ηεο επηρείξεζεο αλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν.  
 
      γ/ ηηο πεξηπηψζεηο θαη κφλν ζ’ απηέο πνπ απφ 
ηελ βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, δελ απνζαθελίδεηαη αλ ε πξνυ-
πεξεζία ζε θάπνην δεκφζην ή ηδησηηθφ θνξέα είλαη δηδαθηηθή, ζην γλσζηηθφ αληη-
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θείκελν ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ, ηφηε απηή ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη θαη απφ βεβαί-
σζε ηνπ νηθείνπ θνξέα ηνπ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ λα απνδεηθλχεη ην εί-
δνο ηεο δηδαθηηθήο πξνυπεξεζίαο αλαγφκελν ζε κήλεο ή εκέξεο. 
 
      δ/ Δπηζεκαίλεηαη φηη βεβαηψζεηο ησλ αζθα-
ιηζηηθψλ θνξέσλ πνπ δελ ζα βεβαηψλεηαη ε πξνυπεξεζία ζε κήλεο ή εκέ-
ξεο δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε ζηε δηαδηθαζία ηεο κνξηνδφηεζεο. 
 

     2/ Οη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο : 
 

      α/ Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέ-
α, ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ε δηάξθεηα θαη ην είδνο ηεο απαζρφιεζεο ζε εκέξεο 
ή κήλεο θαζψο θαη ην είδνο ηεο δηδαθηηθήο-εθπαηδεπηηθήο  πξνυπεξεζίαο. 
 

      β/  Τπεχζπλε δήισζε, ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην 
ηεο ππνγξαθήο, ρσξηζηά απφ ηελ αίηεζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ N. 1599/86, 
φηη ε πξνυπεξεζία είλαη εθπαηδεπηηθή θαη ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο ζέζεο. 
 

      γ/  Τπνβνιή ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο ζε 
δηδαθηηθά θαζήθνληα ή δειηίσλ παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ θαιχπηνπλ ελδεηθηηθά ηε 
δηάξθεηα θαη ην είδνο ηεο δηδαθηηθήο- εθπαηδεπηηθήο πξνυπεξεζίαο. 
 

      δ/  Δπηπιένλ ησλ παξαπάλσ ε πξνυπεξεζία λα 
δειψλεηαη απφ ηνλ ππνςήθην κε Τπεχζπλε Γήισζε, ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο 
ππνγξαθήο, φπσο ην ππφδεηγκα ηνπ επηζπλάπηεηαη κε ηελ παξνχζα πξνθή-
ξπμε θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ N. 1599/86, ζηελ νπνία λα δειψλνληαη επα-
θξηβψο, ν ρξφλνο θαη ην είδνο ηεο δηδαθηηθήο πξνυπεξεζίαο θαζψο θαη ηα ζηνηρεία 
ηνπ εξγνδφηε, θπζηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο επσλπκίαο ηεο επηρείξεζεο αλ πξφθεηηαη 
γηα λνκηθφ πξφζσπν. 

 
     3/  Γηα πξνυπεξεζία ε νπνία έρεη απνθηεζεί ζηελ αι-
ινδαπή, επηπιένλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη θαηά ηηο αλσηέξσ πεξη-
πηψζεηο, ν ππνςήθηνο πξνζθνκίδεη βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε ζηνλ νπνίν απαζρν-
ιήζεθε, θαη ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ν ρξφλνο θαη ην είδνο ηεο απαζρφιεζεο θαη 
βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ, είηε πξφθεηηαη γηα ακηγψο θξαηηθή 
ή ακηγψο ηδησηηθή ή κηθηή αζθάιηζε. Δάλ ν ρξφλνο πξνυπεξεζίαο έρεη δηαλπζεί ζε 
ππεξεζίεο δεκφζηνπ ραξαθηήξα ηεο αιινδαπήο, απνδεηθλχεηαη κε βεβαίσζε ηνπ 
αληίζηνηρνπ δεκφζηνπ θνξέα. ε θάζε πεξίπησζε, ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ζα 
πξέπεη λα είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα θαη επίζεκα κεηαθξαζκέλα, ζχκθσλα κε ηα 
αλαγξαθφκελα ζηελ παξάγξαθν 4α(2)(δ) ηεο παξνχζεο. 

 
    (ε) Δπηζεκαίλνληαη ηα παξαθάησ : 
  

     1/  Οη πξναλαθεξφκελεο βεβαηψζεηο δηδαθηηθήο-
εθπαηδεπηηθήο απαζρφιεζεο (πξνυπεξεζίαο) ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ, ην ρξνλη-
θφ δηάζηεκα απαζρφιεζεο, εάλ είλαη δπλαηφ, ζε κήλεο. 

 

     2/ Ζ αίηεζε θαη νη ππεχζπλεο δειψζεηο πξέπεη λα 
είλαη ζπκπιεξσκέλεο θαη ππνγεγξακκέλεο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ππνςεθίνπο θαη 
ζεσξεκέλεο γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο απφ νπνηαδήπνηε αξκφδηα αξρή, ζχκ-
θσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν.2690/99. 
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     3/ Θα κνξηνδνηείηαη κφλν ε πξνυπεξεζία ζε εθπαη-
δεπηηθά θαζήθνληα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνο πιήξσζε ζέζεο, κεηά ηελ 
απφθηεζε ηνπ βαζηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ κε ηνλ νπνίν ν ππνςήθηνο κεηέρεη ζηε δη-
αγσληζηηθή δηαδηθαζία θαη θαηά ηηο πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη άδεηα α-
ζθήζεσο επαγγέικαηνο, κεηά ηε ιήςε ηεο αδείαο. 
 
   (2) Καηά πεξίπησζε: 
 

    (α) Βαζηθνί Σίηινη πνπδψλ 
 

     1/ Αληίγξαθα ησλ απαηηνπκέλσλ απφ ηελ πξνθήξπμε 
πηπρίσλ ζπνπδψλ, φπνπ λα θαίλεηαη ππνρξεσηηθά ν βαζκφο επίδνζεο ζε δεθα-
βάζκηα θιίκαθα θαζψο θαη ε εκεξνκελία πνπ ν ππνςήθηνο έρεη θαηαζηεί πηπρηνχ-
ρνο.  
 

     2/ Αληί ηνπ αληηγξάθνπ πηπρίνπ, δχλαηαη ν ππνςήθη-
νο λα ππνβάιεη πηζηνπνηεηηθφ ζπνπδψλ απφ ηε Γξακκαηεία ηεο ρνιήο, επί ηνπ 
νπνίνπ ζα αλαγξάθνληαη ηα ίδηα ζηνηρεία σο αλσηέξσ. 
 

     3/  Όζνη ππνςήθηνη επηθαινχληαη πηπρίν ή δίπισκα 
ΑΔΗ ή Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δ-
πηινγήο (ΠΔ), ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο κε ην δεηνχκελν απφ 
ηελ πξνθήξπμε, θαη ησλ νπνίσλ ν ηίηινο ζπνπδψλ δελ ηαπηίδεηαη επαθξηβψο κε 
ηνλ δεηνχκελν ζηα πξναλαθεξζέληα εηδηθά πξνζφληα, γηα λα γίλνπλ απνδεθηνί, ζα 
πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ καδί κε ηνλ ηίηιν ζπνπδψλ ηνπο κηα βεβαίσζε απφ ηε 
ρνιή ηνπο ζηελ νπνία λα βεβαηψλεηαη φηη ν ηίηινο απηφο ζηεξίδεηαη ζε ζπνπδέο 
πνπ θαιχπηνπλ κε πιήξε επάξθεηα ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ή είλαη ηζφηηκνο θαη 
ηαπηφζεκνο θαηά πεξηερφκελν/εηδηθφηεηα, κε ηνλ ηίηιν πνπ δεηείηαη κε ηελ πξνθή-
ξπμε. 
 
    (β) Μεηαπηπρηαθνί ηίηινη ζπνπδψλ επί ησλ γλσζηηθψλ 
αληηθεηκέλσλ ησλ καζεκάησλ, θαζψο θαη επί ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. 
Χο κεηαπηπρηαθνί ηίηινη ζπνπδψλ ζεσξνχληαη νη Σίηινη-Πηπρία επηπέδνπ Μεηαπηπ-
ρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο - Master πνπ απνθηήζεθαλ απφ Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκα-
ηα ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ. 
 
    (γ) Γηδαθηνξηθνί ηίηινη ζπνπδψλ επί ησλ γλσζηηθψλ α-
ληηθεηκέλσλ ησλ καζεκάησλ, θαζψο θαη επί ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Χο 
δηδαθηνξηθνί ηίηινη ζπνπδψλ ζεσξνχληαη νη Σίηινη-Πηπρία νη νπνίνη απνθηήζεθαλ 
απφ Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ επηπέδνπ PhD. 
 
    (δ) Οη ηίηινη πνπ απνθηήζεθαλ απφ παλεπηζηεκηαθά ηδξχ-
καηα ηεο αιινδαπήο λα ζπλνδεχνληαη θαη απφ βεβαίσζε ηζνηηκίαο απφ ην 
ΓΟΑΣΑΠ (ή πξψελ ΓΗΚΑΣΑ). Ζ βαζκνινγία ηνπ πηπρίνπ ζα πξέπεη λα αλαθέξε-
ηαη ζε δεθαβάζκηα θιίκαθα. Δπηπιένλ, ηα μελφγισζζα έγγξαθα λα είλαη λφκηκα 
επηθπξσκέλα θαη λφκηκα κεηαθξαζκέλα. Νφκηκα επηθπξσκέλα ζεσξνχληαη ηα με-
λφγισζζα έγγξαθα ηα νπνία: 
 
     1/ Δίηε έρνπλ επηθπξσζεί απφ ηηο θαηά ηφπνπο αξκφ-
δηεο ειιεληθέο Πξνμεληθέο Αξρέο. 
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      2/ Δίηε έρνπλ εθδνζεί ζε ρψξα πνπ έρεη ζπλππνγξά-
ςεη ηε χκβαζε ηεο Υάγεο θαη θέξνπλ αληί επηθχξσζεο ζρεηηθή επηζεκείσζε 
(apostille) επί ηνπ εγγξάθνπ είηε έρνπλ ζπληαρζεί ή επηθπξσζεί απφ ηηο Πξνμεληθέο 
Αξρέο ρψξαο πνπ έρεη ζπλππνγξάςεη ηελ Δπξσπατθή χκβαζε ηνπ Λνλδίλνπ, 
ρσξίο λα απαηηείηαη ε επηθχξσζή ηνπο απφ ηηο ειιεληθέο Πξνμεληθέο Αξρέο είηε έ-
ρνπλ εθδνζεί ζε ρψξα κε ηελ νπνία ε Διιάδα έρεη ππνγξάςεη δηκεξή ζπκθσλία 
γηα ηε κε επηθχξσζε δεκνζίσλ εγγξάθσλ. 
 
     Νφκηκα κεηαθξαζκέλα ζεσξνχληαη ηα μελφγισζζα έγ-
γξαθα ηα νπνία έρνπλ κεηαθξαζηεί απφ έλαλ απφ ηνπο παξαθάησ θνξείο: 
 
     1/ Απφ Έιιελεο δηθεγφξνπο. 
 
     2/  Απφ δηνξηζκέλνπο ζηα θαηά ηφπνπο Πξσηνδηθεία 
άκηζζνπο εξκελείο. 
 
     3/  Απφ πηπρηνχρνπο ηνπ Σκήκαηνο Ξέλσλ Γισζζψλ 
Μεηάθξαζεο θαη Γηεξκελείαο ηνπ Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ, νη νπνίνη έρνπλ θχξηα ε-
παγγεικαηηθή ελαζρφιεζε ηε κεηάθξαζε γηα ινγαξηαζκφ νπνηαζδήπνηε δεκφζηαο 
αξρήο ή ηξίηνπ επζπλφκελνη γηα ηελ εγθπξφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο. 
 
     4/  Απφ ηε Μεηαθξαζηηθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ 
Δμσηεξηθψλ. 
 
     5/  Απφ ηνπο κφληκνπο ππαιιήινπο Πξνμεληθήο Αξ-
ρήο, εθφζνλ απηνί γλσξίδνπλ ηελ μέλε γιψζζα, ή απφ κεηαθξαζηή πνπ έρεη 
πξνζιεθζεί γηα ην ζθνπφ απηφ ζε νξγαληθή ζεζκνζεηεκέλε ζέζε ζηελ Αξρή ηεο 
Δμσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ ΤΠΔΞ. 
 
     6/  Απφ επίζεκνπο νξθσηνχο κεηαθξαζηέο, εθφζνλ ε 
έιιεηςε πξνζσπηθνχ θαη ηπρφλ εμεηδηθεπκέλε νξνινγία δελ επηηξέπνπλ ηε κεηά-
θξαζε απφ ππάιιειν ηεο Πξνμεληθήο Αξρήο, νη νπνίνη θαηέρνπλ άδεηα άζθεζεο 
επαγγέικαηνο. Χο επίζεκα αλαγλσξηζκέλνη κεηαθξαζηέο - δηεξκελείο ζεσξνχληαη 
νη ηδηψηεο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε θαηαιφγνπο πνπ ηεξνχλ νη επηηφπηεο δηθα-
ζηηθέο αξρέο ησλ νπνίσλ ε γλεζηφηεηα ηεο ππνγξαθήο επηθπξψλεηαη απφ ηηο ειιε-
ληθέο Πξνμεληθέο Αξρέο. 
 

    (ε) Γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ αλαγξάθεηαη βαζκνινγία 
σο βαζκφο ηίηινπ ζπνπδψλ ζα ιακβάλεηαη ν κέζνο φξνο ηεο δεθαβάζκηαο θιίκα-
θαο, ν νπνίνο αληηζηνηρεί ζηνλ αλαγξαθφκελν ραξαθηεξηζκφ πνπ απνδίδνπλ ηα 
Διιεληθά Παλεπηζηήκηα, δειαδή “Άξηζηα'' ν βαζκφο 9,25, ''Λίαλ Καιψο'' ν βαζκφο 
7,50 θαη ''Καιψο'' ν βαζκφο 5,74. ε πεξίπησζε πνπ δελ αλαγξάθεηαη νχηε βαζ-
κφο νχηε ραξαθηεξηζκφο επίδνζεο επί ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ, ζα ιακβάλεηαη ν κέ-
ζνο φξνο ηεο δεθαβάζκηαο θιίκαθαο ηεο θαηψηεξεο θιίκαθαο πνπ απνδίδνπλ ηα 
Διιεληθά Παλεπηζηήκηα, δειαδή ''Καιψο'', 5,74. ε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψ-
ζεηο πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη βεβαίσζε απφ ηελ αληίζηνηρε ζρνιή, ε νπνία λα 
βεβαηψλεη φηη δελ ρνξεγείηαη βαζκνινγία ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηίηιν ζπνπδψλ.  
 
    (ζη)  Σίηινη πνπ απνθηήζεθαλ απφ ην Διιεληθφ Αλνηθηφ Πα-
λεπηζηήκην (ΔΑΠ), αλαγλσξίδνληαη σο ηζφηηκνη κε ηίηινπο ζπνπδψλ πνπ απνλεκή-
ζεθαλ απφ Παλεπηζηήκηα ηεο Διιάδαο. 
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    (δ)  Ζ ππνςεθηφηεηα ησλ θαζεγεηψλ Φπζηθήο Αγσγήο ζα 
γίλεηαη δεθηή, εθφζνλ ν ππνςήθηνο έιαβε ηελ θαηάιιειε πξνπηπρηαθή εηδηθφηε-
ηα ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν θαη έρεη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ηνπ πξν-
πνλεηή απφ ηελ αληίζηνηρε Οκνζπνλδία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αζιήκαηνο, εθφζνλ 
ρνξεγείηαη, είηε έρεη ππνβάιιεη αίηεζε αλαγγειίαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο πξν-
πνλεηή. ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ππνβάιιεηαη αληίγξαθν ηεο αίηεζεο αλαγγειίαο 
άζθεζεο επαγγέικαηνο πξνπνλεηή θαη ζρεηηθή βεβαίσζε, ε νπνία ρνξεγείηαη, κε-
ηά ηελ παξέιεπζε πελήληα (50) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, απφ ην 
Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ. 
   
   (3) Γηα ηνπο ππνςεθίνπο Αμησκαηηθνχο ε.α. : 
 
     (α)  Αληίγξαθν Φχιινπ Μεηξψνπ.  
 
     (β) Πηπρίν ΑΔΗ.  
 
    (γ) Πηζηνπνηεηηθφ πνπδψλ κε αλαιπηηθή βαζκνινγία. 
 

     (δ) Αληίγξαθν πηπρίνπ ΔΘΑ ή ΑΠ (ή ΑΓΗΠΟ) ή ΓΗΔΠ. 

 
  β. Οη ελδηαθεξφκελνη γηα πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο καζήκαηα λα 
ππνβάιινπλ αίηεζε θαη πιήξε θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ μερσξηζηά γηα θάζε κά-
ζεκα γηα ηα νπνία επηζπκνχλ λα ππνβάιινπλ ππνςεθηφηεηα. Δθφζνλ πξφθεηηαη 
λα απνζηαινχλ ηαρπδξνκηθά, νη επηκέξνπο θάθεινη δηθαηνινγεηηθψλ, λα ηαρπδξν-
κνχληαη ζε έλα ηαρπδξνκηθφ θάθειν. 
 
  γ.  Οη δεκφζηνη ππάιιεινη δελ κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε, παξά 
κφλν γηα ηα καζήκαηα ησλ νπνίσλ νη ζπλνιηθέο ψξεο δηδαζθαιίαο δελ ππεξβαί-
λνπλ ηηο 400. Μεληαίσο δε, δηθαηνχληαη γηα ηε δηδαζθαιία απνδεκίσζε κέρξη (40) 
ψξεο ην κήλα. 

 5. Γηθαηνινγεηηθά κεηά ηελ Πξφζιεςε 

  Απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηείηαη λα ππνβιεζνχλ κεηά ηελ 
πξφζιεςε, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο 10 εκεξψλ απφ ηελ εκέξα θνη-
λνπνίεζεο ηεο πξφζιεςήο ηνπο: 
 

  α. Γηα ηνπο Γεκνζίνπο Τπαιιήινπο, απφθαζε ηνπ Τπεξεζηαθνχ 
πκβνπιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ πνπ αλήθνπλ, ε νπνία ζα επηηξέπεη ηελ απαζρφιεζή 
ηνπο, άιισο ζα αλαθαιείηαη ε πξφζιεςή ηνπο. 
 

  β. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ N. 1599/86 ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη φηη 
δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί θαη δελ δηψθνληαη πνηληθά. 
 

  γ. Πηζηνπνηεηηθφ πγείαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ Ν.4210/2013. 
 
  δ. ε πεξίπησζε αδπλακίαο ππνβνιήο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ησλ 
παξαζηαηηθψλ ηεο παξαγξάθνπ 5, θαζψο θαη ζε πεξίπησζε πνπ απφ ηα ππνβαι-
ιφκελα παξαζηαηηθά δελ πξνθχπηεη ε θηήζε ησλ απαηηνχκελσλ πξνζφλησλ ή 
πξνθχπηνπλ θσιχκαηα δηνξηζκνχ, δηαγξάθνληαη νη ελ ιφγσ απφ ηνλ νηθείν Πίλαθα 
Δπηηπρφλησλ θαη θαινχληαη γηα πιήξσζε ηεο ζέζεο νη ακέζσο επφκελνη. 
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 6. Κξηηήξηα Αμηνιφγεζεο 
                                       
  Καηά ηελ αμηνιφγεζε, θξίζε θαη επηινγή ησλ ππνςεθίσλ, ζα ιακβάλν-
ληαη ππφςε ηα παξαθάησ: 
 

α/α 
 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 
 

ΜΟΡΗΑ  
ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

1 

    Βαζηθφο ηίηινο ζπνπδψλ ζην γλσζηηθφ αληη-
θείκελν ηεο ζέζεο:  
 
     α.    Σίηινο πνπδψλ πνπ απαηηείηαη σο πξνζφλ 
δηνξηζκνχ ζην νπνίν λα αλαγξάθεηαη ν αθξηβήο α-
ξηζκφο απηνχ θαη ην έηνο θηήζεο ηνπ ηίηινπ. ε θά-
ζε πεξίπησζε πνπ ν βαζκφο εθθξάδεηαη κε αμηνιν-
γηθφ ραξαθηεξηζκφ ή αθέξαην αξηζκφ απαηηείηαη ε 
βεβαίσζε ηεο νηθείαο ζρνιήο γηα ηνλ αθξηβή αξηζ-
κεηηθφ βαζκφ. Τπνινγίδεηαη ζε δεθαβάζκηα θιίκαθα 
κε δχν δεθαδηθά ςεθία πνιιαπιαζηαδφκελνο κε 
ηνλ αξηζκφ 100 (εθαηφ). 

Μέγιςτοσ 
αριθμόσ: 1000 

 
Βαθμόσ πτυχίου  Χ  100 

 

     β.   ε πεξηπηψζεηο πνπ δελ αλαγξάθεηαη βαζ-
κνινγία σο βαζκφο ηίηινπ ζπνπδψλ ζα ιακβάλεηαη 
ν κέζνο φξνο ηεο δεθαβάζκηαο θιίκαθαο, φπσο α-
ληηζηνηρεί ζηνλ αλαγξαθφκελν ραξαθηεξηζκφ πνπ 
απνδίδνπλ ηα Διιεληθά ΑΔΗ, δειαδή ¨Άξηζηα¨ ν 
βαζκφο 9,25, ¨Λίαλ Καιψο¨ ν βαζκφο 7,50 θαη 
¨Καιψο¨ ν βαζκφο 5,74. ε πεξίπησζε πνπ δελ 
αλαγξάθεηαη νχηε  βαζκφο νχηε ραξαθηεξηζκφο ε-
πίδνζεο επί ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ, ζα ιακβάλεηαη ν 
κέζνο φξνο ηεο δεθαβάζκηαο  θιίκαθαο ηεο θαηψ-
ηεξεο θιίκαθαο πνπ απνδίδνπλ ηα Διιεληθά Παλε-
πηζηήκηα, δειαδή ''Καιψο'', 5,74. ε φιεο ηηο πα-
ξαπάλσ πεξηπηψζεηο πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη βε-
βαίσζε απφ ηελ αληίζηνηρε ζρνιή, ε νπνία λα βε-
βαηψλεη φηη δελ ρνξεγείηαη βαζκνινγία ζηνλ ζπγθε-
θξηκέλν ηίηιν ζπνπδψλ. 

 

2 

     Γεχηεξνο βαζηθφο ηίηινο ζπνπδψλ, ηεο ίδηαο 
εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο, ζε αληηθείκελν ζπλαθέο κε 
ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο ζέζεο θαη ηεο απηήο 
εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο κε ηνλ ηίηιν ζπνπδψλ πνπ 
απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε.  

+ 100 μόρια 
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3 

     Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο, ηεο ίδηαο εθπαηδεπηηθήο 
βαζκίδαο, ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο ζέζεο.  
 
    ε πεξηπηψζεηο πνπ δελ αλαγξάθεηαη βαζκνιν-
γία σο βαζκφο ηίηινπ ζπνπδψλ ζα ιακβάλεηαη ν 
κέζνο φξνο ηεο δεθαβάζκηαο θιίκαθαο, φπσο αληη-
ζηνηρεί ζηνλ αλαγξαθφκελν ραξαθηεξηζκφ πνπ 
απνδίδνπλ ηα Διιεληθά ΑΔΗ, δειαδή ¨Άξηζηα¨ ν 
βαζκφο 9,25, ¨Λίαλ Καιψο¨ ν βαζκφο 7,50 θαη 
¨Καιψο¨ ν βαζκφο 5,74. ε πεξίπησζε πνπ δελ 
αλαγξάθεηαη νχηε  βαζκφο νχηε ραξαθηεξηζκφο ε-
πίδνζεο επί ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ, ζα ιακβάλεηαη ν 
κέζνο φξνο ηεο δεθαβάζκηαο  θιίκαθαο ηεο θαηψ-
ηεξεο θιίκαθαο πνπ απνδίδνπλ ηα Διιεληθά Παλε-
πηζηήκηα, δειαδή ''Καιψο'', 5,74. ε φιεο ηηο πα-
ξαπάλσ πεξηπηψζεηο πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη βε-
βαίσζε απφ ηελ αληίζηνηρε ζρνιή, ε νπνία λα βε-
βαηψλεη φηη δελ ρνξεγείηαη βαζκνινγία ζηνλ ζπγθε-
θξηκέλν ηίηιν ζπνπδψλ. 
 
  Γηα ηνπο ππνςεθίνπο ηνπ καζήκαηνο «ηξαηησηη-
θή Ηζηνξία – Γεσγξαθία», ην πηπρίν ΑΠ (ή 
ΑΓΗΠΟ) ή ΓΗΔΠ. 
 

Μέγιςτοσ 
αριθμόσ: 1000 

 
Βαθμόσ πτυχίου Χ 100 

4 

    Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο,  ηεο ίδηαο εθπαηδεπηηθήο 
βαζκίδαο, ζε ζπλαθέο γλσζηηθφ  αληηθείκελν ηεο 
ζέζεο (γηα ηελ αληηζηνίρηζε βαζκνινγίαο ησλ ηίη-
ισλ πνπ δελ αλαγξάθεηαη ε βαζκνινγία ζε δεθα-
βάζκηα θιίκαθα, σο παξαπάλσ) 
 

Μέγιςτοσ 
αριθμόσ: 700 

Βαθμόσ πτυχίου Χ 70 

5 

    Γηδαθηνξηθφο ηίηινο, ηεο ίδηαο εθπαηδεπηηθήο 
βαζκίδαο, ζην ίδην γλσζηηθφ αληηθείκελν ή ζε ζπ-
λαθέο γλσζηηθφ αληηθείκελν. 
 
   Γηα ηνπο ππνςεθίνπο ηνπ καζήκαηνο «ηξαηησηη-
θή Ηζηνξία – Γεσγξαθία», ην πηπρίν ΔΘΑ. 
 

 + 500 μόρια 

6 

      Δθπαηδεπηηθή Πξνυπεξεζία ζε δεκφζην ή 
ηδησηηθφ θνξέα . Χο ηέηνηα λνείηαη ε απαζρφιεζε 
ζην δεκφζην ή ζηνλ ηδησηηθφ θνξέα ή ε άζθεζε η-
δησηηθνχ επαγγέικαηνο, ζε εθπαηδεπηηθά θαζήθν-
ληα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο ζέζεο, κεηά ηελ 
απφθηεζε ηνπ βαζηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ κε ηνλ ν-
πνίν ν ππνςήθηνο κεηέρεη ζηε δηαγσληζηηθή δηαδη-
θαζία θαη θαηά ηηο πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο απαη-
ηείηαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, κεηά ηε ιήςε 
ηεο άδεηαο. 
 
 

15 μόρια/μήνα. 
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    εηξά θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε ΜΟΝΟ  γηα ηα 
καζήκαηα πνπ απαηηείηαη  απφ ηε πξνθήξπμε σο ειάρηζην εηδηθφ πξνζφλ ε 
θαηνρή πηπρίνπ ΑΔΗ ή ΣΔΗ: 

α.      Κάηνρνη  Πηπρίνπ ΑΔΗ  κε  
Μεηαπηπρηαθνχο Σίηινπο πνπδψλ 

 
 Ζ αμηνιφγεζή κεηαμχ απηψλ 
πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηα 
πξναλαθεξφκελα θξηηήξηα αμηνιφ-
γεζεο ππ. αξηζκ. 1 έσο 6.    
 
 

β.      Κάηνρνη Πηπρίνπ ΣΔΗ  κε 
Μεηαπηπρηαθνχο Σίηινπο πνπδψλ.  
 

γ.      Κάηνρνη Πηπρίνπ ΑΔΗ. 
 

δ.  Κάηνρνη Πηπρίνπ ΣΔΗ. 

  
 7. Δπηζεκαίλνληαη ηα παξαθάησ :   
 
  α. Οη θάηνρνη θαη Γηδαθηνξηθψλ ή Μεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ 
πξνεγνχληαη ησλ θαηφρσλ κφλν ηνπ Βαζηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ, αλεμάξηεηα απφ 
ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ κνξίσλ πνπ ζα ζπγθεληξψζνπλ.      
 
  β. Οη αηηήζεηο πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκέλεο ππνγεγξακκέλεο, απφ 
ηνπο ίδηνπο ηνπο ππνςεθίνπο θαη ζεσξεκέλεο γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο.  
 
  γ. Απνθιεηζηηθά ππεχζπλνη γηα ηελ εγθπξφηεηα ή κε ηεο ππνβαι-
ιφκελεο αίηεζεο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, είλαη νη ίδηνη νη ππνςήθηνη.  
 

  δ. Γελ κνξηνδνηνχληαη νη ηίηινη ζπνπδψλ πνπ δελ απαηηνχληαη απφ 
ηελ πξνθήξπμε. Πηζηνπνηεηηθά θαη δηθαηνινγεηηθά γεληθψο ζχκθσλα κε ηελ πξν-
θήξπμε πξέπεη λα ζπλππνβάιινληαη κε ηελ αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ.  
 

8. 

εηξά θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε ΜΟΝΟ ζε πεξί-
πησζε ζπγθέληξσζεο ίζνπ αξηζκνχ κνξίσλ ησλ ππνςεθίσλ απφ ηα πξν-
αλαθεξφκελα  θξηηήξηα : 

      α.   Πξνεγείηαη απηφο πνπ έρεη πεξηζζφηεξεο κνλάδεο ζην βαζηθφ ηίηιν 
ζπνπδψλ θαη αλ απηέο ζπκπίπηνπλ, απηφο πνπ έρεη πεξηζζφηεξεο κνλάδεο 
ζην κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο ζέζεο (εάλ 
κφλν έλαο είλαη θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ πξνηηκάηαη απηφο 
έλαληη ηνπ ηζνβαζκνχληνο ππνςεθίνπ πνπ δελ είλαη θάηνρνο).  

      β.     ε πεξίπησζε πνπ εμαθνινπζεί ε ηζνβαζκία πξνεγείηαη απηφο πνπ 
έρεη πεξηζζφηεξεο κνλάδεο ζηελ πξνυπεξεζία (εάλ κφλν έλαο έρεη πξνυ-
πεξεζία πξνηηκάηαη απηφο έλαληη ηνπ ηζνβαζκνχληνο ππνςεθίνπ πνπ δελ 
έρεη). 

     γ.     ε πεξίπησζε πνπ εμαθνινπζεί ε ηζνβαζκία πξνεγείηαη απηφο πνπ 
θαηέρεη πξνγελέζηεξα ηνλ βαζηθφ ηίηιν ζπνπδψλ. 
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  ε. Πηζηνπνηεηηθά θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία ππνβάιινληαη κεηά ηε 
ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ θαη εληφο δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ 
εκεξψλ απφ απηή, ζα γίλνληαη δεθηά κφλν θαηφπηλ απνδεδεηγκέλσλ ιφγσλ αλσηέ-
ξαο βίαο (π.ρ. απεξγία /θηλεηνπνίεζε ππαιιήισλ ηνπ θνξέα έθδνζεο πηζηνπνηε-
ηηθνχ/δηθαηνινγεηηθνχ, λνζειεία ζε λνζνθνκείν ηνπ ππνςεθίνπ), ε εμέηαζε ησλ 
νπνίσλ ελαπφθεηηαη ζηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο. ε θάζε πεξίπησζε, πξνζφληα 
θηεζέληα κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ, δελ ζα πξνζκε-
ηξνχληαη σο κφξηα. 

 
   Απνθιείεηαη απφ ηνλ δηαγσληζκφ ππνςήθηνο ρσξίο εηδνπνί-
εζε,  ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο : 

 
   (1) Όηαλ ηα δηθαηνινγεηηθά είλαη ειιηπή. 
 
   (2) Όηαλ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά δελ ππνβάιινληαη ε-
κπξφζεζκα. 
 
   (3) Όηαλ ηα δηθαηνινγεηηθά δελ πιεξνχλ ηηο λφκηκεο πξνυ- 
πνζέζεηο. 
   
   (4) Όηαλ δελ ππνβάιιεη ηελ ηππνπνηεκέλε Αίηεζε – Τπεχζπλε 
Γήισζε,  φπσο ζην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη απνδέρεηαη 
ηνπο φξνπο ηεο παξνχζεο. 

 

  ζη.  Δθφζνλ ππνςήθηνο αηηεζεί ηε γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ άιισλ 
ππνςεθίσλ απηφ είλαη δπλαηφλ δηά επηηφπηαο εμέηαζεο ζηε ρνιή θαη απνθιεηζηη-
θά θαη κφλν γηα ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ επηηπρφλησλ ζπλππνςεθίσλ γηα ηελ θάιπςε 
ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο. ηελ πεξίπησζε απηή ε ρνιή πξνβαίλεη ζηελ ελεκέ-
ξσζε ηνπ ππνθεηκέλνπ, δειαδή ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ ζην νπνίν αλαθέξνληαη 
ηα δεδνκέλα. 
 

  δ. Οη πξνζιεθζέληεο ππνγξάθνπλ αηνκηθή ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησ-
ηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ηελ αλάζεζε δηδαθηηθνχ έξγνπ κε σξηαία αληη-
κηζζία, κε ηνπο απαξαίηεηνπο φξνπο - δηαηάμεηο. 
 
  ε. Ζ ρνιή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ θαιχπηεη (κεξηθά ή νιη-
θά) ηηο ζέζεηο ή ηηο ψξεο δηδαζθαιίαο πνπ πξνθεξχζζνληαη γηα νπνηνδήπν-
ηε κάζεκα, θαηά ηελ θξίζε ηεο, ζε πεξίπησζε κεηαβνιήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 
ηεο αλαγθψλ.  
 

  ζ. Τπνςήθηνο, ν νπνίνο ζηελ αίηεζή ηνπ δηαιακβάλεη ςεπδή ή αλα-
θξηβή ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαηάηαμή ηνπ ζηνλ πίλαθα ζεηξάο πξνηεξαηφ-
ηεηαο ή δελ ζπκπιεξψλεη φια ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα 
ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζεηξάο πξνηεξαηφηεηαο ηνπ ζηνλ νηθείν πίλαθα, απνβάιιεηαη 
απφ ηε δηαδηθαζία. Ζ ρνιή έρεη ην δηθαίσκα λα θάλεη επαιήζεπζε ηεο γλεζηφηε-
ηαο φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ ησλ ππνςεθίσλ θαζεγεηψλ 
πνπ δηνξίζζεθαλ. ε πεξίπησζε πνπ απνθαιπθζεί φηη δηνξίζζεθαλ κε βάζε ςεπ-
δή θαη αλαιεζή δηθαηνινγεηηθά ζα αλαθαιείηαη ν δηνξηζκφο ηνπο θαη ζα θηλείηαη ε 
δηαδηθαζία γηα ηελ πνηληθή ηνπο δίσμε. 
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  η. Ζ ρνιή δελ ππνρξενχηαη λα θαιεί ηνπο ππνςεθίνπο, ησλ νπνίσλ 
ηα θαηαηηζέκελα δηθαηνινγεηηθά είλαη ειιηπή, γηα ηε ζπκπιήξσζε απηψλ. 
 
  ηα. Έθδνζε Απνηειεζκάησλ 
 

   (1)  Ο Πξνζσξηλφο Πίλαθαο Δπηηπρφλησλ δηδαθηηθνχ πξνζσ-
πηθνχ κε σξηαία απνδεκίσζε γηα θάιπςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηεο ρνιήο 
Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθψλ, γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2016 - 2017, ζα αλαθνηλσζεί 
ακέζσο κεηά ηελ κνξηνδφηεζε ησλ ππνςεθίσλ θαη ηελ θχξσζή ηνπ απφ ηνλ 
θ.ΤΔΘΑ ή ηνλ αξκφδην ΤΦΔΘΑ: 
 
    (α) ηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ (θεληξηθή πχιε) ηεο ρνιήο 
ρνιή Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθψλ (ηξαηφπεδν «ΚΑΒΡΑΚΟΤ», νδφο Σζηηζάλε,     
Σ. Κ. 42100, Σξίθαια Θεζζαιίαο). 
 
    (β) ηελ Ηζηνζειίδα ηεο ρνιήο www.smy.army.gr θαη  
 
    (γ) ην www.diavgeia.gov.gr. 
 

   (2)  Με ηελ απάληεζε επί ησλ ελζηάζεσλ ή κε ηελ άπξαθηε πξν-
ζεζκία ππνβνιήο ηνπο, ε ρνιή θνηλνπνηεί ηνλ Οξηζηηθφ Πίλαθα Δπηηπρφλησλ, 
ζηα πξναλαθεξφκελα ζεκεία.  
 
   (3)  Οη ππνςήθηνη είλαη νη ίδηνη ππεχζπλνη γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπο 
ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ηνπο σο εθπαηδεπηψλ θαη νθείινπλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε 
ηε ρνιή εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηε αλάξηεζε ηνπ Οξηζηηθνχ Πί-
λαθα Δπηηπρφλησλ ή απφ ηελ επίζεκε πξφζθιεζε απφ κέξνπο ηεο ρνιήο (ειε-
θηξνληθφ ηαρπδξνκείν ή ηειεθσληθψο), πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβνπλ ππεξεζία θαη 
λα ππνγξάςνπλ ηελ αηνκηθή ηνπο ζχκβαζε εξγαζίαο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε 
ζα θαιείηαη ν επφκελνο αλαπιεξσκαηηθφο. 
 

  ηβ.     Δλζηάζεηο Τπνςεθίσλ 
 

   (1)  Οη απνθιεηζζέληεο ππνςήθηνη έρνπλ δηθαίσκα λα ππνβά-
ινπλ ελζηάζεηο, ε πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ νπνίσλ νξίδεηαη ζε δέθα (10) εκεξν-
ινγηαθέο εκέξεο θαη ζα αξρίδεη ηελ επφκελε εκέξα απφ ηελ αλάξηεζε ηνπ Πξν-
ζσξηλνχ Πίλαθα Δπηηπρφλησλ. 
  

   (2)  Οη ελζηάζεηο θαηαηίζεληαη ή απνζηέιινληαη απφ ηνλ ελδηαθε-
ξφκελν πξνζσπηθά, ή απφ λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξνο ηνχην άηνκν, ζηε ρνιή 
ζηα πξναλαθεξφκελα ζεκεία. 
 
   (3)  Πέξαλ ηεο εκεξνκελίαο ησλ δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκε-
ξψλ, νη ελζηάζεηο ζα ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ζα γίλνληαη 
δεθηέο. 
 
   (4)  Ο θνηλνπνηεκέλνο Οξηζηηθφο Πίλαθαο Δπηηπρφλησλ δελ 
επηδέρεηαη πεξαηηέξσ ελζηάζεσλ.  
 
 

http://www.diavgeia.gov.gr/
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  ηγ.  Ζ εθπαίδεπζε ζηε ρνιή δηεμάγεηαη απφ Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή 
08:30 - 13:30 (6 εθπαηδεπηηθέο πεξίνδνη θαηά ηηο πξσηλέο ψξεο) θαη 16:00 -17:30, 
θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ρεηκεξηλήο ψξαο, ή 17:00 - 18:30, θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο 
ζεξηλήο ψξαο, (2 εθπαηδεπηηθέο πεξίνδνη θαηά ηηο απνγεπκαηηλέο ψξεο) θαη θάζε 
άββαην 08:30 - 10:00, κφλν γηα σκαηηθή Αγσγή. Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα εί-
λαη ζε ζέζε λα αλαιάβνπλ έξγν θαη λα είλαη ζηε δηάζεζε ηεο ρνιήο ζε νπνηαδή-
πνηε εθπαηδεπηηθή πεξίνδν. Ζ ρνιή δηαηεξεί ην δηθαίσκα ιχζεο ηεο ζχκβαζεο 
εξγαζίαο, πνπ ππνγξάθεηαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ δηνξηζζέληνο θαζεγεηή, φηαλ απ-
ηφο δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ αλάιεςε ηεο παξαπάλσ ππνρξέσζεο. 
 

  ηδ.  Οη θάθεινη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ φζσλ δελ επηιεγνχλ, ζα ηεξεζνχλ 
ζηε ρνιή έσο ην ηέινο ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο νπφηε θαη ζα θαηαζηξαθνχλ 
κε ηηο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο. Οη ππνςήθηνη δχλαληαη λα παξαιάβνπλ 
ηνπο αηνκηθνχο ηνπο θαθέινπο θαηφπηλ έγγξαθεο αίηεζήο ηνπο, κεηά ηελ έθ-
δνζε ησλ ηειηθψλ πηλάθσλ δηνξηζκνχ. 
 

 8.  Οηθνλνκηθέο Παξνρέο - Άιιεο Γηεπθνιχλζεηο 
 

  α. Απνδεκίσζε 
 

   Ζ σξηαία απνδεκίσζε ησλ πξνζιεθζέλησλ σξνκηζζίσλ θαζεγε-
ηψλ, θαζνξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο εθάζηνηε Κνηλήο Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ 
Δζληθήο Άκπλαο θαη Οηθνλνκίαο, βάζε ησλ πξνζφλησλ πνπ απαηηεί ε πξνθήξπμε 
θαη φρη βάζε ησλ θαηερνκέλσλ απφ ηνπο ππνςεθίνπο. 
 

  β. ίηηζε 
 

   Σν ζχλνιν ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο ρνιήο έρεη ηε δπ-
λαηφηεηα λα ζηηίδεηαη ζηε Λέζρε Αμησκαηηθψλ Φξνπξάο Σξηθάισλ. 
 
  γ. Πξνυπεξεζία 
 
   Ζ ρνιή δχλαηαη λα ρνξεγήζεη βεβαηψζεηο πξνυπεξεζίαο θαηά 
πεξίπησζε, ζε φζνπο-εο είραλ δηνξηζζεί σο εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ζηε ρνιή 
ηα παξειζφληα έηε. 
 

 9. Τπνβνιή Αηηήζεσλ 
 

  α.  Ζ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ 
πξφζιεςε ζα γίλεηαη πξνζσπηθά απφ ηνπο ππνςεθίνπο ή απφ λφκηκα εμνπζη-
νδνηεκέλν πξνο ηνχην άηνκν ζηε ρνιή Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθψλ ή κε ζπζηε-
κέλεο επηζηνιέο κέζσ ππεξεζίαο ησλ Κξαηηθψλ Σαρπδξνκείσλ (επαλάγλσ-
ζηε εκεξνκελία ζθξαγίδαο θξαηηθνχ ηαρπδξνκείνπ) ζηε δηεχζπλζε: ρνιή Μνλί-
κσλ Τπαμησκαηηθψλ, Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Διέγρνπ Δθπαίδεπζεο, ηξα-
ηφπεδν «Καβξάθνπ», νδφο Σζηηζάλε, Σ.Κ. 42100, Σξίθαια, κέρξη 20 Mαη 16  ην 
αξγφηεξν. 
 

   β. Μεηά ηελ 20 Mαη 16, θαλέλα έγγξαθν δελ ζα γίλεηαη δεθηφ πιελ 
ησλ πεξηπηψζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 7ε ηεο παξνχζεο. 
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 10. Δπηθνηλσλία - Πιεξνθνξίεο 
 
   Λνηπέο πιεξνθνξίεο θαη ιεπηνκέξεηεο παξέρνληαη απφ: 
 
  α. Σελ ρνιή Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθψλ - Σκήκα Πξνγξακκα-
ηηζκνχ θαη Διέγρνπ Δθπαίδεπζεο (ηξαηφπεδν «ΚΑΒΡΑΚΟΤ», νδφο Σζηηζάλε, 
Σ. Κ. 42100, Σξίθαια) θάζε εξγάζηκε εκέξα απφ 09:00 έσο 13:00 Χ. 
 
   β. ηα ηειέθσλα 2431023950-1 εζση. 203 θαη Fax: 24310-74233. 
 

  γ.  Απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο ρνιήο (www.smy.army.gr) ή κέζσ ειε-
θηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ( e-mail: tpee@smy.gr ). 
 
  

     Σξίθαια, 05 Mαη 16 
Απφ ηε ρνιή Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθψλ 

 
 
 

 Σαμρνο Γεψξγηνο Ληάθνο  
Αθξηβέο Αληίγξαθν Γηνηθεηήο 
  
  
Σρεο (ΠΕ) Γεψξγηνο Σζηαληνχιαο   
          Σκρεο ΣΠΔΔ  /ΣΠΔΔ  
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