
 
 

                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                                              ΣΤΡΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 
                                                                    Θεσ/νίκη, 24 Ιουλ 2012 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΤΗ 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ  
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 

 
1. Η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων λαμβάνοντας υπόψη τα 

παρακάτω:  
  α. Άρθρα 69 και 83 του ΒΔ 46/1973 «Οργανισμός ΣΣΑΣ» (ΦΕΚ Α΄13) 
                      β. Πα.Δ. 3-16/2009/ΓΕΕΘΑ 
                      γ. Φ.300/149774/Σ.821/15 Μαρ 2012/ΓΕΕΘΑ/Β’ ΚΛ/Β2 
   
                                              

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 
 
την πρόσληψη με επιλογή, ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού με σύμβαση ιδιω-
τικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία για το ακαδημαϊκό έτος 2012 
- 2013 (χρονικό διάστημα από 1 Οκτ 2012 μέχρι 31 Ιουλ 2013), για τα ακόλουθα 
μαθήματα- θέσεις- δραστηριότητες και ώρες απασχόλησης όπως αναλυτικά ανα-
φέρονται στον παρακάτω πίνακα:  
 
 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
 1 Ελληνική Γλώσσα 220 (110Χ2) 2 Απαιτείται διδακτορικός τίτλος με 

εξειδίκευση στη διδασκαλία της Ελ-
ληνικής Γλώσσας ως ξένη γλώσσα, 
λόγω διδασκαλίας της σε αλλοδα-
πούς μαθητές. Ελλείψει αυτoύ, ο δι-
δακτορικός τίτλος. 
Απαιτείται επίσης η γνώση Αγγλικής 
ή Γαλλικής Γλώσσας 

 2 Αγγλική Γλώσσα 520 (130Χ4) 4 Απαιτείται διδακτορικός τίτλος, λόγω 
των υψηλών απαιτήσεων και στό-
χων των τμημάτων που συγκροτού-
νται. 

 3 Γαλλική Γλώσσα 260(130Χ2) 2 Απαιτείται βασικός τίτλος σπουδών. 
 4 Κλασσική -Βυζαντινή 

Χορωδία 
180 
 

1 Απαιτείται βασικός τίτλος σπουδών. 

 5 Στίβος (Δρόμοι) 140+70* 1 Απαιτείται βασικός τίτλος σπουδών. 
 6 Στίβος (Άλματα) 140+70* 1 Απαιτείται βασικός τίτλος σπουδών. 
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Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
7 Καλαθοσφαίριση 180 1 Απαιτείται βασικός τίτλος σπουδών. 
8 Πετοσφαίριση 180 1 Απαιτείται βασικός τίτλος σπουδών. 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
* Οι παραπάνω ώρες αφορούν στη χρησιμοποίηση των καθηγητών Σωματικής 
Αγωγής ως συμβουλευτικών μελών των επιτροπών αθλητικών δοκιμασιών, κατά 
τις προκαταρκτικές εξετάσεις των υποψηφίων ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ,  που θα λάβουν χώρα 
περί τις 15 Ιουν με 20 Ιουλ 2013.  
 

 Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις, καλούνται να υπο-
βάλουν δικαιολογητικά στη ΣΣΑΣ από 24 Ιουλ έως 06 Αυγ 2012 από 09:00 έως 
13:00. 

 Η προκήρυξη, υπόδειγμα αίτησης και πληροφορίες για το διαγωνισμό, υπάρ-
χουν στην ιστοσελίδα της Σχολής (www.ssas.gr) και στο πρόγραμμα Διαύγεια 
(www.et.diavgeia.gr).  

 Η διεύθυνση της ΣΣΑΣ είναι: Πλήθωνος Γεμιστού 1, ΤΚ 54638, Θεσσαλονίκη, 
Τηλ. 2310962108 και 2310962188, 2310203933 (FAX). 

 

2. Απαιτούμενα γενικά προσόντα 
 

α.   Οι υποψήφιοι πρέπει: 
 

(1)    Να είναι Έλληνες πολίτες . 
 

●  Όσοι έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογρά-
φηση, πρέπει να έχει παρέλθει ένα(1) τουλάχιστον έτος από την απόκτησή της, 
μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Κατ’ εξαί-
ρεση δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με 
πολιτογράφηση, αλλά δεν έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της, εφόσον μέχρι 
την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
●   Δύνανται επίσης να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρα-

τών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι’ αυτούς απαιτείται η γνώση της ελληνικής 
γλώσσας σε βαθμό επαρκή (Β’ επιπέδου) για την άσκηση των καθηκόντων του 
οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας, που χο-
ρηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, όπως επίσης αποδεικνύεται με αντί-
στοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του 
υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας. 

 
(2)   Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.  
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(3)   Να μην διώκονται και να μην έχουν καταδικασθεί για τα ποινικά 
αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/07).  

 
(4) Οι άρρενες υποψήφιοι, μέχρι την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, να έχουν εκπληρώσει τις 
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές. Δεν 
απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους 
τέτοιο κώλυμα, γεγονός το οποίο το αποδεικνύουν με δική τους μέριμνα, 
προσκομίζοντας αντίστοιχη βεβαίωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους 
τους, επίσημα μεταφρασμένη. 

 
(5)   Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος και να μην έχουν υπερβεί το 

67ο έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης του  διαγωνι-
σμού. 

 
(6)   Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται 

για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαμβάνονται. 
 

                      (7)  Να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών, μέχρι την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής και σε 
περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή να κατέχουν και βεβαίωση 
ισοτιμίας από το πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ. Οι τίτλοι της αλλοδαπής δεν θα 
γίνονται δεκτοί εάν δεν είναι αρμοδίως αναγνωρισμένοι σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία, με υποχρεωτική την αναγωγή της βαθμολογίας σε δεκαβάθμια κλίμα-
κα. 
 

(8)  Σε περίπτωση που κατέχουν δημόσια θέση, να μη υπόκεινται 
στους περιορισμούς των Ν.1256/82 και 1305/82, «Περί Πολυθεσίας». Τακτικοί υ-
πάλληλοι του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμίδας και των Ανεξάρ-
τητων Αρχών, οι οποίοι διορίστηκαν βάσει του Ν. 2190/94, δεν έχουν  δικαίωμα 
συμμετοχής σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων του δημοσίου και ευρύτερου δημό-
σιου τομέα πριν συμπληρωθεί πενταετία από τη ημερομηνία διορισμού τους. Η 
απαγόρευση αυτή αφορά αποκλειστικά τους μόνιμους υπαλλήλους των ανωτέρω 
φορέων, η υπηρεσιακή κατάσταση των οποίων ρυθμίζεται από τον Υπαλληλικό 
Κώδικα. Η απαγόρευση δεν ισχύει για τους υπαλλήλους που ασχολούνται στους 
ανωτέρω φορείς, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου 
χρόνου, ακόμη και αν αυτοί έχουν προσληφθεί βάσει του Ν. 2190/94 και κατέχουν 
οργανικές θέσεις. 

 
β.  Τα ανωτέρω γενικά προσόντα, θα πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά 

την  τελευταία ημέρα προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά την 
πρόσληψη. 
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γ.  Για την απόδειξη της συνδρομής ή μη των αναφερομένων στις υπο-
παραγράφους 2 α (1) έως (8), οι υποψήφιοι που θα συμπεριληφθούν στον Πίνακα 
Προσληφθέντων, υποχρεούνται να προσκομίσουν στην οικεία υπηρεσία τα απαι-
τούμενα για την πρόσληψη δικαιολογητικά, άλλως δεν γίνεται δεκτή η πρόσληψή 
τους, διαγράφονται από τον οικείο πίνακα και καλούνται για πλήρωση της θέσης οι 
αμέσως επόμενοι. 
 

3.  Κριτήρια Αξιολόγησης 
 

Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψήφιων είναι τα παρακάτω: 
 
α.   Βασικός τίτλος σπουδών 

 
(1) Η κατοχή πτυχίου ΑΕΙ αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για 

τη διδασκαλία μαθήματος και στις περιπτώσεις μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από 
πτυχιούχους ΑΕΙ, η κατοχή πτυχίου ΤΕΙ. Το πτυχίο θα πρέπει να προέρχεται από 
τη Σχολή και το αντίστοιχο Τμήμα αυτής όπου απαιτείται, που είναι συναφή με τη 
διδασκαλία του μαθήματος. 
 

(2) Οι τίτλοι που αποκτήθηκαν από πανεπιστημιακά ιδρύματα της 
αλλοδαπής θα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι και αναγνωρισμένοι από 
το πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ. Η βαθμολογία του πτυχίου θα πρέπει να ανα-
φέρεται σε δεκαβάθμια κλίμακα. 

 
(3) Τίτλοι που αποκτήθηκαν από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπι-

στήμιο (ΕΑΠ), αναγνωρίζονται ως ισότιμοι. 
 
(4) Για τους καθηγητές Μουσικής ως βασικός τίτλος σπουδών 

θεωρείται η κατοχή πτυχίου ΑΕΙ και ελλείψει αυτού κρατικού Ωδείου ισότιμου με 
ΑΕΙ της Ελλάδος ή της αλλοδαπής. Εφόσον δεν θα υπάρξουν υποψήφιοι με πτυ-
χίο ΑΕΙ ή κρατικού Ωδείου ισότιμου με ΑΕΙ θα μοριοδοτούνται τα πτυχία σχολών 
αναγνωρισμένων από το αρμόδιο ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, όπως οι Σχο-
λές Εκκλησιαστικής Μουσικής, οι Σχολές Ορχήστρας και Χορωδίας και οι Σχολές 
Συνθέσεως. 

 
(5) Τέλος, η υποψηφιότητα των καθηγητών Φυσικής Αγωγής θα 

γίνεται δεκτή, εφόσον ο υποψήφιος έλαβε την κατάλληλη προπτυχιακή ειδικότητα 
στο συγκεκριμένο αντικείμενο, έχει άδεια άσκησης του επαγγέλματος του προπο-
νητή από την αντίστοιχη Ομοσπονδία του συγκεκριμένου αθλήματος εφόσον χο-
ρηγείται. Η μη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή θα προκύπτει 
από σχετική βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Στην περίπτωση αυ-
τή που για τη συγκεκριμένη θέση δεν εκδηλώνεται ενδιαφέρον από κατόχους ά-
δειας ασκήσεως επαγγέλματος να προσλαμβάνονται υποψήφιοι, κάτοχοι προπτυ-
χιακού τίτλου σπουδών, για το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. 
 
 
                β.  Διδακτορικοί τίτλοι σπουδών επί των γνωστικών αντικειμένων των 
μαθημάτων, που αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση πρόσληψης και απαραίτητο 
κριτήριο αξιολόγησης για τα συγκεκριμένα μαθήματα, όπως καθορίζεται ρητά στην 
παρούσα προκήρυξη. Κατά συνέπεια θα μοριοδοτούνται με τα αντίστοιχα ποσο-
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στά του βασικού τίτλου σπουδών και όχι αθροιστικά μαζί με το κατεχόμενο βασικό 
πτυχίο και τον ενδεχόμενα κτηθέντα μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Ο υποψήφιος 
βαθμολογείται με βάση τις μονάδες που προκύπτουν από τον βαθμό που ανα-
γράφεται στο πτυχίο του, με συντελεστή βαρύτητας 55 ( π.χ. για βαθμό πτυχίου 
6,90 η βαθμολογία είναι 55Χ6,90=379,5 μόρια). Ως διδακτορικοί τίτλοι σπουδών 
θεωρούνται οι Τίτλοι-Πτυχία οι οποίοι αποκτήθηκαν από Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
του εσωτερικού ή του εξωτερικού. 

 
γ.  Ξένες Γλώσσες 

 
(1) Θα μοριοδοτείται η γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας  

και μόνο όπου ορίζεται από την προκήρυξη ως απαραίτητο κριτήριο για την κάλυ-
ψη της συγκεκριμένης θέσης. Σε περίπτωση που υποψήφιος θα κατέχει και τις δύο 
(2) ξένες γλώσσες, θα μοριοδοτηθεί μόνο για την ξένη γλώσσα του ανωτέρου επι-
πέδου. 

 
(2) Η κατοχή πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου της αλλοδαπής 

διάρκειας σπουδών τουλάχιστον ενός (1) έτους, θα αναγνωρίζεται ως γνώση της 
αντίστοιχης γλώσσας, υπό την προϋπόθεση ότι τα μαθήματα διδάσκονται στην ί-
δια γλώσσα.  
 

δ.   Προϋπηρεσία 
 

(1) Η προϋπηρεσία σε εκπαιδευτικά καθήκοντα μοριοδοτείται α-
θροιστικά με τα παραπάνω κριτήρια αξιολόγησης. Ως τέτοια νοείται η απασχόληση 
στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό φορέα ή η άσκηση ιδιωτικού επαγγέλματος, σε εκπαι-
δευτικά καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπου-
δών, όπως αυτή αναφέρεται στην παράγραφο 4 α (9) της παρούσης. 

 
(2) Κάθε υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει από τον ασφαλι-

στικό του φορέα, βεβαίωση στην οποία θα φαίνεται ο ακριβής χρόνος προϋπηρε-
σίας. 
 
        ε. Ερευνητικό Έργο 
 
  Λαμβάνεται υπόψη το ερευνητικό έργο των υποψηφίων (μελέτες, έ-
ρευνες, συμμετοχή σε συνέδρια, δημοσιεύσεις κ.λ.π). 
 

4.  Απαιτούμενα δικαιολογητικά 
 

α.  Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολο-
γητικά:  

 
(1)   Αίτηση στην οποία θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία τους, 

όπως αυτά αποτυπώνονται στο δελτίο αστυνομικής τους ταυτότητας, μαζί με μία 
πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία. Στην αίτηση θα δηλώνεται υποχρεωτικά από τον 
υποψήφιο και η διαθεσιμότητά του σε εβδομαδιαία βάση.  
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(2)  Επικυρωμένη φωτοτυπία των δύο όψεων του δελτίου αστυ-
νομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους και το πιστοποιητικό οικο-
γενειακής κατάστασης, από το οποίο να προκύπτει η ελληνική ιθαγένεια, καθώς 
και ο τρόπος και η ακριβής ημερομηνία κτήσης αυτής. 

 
(3)   Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώ-

νουν ότι δεν κατέχουν δημόσια θέση, ή στην περίπτωση που κατέχουν, δήλωση 
για την κατηγορία, το βαθμό και το είδος της κατεχόμενης θέσης, έχοντας υπόψη 
τους περιορισμούς περί πολυθεσίας. Σε περίπτωση πρόσληψής τους, οι δημόσιοι 
υπάλληλοι θα προσκομίζουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός, υπολο-
γιζόμενης από την ημέρα κοινοποίησης της πρόσληψής τους, απόφαση του Υπη-
ρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου που ανήκουν, η οποία θα επιτρέπει την 
απασχόλησή τους, αλλιώς θα ανακαλείται η πρόσληψή τους. Σε κάθε περίπτωση 
οι δημόσιοι υπάλληλοι θα προσλαμβάνονται μόνο για μαθήματα των ποίων οι συ-
νολικές ώρες διδασκαλίας δεν θα υπερβαίνουν τις τετρακόσιες (400).  

 
(4)   Βεβαίωση της Σχολής, εφόσον έχουν διδάξει οποτεδήποτε 

στο παρελθόν, περί της ευδόκιμης προϋπηρεσίας τους. 
 
(5)   Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρε-

ται: 
● Εάν έχει καταθέσει αίτηση υποψηφίου ωρομισθίου καθηγη-

τού και σε άλλη   παραγωγική Σχολή των ΕΔ. 
●   Σε ποιες Σχολές κατέθεσε αίτηση. 
●   Σε ποια γνωστικά αντικείμενα ανά Σχολή. 
●   Τον αριθμό των ωρών διδασκαλίας ανά μάθημα. 
 

(6)   Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα παρατίθενται σύντομα 
βιογραφικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, έτος και τόπος γέννησης, σημερινή απα-
σχόληση, οικογενειακή κατάσταση, διευθύνσεις και τηλέφωνα επικοινωνίας).  

 
(7)  Πτυχία και διπλώματα, αρμοδίως επικυρωμένα, από τα 

οποία θα αποδεικνύονται οι σπουδές των ενδιαφερομένων, σύμφωνα με την πα-
ράγραφο 3 α έως γ. 

 
(8) Επίσης οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής εκτός από το βασικό 

τίτλο σπουδών θα καταθέτουν και πιστοποιητικό διπλώματος ειδικότητας αθλήμα-
τος, από την πανεπιστημιακή σχολή αποφοίτησης. 

 
(9) Η πάσης φύσεως προϋπηρεσία σε σχέση με το συγκεκριμέ-

νο γνωστικό αντικείμενο, σε άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, όπως αυτή θα προ-
κύπτει από τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Για την απόδειξη της προϋπη-
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ρεσίας οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητι-
κά, κατά περίπτωση: 

 
(α)   Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα: 
 

1/   Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την 
οποία να φαίνεται ο ακριβής χρόνος προϋπηρεσίας. 

 
2/   Αίτηση υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 8 

του Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνονται επακριβώς, ο χρόνος και το είδος της 
προϋπηρεσίας καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της 
επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Εναλλακτικά, οι 
μισθωτοί του δημοσίου τομέα, μπορούν αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φο-
ρέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίζουν βεβαίωση του οικείου φορέα 
του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει και το είδος της προϋπηρεσίας. 

 
(β)   Οι ελεύθεροι επαγγελματίες: 
 

1/   Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην ο-
ποία να φαίνεται ο ακριβής χρόνος προϋπηρεσίας. 

 
2/   Υπεύθυνη δήλωση, χωριστά από την αίτηση, σύμ-

φωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/86, ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, 
μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της θέσης. 

 
3/   Υποβολή μίας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή 

δελτίων παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν ενδεικτικά τη διάρκεια και το είδος 
της προϋπηρεσίας. 

4/   Οι βεβαιώσεις επαγγελματικής απασχόλησης (προϋ-
πηρεσίας) θα πρέπει να αναφέρουν σαφώς, το χρονικό διάστημα της απασχόλη-
σης σε μήνες. 

5/    Οι βεβαιώσεις των ασφαλιστικών φορέων, εφόσον 
καλύπτονται τα παραπάνω, αρκούν από μόνες τους για την απόδειξη της επαγ-
γελματικής δραστηριότητας, αρκεί να εκδίδονται από τις Διευθύνσεις ή τα Τμήματα 
Προσωπικού. 

6/   Οι βεβαιώσεις από ιδιώτες θα πρέπει να είναι θεω-
ρημένες από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας. 

 
7/   Για την προϋπηρεσία η οποία έχει αποκτηθεί 

στην αλλοδαπή, επιπλέον των δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά τις ανωτέ-
ρω περιπτώσεις, ο υποψήφιος προσκομίζει βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο 
απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της απασχόλη-
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σης και βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, είτε πρόκειται για αμιγώς 
κρατική ή αμιγώς ιδιωτική ή μικτή ασφάλιση. Όταν ο χρόνος προϋπηρεσίας έχει 
διανυθεί σε υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα της αλλοδαπής μπορεί να αποδεικνύ-
εται και με βεβαίωση του αντίστοιχου δημόσιου φορέα. Τα δικαιολογητικά του υ-
ποψηφίου ο οποίος επικαλείται προϋπηρεσία που διανύθηκε στο εξωτερικό, θα 
πρέπει να συνοδεύονται εκτός από τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των 
πρωτοτύπων και από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. 

 
(8)   Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα είναι αριθμημένα με ε-

νιαία αρίθμηση.  
 
(9)   Αποκλειστικά υπεύθυνος για την εγκυρότητα ή μη της υπο-

βαλλόμενης αίτησης και των δικαιολογητικών, είναι ο ίδιος ο υποψήφιος. 
 
(10)  Τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών θα πρέπει να είναι νόμιμα 

θεωρημένα και τα έγγραφα τα οποία είναι διατυπωμένα σε ξένη γλώσσα, θα πρέ-
πει να συνοδεύoνται από επίσημη μετάφραση. 

 
(11)  Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής δεν θα γίνονται δεκτοί εάν 

δεν είναι αρμοδίως αναγνωρισμένοι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με υ-
ποχρεωτική την αναγωγή της βαθμολογίας σε δεκαβάθμια κλίμακα. 

 
(12)  Όλα τα αντίγραφα εγγράφων θα πρέπει να είναι επίσημα θε-

ωρημένα ή να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου στην οποία 
θα δηλώνεται ότι είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του Ν. 2690/1999. 
 

β.     Με την πρόσληψη θα υποβάλλονται:  
(1)   Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ από το 

οποίο να προκύπτει η εκπλήρωση Στρατιωτικών Υποχρεώσεων ή η νόμιμη απαλ-
λαγή για τους άρρενες. Τα πιστοποιητικά στρατολογικής κατάστασης αναζητούνται 
αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία.  

(2)   Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να αναφέρουν 
οι υποψήφιοι ότι δεν έχουν καταδικαστεί και δεν διώκονται ποινικά. 

(3) Πιστοποιητικό υγείας και αρτιμέλειας της Α’/βάθμιας Υγειονομι-
κής Επιτροπής.  
 

5.  Μοριοδότηση 
 

α.    Η συνολική ανώτατη βαθμολογία των υποψηφίων καθορίζεται στα 
1000 μόρια, τα οποία κατανέμονται αναλογικά ως ακολούθως: 
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(1)  Βασικός τίτλος σπουδών (550 μόρια) επί του γνωστικού 
αντικειμένου του μαθήματος, όπου αναγράφεται ο ακριβής βαθμός του πτυχίου. Ο 
υποψήφιος βαθμολογείται με βάση τις μονάδες που προκύπτουν από τον βαθμό 
που αναγράφεται στο πτυχίο του, με συντελεστή βαρύτητας 55 ( π.χ. για βαθμό 
πτυχίου 6,90 η βαθμολογία είναι 55Χ6,90=379,5 μόρια). Με τον ίδιο συντελεστή 
(ποσοστό 55%) θα υπολογίζεται και η μοριοδότηση των διδακτορικών τίτλων 
σπουδών, εφόσον αυτοί οι τίτλοι κατά την προκήρυξη θεωρούνται απαραίτητη 
προυπόθεση ή προσόν πρόσληψης για την κατάληψη της θέσης. 

 
(2)  Γνώση ξένων γλωσσών (150 μόρια) 

 
            Προσμετράται η γνώση μίας (1) μόνο ξένης γλώσσας όπου 

οι υποψήφιοι λαμβάνουν τα μόρια που αναγράφονται παρακάτω αναλόγως του 
επιπέδου γνώσεως, όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 7 της παρούσας. 
Ως επίπεδα γνώσης νοούνται τα ακόλουθα: 

 
Άριστη:           150 μόρια 
Πολύ Καλή:    125 μόρια 
Καλή:              100 μόρια 

 
 
Το μέγιστο που μπορεί να λάβει ο υποψήφιος από το κριτήριο αυτό 

είναι εκατόν πενήντα(150) μόρια. 
 
(3) Προϋπηρεσία (100 μόρια) στον ίδιο ή άλλο (δημόσιο ή ιδι-

ωτικό) φορέα η οποία θα αποδεικνύεται με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, ό-
που κάθε ημερολογιακός μήνας προϋπηρεσίας θα λαμβάνει δύο (2) μόρια. Εφό-
σον οι χρόνοι προϋπηρεσίας συμπίπτουν ημερολογιακά, υπολογίζονται ως ένας. 
 

(4) Ερευνητικό έργο (200 μόρια) (δημοσιεύσεις, μελέτες, έ-
ρευνες, συμμετοχή σε συνέδρια). 
 

β.   Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι λάβουν συνολικά 
τον αυτό βαθμό μορίων τότε προηγείται αυτός που έχει τον αρχαιότερο, ως προς 
την ημερομηνία κτήσεως, βασικό τίτλο σπουδών. Αν συμπίπτει η ημερομηνία κτή-
σεως του τίτλου σπουδών, προτάσσεται ο υποψήφιος που έχει τέκνα, προηγουμέ-
νου αυτού που έχει τον μεγαλύτερο αριθμό τέκνων και ούτω καθεξής. Αν συμπί-
πτει και ο αριθμός των τέκνων, προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία. Αν τέλος 
συμπίπτουν ο βαθμός και η ημερομηνία κτήσεως του τίτλου σπουδών και οι υπο-
ψήφιοι δεν έχουν τέκνα, προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία. 

 
γ.   Δεν θα μοριοδοτούνται οι τίτλοι σπουδών που δεν απαιτούνται από 

την προκήρυξη. 
 
δ. Να εξαιρούνται της διαδικασίας μοριοδότησης οι υποψήφιοι οι οποίοι 

είναι μέλη ΔΕΠ, ΑΕΙ, ΑΣΕΙ και ΤΕΙ και να επιλέγονται – κρίνονται από το Εκπαι-
δευτικό Συμβούλιο των Σχολών. 
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6.  Διάφορα Θέματα 
 

α.   Δεν θα μοριοδοτηθούν:  
 

(1) Η γνώση άλλων ξένων γλωσσών πέραν των απαιτούμενων για 
το μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας.  

(2) Οι βραβεύσεις, από οποιονδήποτε φορέα.  
(3) Οι προπτυχιακές διακρίσεις και επιδόσεις. 
(4) Υποτροφίες του ΙΚΥ. 
(5) Πιστοποίηση από Ε.ΚΕ.ΠΙΣ ή από ΣΕΛΕΤΕ. 
(6) Βασικοί τίτλοι πτυχίων που δεν θα είναι συναφείς με το γνωστι-

κό αντικείμενο του μαθήματος για το οποίο δηλώνουν υποψηφιότητα. 
 
 β.  Παρακαλούνται οι υποψήφιοι  ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ  δικαιολογη-

τικά που δεν θα μοριοδοτηθούν βάσει της παρούσας προκήρυξης. 
 
γ.  Η ανάρτηση του Πίνακα Προσληφθέντων θα πραγματοποιείται από 

τη Σχολή την επόμενη ημέρα από την επίσημη παραλαβή τους από το οικείο Γενι-
κό Επιτελείο. Ο υπόψη πίνακας θα αναρτάται στους Πίνακες Ανακοινώσεων της 
Σχολής (στην πύλη της) και στο Διαδίκτυο (www.ssas.gr και www.et.diavgeia.gr).  

 
δ. Οι αποκλεισθέντες υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ενστά-

σεις, η προθεσμία υποβολής των οποίων ορίζεται σε δεκαπέντε ημέρες (ημερολο-
γιακά υπολογιζόμενες) και θα αρχίζει την επόμενη ημέρα από την ανάρτηση του 
Πίνακα Διοριστέων. Οι ενστάσεις είναι δυνατό να κατατίθενται από τον ενδιαφερό-
μενο προσωπικά, ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο, είτε στη Σχο-
λή, είτε στα Γραφεία Ενημερώσεως Κοινού των Ενόπλων Δυνάμεων. Επί των υ-
ποβαλλόμενων ενστάσεων θα συντάσσεται σχέδιο απαντητικής επιστολής, από τη 
Σχολή, το οποίο θα υποβάλλεται ιεραρχικά προς το ΓΕΕΘΑ, το οποίο θα αποφαί-
νεται τελικά επί της ενστάσεως. 

 
ε.   Αποκλείεται από τον διαγωνισμό υποψήφιος χωρίς ειδοποίηση, όταν 

τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή όταν απαραίτητα δικαιολογητικά δεν υποβάλλο-
νται εμπρόθεσμα. Η Σχολή δεν υποχρεούται να καλεί τους υποψηφίους, των ο-
ποίων τα κατατιθέμενα δικαιολογητικά είναι ελλιπή, για συμπλήρωση αυτών. 

 
στ.  Η Σχολή διατηρεί το δικαίωμα να μην καλύπτει ( μερικά ή ολικά) τις 

θέσεις ή τις ώρες διδασκαλίας που προκηρύσσονται για οποιοδήποτε μάθημα, κα-
τά την κρίση της, σε περίπτωση μεταβολής των εκπαιδευτικών της αναγκών. Στην 
περίπτωση αυτή η Σχολή ενημερώνει εγγράφως, με μέριμνά της, τους υποψηφί-
ους. 
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ζ.  Οι προσληφθέντες προσέρχονται στις Σχολές, εντός χρονικού δια-
στήματος επτά (7) ημερών από την ανάρτηση του πίνακα προσληφθέντων, για την 
υπογραφή της ατομικής τους σύμβασης εργασίας. 

 
η.  Η ωριαία αποζημίωση του ανωτέρω προσωπικού καθορίζεται από 

τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής 
Άμυνας και Οικονομίας και Οικονομικών, με βάση τα προσόντα που απαιτεί η 
προκήρυξη και όχι τα κατεχόμενα από τους υποψηφίους. 

 
θ.  Σε περίπτωση που με την λήξη της προθεσμίας για την κατάθεση 

υποψηφιοτήτων διαπιστωθεί πως δεν έχουν καλυφθεί όλες οι προκηρυσσόμενες 
θέσεις, τότε δύναται η Σχολή να εκδώσει την προκήρυξη ακόμα μία φορά. 

 
ι.  Η Σχολή έχει το δικαίωμα να κάνει επαλήθευση της γνησιότητας  ό-

λων των δικαιολογητικών και πιστοποιητικών των υποψηφίων καθηγητών που δι-
ορίσθηκαν. Σε περίπτωση που αποκαλυφθεί ότι διορίσθηκαν με βάση ψευδή και 
αναληθή δικαιολογητικά, θα ανακαλείται ο διορισμός τους και θα κινείται η διαδι-
κασία για την ποινική τους δίωξη. 

 
ια. Σε όσες περιπτώσεις οι προσληφθέντες διδάσκοντες δεν προσέλ-

θουν για ανάληψη υπηρεσίας ή αποχωρήσουν πριν από τη λήξη της χρονικής 
διάρκειας της πρόσληψής τους, αντικαθίστανται με Διαταγή του Διοικητή της Σχο-
λής, η οποία υποβάλλεται προς τούτο ιεραρχικά. 
 

7.  Καθορισμός Τίτλων Γλωσσομάθειας 
 

Οι τίτλοι γλωσσομάθειας που αποδεικνύουν τα επίπεδα γνώσης της κά-
θε ξένης γλώσσας είναι οι ακόλουθοι: 

    
α.   Η Άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται: 

 
(1) Για την Αγγλική γλώσσα: 

 
 Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας αντίστοιχου ε-

πιπέδου του Ν. 2740/99, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ 19 του άρθρου 13 
του Ν. 3149/03, επιπέδου Γ2. 

 CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH(CPE) 
του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE 

 CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH(CPE) 
του Πανεπιστημίου του MICHIGAN 

 Edexcel Certificate in Proficient Communication 
 Lancashire Certificate of Proficiency in English 
 TOEFL, 105-120 (Internet based) 
 TOEFL, 260-300 (compt. based) 
 TOEFL, 620/677 (paper based) 
 IELTS, score7.5-9.0 
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 Πιστοποιητικά επιπέδου Γ2 Πανεπιστημίων Δημόσιου 
χαρακτήρα 

 
(2) Για την Γαλλική γλώσσα: 

 
 Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας αντίστοιχου ε-

πιπέδου του Ν. 2740/99, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ 19 του άρθρου 13 
του Ν. 3149/03, επιπέδου Γ2. 

 ALLIANCE FRANCAISE 
 DALF ή DALF C2 (του Γαλλικού Υπουργείου Παιδείας) 
 DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRAN-

CAISES (SORBONE II) 
 DIPLOME SUPERIER D’ ETUDES FRANCAISES 

(SORBONE III) 
 CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL του 

Πανεπιστημίου της Γενεύης 
 Πιστοποιητικά επιπέδου Γ2 Πανεπιστημίων Δημόσιου 

χαρακτήρα 
 

β.   Η Πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται: 
 

(1) Για την Αγγλική Γλώσσα: 
 

 Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας αντίστοιχου ε-
πιπέδου του Ν. 2740/99, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ 19 του άρθρου 13 
του Ν. 3149/03, επιπέδου Γ1. 

 CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH(CΑE) του 
Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE 

 TOEFL, 76-104 (Internet based) 
 TOEFL, 207-259 (compt. based) 
 TOEFL, 540-617(paper based) 
 Edexcel Certificate in Advanced Communication 
 Advanced Level Certificate in English (ALCE) 
 Test of English for International Communication 

(TOEIC) 785 και άνω (Educational Testing Service/CHAUNCEY) USA 
 IELTS, score 6.5-7.0 
 Πιστοποιητικά επιπέδου Γ1 Πανεπιστημίων Δημόσιου 

χαρακτήρα 
 

(2) Για την Γαλλική γλώσσα: 
 

 Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας αντίστοιχου ε-
πιπέδου του Ν. 2740/99, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ 19 του άρθρου 13 
του Ν. 3149/03, επιπέδου Γ1. 

 DIPLOME D’ ETUDES SUPEREURES (DES) του Γαλ-
λικού Ινστιτούτου Αθηνών. 

 DELF 2nd degree (UNITES A 5 ET A 6) 
 SORBONE I ή DALF C1 
 Genève Certificat V.B.L.T. Niveau opirationnel 
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 Πιστοποιητικά επιπέδου Γ1 Πανεπιστημίων Δημόσιου 
χαρακτήρα 

 
γ.   Η Καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται: 

 
(1) Για την Αγγλική γλώσσα: 

 
 Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας αντίστοιχου ε-

πιπέδου του Ν. 2740/99, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ 19 του άρθρου 13 
του Ν. 3149/03, επιπέδου Β2 

 FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπι-
στημίου του CAMBRIDGE 

 MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN 
ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN 

 CERTIFICATE IN UPPER INTERMEDIATE COMMU-
NICATION EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS 

 TOEIC 505-780 
 TOEFL, 61-75 (Internet based) 
 TOEFL, 173-203(compt. based) 
 TOEFL, 500-537 (paper based) 
 IELTS, score 5.0-6.0 
 Πιστοποιητικά επιπέδου Β2 Πανεπιστημίων Δημόσιου 

χαρακτήρα 
 

(2) Για την Γαλλική γλώσσα: 
 

 Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας αντίστοιχου ε-
πιπέδου του Ν. 2740/99, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ 19 του άρθρου 13 
του Ν. 3149/03, επιπέδου Β2 

 DELF 1ER DEGRE ή DELF B2 
 CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE 
 Genève Certificat V.B.L.T. Niveau social 
 Πιστοποιητικά επιπέδου Β2 Πανεπιστημίων Δημόσιου 

χαρακτήρα 
 
                  Ταξίαρχος Κωνσταντίνος Παγουρόπουλος 
Ακριβές Αντίγραφο                                                  Δ ι ο ι κ η τ ή ς                                        
                                                                         
 
 
Aνχης(ΠΖ) Περικλής Βασιλειάδης  
 Tμχης Στρατιωτικής Εκπσης                  
 

ΑΔΑ: Β4136-ΜΤΛ


