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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

 
Η Σχολή Νοµικού Σώµατος Ενόπλων ∆υνάµεων (ΣΝΣΕ∆) µε έδρα την Αθήνα 

(Ρουφ) Αττικής 
 
 Λαµβάνοντας υπόψη: 
 
  α. To ν. 1943/91 (Α΄, 50) «Περί εκσυγχρονισµού της οργάνωσης και 
λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης, αναβάθµισης του προσωπικού της και άλλες 
συναφείς διατάξεις». 
  β. Το ν. 2026/1992 (Α΄,43) «Ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης και 
διοίκησης προσωπικού της δηµόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις». 
  γ. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Α΄, 28) «Σύσταση 
ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. 
  δ. Το π.δ. 50/2001 (Α΄, 39) όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε 
µε το π.δ. 347/2003 (Α΄315), το π.δ. 44/2005 (Α΄, 63) και το π.δ. 116/2006 
(Α΄,115) «Περί καθορισµού των προσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων του 
δηµοσίου τοµέα». 
  ε. Τις διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α΄, 26) «Κώδικας ∆ηµοσίων Πολ. 
∆ιοικ. Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠ∆∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήµερα. 
  στ. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 3879/2010 (Α΄, 163) 
«Ανάπτυξη της ∆ια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε 
µε την παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17) και την παρ. 4 του άρθρου 
78 του ν. 4485/2017 (Α΄, 114). 
  ζ. Την Πα∆ 3-16/2013/ΓΕΕΘΑ «Περί επιλογής ωροµισθίου 
διδακτικού προσωπικού στις ΑΣΣΥ – ΚΕ και λοιπές σχολές των Ενόπλων 
∆υνάµεων». 
  η. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄, 74), «Περί 
διοικητικών απλουστεύσεων – κατάργησης της υποχρέωσης επικύρωσης 
αντιγράφων εγγράφων». 
  θ. Τη Φ.000/30/496412/Σ.1609/15-03-2017/Απόφ. Α/ΓΕΕΘΑ «Κύρω-
ση Κανονισµού Οργάνωσης και Λειτουργίας των Μονάδων του Κοινού Νοµικού 
Σώµατος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. 
  ι. Την αριθµ. Φ.840/2/8277/Σ.82/11-1-2018/ΚΥΑ Αναπληρωτών 
Υπουργών Εθνικής Άµυνας και Οικονοµικών (Β΄, 71). 
  ια. Την αριθµ. Υ68/17-09-2018/Απόφαση Πρωθυπουργού (Β΄, 4085) 
«Ανάθεση Αρµοδιοτήτων στον ΑΝΥΕΘΑ Παναγιώτη Ρήγα». 
  ιβ. Το υπ’ αριθµ. 71/07-02-2019 Πρακτικό του Εκπαιδευτικού 
Συµβουλίου ΣΝΣΕ∆. 
  ιγ. Τη Φ.330/51/173/Σ. 58/07-02-2019/ΣΝΣΕ∆/Τµήµα 2ο. 
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  ιδ. Τη Φ.330/32/201721/Σ.955/12-02-2019/ΓΕΕΘΑ/Β4 (∆ΝΣ). 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

 1. Την πρόσληψη στη ΣΝΣΕ∆ διδακτικού προσωπικού, µε Σύµβαση 
Εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου και ωριαία αποζηµίωση, για 
κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών, για την περίοδο από 2-1-2020 έως 31-12-2020. 

 

 2. Προσόντα Υποψηφίων - Θέσεις προς Κάλυψη 
 

  α.  Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα παρακάτω απαιτούµενα 
γενικά προσόντα : 

 
   (1) Να είναι Έλληνες πολίτες. 
 

    (2)  ∆ύνανται επίσης να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών 
- Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
 Για τους ανωτέρω πολίτες απαιτείται η γλωσσική επάρκεια 

της ελληνικής γλώσσας σε βαθµίδα «Β1/Μέτρια γνώση» ή «Β2/Καλή γνώση» για 
την άσκηση των καθηκόντων τους, η οποία αποδεικνύεται µε Πιστοποιητικό 
Ελληνοµάθειας (άρθρ. 9 ν.4027/2011), που χορηγείται από το Κέντρο της 
Ελληνικής Γλώσσας: α) ΥΠΠΕΘ, Ανδρέα Παπανδρέου 37, ΤΚ.15180, Αθήνα και β) 
Καραµαούνα 1, Πλ. Σκρα, Καλαµαριά, Θεσσαλονίκη. Επίσης αποδεικνύεται µε 
αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση 
του υποψηφίου ή από άλλη Σχολή ή από σχολείο Ελληνικής Γλώσσας. 
 
   (3)  Να µην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα. 
 
   (4) Να µην διώκονται ή να µην έχουν καταδικαστεί για τα ποινικά 
αδικήµατα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007). 
 
   (5) Οι άρρενες υποψήφιοι µέχρι την ηµεροµηνία πρόσληψής 
τους, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. ∆εν απαιτείται 
εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους 
υποχρεωτική στράτευση, γεγονός το οποίο το αποδεικνύουν µε δική τους µέριµνα, 
προσκοµίζοντας αντίστοιχη βεβαίωση από τις αρµόδιες υπηρεσίες του κράτους 
τους, επίσηµα µεταφρασµένη. 
 
   (6) Να έχουν συµπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να 
µην έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η ∆εκεµβρίου του έτους 
λήξης της προθεσµίας υποβολής της αίτησης συµµετοχής. ∆ικαίωµα συµµετοχής 
στον διαγωνισµό έχουν οι γεννηθέντες από την 01-01-1952 και µεταγενέστερα. 
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   (7) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που 
απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης, για την οποία 
προσλαµβάνονται. 
 
   (8) 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 βεβαίωση 
ισοτιµίας και αντιστοιχίας από το ∆ΟΑΤΑΠ ή το πρώην ∆ΙΚΑΤΣΑ. 
 
   (9) Να κατέχουν πιστοποιηµένη εκπαιδευτική επάρκεια 
εκπαιδευτών ενηλίκων της µη τυπικής εκπαίδευσης (ΕΟΠΠΕΠ), σε περίπτωση 
που δεν ανήκουν στην κατηγορία των καθηγητών ΑΕΙ, µελών ΕΕΠ, Ε∆ΙΠ και 
ΕΤΕΠ των ΑΕΙ, κύριου διδακτικού προσωπικού του ΕΚ∆∆Α (Εθνικού Κέντρου 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης) και του ΙΠΕ (Ιδρύµατος Ποιµαντικής 
Επιµορφώσεως). 
 
   (10) Σε περίπτωση που κατέχουν δηµόσια θέση, να µην 
υπόκεινται στους περιορισµούς των νόµων 1256/1982 και 1305/1982 (Περί 
πολυθεσίας). Τακτικοί υπάλληλοι του ∆ηµοσίου, των ΝΠ∆∆, των ΟΤΑ α΄ και β΄ 
βαθµίδας και των Ανεξαρτήτων Αρχών, οι οποίοι διορίσθηκαν βάσει του ν. 
2190/1994, δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων του 
δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα πριν συµπληρωθεί πενταετία από 
την 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 δίκαιου αορίστου ή ορισµένου χρόνου, ακόµη και αν αυτοί έχουν 
προσληφθεί βάσει του ν. 2190/1994 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 το 
χρόνο διορισµού, µε εξαίρεση το προσόν της εκπλήρωσης των στρατιωτικών 
υποχρεώσεων, οι οποίες θα πρέπει να έχουν εκπληρωθεί ως την ηµεροµηνία 
πρόσληψης. 
 
  γ. Για τα Σχολεία Εκπαίδευσης 2ης και 3ης Εκπαιδευτικής Σειράς 
(ΕΣ) Στρατιωτικών Νοµικών Συµβούλων (ΣΕΣΝΣ) που πρόκειται να 
διεξαχθούν στη ΣΝΣΕ∆ κατά το 1ο και 2ο ηµερολογιακό εξάµηνο του έτους 
2020 κατά την ανωτέρω σειρά αναγραφής τους, διάρκειας φοίτησης µέχρι 
οκτώ (8) εβδοµάδες για κάθε Σχολείο. 
 
   (1) Προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις για διδασκαλία, των 
αντίστοιχων µαθηµάτων και κοινοποιείται το σύνολο του µέγιστου αριθµού ωρών 
απασχόλησης για κάθε υποψήφιο κατά µάθηµα, όπως παρακάτω: 
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Α/Α ΜΑΘΗΜΑ 

 
 

ΘΕΣΕΙΣ 

 ΜΕΓΙΣΤΟ 
ΣΥΝΟΛΟ     
ΩΡΩΝ ΓΙΑ 
ΚΑΘΕ               

ΥΠΟΨΗΦΙΟ 

ΧΡΟΝΙΚΗ                       
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ                          

∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΕΣΝΣ 

  

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

1 

Ανάλυση εννοιών 
Ουσιαστικού 

∆ιοικητικού ∆ικαίου 
υπό το πρίσµα της 

πρακτικής και 
δικονοµικής 

εφαρµογής τους 

1 72 

Για τη 2η ΕΣ 
ΣΕΣΝΣ εντός του 
1ου 
ηµερολογιακού 
εξαµήνου του 
έτους 2020 και για 
την 3η ΕΣ ΣΕΣΝΣ 
εντός του 2ου 
ηµερολογιακού 
εξαµήνου του 
έτους 2020   

Οι ακριβείς 
ηµεροµηνίες 
διεξαγωγής 
των ΣΕΣΝΣ 
καθορίζονται 
µε διαταγή 
του ΓΕΕΘΑ/ 
Β4 (∆ΝΣ) 

2 

∆ηµόσιες συµβάσεις 
προµηθειών και 

παροχής 
υπηρεσιών/Νοµοθεσία

-Νοµολογία-Πράξη 

1 50 

Για τη 2η ΕΣ 
ΣΕΣΝΣ εντός του 
1ου 
ηµερολογιακού 
εξαµήνου του 
έτους 2020 και για 
την 3η ΕΣ ΣΕΣΝΣ 
εντός του 2ου 
ηµερολογιακού 
εξαµήνου του 
έτους 2020   

Οι ακριβείς 
ηµεροµηνίες 
διεξαγωγής 
των ΣΕΣΝΣ 
καθορίζονται 
µε διαταγή 
του ΓΕΕΘΑ/ 
Β4 (∆ΝΣ) 

3 
Σύναψη - κύρωση και 
χειρισµός διεθνών 

συµφωνιών 
1 44 

Για τη 2η ΕΣ 
ΣΕΣΝΣ εντός του 
1ου 
ηµερολογιακού 
εξαµήνου του 
έτους 2020 και για 
την 3η ΕΣ ΣΕΣΝΣ 
εντός του 2ου 
ηµερολογιακού 
εξαµήνου του 
έτους 2020   

Οι ακριβείς 
ηµεροµηνίες 
διεξαγωγής 
των ΣΕΣΝΣ 
καθορίζονται 
µε διαταγή 
του ΓΕΕΘΑ/ 
Β4 (∆ΝΣ) 

 
(2) Τα απαιτούµενα ειδικά προσόντα για την κάλυψη των  

παραπάνω θέσεων, είναι τα ακόλουθα: 
 

     (α) Βασικός τίτλος Σπουδών (ως βασικό προσόν 
διορισµού). 
 
    (β) ∆ιδακτορικός ή Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών επί του 
γνωστικού ή επί συναφούς γνωστικού (εφόσον κατέχεται ο βασικός τίτλος 
σπουδών). 
 
    (γ) Σε περίπτωση µη κάλυψης των προκηρυσσοµένων 
θέσεων από όσους κατέχουν Μεταπτυχιακούς ή ∆ιδακτορικούς τίτλους Σπουδών, 
αυτές θα καλύπτονται από κατόχους του Βασικού Τίτλου Σπουδών. 
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    (δ) Βασικοί Τίτλοι Σπουδών κατά µάθηµα, όπως 
παρακάτω: 
     1/ Ανάλυση εννοιών Ουσιαστικού ∆ιοικητικού ∆ικαίου 
υπό το πρίσµα της πρακτικής και δικονοµικής εφαρµογής τους 
 
      Πτυχίο Τµήµατος Νοµικής Σχολής ΑΕΙ ή ισότιµου 
Τµήµατος αναγνωρισµένου αλλοδαπού Πανεπιστηµίου. 
 
     2/ ∆ηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και παροχής 
υπηρεσιών/Νοµοθεσία-Νοµολογία-Πράξη 
 

      Πτυχίο Τµήµατος Νοµικής Σχολής ΑΕΙ ή ισότιµου 
Τµήµατος αναγνωρισµένου αλλοδαπού Πανεπιστηµίου. 
 

     3/ Σύναψη - κύρωση και χειρισµός διεθνών συµφω-
νιών 
 

      Πτυχίο Τµήµατος Νοµικής Σχολής ΑΕΙ ή Τµήµατος 
∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού Τοµέα) ή ισότιµου 
Τµήµατος αναγνωρισµένου αλλοδαπού Πανεπιστηµίου. 
 
   (3) H γνώση ξένων γλωσσών (Αγγλικά - Γαλλικά - Γερµανικά 
κ.α.) δεν αποτελεί απαραίτητο προσόν για την κάλυψη των παραπάνω θέσεων. 
 
 3. Γενικά Καθήκοντα - Υποχρεώσεις Καθηγητών 
 
  Τα καθήκοντα που θα κληθούν να αναλάβουν οι διορισθέντες καθη-
γητές θα αναφέρονται αναλυτικά στη σύµβασης εργασίας, που υπογράφεται µετα-
ξύ της Σχολής και του διορισθέντος Καθηγητή-τριας. 
 

 4. ∆ικαιολογητικά 
 

  α. Όσοι επιθυµούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις πρέπει 
να υποβάλλουν (σε διαφάνειες εντός πλαστικού ντοσιέ µε έλασµα) στη Σχολή 
µέχρι την 03 Μαΐου 2019 τα ακόλουθα έντυπα - δικαιολογητικά: 
 
   (1) Υποχρεωτικά 
 

    (α) Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση, θεωρηµένη για το γνήσιο 
της υπογραφής, στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία τους, όπως αυτά 
αποτυπώνονται στο δελτίο αστυνοµικής τους ταυτότητας, όπως συνηµµένο 
υπόδειγµα, µαζί µε µία (1) πρόσφατη έγχρωµη φωτογραφία (τύπου ταυτότητας). 
 
    (β)  Βιογραφικό σηµείωµα, στο οποίο θα παρατίθενται 
σύντοµα βιογραφικά στοιχεία (ονοµατεπώνυµο, έτος και τόπος γέννησης, 
σηµερινή απασχόληση, οικογενειακή κατάσταση, διεύθυνση και τηλέφωνα 
επικοινωνίας, ασφαλιστικός φορέας, αριθµός µητρώου ασφάλισης, ΑΜΚΑ). Τα 
υποβαλλόµενα προσωπικά στοιχεία αποτελούν προσωπικά δεδοµένα και χρήζουν 
επεξεργασίας, σύµφωνα µε το ισχύον νοµικό πλαίσιο. 
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    (γ)  Πτυχία και διπλώµατα, επίσηµα µεταφρασµένα κατά 
περίπτωση, από τα οποία θα αποδεικνύονται οι σπουδές των ενδιαφεροµένων. 

 

    (δ)  Φωτοτυπία των δύο όψεων του δελτίου αστυνοµικής 
ταυτότητας ή του διαβατηρίου του (-της) αιτούντος (-σας). 

 

    (ε) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο 
να προκύπτει η ελληνική ιθαγένεια. 
 
    (στ) Αποδεικτικό του φορέα πιστοποίησης (ΕΟΠΠΕΠ) για 
την απόδειξη ότι είναι εκπαιδευτής ενηλίκων µε πιστοποιηµένη εκπαιδευτική 
επάρκεια. 
 
    (ζ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, θεωρηµένη για το 
γνήσιο της υπογραφής, όπως το υπόδειγµα που επισυνάπτεται µε την παρούσα 
προκήρυξη, στην οποία να δηλώνει: 
 
     1/ «Έχω εκπληρώσει τις στρατιωτικές µου 
υποχρεώσεις και δεν υπέχω σήµερα καµία στρατιωτική υποχρέωση. Συναινώ δε 
στην αυτεπάγγελτη εκ µέρους της Υπηρεσίας αναζήτηση πιστοποιητικού στρα-
τολογικής κατάστασης τύπου Α΄, από το οποίο να προκύπτει η εκπλήρωση 
Στρατιωτικών Υποχρεώσεων ή η νόµιµη απαλλαγή. Το πιστοποιητικό στρα-
τολογικής κατάστασης, αν απαιτηθεί για την έκδοση της διοικητικής πράξης, θα 
αναζητηθεί από εσάς υποχρεωτικά». (για τους άρρενες). 
 
     2/ «∆εν διώκοµαι ή έχω καταδικασθεί για τα ποινικά 
αδικήµατα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) και συναινώ 
στην αυτεπάγγελτη εκ µέρους της Υπηρεσίας αναζήτηση Αντιγράφου ποινικού 
µητρώου γενικής χρήσης από τις αρµόδιες Αρχές». 
 
     3/ «∆εν κατέχω δηµόσια θέση / Κατέχω δηµόσια 
θέση µε τα εξής στοιχεία:  
 
      α/ Κατηγορία:………………………  
 
      β/ Βαθµός:……………………….  
 
      γ/ Είδος θέσης: ………………………... και 
γνωρίζω τους περιορισµούς περί πολυθεσίας.» 
 

      4/ «∆εν έχω / έχω καταθέσει αίτηση υποψηφίου 
ωροµισθίου καθηγητή και σε άλλη Σχολή των Ε∆ στην/στις:  
      α/ Σχολή/-ές…………………………... 
 
      β/ Στα γνωστικά αντικείµενα .……..... 
 
      γ/ Για τις εξής ώρες διδασκαλίας ανά 
µάθηµα…………………………………………………………………………………….» 
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    (η)  Τα παρακάτω δικαιολογητικά για την απόδειξη 
προϋπηρεσίας σε εκπαιδευτικά καθήκοντα στην τριτοβάθµια εκπαίδευση σε σχέση 
µε το συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο του τίτλου σπουδών, κατά περίπτωση: 
 
     1/ Οι εργαζόµενοι στον δηµόσιο και τον ιδιωτικό 
τοµέα: 

 
      α/ Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού 
φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της απασχόλησης σε ηµέρες ή 
µήνες καθώς και το είδος της διδακτικής - εκπαιδευτικής  προϋπηρεσίας στην 
τριτοβάθµια εκπαίδευση (από το Τµήµα Μητρώου του ΕΦΚΑ, για τους 
ασφαλισµένους στο ΕΦΚΑ). 
 
      β/ Χωριστά από την αίτηση, Υπεύθυνη 
∆ήλωση, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, όπως το υπόδειγµα που 
επισυνάπτεται µε την παρούσα προκήρυξη και σύµφωνα µε το άρθρο 8 του ν. 
1599/1986, στην οποία να δηλώνονται επακριβώς, ο χρόνος και το είδος της 
διδακτικής προϋπηρεσίας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση καθώς και τα στοιχεία του 
εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυµίας της επιχείρησης αν πρόκειται για 
νοµικό πρόσωπο.  
 
      γ/ Στις περιπτώσεις και µόνο σ’ αυτές που από 
την βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, δεν αποσαφηνίζεται αν η 
προϋπηρεσία σε κάποιο δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα είναι διδακτική, στο γνωστικό 
αντικείµενο του τίτλου σπουδών, τότε αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται και από 
βεβαίωση του οικείου φορέα του δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα που να αποδεικνύει 
το είδος της διδακτικής προϋπηρεσίας αναγόµενο σε µήνες ή ηµέρες. 
 
      δ/ Επισηµαίνεται ότι βεβαιώσεις των ασφα-
λιστικών φορέων που δεν θα βεβαιώνεται η προϋπηρεσία σε µήνες ή 
ηµέρες δεν θα λαµβάνονται υπόψη στη διαδικασία της µοριοδότησης. 
 
     2/ Οι ελεύθεροι επαγγελµατίες: 
 
      α/ Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού 
φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια και το είδος της απασχόλησης σε 
ηµέρες ή µήνες καθώς και το είδος της διδακτικής-εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας 
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. 
 
      β/  Υπεύθυνη δήλωση, θεωρηµένη για το γνήσιο 
της υπογραφής, χωριστά από την αίτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του ν. 
1599/1986, ότι η προϋπηρεσία είναι εκπαιδευτική και σχετική µε το αντικείµενο 
της θέσης. 
 
      γ/  Υποβολή σχετικών συµβάσεων εργασίας σε 
διδακτικά καθήκοντα ή δελτίων παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν ενδεικτικά τη 
διάρκεια και το είδος της διδακτικής- εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας. 
 
      δ/  Επιπλέον των παραπάνω η προϋπηρεσία να 
δηλώνεται από τον υποψήφιο µε Υπεύθυνη ∆ήλωση, θεωρηµένη για το γνήσιο της 
υπογραφής, όπως το υπόδειγµα του επισυνάπτεται µε την παρούσα 
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προκήρυξη και σύµφωνα µε το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να 
δηλώνονται επακριβώς, ο χρόνος και το είδος της διδακτικής προϋπηρεσίας 
καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυµίας της 
επιχείρησης αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο. 
 
     3/  Για προϋπηρεσία η οποία έχει αποκτηθεί στην 
αλλοδαπή, επιπλέον των δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά τις ανωτέρω 
περιπτώσεις, ο υποψήφιος προσκοµίζει βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο 
απασχολήθηκε, και στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της 
απασχόλησης και βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισµού, είτε πρόκειται 
για αµιγώς κρατική ή αµιγώς ιδιωτική ή µικτή ασφάλιση. Εάν ο χρόνος 
προϋπηρεσίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δηµόσιου χαρακτήρα της αλλοδαπής, 
αποδεικνύεται µε βεβαίωση του αντίστοιχου δηµόσιου φορέα. Σε κάθε περίπτωση, 
τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι νόµιµα επικυρωµένα και επίσηµα 
µεταφρασµένα, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στην παράγραφο 4α(2)(δ) της 
παρούσης. 

 
    (θ) Επισηµαίνονται τα παρακάτω: 
  
     1/  Οι προαναφερόµενες βεβαιώσεις διδακτικής-
εκπαιδευτικής απασχόλησης (προϋπηρεσίας) θα πρέπει να αναφέρουν, το 
χρονικό διάστηµα απασχόλησης, εάν είναι δυνατό, σε µήνες. 

 
     2/ Η αίτηση και οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να 
είναι συµπληρωµένες και υπογεγραµµένες από τους ίδιους τους υποψηφίους και 
θεωρηµένες για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε αρµόδια αρχή, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2690/1999. 
 
     3/ Θα µοριοδοτείται µόνο η προϋπηρεσία σε 
εκπαιδευτικά καθήκοντα στην τριτοβάθµια εκπαίδευση συναφή µε το αντικείµενο 
της προς πλήρωση θέσης, µετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών µε τον 
οποίο ο υποψήφιος µετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και κατά τις περιπτώσεις 
για τις οποίες απαιτείται άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος, µετά τη λήψη της αδείας. 
 
   (2) Κατά περίπτωση: 
 
    (α) Βασικοί Τίτλοι Σπουδών 

 
     1/ Αντίγραφα των απαιτουµένων από την προκήρυξη 
πτυχίων σπουδών, όπου να φαίνεται υποχρεωτικά ο βαθµός επίδοσης σε 
δεκαβάθµια κλίµακα καθώς και η ηµεροµηνία που ο υποψήφιος έχει καταστεί 
πτυχιούχος.  
 
     2/ Αντί του αντιγράφου πτυχίου, δύναται ο 
υποψήφιος να υποβάλει πιστοποιητικό σπουδών από τη Γραµµατεία της Σχολής, 
επί του οποίου θα αναγράφονται τα ίδια στοιχεία ως ανωτέρω. 
 
     3/ Όσοι υποψήφιοι επικαλούνται πτυχίο ή δίπλωµα 
ΑΕΙ (Πανεπιστηµιακού και Τεχνολογικού τοµέα) ή Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ), ΑΕΙ της 
ηµεδαπής αντίστοιχης ειδικότητας µε το ζητούµενο από την προκήρυξη, και των 
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οποίων ο τίτλος σπουδών δεν ταυτίζεται επακριβώς µε τον ζητούµενο στα 
προαναφερθέντα ειδικά προσόντα, για να γίνουν αποδεκτοί, θα πρέπει να 
προσκοµίσουν µαζί µε τον τίτλο σπουδών τους µια βεβαίωση από τη Σχολή τους 
στην οποία να βεβαιώνεται ότι ο τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που 
καλύπτουν µε πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείµενο ή είναι ισότιµος και 
ταυτόσηµος κατά περιεχόµενο/ειδικότητα, µε τον τίτλο που ζητείται µε την 
προκήρυξη. 
 
    (β) Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών επί των γνωστικών 
αντικειµένων των µαθηµάτων, καθώς και επί συναφούς γνωστικού αντικειµένου. 
Ως µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών θεωρούνται οι Τίτλοι-Πτυχία επιπέδου 
Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης - Master που αποκτήθηκαν από Εκπαιδευτικά 
Ιδρύµατα του εσωτερικού ή του εξωτερικού. 
 
    (γ) ∆ιδακτορικοί τίτλοι σπουδών επί των γνωστικών 
αντικειµένων των µαθηµάτων, καθώς και επί συναφούς γνωστικού αντικειµένου. 
Ως διδακτορικοί τίτλοι σπουδών θεωρούνται οι Τίτλοι-Πτυχία οι οποίοι 
αποκτήθηκαν από Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα του εσωτερικού ή του εξωτερικού 
επιπέδου PhD. 
 
    (δ) Οι τίτλοι που αποκτήθηκαν από πανεπιστηµιακά 
ιδρύµατα της αλλοδαπής να συνοδεύονται και από βεβαίωση ισοτιµίας από το 
∆ΟΑΤΑΠ (ή πρώην ∆ΙΚΑΤΣΑ). Η βαθµολογία του πτυχίου θα πρέπει να 
αναφέρεται σε δεκαβάθµια κλίµακα. Επιπλέον, τα ξενόγλωσσα έγγραφα να είναι 
νόµιµα επικυρωµένα και νόµιµα µεταφρασµένα.  
 
     1/ Νόµιµα επικυρωµένα θεωρούνται τα ξενόγλωσσα 
έγγραφα τα οποία: 
      α/ Είτε έχουν επικυρωθεί από τις κατά τόπους 
αρµόδιες ελληνικές Προξενικές Αρχές. 
 
       β/ Είτε έχουν εκδοθεί σε χώρα που έχει 
συνυπογράψει τη Σύµβαση της Χάγης και φέρουν αντί επικύρωσης σχετική 
επισηµείωση (apostille) επί του εγγράφου είτε έχουν συνταχθεί ή επικυρωθεί από 
τις Προξενικές Αρχές χώρας που έχει συνυπογράψει την Ευρωπαϊκή Σύµβαση του 
Λονδίνου, χωρίς να απαιτείται η επικύρωσή τους από τις ελληνικές Προξενικές 
Αρχές είτε έχουν εκδοθεί σε χώρα µε την οποία η Ελλάδα έχει υπογράψει διµερή 
συµφωνία για τη µη επικύρωση δηµοσίων εγγράφων. 
 
     2/ Νόµιµα µεταφρασµένα θεωρούνται τα ξενό-
γλωσσα έγγραφα τα οποία έχουν µεταφραστεί από έναν από τους παρακάτω 
φορείς: 
 
      α/ Από Έλληνες δικηγόρους. 
 
      β/  Από διορισµένους στα κατά τόπους 
Πρωτοδικεία άµισθους ερµηνείς. 
 
      γ/  Από πτυχιούχους του Τµήµατος Ξένων 
Γλωσσών Μετάφρασης και ∆ιερµηνείας του Ιονίου Πανεπιστηµίου, οι οποίοι έχουν 
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κύρια επαγγελµατική ενασχόληση τη µετάφραση για λογαριασµό οποιασδήποτε 
δηµόσιας αρχής ή τρίτου ευθυνόµενοι για την εγκυρότητα του περιεχοµένου τους. 
 
      δ/  Από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του 
Υπουργείου Εξωτερικών. 
 
      ε/  Από τους µόνιµους υπαλλήλους Προξενικής 
Αρχής, εφόσον αυτοί γνωρίζουν την ξένη γλώσσα, ή από µεταφραστή που έχει 
προσληφθεί για το σκοπό αυτό σε οργανική θεσµοθετηµένη θέση στην Αρχή της 
Εξωτερικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΞ. 
 
      στ/  Από επίσηµους ορκωτούς µεταφραστές, 
εφόσον η έλλειψη προσωπικού και τυχόν εξειδικευµένη ορολογία δεν επιτρέπουν 
τη µετάφραση από υπάλληλο της Προξενικής Αρχής, οι οποίοι κατέχουν άδεια  
άσκησης επαγγέλµατος. Ως επίσηµα αναγνωρισµένοι µεταφραστές - διερµηνείς 
θεωρούνται οι ιδιώτες που είναι εγγεγραµµένοι σε καταλόγους που τηρούν οι 
επιτόπιες δικαστικές αρχές των οποίων η γνησιότητα της υπογραφής επικυρώνεται 
από τις ελληνικές Προξενικές Αρχές. 
 
    (ε) Για τις περιπτώσεις που δεν αναγράφεται βαθµολογία 
ως βαθµός τίτλου σπουδών θα λαµβάνεται ο µέσος όρος της δεκαβάθµιας 
κλίµακας, ο οποίος αντιστοιχεί στον αναγραφόµενο χαρακτηρισµό που αποδίδουν 
τα Ελληνικά Πανεπιστήµια, δηλαδή “Άριστα'' ο βαθµός 9,25, ''Λίαν Καλώς'' ο 
βαθµός 7,50 και ''Καλώς'' ο βαθµός 5,74. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται 
ούτε βαθµός ούτε χαρακτηρισµός επίδοσης επί του τίτλου σπουδών, θα 
λαµβάνεται ο µέσος όρος της δεκαβάθµιας κλίµακας της κατώτερης κλίµακας που 
αποδίδουν τα Ελληνικά Πανεπιστήµια, δηλαδή ''Καλώς'', 5,74. Σε όλες τις 
παραπάνω περιπτώσεις πρέπει να προσκοµίζεται βεβαίωση από την αντίστοιχη 
σχολή, η οποία να βεβαιώνει ότι δεν χορηγείται βαθµολογία στον συγκεκριµένο 
τίτλο σπουδών, ειδάλλως θα λαµβάνεται ο κατώτερος βαθµός της δεκαβάθµιας 
κλίµακας του χαρακτηρισµού.  
 
    (στ)  Τίτλοι που αποκτήθηκαν από το Ελληνικό Ανοικτό 
Πανεπιστήµιο (ΕΑΠ), αναγνωρίζονται ως ισότιµοι µε τίτλους σπουδών που 
απονεµήθηκαν από Πανεπιστήµια της Ελλάδας. 
 
  β. Οι ενδιαφερόµενοι για περισσότερα του ενός µαθήµατα να 
υποβάλλουν αίτηση και πλήρη φάκελο δικαιολογητικών ξεχωριστά για κάθε 
µάθηµα για τα οποία επιθυµούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα. Εφόσον 
πρόκειται να αποσταλούν ταχυδροµικά, οι επιµέρους φάκελοι δικαιολογητικών, να 
ταχυδροµούνται σε ένα ταχυδροµικό φάκελο. 
 
  γ.  Οι δηµόσιοι υπάλληλοι δεν µπορούν να υποβάλλουν αίτηση, παρά 
µόνο για τα µαθήµατα των οποίων οι συνολικές ώρες διδασκαλίας δεν 
υπερβαίνουν τις 400. Μηνιαίως δε, δικαιούνται για τη διδασκαλία αποζηµίωση 
µέχρι (40) ώρες το µήνα. 

 5. Αρµόδιο Όργανο Επιλογής Προσωπικού 

  Η επιλογή αυτών που πρόκειται να απασχοληθούν ως ωροµίσθιο 
διδακτικό προσωπικό γίνεται απευθείας από τον ∆ιοικητή της Σχολής όταν η 
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διάρκεια της απασχόλησης, συνεχής ή διακεκοµµένη, δεν υπερβαίνει τις εκατόν 
εβδοµήντα έξι (176) ώρες, σύµφωνα µε την υπαπαρ. ια της παρ. 10 του ζ 
σχετικού. 

 6. ∆ικαιολογητικά µετά την Πρόσληψη 

  Απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτείται να υποβληθούν µετά την 
πρόσληψη, εντός αποκλειστικής προθεσµίας 10 ηµερών από την ηµέρα κοι-
νοποίησης της πρόσληψής τους: 

  α. Για τους ∆ηµοσίους Υπαλλήλους, απόφαση του Υπηρεσιακού 
Συµβουλίου του Υπουργείου που ανήκουν, η οποία θα επιτρέπει την απασχόλησή 
τους, άλλως θα ανακαλείται η πρόσληψή τους. 

  β. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία να αναφέρεται ότι 
δεν έχουν καταδικαστεί και δεν διώκονται ποινικά. 
 
  γ. Πιστοποιητικό υγείας σύµφωνα µε το άρθρο 7 του ν. 3528/2007, 
όπως ισχύει. 
 
  δ. Σε περίπτωση αδυναµίας υποβολής για οποιονδήποτε λόγο των 
παραστατικών της παραγράφου 6, καθώς και σε περίπτωση που από τα 
υποβαλλόµενα παραστατικά δεν προκύπτει η κτήση των απαιτούµενων 
προσόντων ή προκύπτουν κωλύµατα διορισµού, διαγράφονται οι εν λόγω από τον 
οικείο Πίνακα Επιτυχόντων και καλούνται για πλήρωση της θέσης οι αµέσως 
επόµενοι. 
 
 7. Κριτήρια Αξιολόγησης 
 
Κατά την αξιολόγηση, κρίση και επιλογή των υποψηφίων, θα λαµβάνονται υπόψη 
τα παρακάτω: 
 

Α/Α 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

ΜΟΡΙΑ  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

1 

 
Βασικός τίτλος σπουδών στο γνωστικό αντι-
κείµενο της θέσης:  
 
 α. Τίτλος Σπουδών που απαιτείται ως προσόν 
διορισµού στο οποίο να αναγράφεται ο ακριβής 
αριθµός αυτού και το έτος κτήσης του τίτλου. Σε 
κάθε περίπτωση που ο βαθµός εκφράζεται µε 
αξιολογικό χαρακτηρισµό ή ακέραιο αριθµό 
απαιτείται η βεβαίωση της οικείας σχολής για τον 
ακριβή αριθµητικό βαθµό. Υπολογίζεται σε 
δεκαβάθµια κλίµακα µε δύο δεκαδικά ψηφία 
πολλαπλασιαζόµενος µε τον αριθµό 100 (εκατό) 
 
 

Μέγιστος 
αριθµός: 1000 

 
Βαθµός πτυχίου  Χ  

100 
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Α/Α 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

ΜΟΡΙΑ  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

1 
 

β. Σε περιπτώσεις που δεν αναγράφεται 
βαθµολογία ως βαθµός τίτλου σπουδών θα 
λαµβάνεται ο µέσος όρος της δεκαβάθµιας     
κλίµακας, όπως αντιστοιχεί στον αναγραφόµενο 
χαρακτηρισµό που αποδίδουν τα Ελληνικά ΑΕΙ, 
δηλαδή ¨Άριστα¨ ο βαθµός 9,25, ¨Λίαν Καλώς¨ ο 
βαθµός 7,50 και ¨Καλώς¨ ο βαθµός 5,74. Σε   
περίπτωση που δεν αναγράφεται ούτε βαθµός 
ούτε χαρακτηρισµός επίδοσης επί του τίτλου 
σπουδών, θα λαµβάνεται ο µέσος όρος της    
δεκαβάθµιας κλίµακας της κατώτερης κλίµακας 
που αποδίδουν τα Ελληνικά Πανεπιστήµια,    
δηλαδή ''Καλώς'', 5,74.  
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις πρέπει να 
προσκοµίζεται βεβαίωση από την αντίστοιχη 
σχολή, η οποία να βεβαιώνει ότι δεν χορηγείται 
βαθµολογία στο συγκεκριµένο τίτλο σπουδών, 
ειδάλλως θα λαµβάνεται ο κατώτερος βαθµός 
της δεκαβάθµιας κλίµακας του χαρακτηρισµού. 

 

Μέγιστος 
αριθµός: 1000 

 
Βαθµός πτυχίου  Χ  

100 

2 
 

∆εύτερος βασικός τίτλος σπουδών, της ίδιας 
εκπαιδευτικής βαθµίδας, σε αντικείµενο συναφές 
µε το γνωστικό αντικείµενο της θέσης και της 
αυτής εκπαιδευτικής βαθµίδας µε τον τίτλο 
σπουδών που απαιτείται σύµφωνα µε την 
προκήρυξη. 
 

+ 100 µόρια 

3 

Μεταπτυχιακός τίτλος, της ίδιας εκπαιδευτικής 
βαθµίδας, στο γνωστικό αντικείµενο της θέσης.  
 Σε περιπτώσεις που δεν αναγράφεται       
βαθµολογία ως βαθµός τίτλου σπουδών θα 
λαµβάνεται ο µέσος όρος της δεκαβάθµιας    
κλίµακας, όπως αντιστοιχεί στον αναγραφόµενο 
χαρακτηρισµό που αποδίδουν τα Ελληνικά ΑΕΙ, 
δηλαδή ¨Άριστα¨ ο βαθµός 9,25, ¨Λίαν Καλώς¨ ο 
βαθµός 7,50 και ¨Καλώς¨ ο βαθµός 5,74. Σε   
περίπτωση που δεν αναγράφεται ούτε βαθµός 
ούτε χαρακτηρισµός επίδοσης επί του τίτλου 
σπουδών, θα λαµβάνεται ο µέσος όρος της    
δεκαβάθµιας κλίµακας της κατώτερης κλίµακας 
που αποδίδουν τα Ελληνικά Πανεπιστήµια, 
δηλαδή ''Καλώς'', 5,74. Σε όλες τις παραπάνω            
περιπτώσεις πρέπει να προσκοµίζεται βεβαίωση 
από την αντίστοιχη σχολή, η οποία να βεβαιώνει 
ότι δεν χορηγείται βαθµολογία στον συγκε-
κριµένο τίτλο σπουδών. 

Μέγιστος 
αριθµός: 1000 

 
Βαθµός πτυχίου Χ 100 
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Α/Α 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

ΜΟΡΙΑ  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

4 

Μεταπτυχιακός τίτλος, της ίδιας εκπαιδευτικής 
βαθµίδας, σε συναφές γνωστικό  αντικείµενο της 
θέσης (για την αντιστοίχιση βαθµολογίας των 
τίτλων που δεν αναγράφεται η βαθµολογία σε 
δεκαβάθµια κλίµακα, ως παραπάνω). 
 

Μέγιστος 
αριθµός: 700 

Βαθµός πτυχίου Χ 70 

5 
∆ιδακτορικός τίτλος, της ίδιας εκπαιδευτικής 
βαθµίδας, στο ίδιο γνωστικό αντικείµενο ή σε 
συναφές γνωστικό αντικείµενο. 

 + 500 µόρια 

6 

Εκπαιδευτική Προϋπηρεσία στην Τριτο-
βάθµια Εκπαίδευση. Ως τέτοια νοείται η              
απασχόληση στο δηµόσιο ή στον ιδιωτικό φορέα 
ή η άσκηση ιδιωτικού επαγγέλµατος, σε          
εκπαιδευτικά καθήκοντα συναφή µε το             
αντικείµενο της θέσης, µετά την απόκτηση του 
βασικού τίτλου σπουδών µε τον οποίο ο         
υποψήφιος µετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία 
και κατά τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται 
άδεια άσκησης επαγγέλµατος, µετά τη λήψη της 
άδειας. 

15 µόρια/µήνα 
 

7 

Σειρά κριτηρίων αξιολόγησης που λαµβάνονται υπόψη ΜΟΝΟ για τα 
µαθήµατα που απαιτείται από τη προκήρυξη ως ελάχιστο ειδικό προσόν η 
κατοχή πτυχίου ΑΕΙ: 
 

    α. Κάτοχοι Πτυχίου ΑΕΙ µε 
Μεταπτυχιακούς Τίτλους Σπουδών  Η αξιολόγηση µεταξύ αυτών 

πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα 
προαναφερόµενα κριτήρια αξιολό-
γησης υπ’ αριθµ. 1 έως 6.     β. Κάτοχοι Πτυχίου ΑΕΙ 

8 

Σειρά κριτηρίων αξιολόγησης που λαµβάνονται υπόψη ΜΟΝΟ σε       
περίπτωση συγκέντρωσης ίσου αριθµού µορίων των υποψηφίων από τα 
προαναφερόµενα κριτήρια: 

 
      α.   Προηγείται αυτός που έχει περισσότερες µονάδες στο βασικό τίτλο 
σπουδών και αν αυτές συµπίπτουν, αυτός που έχει περισσότερες µονάδες 
στο µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο γνωστικό αντικείµενο της θέσης.  

     β.   Σε περίπτωση που εξακολουθεί η ισοβαθµία προηγείται αυτός που 
έχει περισσότερες µονάδες στην προϋπηρεσία (εάν µόνο ένας έχει 
προϋπηρεσία προτιµάται αυτός έναντι του ισοβαθµούντος υποψηφίου που 
δεν έχει). 

     γ.    Σε περίπτωση που εξακολουθεί η ισοβαθµία προηγείται αυτός που 
κατέχει προγενέστερα τον βασικό τίτλο σπουδών. 
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 8. Επισηµαίνονται τα παρακάτω:  
 
  α. Οι κάτοχοι και ∆ιδακτορικών ή Μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών 
προηγούνται των κατόχων µόνο του Βασικού τίτλου σπουδών, ανεξάρτητα από 
τον συνολικό αριθµό των µορίων που θα συγκεντρώσουν. 
 
  β. Οι αιτήσεις πρέπει να είναι συµπληρωµένες υπογεγραµµένες, από 
τους ίδιους τους υποψηφίους και θεωρηµένες για το γνήσιο της υπογραφής.  
 
  γ. Αποκλειστικά υπεύθυνοι για την εγκυρότητα ή µη της 
υποβαλλόµενης αίτησης και των δικαιολογητικών, είναι οι ίδιοι οι υποψήφιοι.  
 
  δ. ∆εν µοριοδοτούνται οι τίτλοι σπουδών που δεν απαιτούνται από 
την προκήρυξη. Πιστοποιητικά και δικαιολογητικά γενικώς σύµφωνα µε την 
προκήρυξη πρέπει να συνυποβάλλονται µε την αίτηση του υποψηφίου.  
 
  ε. Ως προς τα πιστοποιητικά και δικαιολογητικά τα οποία 
υποβάλλονται εκπρόθεσµα, εφαρµοστέα τυγχάνει η διάταξη του άρθρου 10 παρ. 4 
του ν. 2690/1999. Σε κάθε περίπτωση, προσόντα κτηθέντα µετά την ηµεροµηνία 
λήξης υποβολής δικαιολογητικών, δεν θα προσµετρούνται ως µόρια. 

 
   Αποκλείεται από το διαγωνισµό υποψήφιος χωρίς ειδο-
ποίηση, στις παρακάτω περιπτώσεις : 
 
   (1) Όταν τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή. 
 
   (2) Όταν τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν υποβάλλονται 
εµπρόθεσµα. 
 
   (3) Όταν τα δικαιολογητικά δεν πληρούν τις νόµιµες 
προϋποθέσεις. 
 
   (4) Όταν δεν υποβάλλει την τυποποιηµένη Αίτηση – Υπεύθυνη 
∆ήλωση, όπως στο συνηµµένο υπόδειγµα, στην οποία αναφέρεται ότι αποδέχεται 
τους όρους της παρούσης. 
 
  στ.  Εφόσον ο υποψήφιος αιτηθεί τη γνώση των δικαιολογητικών 
άλλων υποψηφίων, αυτό είναι δυνατόν δια επιτόπιας έρευνας ή χορήγησης 
αντιγράφου στη Σχολή και αποκλειστικά και µόνο για τα δικαιολογητικά των 
επιτυχόντων συνυποψηφίων για την κάλυψη της συγκεκριµένης θέσης. Όταν 
επιλεγεί η δεύτερη δυνατότητα, η δαπάνη αναπαραγωγής βαρύνει τον αιτούντα. Σε 
κάθε περίπτωση η Σχολή προβαίνει στην ενηµέρωση του υποκειµένου, δηλαδή 
του φυσικού προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα. 
 
  ζ. Οι προσληφθέντες: 
 
   (1) Υπογράφουν ατοµική σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου για την ανάθεση διδακτικού έργου µε ωριαία αντιµισθία, µε τους 
απαραίτητους όρους - διατάξεις. Η σύµβαση υπογράφεται από τον 
προσλαµβανόµενο και το ∆ιοικητή της ΣΝΣΕ∆. 
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   (2) Σε περίπτωση µη υλοποίησης των όρων της σύµβασης από 
τους προσλαµβανόµενους (πχ µη προσέλευση του επιλεγέντος για ανάληψη 
υπηρεσίας ή αποχώρηση του προσλαµβανοµένου προ της λήξης της χρονικής 
διάρκειας της απασχόλησής του, ή ανεπαρκής διαθεσιµότητα συγκριτικά µε τις 
απαιτούµενες ώρες και ηµέρες του προγράµµατος), η σύµβαση δύναται να 
καταγγέλλεται µονοµερώς από τη ΣΝΣΕ∆, χωρίς την υποχρέωση περαιτέρω 
καταβολής οποιοσδήποτε αποζηµίωσης ή άλλης παροχής από τη στιγµή της 
καταγγελίας. 
 
   (3) Στην περίπτωση αυτή η ΣΝΣΕ∆ δύναται να καλεί άµεσα τον 
πρώτο επιλαχόντα από τους οριστικούς πίνακες, ο οποίος αναλαµβάνει, κατά 
περίπτωση το σύνολο ή το τµήµα του έργου των εκπαιδευτικών κύκλων του 
αποχωρήσαντος, απολαµβάνοντας τις προβλεπόµενες οικονοµικές αποζηµιώσεις 
 
  η. Η Σχολή διατηρεί το δικαίωµα να µην καλύπτει (µερικά ή 
ολικά) τις θέσεις ή τις ώρες διδασκαλίας που προκηρύσσονται για 
οποιοδήποτε µάθηµα, κατά την κρίση της, σε περίπτωση µεταβολής των 
εκπαιδευτικών της αναγκών.  
 
  θ. Υποψήφιος, ο οποίος στην αίτησή του διαλαµβάνει ψευδή ή 
ανακριβή στοιχεία που επηρεάζουν την κατάταξή του στον πίνακα σειράς 
προτεραιότητας ή δεν συµπληρώνει όλα τα στοιχεία της αίτησης που είναι 
απαραίτητα για τον καθορισµό της σειράς προτεραιότητας του στον οικείο πίνακα, 
αποβάλλεται από τη διαδικασία. Η Σχολή έχει το δικαίωµα να κάνει επαλήθευση 
της γνησιότητας όλων των δικαιολογητικών και πιστοποιητικών των υποψηφίων 
καθηγητών που διορίσθηκαν. Σε περίπτωση που αποκαλυφθεί ότι διορίσθηκαν µε 
βάση ψευδή και αναληθή δικαιολογητικά θα ανακαλείται ο διορισµός τους και θα 
κινείται η διαδικασία για την ποινική τους δίωξη. 
 
  ι. Η Σχολή δεν υποχρεούται να καλεί τους υποψηφίους, των οποίων 
τα κατατιθέµενα δικαιολογητικά είναι ελλιπή, για τη συµπλήρωση αυτών. 
 
  ια. ∆ιαδικασία Επιλογής 
 
   (1) Ο ∆ιοικητής της ΣΝΣΕ∆ καταρτίζει ονοµαστικό πίνακα του 
συνόλου των κατατιθέµενων αιτήσεων µε το πέρας της προθεσµίας υποβολής των 
αιτήσεων και προβαίνει σε έλεγχο πληρότητας, νοµιµότητας και κανονικότητας των 
δικαιολογητικών των υποψηφίων. Ακολούθως καταρτίζει: 
 
    (α) «Πίνακα Πληρούντων» τις προϋποθέσεις πρόσληψης 
κατά φθίνουσα σειρά. 
 
    (β) «Πίνακα Μη Πληρούντων» τις προϋποθέσεις µε 
αναφορά έναντι ενός εκάστου των λόγων απόρριψης. 
 
    (γ) «Πίνακα Καταλλήλων». 
 
    (δ) «Πίνακα Επιλαχόντων». 
   (2) Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις αναγράφονται 
σε φθίνουσα σειρά κατάταξης όπου προηγείται αυτός που έχει τα περισσότερα 
προσόντα 
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  ιβ. Έκδοση Αποτελεσµάτων 
 
   (1) Τα αποτελέσµατα του ∆ιοικητή της ΣΝΣΕ∆ υποβάλλονται στο 
ΓΕΕΘΑ/Β4 (∆ΝΣ), για την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων επιτυχόντων και 
επιλαχόντων. 
 
   (2) Ο Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων και Προσωρινός 
Πίνακας Επιλαχόντων διδακτικού προσωπικού µε ωριαία αποζηµίωση για 
κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της ΣΝΣΕ∆ για το ακαδηµαϊκό έτος 2019 - 
2020, θα ανακοινωθούν αµέσως µετά την µοριοδότηση των υποψηφίων και την 
κύρωσή τους από τον κ. ΥΕΘΑ ή τον αρµόδιο ΑΝΥΕΘΑ: 
 
    (α) Στον πίνακα ανακοινώσεων της Σχολής (Στρατόπεδο 
«ΤΧΗ ΧΡ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ», οδός Πέτρου Ράλλη 2, Τ.Κ. 11855, Αθήνα Αττικής). 
 
    (β) Στην Ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ www.geetha.mil.gr/el/ 
 
    (γ) Στην Ιστοσελίδα του Νοµικού Σώµατος των Ενόπλων 
∆υνάµεων www.stratologia.gr/ και 
 
    (δ) Στο https://diavgeia.gov.gr/ 
 
   (3) Με την απάντηση επί των ενστάσεων ή µε την άπρακτη 
προθεσµία υποβολής τους, η Σχολή εισηγείται την κύρωση του Οριστικού 
Πίνακα Επιτυχόντων για πρόσληψη στον κ. ΥΕΘΑ ή στον αρµόδιο ΑΝΥΕΘΑ και 
εν συνεχεία κοινοποιεί τον Οριστικό Πίνακα Επιτυχόντων και Οριστικό Πίνακα 
Επιλαχόντων, στα προαναφερόµενα σηµεία. 
 
   (4)  Οι υποψήφιοι είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για την ενηµέρωσή τους 
σχετικά µε την επιλογή τους ως εκπαιδευτών και οφείλουν να επικοινωνήσουν µε 
τη Σχολή εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από τη ανάρτηση του Οριστικού 
Πίνακα Επιτυχόντων ή από την επίσηµη πρόσκληση από µέρους της Σχολής 
(ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή τηλεφωνικώς), προκειµένου να αναλάβουν υπηρεσία 
και να υπογράψουν την ατοµική τους σύµβαση εργασίας. Σε διαφορετική περί-
πτωση θα καλείται ο επόµενος αναπληρωµατικός. 
 

  ιγ. Ενστάσεις Υποψηφίων 
 
   (1) Οι αποκλεισθέντες υποψήφιοι έχουν δικαίωµα να υποβάλουν 
ενστάσεις, η προθεσµία υποβολής των οποίων ορίζεται σε δέκα (10) 
ηµερολογιακές ηµέρες και θα αρχίζει την επόµενη ηµέρα από την ανάρτηση του 
Προσωρινού Πίνακα Επιτυχόντων. 
  
   (2)  Οι ενστάσεις κατατίθενται ή αποστέλλονται από τον 
ενδιαφερόµενο προσωπικά, ή από νόµιµα εξουσιοδοτηµένο προς τούτο άτοµο, 
στη Σχολή στα προαναφερόµενα σηµεία. 
 
   (3)  Πέραν της ηµεροµηνίας των δέκα (10) ηµερολογιακών 
ηµερών, οι ενστάσεις θα θεωρούνται εκπρόθεσµες και ως εκ τούτου δεν θα 
γίνονται δεκτές. 
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   (4) Κατ’ εξαίρεση οι υποψήφιοι που θα υποβάλλουν ένσταση µε 
µηχανικό µέσο, θα πρέπει το αργότερο εντός 5 ηµερών από τη λήξη της 
προθεσµίας, να καταθέσουν έγγραφο µε την ιδιόχειρη υπογραφή τους και ιδίου 
περιεχοµένου µε αυτό της ενστάσεως που παρέλαβε η Σχολή, άλλως η ένσταση 
θα απορρίπτεται για τυπικούς λόγους. 
 
   (5) Επί των υποβαλλόµενων ενστάσεων συντάσσεται σχέδιο 
απαντητικής επιστολής από το ∆ντή της ΣΝΣΕ∆, το οποίο υποβάλλεται στον 
κ.ΥΕΘΑ ή στον κ.ΑΝΥΕΘΑ, που αποφαίνεται επί των ενστάσεων. 
 
   (6) Ο κοινοποιηµένος Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων δεν 
επιδέχεται περαιτέρω ενστάσεων.  
 
  ιδ. Η εκπαίδευση στη Σχολή διεξάγεται από ∆ευτέρα έως Παρασκευή 
(∆ευτέρα έως Πέµπτη από 08:00 - 14:00 και Παρασκευή από 08:00 - 13:30). (Οι 
υποψήφιοι θα πρέπει να είναι σε θέση να αναλάβουν έργο και να είναι στη διάθεση 
της Σχολής σε οποιαδήποτε εκπαιδευτική περίοδο. Η Σχολή διατηρεί το δικαίωµα 
λύσης της σύµβασης εργασίας, που υπογράφεται µεταξύ αυτής και του 
διορισθέντος καθηγητή, όταν αυτός δεν ανταποκρίνεται στην ανάληψη της 
παραπάνω υποχρέωσης. 
 

  ιε. Οι φάκελοι των δικαιολογητικών όσων δεν επιλεγούν, θα τηρηθούν 
στη Σχολή έως το τέλος του ακαδηµαϊκού έτους οπότε και θα καταστραφούν 
µε τις προβλεπόµενες διαδικασίες. 
 
  ιστ. Επαναπροκήρυξη -Κάλυψη Κενών Θέσεων 
 
   Σε περίπτωση που µε τη λήξη της προθεσµίας για την κατάθεση 
υποψηφιοτήτων διαπιστωθεί πως δεν έχουν καλυφθεί όλες οι προκηρυσσόµενες 
θέσεις, τότε δύναται να εκδοθεί η προκήρυξη ακόµα µία φορά, ακολουθώντας την 
προαναφερόµενη διαδικασία. 
 
 9.  Οικονοµικές Παροχές - Άλλες ∆ιευκολύνσεις 
 
  α. Αποζηµίωση 
 
   Η ωριαία αποζηµίωση των προσληφθέντων ωροµισθίων 
καθηγητών, καθορίζεται από τις διατάξεις της εκάστοτε Κοινής Απόφασης των 
Υπουργών Εθνικής Άµυνας και Οικονοµίας, βάση των προσόντων που απαιτεί η 
προκήρυξη και όχι βάση των κατεχοµένων από τους υποψηφίους. 
 
  β. Προϋπηρεσία 
 
   Η Σχολή δύναται να χορηγήσει βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κατά 
περίπτωση, σε όσους-ες είχαν διορισθεί ως εκπαιδευτικό προσωπικό στη Σχολή 
τα παρελθόντα έτη. 
 
 10. Υποβολή Αιτήσεων 
 
  α.  Η υποβολή των αιτήσεων µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την 
πρόσληψη θα γίνεται προσωπικά από τους υποψηφίους ή από νόµιµα 
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εξουσιοδοτηµένο προς τούτο άτοµο στη ΣΝΣΕ∆ ή µε συστηµένες επιστολές 
µέσω υπηρεσίας ταχυδροµείων (ευανάγνωστη ηµεροµηνία σφραγίδας 
ταχυδροµείου) στη διεύθυνση: Σχολή Νοµικού Σώµατος Ενόπλων 
∆υνάµεων/Τµήµα 2ο (Εκπαίδευσης), Στρατόπεδο «ΤΧΗ ΧΡ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ», 
οδός Πέτρου Ράλλη 2, Τ.Κ. 11855, Αθήνα Αττικής, µέχρι 03 Μαΐου 2019 το 
αργότερο. 
 
   β. Μετά την 03 Μαΐου 2019, κανένα έγγραφο δεν θα γίνεται δεκτό 
πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 8ε της παρούσης. 
 
 11. Επικοινωνία - Πληροφορίες 
 
  Λοιπές πληροφορίες και λεπτοµέρειες παρέχονται από: 
 
  α. Τη Σχολή Νοµικού Σώµατος Ενόπλων ∆υνάµεων/Τµήµα 2ο 
(Εκπαίδευσης) (Στρατόπεδο «ΤΧΗ ΧΡ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ», οδός Πέτρου Ράλλη 
2, Τ.Κ. 11855, Αθήνα Αττικής) κάθε εργάσιµη ηµέρα από 09:00 έως 13:00 Ω. 
 
   β. Στα τηλέφωνα 2131501911 ή 2131501910 και Fax: 2103422540. 
 
  γ.  Από την ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ (www.geetha.mil.gr/el/), την 
ιστοσελίδα του Νοµικού Σώµατος των Ενόπλων ∆υνάµεων (www.stratologia.gr/) ή 
µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (ssl1@stratologia.gr). 
 

                              Αθήνα, 28 Μαρ 19 
Από τη Σχολή Νοµικού Σώµατος Ενόπλων ∆υνάµεων 

 
 Σχης (ΝΟΜ) Παντολέων Ζέλιος 
Ακριβές Αντίγραφο ∆ιοικητής 
  
  
  
ΕΠ.ΟΠ Επχίας (ΝΟΜ) Ευστρατία Λειβαδίτου  
Βοηθός Τµ. 2ου (Εκπαίδευσης)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συνηµµένα στην Προκήρυξη: 
 
Αίτηση και Υπεύθυνη ∆ήλωση Υποψήφιου Εκπαιδευτή ΣΝΣΕ∆ Έτους 2019 - 2020 
Υπεύθυνη ∆ήλωση περί Στρατιωτικών Υποχρεώσεων - Πολυθεσίας 
Υπεύθυνη ∆ήλωση περί ∆ιδακτικής Εµπειρίας 
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Α/Α ΑΙΤΗΣHΣ 

………………………………..                                                                                                                                                  
     
  

 
 
 

 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Η φωτογραφία να σφραγισθεί από την 
ίδια Αρχή που θα θεωρήσει το γνήσιο 
της υπογραφής. 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ  
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗ ΣΝΣΕ∆ ΕΤΟΥΣ 2019 - 2020 

 
Α.   ΠΡΟΣ : ΣΝΣΕ∆ 
 

Β.   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ  
 
1.   ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ή  
      ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 
 

2.   ΕΠΩΝΥΜΟ    
 
3.   ΟΝΟΜΑ  
 
4.   ΟΝΟΜΑ 
ΠΑΤΕΡΑ  
 
5.   ΟΝΟΜΑ 
ΜΗΤΕΡΑΣ  
 
6.   ΠΑΤΡΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΟ 
ΜΗΤΕΡΑΣ  
 
7.   ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Ηµεροµηνία : …….,  Μήνας:…………………, 
Έτος: ……      
 
    
 

8.   ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ   
…………………………………………………………...................... 
 
9.   ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ :   
……………………………………………………………………………… 
 
10.  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  
 

           

                

                

                

                

             

      

 
 

ΘΕΣΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 
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 Ο∆ΟΣ:
 ……………………………………………………………………................. 
 
 ΑΡΙΘΜΟΣ:
 ……………………………………………………………………................. 
 
 ΠΟΛΗ:
 ……………………………………………………………………................ 
 
 Τ.Κ: 
 ……………………………………………………………………................ 
 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : 
………………………….. 
 

 ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ (ΣΤΑΘΕΡΟ - ΚΙΝΗΤΟ ):
 ……………………………………................ 
      
                                                              
 ……………………………………................ 
 

ΤΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ             
………….……………………………………. 

 
Ε-ΜΑΙL                               

……………………………………………………. 
 

 
11. Είµαι έγγαµος  
 

 
12. Έχω ……………………….   τέκνο (-α). 

 
13. Έχω εκπληρώσει τις στρατιωτικές µου υποχρεώσεις.  

 
 

14. Κατέχω  ∆ηµόσια Θέση.  
   
15. Τίτλοι Σπουδών 

 
 …………………………………………………………………………………… 
 
 …………………………………………………………………………………… 
 
 …………………………………………………………………………………… 
 
 …………………………………………………………………………………… 
 
 …………………………………………………………………………………… 

  

  

  

ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΝΑΙ ΟΧΙ 
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 …………………………………………………………………………………… 
 
 …………………………………………………………………………………… 
 
 16. Υποβάλλω υποψηφιότητα για να προσληφθώ µε σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου και ωριαία αντιµισθία σε θέση έκτακτου εκπαιδευτικού 
προσωπικού, προκειµένου να διδάξω το µάθηµα ή µαθήµατα όπως αυτά 
αναγράφονται στην παρούσα. ……………………………………………………………………………………………………….. 

1……………………………………………………………………………………...

............ 

2…………………………………………………..................................................

............ 

3…………………………………………………..................................................

............ 
 

 17. Επισυνάπτω επικυρωµένα όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που 
προβλέπονται από  την προκήρυξη, δηλώνω δε υπεύθυνα και εν γνώσει των 
συνεπειών του νόµου περί ψευδούς δηλώσεως ότι είναι πραγµατικά και πλήρη.  
 
 18. ∆ιάβασα και αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 
προκήρυξης. 
 

 
-Ο/Η- 

     
Aιτ…………. 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν. 1599/1986) 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή  τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

 (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 
 

ΠΡΟΣ(1) Σχολή Νομικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων/Τμήμα 2ο (Εκπαίδευσης) 
 

Ο – Η Όνομα 
 

 

Επώνυμο 
 

 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα 
 

 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας 
 

 

Ημερομηνία γέννησης(2) 
 

 

Τόπος Γέννησης 
 

 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας 
 

 

Τηλ: 
 

 

Τόπος Κατοικίας 
 

 

Οδός: 
 

 

Αριθ. 
 

 

ΤΚ 
 

 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): 
 Δ/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείου (Email) 

 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 

1599/1986, δηλώνω ότι: 

           1) Έχω εκπληρώσει τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις και δεν υπέχω σήμερα καμία στρατιωτική υποχρέωση. Συναινώ δε 

στην αυτεπάγγελτη εκ μέρους της Υπηρεσίας αναζήτηση Πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄, από το οποίο να 

προκύπτει η εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ή η νόμιμη απαλλαγή. Το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, αν 

απαιτηθεί για την έκδοση της διοικητικής πράξης, θα αναζητηθεί από εσάς υποχρεωτικά. (μόνο για τους άρρενες) (3) 

          2) Δεν διώκομαι ή έχω καταδικασθεί για τα ποινικά αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/07) και 

συναινώ στην αυτεπάγγελτη εκ μέρους της Υπηρεσίας αναζήτηση Αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής χρήσης από τις 

αρμόδιες Αρχές. 

          3) Δεν κατέχω δημόσια θέση/Κατέχω δημόσια θέση με τα εξής στοιχεία: Κατηγορία:..........................………………………… 

Βαθμός:………………………. Είδος  θέσης:…………………………………… και γνωρίζω τους περιορισμούς περί πολυθεσίας.                                                   

          4) Δεν έχω καταθέσει αίτηση υποψηφίου ωρομισθίου καθηγητού σε άλλη σχολή των ΕΔ / Έχω καταθέσει αίτηση 

Υποψηφίου ωρομισθίου καθηγητού σε άλλη σχολή των ΕΔ στην / τις εξής σχολή/ές: 

……………………………………………………………………………………, για τα εξής γνωστικά αντικείμενα ανά Σχολή: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..και για τις εξής ώρες 

διδασκαλίας ανά μάθημα: ………………………………………………………………………….……………........................................................................ 

 

 
Ηµεροµηνία: …………………………………… 

 
Ο – Η ∆ηλ. 

 
 
 
 

 (Υπογραφή) 
(1)  Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2)  Αναγράφεται ολογράφως 
(3)  ∆ιαγράφεται εάν πρόκειται για θήλυ υποψήφια 
(4) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε 
φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος 
βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών». 
(5) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ* 
(άρθρο 8 Ν. 1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων 
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986). 
 

ΠΡΟΣ: Σχολή Νοµικού Σώµατος Ενόπλων ∆υνάµεων/Τµήµα 2ο (Εκπαίδευσης) 

Ο – Η Όνοµα:  Επώνυµο:  

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:   

Όνοµα και Επώνυµο 
Μητέρας: 

 

Ηµεροµηνία Γέννησης(1):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:  Τηλ.:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ.:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου 
(Fax):  

∆/νση 
Ηλεκτρον. 
Ταχυδροµείου 
(e- mail):  

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(2) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
1. Τα στοιχεία που συµπληρώνω στον πίνακα για την απόδειξη της διδακτικής  εµπειρίας είναι ακριβή.  
2.  Γνωρίζω ότι, εάν από καταγγελία ή αυτεπάγγελτο έλεγχο ή από οποιονδήποτε έλεγχο των 

αποδεικτικών στοιχείων προκύψει οποιαδήποτε διαφορά µε όσα δηλώνω στην υπεύθυνη δήλωση, 
τότε θα διαγραφώ από τον πίνακα διοριστέων και θα έχω τις προβλεπόµενες από τις διατάξεις του Ν. 
1599/1986 ποινικές κυρώσεις. 

Τίτλος σπουδών (3) Εκπαιδευτικό ίδρυµα Ηµεροµηνία κτήσης 

   

   

   

   

Άδεια άσκησης επαγγέλµατος (όπου απαιτείται) (4) Φορέας χορήγησης αυτής Ηµεροµηνία λήψης 

   

   

Ασφαλιστικός φορέας (5)  Συνολική διάρκεια ασφάλισης σε µήνες 

  

  

  

(1) Αναγράφεται ολογράφως. 
(2) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη 
δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων 
σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να 
βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών». 
(3), (4), (5) Τα αντίστοιχα αποδεικτικά στοιχεία τα καταθέτω µε την αίτηση συµµετοχής µου. 

 

 

* Υπόδειγµα υπεύθυνης δήλωσης για την απόδειξη εµπειρίας.        όπισθεν 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (1) 

(Καταγράφεται από τον υποψήφιο όλη η εµπειρία που επικαλείται στην αίτησή του.) 

Α/Α Από Έως 

(α) (β) 

Φορέας απασχόλησης – 
Εργοδότης 

Κ
α
τη

γ
ο
ρ
ία

 φ
ο
ρ
έα

 (2
)  

Αντικείµενο απασχόλησης 
Μ
ή
ν
ε
ς
 α
π
α
σ
χ
ό
λ
η
σ
η
ς
 

Η
µ
έ
ρ
ε
ς
 α
π
α
σ
χ
ό
λ
η
σ
η
ς
 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

      
  ΣΥΝΟΛΟ .......... 

.........
. 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΩΝ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (3) 

 

(1) Αν ο χώρος του παραπάνω πίνακα δεν επαρκεί, µπορεί να χρησιµοποιηθεί και δεύτερο έντυπο υπεύθυνης 
δήλωσης. 
(2) Συµπληρώνεται κατά περίπτωση µε «Ι» ή «∆», ανάλογα µε την κατηγορία του φορέα απασχόλησης, όπου Ι: 
Ιδιωτικός τοµέας, Φυσικά Πρόσωπα ή Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου (εταιρείες κτλ.)· ∆: ∆ηµόσιος τοµέας, 
υπηρεσίες του ∆ηµοσίου ή ΝΠ∆∆ ή ΟΤΑ α' και β' βαθµού ή ΝΠΙ∆ του δηµόσιου τοµέα της παρ. 1 του άρθρ. 14 του Ν. 
2190/1994 όπως ισχύει ή φορείς της παρ. 3 του άρθρ. 1 του Ν. 2527/1997. Εφόσον πρόκειται για ελεύθερο 
επαγγελµατία, συµπληρώνεται µε την ένδειξη «Ε». 
(3) Συµπληρώνεται το ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ. Εφόσον στη στήλη (β) προκύπτει διδακτική εµπειρία, 
το σύνολο των ηµερών απασχόλησης διαιρείται διά του 25 (αν η εµπειρία έχει υπολογιστεί ως αριθµός ηµεροµισθίων) 
ή διά του 30 (αν η εµπειρία  έχει υπολογιστεί ως  χρονικό διάστηµα  από  την ηµεροµηνία έναρξης έως την ηµεροµηνία  
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λήξης της απασχόλησης) και το ακέραιο αποτέλεσµα προστίθεται στο σύνολο των µηνών απασχόλησης της στήλης 
(α). 
 
 
 
 

Ηµεροµηνία: ............................................
 

Ο/Η ∆ηλ......... 

 

 

 
Υπογραφή 
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