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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η  
 

 ΠΡΟΛΗΦΗ ΧΡΟΜΙΘΙΟΤ ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 
ΥΟΛΗ ΜΟΝΙΜΧΝ ΤΠΑΞΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΑΔΡΟΠΟΡΙΑ 

 
1. Γεληθά 

 Σν Δθπαηδεπηηθφ πκβνχιην ηεο ρνιήο Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθψλ 
Αεξνπνξίαο (ΜΤΑ) έρνληαο ππφςε:  
  α. Σηο Γηαηάμεηο ησλ Νφκσλ:  
   (1) Ν.1394/83 (Α΄ 125) 
   (2) ΠΓ 410/88 (Α΄ 191) 
   (3) Ν.1943/91 (Α΄ 50) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν.2026/92 (Α΄ 43) 
   (4) Ν.2190/94 (Α΄ 28) 
   (5) Ν.3528/07 (Α΄ 26) 
   (6) Ν.3919/11 (Α΄ 32) 
   (7) Ν.4210/13 (Α΄ 254) 
   (8) Ν.4250/14 (Α΄ 74) 
   (9) ΠΓ 45/17 (Α΄ 70) 
  (10)  Τπ΄ αξηζκ. 2/8277/82/11-1-18 Κ.Τ.Α (Β΄ 71) 
  (11)  N. 4624/2019 (Α΄ 137) 
  (12)  28/2020 ΠΝΠ (Α΄ 68) 
  (13)  30/2020 ΠΝΠ (Α΄ 75) 
  β. Σνλ ΚΠΑ Γ-118/2018 
  γ. Σελ ΠαΓ3-16/2013/ΓΔΔΘΑ 
  δ. Φ.300/ΑΓ.510642/.108/24-3-15/ΓΔΑ/Β2/1 
  ε. Φ.391/ΑΓ.582460/.711/6-4-16/ΓΔΑ/Β5/4 

 
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   Δ Ι  
 

 Σελ πιήξσζε πελήληα ηξηώλ (53) ζέζεσλ γηα ηε ρνιή Μνλίκσλ 
Τπαμησκαηηθψλ Αεξνπνξίαο (ΜΤΑ) κε επηινγή Χξνκίζζηνπ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ, 
κε ζχκβαζε εξγαζίαο Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ θαη σξηαία αληηκηζζία, γηα 
ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1-9-2022 έσο 31-8-2023. 
 Ο αξηζκφο ζέζεσλ, νη ψξεο απαζρφιεζεο, νη ειάρηζηεο απαηηνχκελεο 
πξνζειεχζεηο εβδνκαδηαίσο (ΔΑΠ), θαη ηα δηδαθηηθά εμάκελα γηα θάζε κάζεκα 
αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 
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ΣΙΣΛΟ ΔΝΟΣΗΣΑ 
ΔΞΑΜΗΝΟ 

ΤΝΟΛΟ 
ΘΔΔΙ Δ.Α.Π 

ΜΑΘΗΜΑ ΧΡΧΝ 

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ 

Αλψηεξα Μαζεκαηηθά  Υεηκ.& Δαξ. 590 

  Γεληθά Μαζεκαηηθά  Δαξηλφ 33 

Αλψηεξα Μαζεκαηηθά (ηαηηζηηθή – Γξακκηθή Άιγεβξα) Δαξηλφ 63 

ΤΝΟΛΙΚΔ ΧΡΔ ΔΝΟΣΗΣΑ 686 4 2 

ΔΠΙΣΗΜΗ ΤΛΙΚΧΝ 

Σερλνινγία Τιηθψλ Υεηκ.& Δαξ. 159 
  

Αληνρή Τιηθψλ Υεηκ.& Δαξ. 223 

ΤΝΟΛΙΚΔ ΧΡΔ ΔΝΟΣΗΣΑ 382 3 1 

ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ 

Μεραλνινγηθφ ρέδην Υεηκεξηλφ 149 

  

Μεραλνπξγηθή Σερλνινγία Δαξηλφ 58 

Μεραληθή Ρεπζηψλ Υεηκεξηλφ 53 

ηνηρεία Μεραλψλ Δαξηλφ 68 

Ηιεθηξνκεραλνινγηθέο Δγθαηαζηάζεηο Κηεξίσλ Υεηκ.& Δαξ. 106 

Μεραλνινγηθέο Δθαξκνγέο Δπηγείσλ Μεηαθνξηθψλ Μέζσλ Δαξηλφ 68 

ΤΝΟΛΙΚΔ ΧΡΔ ΔΝΟΣΗΣΑ 502 3 1-2 

ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ 

Γεληθή Φπζηθή Υεηκεξηλφ 63 

  Θεξκνδπλακηθή Υεηκεξηλφ 159 

Μεηάδνζε Θεξκφηεηαο Δαξηλφ 58 

ΤΝΟΛΙΚΔ ΧΡΔ ΔΝΟΣΗΣΑ 280 2 1-2 

ΗΛΔΚΣΡΟΣΔΥΝΙΑ 

Ηιεθηξνηερλία Υεηκ.& Δαξ. 237   

ΤΝΟΛΙΚΔ ΧΡΔ ΔΝΟΣΗΣΑ 237 1 1 

ΗΛΔΚΣΡΙΜΟ - ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ 

Απηνκαηηζκνί Ηιεθηξηθψλ πζηεκάησλ Υεηκεξηλφ 73 

  

Δζσηεξηθέο Ηιεθηξηθέο Δγθαηαζηάζεηο Υεηκ.& Δαξ. 151 

Ηιεθηξηθέο Μεραλέο Υεηκ.& Δαξ. 247 

Αλαλεψζηκεο Πεγέο & πζηήκαηα Απνζήθεπζεο Δλέξγεηαο Δαξηλφ 68 

Παξαγσγή – Μεηαθνξά – Γηαλνκή Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο Υεηκεξηλφ 58 

πζηήκαηα Απηνκάηνπ Διέγρνπ Υεηκεξηλφ 68 

Ηιεθηξνηερληθέο Δθαξκνγέο Δαξηλφ 63 

Ηιεθηξνληθά Ιζρχνο Δαξηλφ 48 

Δθαξκνγέο ηνπ Ηιεθηξηζκνχ (Δξγαζία) Δαξηλφ 73 

Πξνζηαζία πζηεκάησλ & Δγθαηαζηάζεσλ Δαξηλφ 73 

Σερλνινγία Τςειψλ Σάζεσλ Δαξηλφ 68 

πζηήκαηα Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο Δαξηλφ 53 

ΤΝΟΛΙΚΔ ΧΡΔ ΔΝΟΣΗΣΑ 1.043 6 2-3 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ - ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ 

Θεσξία Ηιεθηξνληθψλ ηνηρείσλ Δαξηλφ 121 

  Αξρέο Σειεπηθνηλσληψλ Υεηκεξηλφ 63 

ηνηρεία Θεσξίαο Ηιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσλίαο Υεηκεξηλφ 63 

ΤΝΟΛΙΚΔ ΧΡΔ ΔΝΟΣΗΣΑ 247 1 1-2 
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ΣΙΣΛΟ ΔΝΟΣΗΣΑ 
ΔΞΑΜΗΝΟ 

ΤΝΟΛΟ

ΧΡΧΝ 
ΘΔΔΙ Δ.Α.Π 

ΜΑΘΗΜΑ 

ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ - ΣΔΥΝΙΚΑ ΔΡΓΑ  

Σερληθή Μεραληθή Υεηκεξηλφ 73 

  

Γνκηθά Τιηθά Δαξηλφ 63 

Οηθνδνκηθή Υεηκ.& Δαξ. 141 

ηαηηθή Υεηκ.& Δαξ. 126 

Οδνζηξψκαηα Οδψλ & Αεξνδξνκίσλ Δαξηλφ 63 

ΤΝΟΛΙΚΔ ΧΡΔ ΔΝΟΣΗΣΑ 466 3 2 

ΜΔΣΔΧΡΟΛΟΓΙΑ  

Μεηεσξνινγία Υεηκεξηλφ 63 
  

Γηαρείξηζε – Σερλνινγία Πεξηβάιινληνο Δαξηλφ 53 

ΤΝΟΛΙΚΔ ΧΡΔ ΔΝΟΣΗΣΑ 116 1 1 

ΝΟΜΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ 

ηνηρεία Γηθαίνπ Δαξηλφ 424 

  

Πνηληθφ Γίθαην (Γεληθφ Μέξνο) Υεηκεξηλφ 63 

Γεληθέο Αξρέο Αζηηθνχ Γηθαίνπ  Υεηκεξηλφ 53 

Πνηληθφ Γίθαην (Δηδηθφ Μέξνο) Δαξηλφ 73 

Δξγαηηθφ Αηνκηθφ Γίθαην  Δαξηλφ 63 

Ννκνζεζία – Ννκνινγία Πξνκεζεηψλ  Δαξηλφ 96 

Σν Γίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Υεηκεξηλφ 58 

Σερλνινγία & Γίθαην  Δαξηλφ 53 

Αηνκηθά & Κνηλσληθά Γηθαηψκαηα Δαξηλφ 93 

ΤΝΟΛΙΚΔ ΧΡΔ ΔΝΟΣΗΣΑ 976 5 3 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ 

Οηθνλνκηθά Μαζεκαηηθά Υεηκεξηλφ 53 

  

Αξρέο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο Υεηκεξηλφ 53 

Γεληθέο Αξρέο Λνγηζηηθήο Υεηκ.& Δαξ. 96 

Υξεκαηννηθνλνκηθή Λνγηζηηθή Υεηκ.& Δαξ. 111 

Διεγθηηθή & Δζσηεξηθφο Έιεγρνο Δαξηλφ 43 

Γεκφζηα Οηθνλνκηθή – Κψδηθαο Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο Υεηκεξηλφ 83 

Λνγηζηηθή Δηαηξηψλ – Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα Υεηκεξηλφ 63 

Πξνυπνινγηζκφο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο Υεηκεξηλφ 43 

Ιδησηηθή Οηθνλνκηθή Υεηκεξηλφ 48 

Πνζνηηθή – Οηθνλνκηθή Αλάιπζε  Υεηκεξηλφ 73 

Γεκφζην Λνγηζηηθφ Δαξηλφ 33 

χγρξνλε Οηθνλνκηθή Δαξηλφ 48 

Αλάιπζε Κφζηνπο  Δαξηλφ 48 

ΤΝΟΛΙΚΔ ΧΡΔ ΔΝΟΣΗΣΑ 795 5 2 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

Αιγνξηζκηθή Υεηκεξηλφ 73 

  

Γνκέο Γεδνκέλσλ C Δαξηλφ 93 

Αληηθεηκελνζηξαθήο – Αλάπηπμε Δθαξκνγψλ (C#) Υεηκεξηλφ 83 

Βάζεηο Γεδνκέλσλ Υεηκ.& Δαξ. 189 

Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα Υεηκ.& Δαξ. 116 

Γηαδίθηπν – Αλάπηπμε Δθαξκνγψλ Υεηκ.& Δαξ. 136 

Γιψζζα Πξνγξακκαηηζκνχ (JAVA) Δαξηλφ 83 

Γιψζζα Πξνγξακκαηηζκνχ Γηαδηθηχνπ (PHP) Δαξηλφ 83 

ΤΝΟΛΙΚΔ ΧΡΔ ΔΝΟΣΗΣΑ 856 5 2 
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ΣΙΣΛΟ ΔΝΟΣΗΣΑ 
ΔΞΑΜΗΝΟ 

ΤΝΟΛΟ

ΧΡΧΝ 
ΘΔΔΙ Δ.Α.Π 

ΜΑΘΗΜΑ 

ΞΔΝΗ ΓΛΧΑ – ΑΓΓΛΙΚΑ  

ΑΓΓΛΙΚΑ Υεηκ.& Δαξ. 1.060   

ΤΝΟΛΙΚΔ ΧΡΔ ΔΝΟΣΗΣΑ 1.060 5 2 

ΞΔΝΗ ΓΛΧΑ – ΣΟΤΡΚΙΚΑ 

ΣΟΤΡΚΙΚΑ Υεηκ.& Δαξ. 106   

ΤΝΟΛΙΚΔ ΧΡΔ ΔΝΟΣΗΣΑ 106 1 1 

ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ 

ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ Υεηκ.& Δαξ. 2 000   

ΤΝΟΛΙΚΔ ΧΡΔ ΔΝΟΣΗΣΑ 2.000 8 4 

 
2. Απαηηνύκελα Γεληθά Πξνζόληα 

 
α. Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα πιεξνχλ ηα παξαθάησ απαηηνχκελα γεληθά 

πξνζφληα: 
 

(1) Να είλαη Έιιελεο πνιίηεο. 
 
(α) Όζνη έρνπλ απνθηήζεη ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα κε πνιηηνγξάθεζε 

πξέπεη λα έρεη παξέιζεη έλα (1) ηνπιάρηζηνλ έηνο απφ ηελ απφθηεζή ηεο, κέρξη ηελ 
εκεξνκελία ιήμεσο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. 

 
(β) Γηθαηνχληαη επίζεο λα είλαη ππνςήθηνη θαη φζνη απέθηεζαλ ηελ 

ειιεληθή ηζαγέλεηα κε πνιηηνγξάθεζε, αιιά δελ έρεη παξέιζεη έηνο απφ ηελ απφθηεζή 
ηεο, εθφζνλ κέρξη ηελ απφθηεζή ηεο ήηαλ ππήθννη θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο (ΔΔ). 

(γ) Γχλαληαη, επίζεο, λα είλαη ππνςήθηνη θαη πνιίηεο ησλ Κξαηψλ –
Μειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ). Γη’ απηνχο απαηηείηαη ε γλψζε ηεο Διιεληθήο 
Γιψζζαο ζε βαζκφ επαξθή (Β΄ Δπηπέδνπ) γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ νηθείνπ 
Κιάδνπ, ε νπνία απνδεηθλχεηαη κε Πηζηνπνηεηηθφ Διιελνκάζεηαο, πνπ ρνξεγείηαη απφ 
ην Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο, φπσο επίζεο απνδεηθλχεηαη κε αληίζηνηρν 
πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ζρνιείνπ ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
Θεζζαινλίθεο, ην νπνίν ρνξεγείηαη χζηεξα απφ ζρεηηθή εμέηαζε ηνπ ππνςεθίνπ ή απφ 
άιιε ζρνιή ή ζρνιείν Διιεληθήο Γιψζζαο. 

 
(2) Να κελ έρνπλ ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηψκαηα. 
 
(3) Να κελ δηψθνληαη ή έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα ηα πνηληθά αδηθήκαηα ηνπ 

άξζξνπ 8 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα (λ.3528/07). 
 
(4) Οη άξξελεο ππνςήθηνη, κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, λα έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο 
ππνρξεψζεηο, ή λα έρνπλ λφκηκα απαιιαγεί απφ απηέο. Γελ απαηηείηαη εθπιήξσζε ησλ 
ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ γηα ηνπο πνιίηεο θξάηνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ), 
γηα ηνπο νπνίνπο δελ πξνβιέπεηαη ζηελ ρψξα ηνπο ππνρξεσηηθή ζηξάηεπζε, γεγνλφο 
ην νπνίν ην απνδεηθλχνπλ κε δηθή ηνπο κέξηκλα, πξνζθνκίδνληαο αληίζηνηρε βεβαίσζε 
απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο ηνπο, επίζεκα κεηαθξαζκέλε. 

 

ΑΔΑ: 9Γ9Η6-ΞΘΨ



5 

 

(5) Να έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18ν θαη λα κελ έρνπλ ππεξβεί ην 64ν έηνο 
ηεο ειηθίαο ηνπο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ.   

 
(6) Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηελ θπζηθή θαηαιιειφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα 

ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο ζέζεο γηα ηελ νπνία πξνζιακβάλνληαη. 
 

(7) 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 θαη βεβαίσζε 
ηζνηηκίαο απφ ην ΓΟΑΣΑΠ (ή ην πξψελ ΓΙΚΑΣΑ).  

 
(8) ε πεξίπησζε πνπ θαηέρνπλ δεκφζηα ζέζε, λα κελ ππφθεηληαη ζηνπο 

πεξηνξηζκνχο ησλ λ.1256/82 θαη 1305/82, «Πεξί Πνιπζεζίαο». Σαθηηθνί ππάιιεινη ηνπ 
Γεκνζίνπ, ησλ ΝΠΓΓ, ησλ ΟΣΑ α’ θαη β’ βαζκίδαο θαη ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ, νη 
νπνίνη δηνξίζηεθαλ βάζε ηνπ λ.2190/94, δελ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία 
πιήξσζεο ζέζεσλ ηνπ δεκνζίνπ θαη επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα πξηλ ζπκπιεξσζεί 
πεληαεηία απφ ηελ εκεξνκελία δηνξηζκνχ ηνπο. Η απαγφξεπζε απηή αθνξά 
απνθιεηζηηθά ηνπο κφληκνπο ππαιιήινπο ησλ αλσηέξσ θνξέσλ, ε ππεξεζηαθή 
θαηάζηαζε ησλ νπνίσλ ξπζκίδεηαη απφ ηνλ Τπαιιειηθφ Κψδηθα. Η απαγφξεπζε δελ 
ηζρχεη γηα ηνπο ππαιιήινπο πνπ αζρνινχληαη ζηνπο αλσηέξσ θνξείο κε ζχκβαζε 
εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ή νξηζκέλνπ ρξφλνπ, αθφκε θαη αλ απηνί έρνπλ 
πξνζιεθζεί βάζεη ηνπ λ.2190/94 θαη θαηέρνπλ νξγαληθέο ζέζεηο. 
 

β. Σα αλσηέξσ γεληθά πξνζφληα, ζα πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ηφζν θαηά ηελ 
ηειεπηαία εκέξα πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, φζν θαη θαηά ηνλ ρξφλν 
δηνξηζκνχ. 
 

3. Απαηηνύκελα Δηδηθά Πξνζόληα 
 

Σα απαηηνχκελα εηδηθά πξνζφληα γηα ηελ θάιπςε ησλ πξνθεξπζζνκέλσλ 
ζέζεσλ είλαη ηα αθφινπζα 

 
α. Βαζηθφο ηίηινο ζπνπδψλ (σο ην βαζηθφ πξνζφλ δηνξηζκνχ). 
 
β. Γηδαθηνξηθφο (PhD) ηίηινο ζπνπδψλ επί ηνπ γλσζηηθνχ ή επί ζπλαθνχο 

γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ (εθφζνλ θαηέρεηαη ν βαζηθφο ηίηινο ζπνπδψλ). Κάηνρνη 
δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ ζα επηιέγνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ θάιπςε ησλ 
πξνθεξπζζνκέλσλ ζέζεσλ. 
 

γ. Μεηαπηπρηαθφο (MASTER) ηίηινο ζπνπδψλ επί ηνπ γλσζηηθνχ ή επί 
ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ (εθφζνλ θαηέρεηαη ν βαζηθφο ηίηινο ζπνπδψλ).  

 
δ. ε πεξίπησζε κε θάιπςεο ησλ πξνθεξπζζνκέλσλ ζέζεσλ απφ 

θαηφρνπο δηδαθηνξηθψλ ή κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ, απηέο ζα θαιχπηνληαη απφ 
θαηφρνπο ηνπ βαζηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ. 

 
ε. Βαζηθνί ηίηινη ζπνπδψλ αλά ελφηεηα καζεκάησλ φπσο παξαθάησ:  
 

(1) Μαζεκαηηθά  
Πηπρίν Μαζεκαηηθψλ ή Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ. 
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(2) Δπηζηήκε Τιηθψλ  

Πηπρίν Δπηζηήκεο Τιηθψλ ή Σερλνινγίαο Τιηθψλ ή Μεραληθψλ 
Μεηαιιείσλ & Μεηαιινπξγψλ ή Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ, ή Υεκηθψλ Μεραληθψλ, ή 
Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ. 

 
(3) Μεραλνινγία  

Πηπρίν Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ.  
 

(4) Φπζηθέο Δπηζηήκεο  
Πηπρίν Φπζηθήο ή Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ.  
 

(5) Ηιεθηξνηερλία  
Πηπρίν Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ ή Ηιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ. 
 

(6) Ηιεθηξηζκφο - Απηνκαηηζκνί  
Πηπρίν Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ. 

 
(7) Ηιεθηξνληθά - Σειεπηθνηλσλίεο  

Πηπρίν Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ ή Ηιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ ή 
Μεραληθψλ Δπηθνηλσληψλ-Σειεπηθνηλσληψλ. 

 
(8) Οηθνδνκηθή – Σερληθά Έξγα 

Πηπρίν Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ.  
 

(9) Μεηεσξνινγία  
Πηπρίν Μεηεσξνινγίαο ή Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο ζε 

Μεηεσξνινγία – Κιηκαηνινγία – Φπζηθή Πεξηβάιινληνο.  
 

(10) Ννκηθέο Δπηζηήκεο  
Πηπρίν Ννκηθήο ρνιήο.  

 
(11) Οηθνλνκηθέο Δπηζηήκεο 

Πηπρίν Οηθνλνκηθψλ ή Λνγηζηηθήο ή Υξεκαηννηθνλνκηθψλ ή Γηνίθεζεο 
Δπηρεηξήζεσλ.  

 
(12) Πιεξνθνξηθή  

Πηπρίν Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ ή Πιεξνθνξηθήο.  
 
(13) Ξέλε Γιψζζα – Αγγιηθά 

Πηπρίν Αγγιηθήο Γιψζζαο ή Αγγιηθήο Φηινινγίαο.  
 
(14) Ξέλε Γιψζζα - Σνπξθηθά 

Πηπρίν Σνπξθηθήο Γιψζζαο ή Σνπξθηθήο Φηινινγίαο.  
 
(15) Φπζηθή Αγσγή  

Πηπρίν Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνχ.  
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4. Κξηηήξηα Αμηνιόγεζεο 
 

Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ είλαη ηα παξαθάησ : 
 

α. Βαζηθόο Σίηινο πνπδώλ  
 

(1) Η θαηνρή πηπρίνπ ΑΔΙ απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε 
δηδαζθαιία καζήκαηνο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο κε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο απφ 
πηπρηνχρνπο ΑΔΙ, ε θαηνρή πηπρίνπ ΑΣΔΙ. Σν πηπρίν ζα πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ 
Παλεπηζηεκηαθφ Σκήκα ην νπνίν απνλέκεη πηπρίν ζην αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο ή ζε 
ζπλάθεηα πξνο απηφ. Η βαζκνινγία ηνπ πηπρίνπ ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζε 
δεθαβάζκηα θιίκαθα. 

 
(2) Οη ηίηινη πνπ απνθηήζεθαλ απφ παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα ηεο 

αιινδαπήο λα ζπλνδεχνληαη θαη απφ βεβαίσζε ηζνηηκίαο απφ ην ΓΟΑΣΑΠ (ή ην πξψελ 
ΓΙΚΑΣΑ). Η βαζκνινγία ηνπ πηπρίνπ ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζε δεθαβάζκηα 
θιίκαθα. Δπηπιένλ, ηα μελφγισζζα έγγξαθα λα είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα θαη λφκηκα 
κεηαθξαζκέλα.  
 

(α) Νφκηκα επηθπξσκέλα ζεσξνχληαη ηα μελφγισζζα έγγξαθα ηα 
νπνία:  

1/ Δίηε έρνπλ επηθπξσζεί απφ ηηο θαηά ηφπνπο αξκφδηεο 
ειιεληθέο Πξνμεληθέο Αξρέο. 

 
2/ Δίηε έρνπλ εθδνζεί ζε ρψξα πνπ έρεη ζπλππνγξάςεη 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 έρνπλ εθδνζεί ζε ρψξα κε 
ηελ νπνία ε Διιάδα έρεη ππνγξάςεη δηκεξή ζπκθσλία γηα ηε κε επηθχξσζε δεκνζίσλ 
εγγξάθσλ.  

(β) Νφκηκα κεηαθξαζκέλα ζεσξνχληαη ηα μελφγισζζα έγγξαθα 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 Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ, νη νπνίνη έρνπλ θχξηα 
επαγγεικαηηθή 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 Αξρήο, εθφζνλ 

απηνί γλσξίδνπλ ηελ μέλε γιψζζα ή απφ κεηαθξαζηή πνπ έρεη πξνζιεθζεί γηα ην 
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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 κεηάθξαζε απφ 
ππάιιειν ηεο Πξνμεληθήο Αξρήο, νη νπνίνη θαηέρνπλ άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο. 
Χο επίζεκα αλαγλσξηζκέλνη κεηαθξαζηέο – δηεξκελείο ζεσξνχληαη νη ηδηψηεο πνπ είλαη 
εγγεγξακκέλνη ζε θαηαιφγνπο πνπ ηεξνχλ νη επηηφπηεο δηθαζηηθέο αξρέο ησλ νπνίσλ ε 
γλεζηφηεηα ηεο ππνγξαθήο επηθπξψλεηαη απφ ηηο ειιεληθέο Πξνμεληθέο Αξρέο. 
 

(3) Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ βεβαηψζεσλ αλαγλψξηζεο – ηζνηηκίαο απφ 
ην ΓΟΑΣΑΠ πνπ δελ αλαγξάθεηαη βαζκνινγία σο βαζκφο ηίηινπ ζπνπδψλ λα 
ιακβάλεηαη ν κέζνο φξνο ηεο δεθαβάζκηαο θιίκαθαο, 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 βαζκφο νχηε ραξαθηεξηζκφο επίδνζεο επί ηνπ 
ηίηινπ ζπνπδψλ, ζα ιακβάλεηαη ν κέζνο φξνο ηεο δεθαβάζκηαο θιίκαθαο ηεο 
θαηώηεξεο θιίκαθαο πνπ απνδίδνπλ ηα Διιεληθά Παλεπηζηήκηα, δειαδή ‘’Καιψο’’, 
5,74. 

 

(4) Σίηινη πνπ απνθηήζεθαλ απφ ην Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην 
(ΔΑΠ), αλαγλσξίδνληαη σο ηζφηηκνη κε ηίηινπο ζπνπδψλ πνπ απνλεκήζεθαλ απφ 
Παλεπηζηήκηα ηεο Διιάδαο. 
 

β. Μεηαπηπρηαθνί ηίηινη ζπνπδώλ επί ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ησλ 
καζεκάησλ θαζψο θαη επί ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Χο Μεηαπηπρηαθνί ηίηινη 
ζπνπδψλ ζεσξνχληαη νη Σίηινη – Πηπρία επηπέδνπ Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο 
– Master πνπ απνθηήζεθαλ απφ Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ 
εμσηεξηθνχ. Η βαζκνινγία ηνπ πηπρίνπ ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζε δεθαβάζκηα 
θιίκαθα. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ βεβαηψζεσλ αλαγλψξηζεο – ηζνηηκίαο απφ ην 
ΓΟΑΣΑΠ πνπ δελ αλαγξάθεηαη βαζκνινγία σο βαζκφο ηίηινπ ζπνπδψλ, λα ιακβάλεηαη 
ν κέζνο φξνο ηεο δεθαβάζκηαο θιίκαθαο, 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 βαζκφο νχηε ραξαθηεξηζκφο επίδνζεο επί ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ, λα 
ιακβάλεηαη ν κέζνο φξνο ηεο θαηψηεξεο θιίκαθαο πνπ απνδίδνπλ ηα Διιεληθά 
Παλεπηζηήκηα, δειαδή ‘’Καιψο’’, 5,74. 
 

γ. Γηδαθηνξηθνί ηίηινη ζπνπδώλ επί ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ησλ 
καζεκάησλ θαζψο θαη επί ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Χο Γηδαθηνξηθνί ηίηινη 
ζπνπδψλ ζεσξνχληαη νη Σίηινη – Πηπρία νη νπνίνη απνθηήζεθαλ απφ Δθπαηδεπηηθά 
Ιδξχκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ επηπέδνπ PhD. 
 

δ. Πξνϋπεξεζία  
 

(1) Θα κνξηνδνηείηαη κόλν ε πξνϋπεξεζία ζε εθπαηδεπηηθά 
θαζήθνληα. Χο ηέηνηα λνείηαη ε απαζρφιεζε ζην δεκφζην ή ζηνλ ηδησηηθφ θνξέα ή ε 
άζθεζε ηδησηηθνχ επαγγέικαηνο, ζε εθπαηδεπηηθά θαζήθνληα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν 
ηεο πξνο πιήξσζε ζέζεο, κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ βαζηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ κε ηνλ 
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νπνίν ν ππνςήθηνο κεηέρεη ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία θαη θαηά ηηο πεξηπηψζεηο γηα ηηο 
νπνίεο απαηηείηαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, κεηά ηε ιήςε ηεο άδεηαο. 

 
(2) Κάζε ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη από ηνλ 

αζθαιηζηηθό ηνπ θνξέα, βεβαίσζε ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη ν αθξηβήο ρξόλνο 
πξνϋπεξεζίαο. 

 
5. Απαηηνύκελα Γηθαηνινγεηηθά 

 

α. Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο: 
 

(1) Έληππν Αίηεζεο, ζην νπνίν ζα αλαγξάθνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπο, 
φπσο απηά απνηππψλνληαη ζην δειηίν αζηπλνκηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο, καδί κε κία 
πξφζθαηε έγρξσκε θσηνγξαθία. ηελ αίηεζε ζα δειψλεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ 
ππνςήθην θαη ε δηαζεζηκφηεηά ηνπ ζε εβδνκαδηαία βάζε, (Παξάξηεκα «Α»). 

 
(2) Δπθξηλέο θσηναληίγξαθν ησλ δχν φςεσλ ηνπ δειηίνπ αζηπλνκηθήο 

ηνπο ηαπηφηεηαο ή ηνπ δηαβαηεξίνπ ηνπο.  
 

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

 
(4) Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ λ.1599/86, ζηελ νπνία ζα δειψλνπλ φηη δελ 

θαηέρνπλ δεκφζηα ζέζε, ή ζηελ πεξίπησζε πνπ θαηέρνπλ, δήισζε γηα ηελ θαηεγνξία, 
ην βαζκφ θαη ην είδνο ηεο θαηερφκελεο ζέζεο, έρνληαο ππφςε ηνπο πεξηνξηζκνχο πεξί 
πνιπζεζίαο. ε πεξίπησζε πξφζιεςήο ηνπο, νη δεκφζηνη ππάιιεινη ζα ππνβάιινπλ 
Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ λ.1599/86 φηη έρνπλ πξνβεί ζε ελεκέξσζε ηεο Τπεξεζίαο ηνπο 
πεξί ηεο επηθείκελεο απαζρφιεζήο ηνπο σο δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ.  

 
(5) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/86, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη : 

 
(α) Δάλ έρεη θαηαζέζεη αίηεζε ππνςήθηνπ Χξνκηζζίνπ Καζεγεηή θαη 

ζε άιιε ρνιή ησλ ΔΓ. 
 
(β) ε πνηεο ρνιέο θαηέζεζε αίηεζε. 
 
(γ) ε πνηα γλσζηηθά αληηθείκελα αλά ρνιή. 
 
(δ) Σνλ αξηζκφ ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο αλά κάζεκα. 
 

(6) Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα. 
 
(7) Δπθξηλή θσηναληίγξαθα πηπρίσλ θαη δηπισκάησλ θαηά ηα 

πξναλαθεξφκελα θαη επίζεκα κεηαθξαζκέλα θαηά πεξίπησζε, απφ ηα νπνία ζα 
απνδεηθλχνληαη νη ζπνπδέο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 

 
(8) Βεβαίσζε πξνυπεξεζίαο ζε εθπαηδεπηηθά θαζήθνληα ζε ζρέζε κε ην 

ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν, ζε δεκφζην ή ηδησηηθφ θνξέα, φπσο απηή ζα 
πξνθχπηεη απφ ηα ζπλππνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθά. Γηα ηελ απφδεημε ηεο 
πξνυπεξεζίαο νη ππνςήθηνη ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίζνπλ ηα παξαθάησ 
δηθαηνινγεηηθά, θαηά πεξίπησζε: 
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(α) Οη εξγαδφκελνη ζην δεκφζην θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα: 

 
Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα ζε κήλεο, κέξεο ή 

ψξεο απαζρφιεζεο. Πέξαλ ηεο βεβαίσζεο ε πξνυπεξεζία λα δειψλεηαη απφ ηνλ 
ππνςήθην κε Τπεχζπλε Γήισζε φπσο ζην Παξάξηεκα «Α».  
 

(β) Οη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο : 
 

1/ Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα, φπσο 
παξαπάλσ. 

 
2/ Τπεχζπλε Γήισζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/86, 

φπνπ ζα δειψλεηαη φηη ε πξνυπεξεζία είλαη εθπαηδεπηηθή θαη ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν 
ηεο ζέζεο.  

 
3/ Τπνβνιή κίαο (1) ηνπιάρηζηνλ ζρεηηθήο ζχκβαζεο ή δειηίσλ 

παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ θαιχπηνπλ ελδεηθηηθά ηε δηάξθεηα θαη ην είδνο ηεο 
πξνυπεξεζίαο ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ν εθπαηδεπηηθφο ραξαθηήξαο. 

 
4/ Δπηπιένλ ησλ παξαπάλσ, ε πξνυπεξεζία λα δειψλεηαη απφ 

ηνλ ππνςήθην κε Τπεχζπλε Γήισζε φπσο ζην Παξάξηεκα «Α». 
 

(γ) Γηα πξνυπεξεζία ε νπνία έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή, 
επηπιένλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη θαηά ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, ν 
ππνςήθηνο πξνζθνκίδεη βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε ζηνλ νπνίν απαζρνιήζεθε, 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, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 4α(2). 
 

(δ) ΔΠΙΗΜΑΝΗ: Οη ππνςήθηνη πνπ επηθαινχληαη σο εκπεηξία 
δηδαθηηθή απαζρφιεζε ζηελ ηξηηνβάζκηα, κεηαδεπηεξνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα ή θαη 
πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζηελ εκεδαπή, πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηα παξαθάησ 
δηθαηνινγεηηθά, θαηά πεξίπησζε: 
 

1/ Γηα ηελ Σξηηνβάζκηα θαη ηε Μεηαδεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε: 
 

α/ Βεβαίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο ή θνξέα, ζηελ νπνία 
ζα αλαθέξνληαη ε ζρέζε εξγαζίαο, ε αθξηβήο ηδηφηεηα κε ηελ νπνία παξαζρέζεθε ην 
δηδαθηηθφ έξγν, ην/ηα δηδαρζέλ/-ληα κάζεκα/-ηα, ε δηάξθεηα, ην είδνο ηεο δηδαθηηθήο 
απαζρφιεζεο (πιήξεο ή κεξηθή) θαη ηα ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα απηήο (ψξεο 
αλά εβδνκάδα γηα Υ εβδνκάδεο ή κήλεο θαη ζχλνιν σξψλ δηδαζθαιίαο). Η κεηαηξνπή 
ηνπ αξηζκνχ εβδνκάδσλ ζε αξηζκφ κελψλ γίλεηαη κε ην ζθεπηηθφ ηεο αλάινγεο 
εθαξκνγήο ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ηεο εκπεηξίαο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. χκθσλα 
κε ην ζθεπηηθφ απηφ, ην έηνο έρεη 12 κήλεο ησλ 25 εκεξψλ ν θαζέλαο, 4&1/6 εβδνκάδεο 
ε δε δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο ινγίδεηαη ίζε κε 6 εκέξεο. ηελ ίδηα βεβαίσζε πξέπεη λα 
αλαθέξεηαη θαη ην πιήξεο σξάξην εβδνκαδηαίαο δηδαθηηθήο απαζρφιεζεο πνπ ίζρπε 
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θαηά ηνλ ρξφλν πνπ παξαζρέζεθε ην δηδαθηηθφ έξγν, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 
δηαηάμεηο. Σν πιήξεο σξάξην εβδνκαδηαίαο δηδαθηηθήο απαζρφιεζεο ζηε 
κεηαδεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηε βεβαίσζε αθφκε θαη φηαλ 
πξνθχπηεη κε αλάινγε εθαξκνγή δηάηαμεο, θαη’ αληηζηνηρία πξνο άιιε βαζκίδα 
εθπαίδεπζεο. 
 

β/ Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, ζηελ νπνία λα 
αλαγξάθεηαη ε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο. Η ελ ιφγσ βεβαίσζε δελ απαηηείηαη γηα 
δηδαθηηθή απαζρφιεζε ε νπνία έρεη παξαζρεζεί ζε δεκφζην ίδξπκα. 
 

2/ Γηα ηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε: 
 

α/ Βεβαίσζε ησλ αξκνδίσλ Πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ 
Τπνπξγείνπ Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ (Γηεπζχλζεηο Πξσηνβάζκηαο ή Γεπηεξνβάζκηαο 
Δθπαίδεπζεο) απφ ηελ νπνία απνδεηθλχεηαη ε πξνυπεξεζία απηή. 
 

β/ Καη’ εμαίξεζε, ε βεβαίσζε γηα πξνυπεξεζία ζηε 
ηβηηαλίδεην, ζηηο ρνιέο Μαζεηείαο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. ή ηα ηκήκαηα εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο 
ηνπ Δζληθνχ Ιδξχκαηνο Νεφηεηαο (ΔΙΝ) ζα εθδίδεηαη απφ ηνλ αληίζηνηρν θνξέα. 
 

3/ Οη ππνςήθηνη πνπ επηθαινχληαη δηδαθηηθή εκπεηξία 
απνθηεζείζα ζηελ αιινδαπή νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά 
ζε επίζεκε κεηάθξαζε. Δπηπξνζζέησο, νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ επθξηλέο 
θσηναληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο ή πξάμεο πξφζιεςεο, ε νπνία πξέπεη λα είλαη 
επίζεκα κεηαθξαζκέλε, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 4α(2).  
 

(ε) Οη βεβαηψζεηο πξνυπεξεζίαο ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ ζαθψο ην 
ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο απαζρφιεζεο, εάλ είλαη δπλαηφ, ζε κήλεο. ε δηαθνξεηηθή 
πεξίπησζε, ζα κεηαηξέπνληαη ζε κήλεο αθνινπζψληαο ίδηα πξαθηηθή γηα φινπο ηνπο 
ππνςήθηνπο. Αλ ε πξνυπεξεζία έρεη ππνινγηζηεί σο αξηζκφο εκεξνκηζζίσλ ην ζχλνιν 
ησλ εκεξψλ απαζρφιεζεο λα δηαηξείηαη δηα ηνπ 25 ή αλ ε πξνυπεξεζία έρεη 
ππνινγηζηεί σο ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο έσο ηελ εκεξνκελία 
ιήμεο ηεο απαζρφιεζεο δηα ηνπ 30. 
 

1/ Αλ ε πξνυπεξεζία έρεη ππνινγηζηεί ζε δηδαθηηθέο ψξεο, ε 
κεηαηξνπή ζε κήλεο εκπεηξίαο ζα γίλεηαη κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 

Ι) Μήλεο Δκπεηξίαο= πλνιηθφο αξηζκφο δηδαθηηθψλ σξψλ          Υ  6 εκέξεο/εβδνκάδα 
   Πιήξεο σξάξην πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηε               25 εκέξεο/κήλα 
    ζέζε απηή αλά εβδνκάδα  

Έλαο εθπαηδεπηηθόο κήλαο =4 1 =25 εκέξεο/κήλα          = 25 εβδνκάδεο 
                                                    6   6 εκέξεο/εβδνκάδα        6 
 

2/ ε πεξηπηψζεηο πνπ δελ δίλεηαη ζηε βεβαίσζε ν ζπλνιηθφο 
αξηζκφο δηδαθηηθψλ σξψλ αιιά ν αξηζκφο δηδαθηηθψλ σξψλ αλά εβδνκάδα θαη ν 
αξηζκφο εκεξνινγηαθψλ κελψλ απαζρφιεζεο, ν ηχπνο ππνινγηζκνχ γίλεηαη: 

ΙΙ) Μήλεο Δκπεηξίαο= Αξηζκφο δηδαθηηθψλ σξψλ / εβδνκάδα  Υ  Μήλεο Απαζρφιεζεο 
   Πιήξεο σξάξην πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηε     
    ζέζε απηή αλά εβδνκάδα  

 
Πξνζνρή ζε ππεξβάζεηο ηνπ πιήξνπο σξαξίνπ(ζηνλ ίδην ή δηαθνξεηηθνχο θνξείο). 
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(9) Δπίζεο, νη θαζεγεηέο Φπζηθήο Αγσγήο ζα θαηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθά 

δηπιψκαηνο εηδηθφηεηαο αζιήκαηνο απφ ηελ παλεπηζηεκηαθή ζρνιή απνθνίηεζεο. 
 

(10) Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αίηεζε θαη νη ππεχζπλεο δειψζεηο πξέπεη λα είλαη 
ζπκπιεξσκέλεο θαη ππνγεγξακκέλεο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ππνςήθηνπο θαη 
ζεσξεκέλεο γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο απφ νπνηαδήπνηε αξκφδηα αξρή, ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ.2690/99. Απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ 
εγθπξφηεηα ή κε ηεο ππνβαιιφκελεο αίηεζεο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, είλαη ν ίδηνο ν 
ππνςήθηνο. 

 
(11) χκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ λ.4250/14, αληί πξσηνηχπσλ εγγξάθσλ 

ή επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ, γίλνληαη απνδεθηά: 
 

(α) Δπαλάγλσζηα θσηναληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ εγγξάθσλ πνπ 
έρνπλ εθδνζεί απφ δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο ηνπο ή ησλ αθξηβψλ 
αληηγξάθσλ ηνπο. 

 
(β) Δπαλάγλσζηα θσηναληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ, εθφζνλ ηα 

έγγξαθα απηά έρνπλ επηθπξσζεί αξρηθά απφ δηθεγφξν, θαζψο θαη επθξηλή 
θσηναληίγξαθα απφ ηα πξσηφηππα φζσλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ θέξνπλ ζεψξεζε απφ 
ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ. 

 
(γ) Δπθξηλή θσηναληίγξαθα αιινδαπψλ εγγξάθσλ, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ηα έγγξαθα απηά έρνπλ επηθπξσζεί πξσηίζησο απφ δηθεγφξν. 
 

(12) Η ππνβνιή απιψλ θσηναληηγξάθσλ ζην πιαίζην δηνηθεηηθήο ή άιιεο 
δηαδηθαζίαο, επέρεη ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ πνιίηε επί ηεο αθξίβεηαο θαη 
εγθπξφηεηαο ησλ ππνβαιιφκελσλ θσηναληηγξάθσλ, εμηζψλνληαη δειαδή κε ηελ 
ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/1986. 

 
(13) Πηζηνπνηεηηθά θαη δηθαηνινγεηηθά γεληθψο, ηα νπνία ππνβάιινληαη 

κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ θαη εληφο δέθα εκεξψλ απφ 
απηή, ζα γίλνληαη δεθηά κόλν θαηφπηλ απνδεδεηγκέλσλ ιφγσ αλσηέξαο βίαο (π.ρ. 
απεξγία/θηλεηνπνίεζε ππαιιήισλ ηνπ θνξέα έθδνζεο πηζηνπνηεηηθνχ/ 
δηθαηνινγεηηθνχ, λνζειεία ζε λνζνθνκείν ηνπ ππνςήθηνπ), ε εμέηαζε ησλ νπνίσλ 
ελαπφθεηηαη ζηελ θξίζε ηεο Σξηκεινχο Δπηηξνπήο. ε θάζε πεξίπησζε, πξνζφληα 
θηεζέληα κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ, δελ ζα 
πξνζκεηξνχληαη σο κφξηα. 

 
(14) Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ πξνθήξπμε 

ππνβάιινληαη ζηε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (tyek.smya@haf.gr) ηεο 
ρνιήο ή ελαιιαθηηθά ηαρπδξνκηθψο κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 
εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο θαηάζεζεο, ε νπνία ζα απνδεηθλχεηαη απφ ηελ 
επαλάγλσζηε εκεξνκελία ζθξαγίδαο θξαηηθνχ ηαρπδξνκείνπ. ε πεξίπησζε θαηά ηελ 
νπνία δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε αλαδήηεζε απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ είηε κε 
ειεθηξνληθφ είηε κε άιιν ηξφπν, ιφγσ ησλ ηξερνπζψλ ζπλζεθψλ, ν ππνςήθηνο δχλαηαη 
λα ππνβάιεη ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/1986, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζα 
πξνζθνκίζεη απηά ζε ρξφλν κεηαγελέζηεξν θαη φρη κεγαιχηεξν ησλ ηξηάληα (30) 
εκεξψλ απφ ηελ εκέξα έλαξμεο ππνβνιήο αηηήζεσλ.  
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(15) Σα έληππα ηεο Αίηεζεο Τπνςεθίνπ θαη ηεο Τπεχζπλεο Γήισζεο 
Πξνυπεξεζίαο ζα αλαξηεζνχλ ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ ΓΔΑ (www.haf.gr). Δπηζεκαίλεηαη, 
φηη ν θάζε ππνςήθηνο δχλαηαη λα εθδίδεη έγγξαθα κέζσ ηεο Δληαίαο Φεθηαθήο Πχιεο 
ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.   

 

(16) Δπηζεκαίλεηαη φηη φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα 
ππνβιεζνχλ ζηελ δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (tyek.smya@haf.gr) ηεο 
ρνιήο, ζα πξέπεη ζα είλαη ζε κνξθή αξρείνπ Portable Document Format (.pdf). 
 

β. Με ηελ αλάξηεζε ηνπ Οξηζηηθνχ Πίλαθα Δπηηπρφλησλ απαηηείηαη επηπιένλ 
ππνβνιή:  
 

(1) Γλσκαηεχζεσλ παζνιφγνπ ή γεληθνχ ηαηξνχ θαη ςπρηάηξνπ ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.4210/13. 

 
(2) Τπεχζπλεο δήισζεο ηνπ Ν.1599/86 φηη ζπλαηλεί ζηελ απηεπάγγειηε 

εθ κέξνπο ηεο Τπεξεζίαο αλαδήηεζε απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο Αληηγξάθνπ Πνηληθνχ 
Μεηξψνπ γεληθήο ρξήζεο θαη – γηα ηνπο άξξελεο - Πηζηνπνηεηηθνχ ηξαηνινγηθήο 
Καηάζηαζεο ηχπνπ Α΄, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε εθπιήξσζε ηξαηησηηθψλ 
Τπνρξεψζεσλ ή ε λφκηκε απαιιαγή. 
 

γ. ε πεξίπησζε αδπλακίαο ππνβνιήο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ησλ 
παξαζηαηηθψλ ηεο παξαγξάθνπ 5β, θαζψο θαη ζε πεξίπησζε πνπ απφ ηα 
ππνβαιιφκελα 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. 
 

6. Μνξηνδόηεζε ησλ Κξηηεξίσλ 
 

α. Σν ζχλνιν ησλ κνξίσλ ηνπ ππνςεθίνπ πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα φισλ 
ησλ κνξίσλ πνπ ιακβάλεη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ θξηηήξηα: 
 

(1) Βαζηθόο ηίηινο ζπνπδώλ πνπ απαηηείηαη ζπκθψλσο κε ηελ 
πξνθήξπμε. Οη κνλάδεο ηνπ βαζκνχ ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ππνινγηδφκελεο ζε 
δεθαβάζκηα θιίκαθα κε δχν δεθαδηθά ςεθία θαη πνιιαπιαζηαδφκελνο κε ηνλ αξηζκφ 
εθαηφ (100). 

 
(2) Γεύηεξνο βαζηθόο ηίηινο ζπνπδώλ, ζε αληηθείκελν ζπλαθέο κε ην 

αληηθείκελν ηεο ζέζεο θαη ηεο απηήο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο κε ηνλ ηίηιν ζπνπδψλ πνπ 
απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε: εθαηφ (100) κνλάδεο εθάπαμ. 

 
(3) Μεηαπηπρηαθόο ηίηινο εηήζηαο ηνπιάρηζηνλ θνίηεζεο ζην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν ηεο ζέζεο. Οη κνλάδεο ηνπ βαζκνχ ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ππνινγηδφκελεο ζε 
δεθαβάζκηα θιίκαθα κε δχν δεθαδηθά ςεθία θαη πνιιαπιαζηαδφκελνο κε ηνλ αξηζκφ 
εθαηφ (100). 

 
(4) Μεηαπηπρηαθόο ηίηινο εηήζηαο ηνπιάρηζηνλ θνίηεζεο ζε ζπλαθέο 

γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο ζέζεο. Οη κνλάδεο ηνπ βαζκνχ ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ 
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ππνινγηδφκελεο ζε δεθαβάζκηα θιίκαθα κε δχν δεθαδηθά ςεθία θαη 
πνιιαπιαζηαδφκελνο κε ηνλ αξηζκφ εβδνκήληα (70). 

 
(5) Γηδαθηνξηθό δίπισκα ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο ζέζεο ή ζε 

ζπλαθέο γλσζηηθφ αληηθείκελν: πεληαθφζηεο (500) κνλάδεο εθάπαμ. 
 
(6) Πξνϋπεξεζία ζε δεκόζην ή ηδησηηθό θνξέα, φπνπ θάζε 

εκεξνινγηαθφο κήλαο πξνυπεξεζίαο ζα ιακβάλεη δεθαπέληε (15) κνλάδεο. 
 

β. Δπηζεκαίλνληαη ηα παξαθάησ:  
 

(1) Δπηιέγνληαη πξψηα νη ππνςήθηνη, νη νπνίνη θαηέρνπλ δηδαθηνξηθφ 

δίπισκα θαη κφλν ζε πεξίπησζε κε πξνζέιεπζεο απηψλ, ζα επηιέγνληαη ππνςήθηνη, 

θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ (MASTER), αλεμάξηεηα απφ ηνλ ζπλνιηθφ 

αξηζκφ κνξίσλ πνπ ζα ζπγθεληξψζνπλ. 

 
(2) Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ βεβαηψζεσλ αλαγλψξηζεο – ηζνηηκίαο απφ ην 

ΓΟΑΣΑΠ πνπ δελ αλαγξάθεηαη βαζκνινγία σο βαζκφο ηίηινπ ζπνπδψλ ηζρχνπλ ηα 
αλαγξαθφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 4α(3) θαη 4β ηνπ παξφληνο.  

 
(3) ηελ πεξίπησζε ηζνβαζκνχλησλ, 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. ε πεξίπησζε πνπ εμαθνινπζεί ε ηζνβαζκία, πξνεγείηαη απηφο πνπ έρεη 
πεξηζζφηεξεο κνλάδεο ζηελ πξνυπεξεζία (εάλ κφλν έλαο έρεη πξνυπεξεζία, 
πξνηηκάηαη απηφο έλαληη ηνπ ηζνβαζκνχληνο ππνςεθίνπ πνπ δελ έρεη).  

  
7. Θέκαηα Γηαδηθαζίαο 

 
α. Η επηινγή απηψλ πνπ πξφθεηηαη λα απαζρνιεζνχλ σο σξνκίζζην 

δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηεο παξνχζεο απφ Σξηκειή 
Δπηηξνπή, ε νπνία ζπγθξνηείηαη κε δηαηαγή ηνπ Αξρεγνχ ΓΔΑ. Η επηηξνπή εθηηκά ηελ 
θαηαιιειφηεηα εθείλσλ πνπ πξφθεηηαη λα πξνζιεθζνχλ θαη δχλαληαη λα θξίλνπλ 
θάπνην ππνςήθην σο αθαηάιιειν κε αηηηνινγεκέλε πξφηαζε. 

 
β. Η ρνιή δηαβηβάδεη ηηο ππνβιεζείζεο αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ ζηελ 

αξκφδηα Σξηκειή Δπηηξνπή θαη κε ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ, 
θαηαξηίδεη νλνκαζηηθφ πίλαθα ηνπ ζπλφινπ ησλ ππνβιεζεηζψλ αηηήζεσλ, ηνλ νπνίν 
επίζεο απνζηέιιεη ζηελ αξκφδηα Σξηκειή Δπηηξνπή. 

 
γ Η Σξηκειήο Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζε έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ 

ππνςεθίσλ θαη εληφο κελφο απφ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ 
θαηαξηίδνπλ: 
 

(1) Πίλαθεο, ζηνπο νπνίνπο θαηαηάζζνπλ ηνπο ππνςεθίνπο αλά ελφηεηα 
καζεκάησλ κε θζίλνπζα ζεηξά θαηφπηλ κνξηνδφηεζεο. 

 
(2) Πίλαθα Πιεξνχλησλ ηηο πξνυπνζέζεηο πξφζιεςεο, θαηά θζίλνπζα 

ζεηξά κε βάζε ηε κνξηνδφηεζε. 
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(3) Πίλαθα Με Πιεξνχλησλ ηηο πξνυπνζέζεηο πξφζιεςεο, ν νπνίνο 
πεξηιακβάλεη απηνχο πνπ δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο, κε αλαθνξά έλαληη ελφο 
εθάζηνπ ησλ ιφγσλ απφξξηςεο. 

 
(4) Πίλαθα Δπηηπρφλησλ ζπκθψλσο κε ηηο πξνθεξπρζείζεο ζέζεηο 

θαη Πίλαθα Δπηιαρφλησλ. 
 
(5) Πξαθηηθφ χζθεςεο Σξηκεινχο Δπηηξνπήο. 

 
δ. Σα αλσηέξσ ζπληαρζέληα, ν Πξφεδξνο ηεο Σξηκεινχο Δπηηξνπήο ηα 

ππνβάιεη ζην ΓΔΑ καδί κε ππεξεζηαθή αλαθνξά. Με άιιε αλαθνξά πξνο ηε ρνιή 
απνζηέιιεη φια ηα δηθαηνινγεηηθά, πιεξνχλησλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη κε, ηα νπνία θαη 
ηεξνχληαη κέρξη ηε ιήμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έηνπο. Μεηά ην πέξαο απηνχ 
θαηαζηξέθνληαη, ζπληάζζνληαο ε ρνιή πξσηφθνιιν θαηαζηξνθήο. 

 
ε. Σν ΓΔΑ κφιηο παξαιάβεη ηνπο πίλαθεο θαη ην πξαθηηθφ απφ ηνλ Πξφεδξν 

ηεο Σξηκεινχο Δπηηξνπήο, ππνβάιιεη ηεξαξρηθά εηζήγεζή ηνπ γηα πξφζιεςε 
πξνζσπηθνχ πξνο ηνλ ΤΔΘΑ ή ηνλ αξκφδην ΑΝΤΔΘΑ/ΤΦΔΘΑ, ζπκθψλσο ησλ 
ππνβιεζέλησλ ζε απηφ Πηλάθσλ Δπηηπρφλησλ θαη ησλ Πηλάθσλ Δπηιαρφλησλ, 
πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηεο άκεζεο αλαπιήξσζεο εθείλσλ πνπ δε ζα 
απνδερζνχλ ην δηνξηζκφ ή ζα παξαηηεζνχλ. 

 
ζη. Σελ ηειηθή έγθξηζε γηα ηελ πξφζιεςε έρεη ν θ. ΤΔΘΑ ή ν αξκφδηνο 

ΑΝΤΔΘΑ/ΤΦΔΘΑ, δηα ηεο θπξψζεσο ησλ πηλάθσλ πξφζιεςεο. 
 
δ. Ακέζσο κεηά ηελ ιήςε απφθαζεο πεξί ηεο πξφζιεςεο ηνπ πξνζσπηθνχ, 

δηα ηεο θπξψζεσο ησλ πηλάθσλ απφ ηνλ έρνληα απηφ ην δηθαίσκα, νη πίλαθεο 
απνζηέιινληαη ζην ΓΔΑ. 

 
ε. Η αλάξηεζε ηνπ Πξνζσξηλνχ Πίλαθα Δπηηπρφλησλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη 

απφ ηελ ρνιή ηελ επφκελε εκέξα απφ ηελ επίζεκε παξαιαβή ηνπο απφ ην ΓΔΑ. Ο 
ππφςε πίλαθαο ζα αλαξηεζεί ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ ηεο ρνιήο (Κεληξηθή πχιε 
Αεξνδξνκίνπ Γεθειείαο), κε κέξηκλα ηεο ρνιήο θαζψο θαη ζην δηαδίθηπν (www.haf.gr 

θαη ζηνλ ηζηφηνπν «ΓΙΑΤΓΔΙΑ»), νη δε πξνζιεθζέληεο είλαη απνθιεηζηηθά 
ππεύζπλνη γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπο. 
 

ζ. Οη απνθιεηζζέληεο ππνςήθηνη έρνπλ δηθαίσκα λα ππνβάινπλ ελζηάζεηο, ε 
πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ νπνίσλ νξίδεηαη ζε δέθα εκέξεο (10), εκεξνινγηαθά 
ππνινγηδφκελεο θαη ζα αξρίδεη ηελ επφκελε εκέξα απφ ηελ αλάξηεζε ηνπ Πξνζσξηλνχ 
Πίλαθα Δπηηπρφλησλ. Οη ελζηάζεηο απνζηέιινληαη ζηε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ 
ηαρπδξνκείνπ ηεο ρνιήο (tyek.smya@haf.gr) απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνζσπηθά ή 
απφ λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξνο ηνχην άηνκν, ε νπνία ζα ηηο πξνσζεί ακειιεηί ζηελ 
αξκφδηα Σξηκειή Δπηηξνπή. Δπί ησλ ππνβαιινκέλσλ ελζηάζεσλ ζα ζπληάζζεηαη 
ζρέδην απαληεηηθήο επηζηνιήο απφ ηελ Σξηκειή Δπηηξνπή, ην νπνίν ζα ππνβάιιεηαη 
ηεξαξρηθά πξνο ηνλ ΤΔΘΑ ή ηνλ αξκφδην ΑΝΤΔΘΑ/ΤΦΔΘΑ, ν νπνίνο απνθαίλεηαη 
ηειηθά επί ηεο ελζηάζεσο. Με ηελ απάληεζε επί ησλ ελζηάζεσλ ή κε ηελ άπξαθηε 
πξνζεζκία ππνβνιήο ηνπο, ην ΓΔΑ απνζηέιιεη ηνλ Οξηζηηθφ Πίλαθα Δπηηπρφλησλ, ηνπ 
νπνίνπ ε αλάξηεζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ ρνιή ηελ επφκελε κέξα απφ ηελ 
επίζεκε παξαιαβή ηνπ. Ο ππφςε πίλαθαο ζα αλαξηεζεί ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ 
ηεο ρνιήο (Κεληξηθή πχιε Αεξνδξνκίνπ Γεθειείαο), κε κέξηκλα ηεο ρνιήο, θαζψο θαη 
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ζην δηαδίθηπν (www.haf.gr). Ο θνηλνπνηεκέλνο Οξηζηηθφο Πίλαθαο επηηπρφλησλ δελ 
επηδέρεηαη πεξαηηέξσ ελζηάζεσλ. 
 

η. Όπσο ζε θάζε δεκφζην δηαγσληζκφ, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο 
ησλ ππνςεθίσλ ζε ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηνπο ινηπνχο ζπλππνςεθίνπο ηνπο, 
ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ-πεξηνξηζκψλ πνπ ζέηεη ν Νφκνο 4624/2019 γηα ηελ 
πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. ηελ πεξίπησζε απηή απαηηείηαη κε κέξηκλα ηεο 
ρνιήο ελεκέξσζε ηνπ ππνθεηκέλνπ, δειαδή ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ ζην νπνίν 
αλαθέξνληαη ηα δεδνκέλα.  

 
ηα. Απνθιείεηαη απφ ηνλ δηαγσληζκφ ππνςήθηνο, ρσξίο εηδνπνίεζε, φηαλ ηα 

δηθαηνινγεηηθά είλαη ειιηπή ή φηαλ απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά δελ ππνβάιινληαη 
εκπξφζεζκα. Η ρνιή δελ ππνρξενχηαη λα θαιέζεη ηνπο ππνςεθίνπο, ησλ νπνίσλ ηα 
θαηαηηζέκελα δηθαηνινγεηηθά είλαη ειιηπή, γηα ζπκπιήξσζε απηψλ. 

 
ηβ. Η ρνιή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ θαιχςεη (κεξηθά ή νιηθά) ηηο ζέζεηο ή 

ηηο ψξεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ ηεο παξνχζεο, θαηά ηελ θξίζε ηεο, ζε 
πεξίπησζε κεηαβνιήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο αλαγθψλ. ηελ πεξίπησζε απηή νη 
ππνςήθηνη ζα ελεκεξσζνχλ, κε κέξηκλα ηεο ρνιήο. 

 
ηγ. Δπηζεκαίλεηαη φηη, φηαλ ε δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζεο, ζπλερήο ή 

δηαθεθνκκέλε, δελ ππεξβαίλεη ηηο εθαηφλ εβδνκήληα έμη ψξεο (176) ψξεο, ε επηινγή 
γίλεηαη απεπζείαο απφ ηνλ Γηνηθεηή ηεο ρνιήο. Όιεο νη αλσηέξσ δηαδηθαζίεο νη νπνίεο 
δηελεξγνχληαη απφ ηελ Σξηκειή Δπηηξνπή γηα ηελ επηινγή ηνπ σξνκίζζηνπ δηδαθηηθνχ 
πξνζσπηθνχ, δηελεξγνχληαη απφ ηνλ ίδην. 
 

8. Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 
 

α. Η εθπαίδεπζε ζηε ρνιή δηεμάγεηαη απφ Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή θαηά ηηο 
πξσηλέο ή απνγεπκαηηλέο ψξεο, ζχκθσλα κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο ρνιήο.  

 
β. ε πεξίπησζε κε θπζηθήο παξνπζίαο (δηά δψζεο) ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

Πξνζσπηθνχ, ζηελ Αθαδεκατθή ή ηξαηησηηθή Δθπαίδεπζε, ιφγσ ζνβαξνχ θσιχκαηνο 
(πγεηνλνκηθή θξίζε, αθξαίεο θπζηθέο θαηαζηξνθέο, θηι), δχλαηαη ε θαη’ εμαίξεζε 
εθαξκνγή ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηξφπνπ εθπαίδεπζεο κε ρξήζε απνκαθξπζκέλεο 
δηδαζθαιίαο κέζσ ηειεθπαίδεπζεο, θαηφπηλ έγθξηζεο ηεο Γηνίθεζεο.  
 

γ. Οη ππνςήθηνη ελδηαθεξφκελνη, δειψλνπλ ζηελ αίηεζή ηνπο, ηελ επηζπκία 
πξφζιεςεο αλά ελόηεηα ζπκπεξηιακβάλνληαο όια ηα καζήκαηα απηήο. 

 
δ. Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ δπλαηφηεηα δηάζεζεο φζν ην δπλαηφ 

κεγαιχηεξνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ζε ψξεο θαη εκέξεο θάζε εβδνκάδα, γηα 
κεγαιχηεξε επειημία ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηεο ρνιήο. 

 
ε. Η σξηαία απνδεκίσζε ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνχ θαζνξίδεηαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο Κνηλήο Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Άκπλαο 
θαη Οηθνλνκηθψλ, κε βάζε ηα πξνζόληα πνπ απαηηεί ε πξνθήξπμε θαη όρη ηα 
θαηερόκελα από ηνπο ππνςεθίνπο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη Γεκφζηνη ππάιιεινη ζα 
πξνζιακβάλνληαη κφλν γηα καζήκαηα ησλ νπνίσλ νη ψξεο δηδαζθαιίαο δελ ζα 
ππεξβαίλνπλ ηηο ηεηξαθφζηεο (400) ψξεο ζπλνιηθά. Η κεληαία δε απνδεκίσζε, δελ 
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κπνξεί λα ππεξβεί ηηο ζαξάληα (40) εθπαηδεπηηθέο ψξεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 
ππ΄ αξηζκ. 2/8277/82/11-1-18 Κ.Τ.Α (ΦΔΚ Β΄ 71). 

 
ζη. Ο κέγηζηνο αξηζκφο δηδαθηηθψλ σξψλ πνπ είλαη επηηξεπηφ λα δηδάμεη έλαο 

ππνςήθηνο ζε ρνιέο ησλ ΔΓ, είλαη νθηαθφζηεο νγδφληα (880) ψξεο, θαη΄ έηνο.  
 
δ. Μεηά ηελ έγθξηζε ησλ πξνζιήςεσλ θαη ηελ αλάξηεζε ηνπ Οξηζηηθνχ 

Πίλαθα Δπηηπρφλησλ ζην δηαδίθηπν, νη πξνζιεθζέληεο νθείινπλ εληφο δέθα (10) 
εξγάζηκσλ εκεξψλ, λα πξνζέιζνπλ ζηελ ρνιή γηα ηελ ππνγξαθή ηεο αηνκηθήο 
ζχκβαζεο εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, γηα ηελ αλάζεζε δηδαθηηθνχ 
έξγνπ κε σξηαία αληηκηζζία, κε ηνπο απαξαίηεηνπο φξνπο - δηαηάμεηο. ε δηαθνξεηηθή 
πεξίπησζε, ζα θαιείηαη ν επφκελνο αλαπιεξσκαηηθφο. 

 
ε. ηηο πεξηπηψζεηο καζεκάησλ κε πεξηζζφηεξεο απφ κηα απαηηνχκελεο 

ζέζεηο, ε θαηαλνκή ησλ σξψλ γίλεηαη κε γλψκνλα ηηο απαηηήζεηο πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ 
εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ηελ εληαία δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο. 

 
ζ. Η ρνιή έρεη ην δηθαίσκα λα θάλεη επαιήζεπζε ηεο γλεζηφηεηαο φισλ ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ ησλ ππνςεθίσλ θαζεγεηψλ πνπ δηνξίζζεθαλ. ε 
πεξίπησζε πνπ απνθαιπθζεί φηη δηνξίζζεθαλ κε βάζε ςεπδή θαη αλαιεζή 
δηθαηνινγεηηθά, ζα αλαθιεζεί ν δηνξηζκφο ηνπο θαη ζα θηλεζεί ε δηαδηθαζία γηα ηελ 
πνηληθή ηνπο δίσμε. 
 

9. Πξνζεζκία Τπνβνιήο Αηηήζεσλ 
 

α. Όζνη επηζπκνχλ λα πξνζιεθζνχλ ζηηο πξνθπξερζείζεο ζέζεηο θαινχληαη 
λα ππνβάιινπλ ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά ζηε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ 
ηαρπδξνκείνπ (tyek.smya@haf.gr) ηεο ρνιήο ή ηαρπδξνκηθψο κε ζπζηεκέλε 
επηζηνιή (ζθξαγίδα – εκεξνκελία απνζηνιήο) ζηε: ΜΤΑ Αεξνδξφκην Γεθειείαο, 
Λεσθφξνο Σαηνΐνπ Σ.Κ.13671, εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ δεκνζίεπζε ηεο 
πξνθήξπμεο. ε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο ππνβνιήο λα γλσζηνπνηείηαη ζηελ ρνιή ν 
θσδηθφο απνζηνιήο (tracking number).   

 
β. Πιεξνθνξίεο παξέρνληαη απφ ηελ ΜΤΑ θάζε εξγάζηκε εκέξα απφ 

08:00-14:00 ζηα ηει.: 210 8195165-69. 
 
 

 κρνο (ΜΗ) Δπάγγεινο πχξνπ 
Τπνδηνηθεηήο ΜΤΑ 

Γηα ηνλ απνπζηάδνληα Γηνηθεηή 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 

 
 

 

Δπγφο (ΣΣΗ) Γ. Κνινθνηξψλεο 
Σκεκαηάξρεο Τπνζηήξημεο Δθπαίδεπζεο 

 

 
 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
«Α» Τπφδεηγκα Αίηεζεο θαη Τπεχζπλεο Γήισζεο 
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  ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΘΝΙΚΗ ΑΜΤΝΑ 
  ΠΟΛΔΜΙΚΗ ΑΔΡΟΠΟΡΙΑ 
  ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΗ ΔΚΠAΙΓΔΤΗ 
  ΥΟΛΗ ΜΟΝΙΜΧΝ ΤΠΑΞΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΑΔΡΟΠΟΡΙΑ 

  Γ/ΝΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΟΚΙΜΧΝ 

    29 Ινπλ ΄22 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΗΝ 
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΦΗ ΧΡΟΜΙΘΙΟΤ ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΜΤΑ   
 
 

 
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΑΙΣΗΗ ΚΑΙ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ 

 
 

1. Παξαηίζεληαη ηα ππνδείγκαηα αίηεζεο θαη ππεχζπλεο δήισζεο ππνςεθίνπ 
σξνκίζζηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζνχλ νη ππνςήθηνη.  

 
2. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αίηεζε θαη νη ππεχζπλεο δειψζεηο πξέπεη λα είλαη 

ζπκπιεξσκέλεο θαη ππνγεγξακκέλεο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ππνςήθηνπο θαη ζεσξεκέλεο γηα 
ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο απφ νπνηαδήπνηε αξκφδηα αξρή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 11 ηνπ Ν.2690/99.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΑΔΑ: 9Γ9Η6-ΞΘΨ



 

 

 

 

Α/Α ΑΙΣΗH ……………..    
     
  

 
 
 

 

 
 

ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΦΗ 
ΧΡΟΜΙΘΙΟΤ ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΗΝ ΜΤΑ 

 
Α.   ΠΡΟ : ΜΤΑ 
 

Β.   ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ  
 
1.  ΑΡΙΘΜΟ ΑΣΤΝΟΜΙΚΟΤ ή  
     ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ 
 

2.  ΔΠΧΝΤΜΟ    
 
3.  ΟΝΟΜΑ  
 
4.  ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΔΡΑ  
 
5.  ΟΝΟΜΑ ΜΗΣΔΡΑ  
 
6.  ΠΑΣΡΙΚΟ ΔΠΧΝΤΜΟ ΜΗΣΔΡΑ  
 

7.  ΥΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΔΝΝΗΗ: Ηκεξνκελία : …,  Μήλαο:…, Έηνο: …… 
 

8.   ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΗΗ   
…………………………………………………………...................... 

9.   ΤΠΗΚΟΟΣΗΣΑ :   ……………………………………………………………………………… 
 
10.  ΓΙΔΤΘΤΝΗ  
 

 ΟΓΟ: …………………………………………………...… ΑΡΙΘΜΟ: ………. 

 ΠΟΛΗ: ……………………………………………….… Σ.Κ………................ 

ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ : ………………………….. 

 ΣΗΛ. (ΣΑΘΔΡΟ):  ……………………………………................  

(ΚΙΝΗΣΟ ):  ………………………………………………….   

ΣΗΛ. ΔΡΓΑΙΑ:  ………….……………………………………….  

Δ-ΜΑΙL:  ………………………………………….………………….  
 

11. Δίκαη έγγακνο/-ε  
 
12. Έρσ ……………………….   ηέθλν (-α). 
  

           

                

                

                

                

             

      

ΟΥΙ 

 

ΝΑΙ 

 

 

 

 

ΘΔΗ 
ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΑ 
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13. Έρσ εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο κνπ ππνρξεψζεηο.  
 
14. Καηέρσ Γεκφζηα Θέζε.    
   
15. Σίηινη πνπδψλ 

 ……………………………………………………………………………………….… 

 ……………………………………………………………………………….………… 

 …………………………………………………………………………………….…… 

 ………………………………………………………………….……………………… 

 ……………………………………………………………………….………………… 

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

16. Τπνβάιισ ππνςεθηφηεηα γηα λα πξνζιεθζψ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη σξηαία αληηκηζζία 
ζε ζέζε έθηαθηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, πξνθεηκέλνπ λα δηδάμσ ην κάζεκα ή καζήκαηα ησλ ελνηήησλ, 
πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

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

Δλόηεηα Μαζεκάησλ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
17. Γηαζεζηκφηεηα ζε εβδνκαδηαία βάζε: …………………. εκέξεο.  
 
18. Δπηζπλάπησ επηθπξσκέλα φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ πξνθήξπμε, 
δειψλσ δε ππεχζπλα θαη ελ γλψζεη ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ λφκνπ πεξί ςεπδνχο δειψζεσο φηη είλαη πξαγκαηηθά 
θαη πιήξε. 
 
19. Γηάβαζα θαη απνδέρνκαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο πξνθήξπμεο. 

  
-Ο/Η- 

     Aηη…………. 
 

 
 
 
 
 

ΝΑΙ 

 

ΟΥΙ 

 

ΝΑΙ 

 

ΟΥΙ 
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ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ 
(άξζξν 8 Ν.1599/1986) 

 

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη  ζε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ  ππεξεζηώλ 
(άξζξν 8 παξ. 4 Ν.1599/1986). 

 

ΠΡΟ: ΥΟΛΗ ΜΟΝΙΜΧΝ ΤΠΑΞΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΑΔΡΟΠΟΡΙΑ (ΜΤΑ) 

Ο – Η Όλνκα:  Δπψλπκν:  

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(1)

:   

Σφπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο:  Σει:  

Σφπνο Καηνηθίαο:  Οδφο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηφηππνπ (Fax):  
Γ/λζε Ηιεθηξ. Σαρπδξνκείνπ 

(Δmail):  

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ 
Ν.1599/1986,δειψλσ φηη: 
 

Σα ζηνηρεία πνπ ζπκπιεξψλσ ζηνλ πίλαθα γηα ηελ απόδεημε ηεο πξνϋπεξεζίαο είλαη αθξηβή.  

Γλσξίδσ όηη, εάλ από θαηαγγειία ή απηεπάγγειην έιεγρν ή από νπνηνλδήπνηε έιεγρν ησλ 

απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ πξνθύςεη νπνηαδήπνηε δηαθνξά κε όζα δειώλσ ζηελ ππεχζπλε δήισζε, ηφηε ζα 

δηαγξαθώ απφ ηνλ πίλαθα δηνξηζηέσλ θαη ζα έρσ ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1599/1986 

πνηληθέο θπξψζεηο. 
 
 
Σίηινο ζπνπδώλ

(3)
 Δθπαηδεπηηθό ίδξπκα Ηκεξνκελία θηήζεο 

   

   

   

 
Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο(όπνπ απαηηείηαη)

 (4)
 Φνξέαο ρνξήγεζεο απηήο Ηκεξνκελία ιήςεο 

   

 
Αζθαιηζηηθόο θνξέαο

(5)
 πλνιηθή δηάξθεηα αζθάιηζεο ζε κήλεο 

  

  

(1) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο 
(3),(4),(5) Σα αληίζηνηρα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηα θαηαζέησ κε ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο κνπ. 
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ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΔΙΑ
(1)

 
(Καηαγξάθεηαη απφ ηνλ ππνςήθην φιε ε πξνυπεξεζία πνπ επηθαιείηαη ζηελ αίηεζή ηνπ) 

α/α Από Έσο 

(α) (β) 
Φνξέαο απαζρόιεζεο-

Δξγνδόηεο 
Καηεγνξία 

θνξέα
(2)

 
Αληηθείκελν 

απαζρόιεζεο Μήλεο 
απαζρόιεζεο 

Ηκέξεο 
απαζρόιεζεο 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

ΤΝΟΛΟ:   
ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΗΝΧΝ 

ΠΡΟΫΠΗΡΔΙΑ
(3)

 
 

 

(1) Αλ ν ρψξνο ηνπ παξαπάλσ πίλαθα δελ επαξθεί, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη δεχηεξν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο. 
(2) πκπιεξψλεηαη θαηά πεξίπησζε κε «Ι» ή «Γ», αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηνπ θνξέα απαζρόιεζεο, φπνπ Ι: Ιδησηηθφο 
ηνκέαο, Φπζηθά Πξφζσπα ή Ννκηθά Πξφζσπα Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ (εηαηξείεο θηι.)· Γ: Γεκφζηνο ηνκέαο, ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ ή 

ΝΠΓΓ ή ΟΣΑ α' θαη β' βαζκνχ ή ΝΠΙΓ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξ. 14 ηνπ Ν. 2190/1994 φπσο ηζρχεη ή θνξείο ηεο 
παξ. 3 ηνπ άξζξ. 1 ηνπ Ν. 2527/1997. Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα ειεχζεξν επαγγεικαηία, ζπκπιεξψλεηαη κε ηελ έλδεημε «Δ». 
(3) πκπιεξψλεηαη ην ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΗΝΧΝ ΠΡΟΫΠΗΡΔΙΑ. Δθφζνλ ζηε ζηήιε (β) πξνθχπηεη πξνυπεξεζία, ην ζχλνιν 
ησλ εκεξψλ απαζρφιεζεο δηαηξείηαη δηά ηνπ 25 (αλ ε πξνυπεξεζία έρεη ππνινγηζηεί σο αξηζκφο εκεξνκηζζίσλ) ή δηά ηνπ 30 (αλ 

ε πξνυπεξεζία έρεη ππνινγηζηεί σο ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο έσο ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 
απαζρφιεζεο) θαη ην αθέξαην απνηέιεζκα πξνζηίζεηαη ζην ζχλνιν ησλ κελψλ πξνυπεξεζίαο ηεο ζηήιεο (α). 

 
Ηκεξνκελία: ……………........................................... 
    Ο/Η Γει......... 
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