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ΥΟΛΗ ΜΟΝΙΜΧΝ ΤΠΑΞΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΑΔΡΟΠΟΡΙΑ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΟΚΙΜΧΝ 
ΓΔΚΔΛΔΙΑ, 7 Ινπλ. ‘21 

 
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η  
 

 ΠΡΟΛΗΦΗ ΧΡΟΜΙΘΙΟΤ ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 
ΥΟΛΗ ΜΟΝΙΜΧΝ ΤΠΑΞΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΑΔΡΟΠΟΡΙΑ 

 
1. Γεληθά 

 Σν Δθπαηδεπηηθφ πκβνχιην ηεο ρνιάο Μνλέκσλ Τπαμησκαηηθψλ 
Αεξνπνξέαο (ΜΤΑ) Ϋρνληαο ππφςε:  
  α. Σηο ΓηαηΪμεηο ησλ Νφκσλ:  
   (1) Ν.1394/83 (Α΄ 125) 
   (2) ΠΓ 410/88 (Α΄ 191) 
   (3) Ν.1943/91 (Α΄ 50) φπσο ηξνπνπνηάζεθε 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 
  ζη. Σελ ππ΄ αξηζκ. 236/21 Δηζεγεηηθά Ϋθζεζε ηνπ ΠξντζηακΫλνπ Οηθνλνκηθψλ 
Τπεξεζηψλ ηνπ ΤΠΔΘΑ 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   Δ Ι  
 

 Σελ πιάξσζε ζαξάληα δύν (42) ζΫζεσλ γηα ηε ρνιά Μνλέκσλ 
Τπαμησκαηηθψλ Αεξνπνξέαο (ΜΤΑ) κε επηινγά Χξνκέζζηνπ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ, 
κε ζχκβαζε εξγαζέαο Ιδησηηθνχ Γηθαένπ ΟξηζκΫλνπ Υξφλνπ θαη σξηαέα αληηκηζζέα, γηα 
ην ρξνληθφ δηΪζηεκα απφ 1-9-2021 Ϋσο 31-8-2022. 
 Ο αξηζκφο ζΫζεσλ, νη ψξεο απαζρφιεζεο, νη ειΪρηζηεο απαηηνχκελεο 
πξνζειεχζεηο εβδνκαδηαέσο (ΔΑΠ), θαη ηα δηδαθηηθΪ εμΪκελα γηα θΪζε κΪζεκα 
αλαθΫξνληαη αλαιπηηθΪ ζηνλ πέλαθα πνπ αθνινπζεέ: 
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ΣΙΣΛΟ ΔΝΟΣΗΣΑ 
ΔΞΑΜΗΝΟ 

ΤΝΟΛΟ 
ΘΔΔΙ Δ.Α.Π 

ΜΑΘΗΜΑ ΧΡΧΝ 

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ 

ΑΝΧΣΔΡΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ  Υεηκ.& Δαξ. 527   

ΤΝΟΛΙΚΔ ΧΡΔ ΔΝΟΣΗΣΑ 527 3 2 

ΔΠΙΣΗΜΗ ΤΛΙΚΧΝ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΧΝ Υεηκ.& Δαξ. 159 
  

ΑΝΣΟΥΗ ΤΛΙΚΧΝ Υεηκ.& Δαξ. 127 

ΤΝΟΛΙΚΔ ΧΡΔ ΔΝΟΣΗΣΑ 286 2 1 

ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ 
ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΔΓΙΟ Υεηκεξηλφ 86 

  

ΜΗΥΑΝΟΤΡΓΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ Δαξηλφ 63 

ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΡΔΤΣΧΝ Υεηκεξηλφ 53 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΜΗΥΑΝΧΝ Δαξηλφ 68 

ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΠΙΓΔΙΧΝ 
ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΧΝ ΜΔΧΝ 

Δαξηλφ 68 

ΤΝΟΛΙΚΔ ΧΡΔ ΔΝΟΣΗΣΑ 338 2 2 

ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ 
ΘΔΡΜΟΓΤΝΑΜΙΚΗ Υεηκεξηλφ 106 

  
ΜΔΣΑΓΟΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Δαξηλφ 58 

ΤΝΟΛΙΚΔ ΧΡΔ ΔΝΟΣΗΣΑ 164 1 1 

ΗΛΔΚΣΡΟΣΔΥΝΙΑ 

ΗΛΔΚΣΡΟΣΔΥΝΙΑ Υεηκ.& Δαξ. 179   

ΤΝΟΛΙΚΔ ΧΡΔ ΔΝΟΣΗΣΑ 179 1 2 

ΗΛΔΚΣΡΙΜΟ - ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ 
ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ  Υεηκεξηλφ 73 

  

ΗΛΔΚΣΡΙΚΔ ΜΗΥΑΝΔ Υεηκ.& Δαξ. 247 

ΑΝΑΝΔΧΙΜΔ ΠΗΓΔ & ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ 
ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

Δαξηλφ 68 

ΠΑΡΑΓΧΓΗ-ΜΔΣΑΦΟΡΑ-ΓΙΑΝΟΜΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ 
ΔΝΔΡΓΔΙΑ  

Υεηκεξηλφ 58 

ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ  Υεηκεξηλφ 68 

ΗΛΔΚΣΡΟΣΔΥΝΙΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ  Δαξηλφ 63 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΙΥΤΟ Δαξηλφ 48 

ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΟΤ ΗΛΔΚΣΡΙΜΟΤ (ΔΡΓΑΙΑ) Δαξηλφ 73 

ΠΡΟΣΑΙΑ ΤΣΗΜΑΣΧΝ & ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ  Δαξηλφ 73 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΦΗΛΧΝ ΣΑΔΧΝ  Δαξηλφ 68 

ΤΣΗΜΑΣΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ  Δαξηλφ 53 

ΤΝΟΛΙΚΔ ΧΡΔ ΔΝΟΣΗΣΑ 892 5 3 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ – ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ  
ΘΔΧΡΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ Δαξηλφ 106 

  ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΚΠΟΜΠΗ & ΛΗΦΗ Δαξηλφ 53 

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Υεηκ.& Δαξ. 363 

ΤΝΟΛΙΚΔ ΧΡΔ ΔΝΟΣΗΣΑ 522 4 2 
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ΣΙΣΛΟ ΔΝΟΣΗΣΑ 
ΔΞΑΜΗΝΟ 

ΤΝΟΛΟ

ΧΡΧΝ 
ΘΔΔΙ Δ.Α.Π 

ΜΑΘΗΜΑ 

ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ - ΣΔΥΝΙΚΑ ΔΡΓΑ  
ΘΔΜΔΛΙΧΔΙ Υεηκεξηλφ 53 

  
ΟΓΟΠΟΙΨΑ Υεηκεξηλφ 68 

ΓΙΟΙΚΗΗ & ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ Δαξηλφ 53 

ΔΠΙΚΔΤΔ ΚΣΙΡΙΧΝ Δαξηλφ 53 

ΤΝΟΛΙΚΔ ΧΡΔ ΔΝΟΣΗΣΑ 227 1 2 

ΜΔΣΔΧΡΟΛΟΓΙΑ  
ΜΔΣΔΧΡΟΛΟΓΙΑ Υεηκ.& Δαξ 73 

  
ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΑΣΜΟΦΑΙΡΑ Υεηκεξηλφ 63 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ - ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Δαξηλφ 53 

ΓΔΧΡΓΙΚΗ - ΓΑΙΚΗ ΜΔΣΔΧΡΟΛΟΓΙΑ Δαξηλφ 33 

ΤΝΟΛΙΚΔ ΧΡΔ ΔΝΟΣΗΣΑ 222 1 2 

ΝΟΜΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ 
ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΚΑΙΟΤ Δαξηλφ 477 

  

ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ Υεηκεξηλφ 53 

ΔΡΓΑΣΙΚΟ ΑΣΟΜΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟ Δαξηλφ 63 

ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΔΘΝΔ ΓΙΚΑΙΟ Υεηκεξηλφ 58 

ΣΟ ΓΙΚΑΙΟ ΣΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ Υεηκεξηλφ 58 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ & ΓΙΚΑΙΟ Δαξηλφ 53 

ΑΣΟΜΙΚΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΑ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ Δαξηλφ 93 

ΤΝΟΛΙΚΔ ΧΡΔ ΔΝΟΣΗΣΑ 855 4 3 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ 
ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Υεηκ.& Δαξ. 96 

  

ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Υεηκ.& Δαξ. 111 

ΔΛΔΓΚΣΙΚΗ & ΔΧΣΔΡΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ Δαξηλφ 86 

ΓΗΜΟΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ –  
ΚΧΓΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

Υεηκεξηλφ 83 

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΧΝ – ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ Υεηκεξηλφ 63 

ΙΓΙΧΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Υεηκεξηλφ 48 

ΠΟΟΣΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ Υεηκεξηλφ 73 

ΤΓΥΡΟΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Δαξηλφ 48 

ΑΝΑΛΤΗ ΚΟΣΟΤ Δαξηλφ 48 

ΤΝΟΛΙΚΔ ΧΡΔ ΔΝΟΣΗΣΑ 656 3 2 

ΞΔΝΗ ΓΛΧΑ – ΑΓΓΛΙΚΑ  

ΑΓΓΛΙΚΑ Υεηκ.& Δαξ. 1060   

ΤΝΟΛΙΚΔ ΧΡΔ ΔΝΟΣΗΣΑ 1060 5 2 

ΞΔΝΗ ΓΛΧΑ – ΣΟΤΡΚΙΚΑ 

ΣΟΤΡΚΙΚΑ Υεηκ.& Δαξ. 106   

ΤΝΟΛΙΚΔ ΧΡΔ ΔΝΟΣΗΣΑ 106 1 1 

ΠΟΛΔΜΙΚΔ ΣΔΥΝΔ 

ΑΤΣΟΑΜΤΝΑ Δαξηλφ 63   

ΤΝΟΛΙΚΔ ΧΡΔ ΔΝΟΣΗΣΑ 63 1 1 

ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ 

ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ Υεηκ.& Δαξ. 2 000   

ΤΝΟΛΙΚΔ ΧΡΔ ΔΝΟΣΗΣΑ 2.000 8 4 
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2. Απαηηνύκελα Γεληθά Πξνζόληα 
 

α. Οη ππνςάθηνη πξΫπεη λα πιεξνχλ ηα παξαθΪησ απαηηνχκελα γεληθΪ 
πξνζφληα: 

 
(1) Να εέλαη Έιιελεο πνιέηεο. 

 
(α) Όζνη Ϋρνπλ απνθηάζεη ηελ ειιεληθά ηζαγΫλεηα κε πνιηηνγξΪθεζε 

πξΫπεη λα Ϋρεη παξΫιζεη Ϋλα (1) ηνπιΪρηζηνλ Ϋηνο απφ ηελ απφθηεζά ηεο, κΫρξη ηελ 
εκεξνκελέα ιάμεσο ηεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο ησλ αηηάζεσλ. 

 
(β) Γηθαηνχληαη επέζεο λα εέλαη ππνςάθηνη θαη φζνη απΫθηεζαλ ηελ 

ειιεληθά ηζαγΫλεηα κε πνιηηνγξΪθεζε, αιιΪ δελ Ϋρεη παξΫιζεη Ϋηνο απφ ηελ απφθηεζά 
ηεο, εθφζνλ κΫρξη ηελ απφθηεζά ηεο άηαλ ππάθννη θξΪηνπο κΫινπο ηεο Δπξσπατθάο 
Έλσζεο (ΔΔ). 

(γ) Γχλαληαη, επέζεο, λα εέλαη ππνςάθηνη θαη πνιέηεο ησλ Κξαηψλ –
Μειψλ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο (ΔΔ). Γη’ απηνχο απαηηεέηαη ε γλψζε ηεο Διιεληθάο 
Γιψζζαο ζε βαζκφ επαξθά (Β΄ ΔπηπΫδνπ) γηα ηελ Ϊζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ 
νηθεένπ ΚιΪδνπ, ε νπνέα απνδεηθλχεηαη κε Πηζηνπνηεηηθφ ΔιιελνκΪζεηαο, πνπ 
ρνξεγεέηαη απφ ην ΚΫληξν Διιεληθάο Γιψζζαο, φπσο επέζεο απνδεηθλχεηαη κε 
αληέζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ζρνιεένπ ηεο Διιεληθάο Γιψζζαο ηνπ ΑξηζηνηΫιεηνπ 
Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο, ην νπνέν ρνξεγεέηαη χζηεξα απφ ζρεηηθά εμΫηαζε ηνπ 
ππνςεθένπ ά απφ Ϊιιε ζρνιά ά ζρνιεέν Διιεληθάο Γιψζζαο. 

 
(2) Να κελ Ϋρνπλ ζηεξεζεέ ηα πνιηηηθΪ ηνπο δηθαηψκαηα. 
 
(3) Να κελ δηψθνληαη ά Ϋρνπλ θαηαδηθαζζεέ γηα ηα πνηληθΪ αδηθάκαηα ηνπ 

Ϊξζξνπ 8 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα (Ν. 3528/07). 
 
(4) Οη Ϊξξελεο ππνςάθηνη, κΫρξη ηελ εκεξνκελέα ιάμεο ηεο πξνζεζκέαο 

ππνβνιάο ησλ αηηάζεσλ ζπκκεηνράο, λα Ϋρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθΫο ηνπο 
ππνρξεψζεηο, ά λα Ϋρνπλ λφκηκα απαιιαγεέ απφ απηΫο. Γελ απαηηεέηαη εθπιάξσζε ησλ 
ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ γηα ηνπο πνιέηεο θξΪηνπο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο (ΔΔ), 
γηα ηνπο νπνένπο δελ πξνβιΫπεηαη ζηελ ρψξα ηνπο ππνρξεσηηθά ζηξΪηεπζε, γεγνλφο 
ην νπνέν ην απνδεηθλχνπλ κε δηθά ηνπο κΫξηκλα, πξνζθνκέδνληαο αληέζηνηρε βεβαέσζε 
απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζέεο ηνπ θξΪηνπο ηνπο, επέζεκα κεηαθξαζκΫλε. 

 
(5) Να Ϋρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18ν θαη λα κελ Ϋρνπλ ππεξβεέ ην 64ν Ϋηνο 

ηεο ειηθέαο ηνπο ηελ 31ε Γεθεκβξένπ ηνπ Ϋηνπο πξνθάξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ.   
 
(6) Να Ϋρνπλ ηελ πγεέα θαη ηελ θπζηθά θαηαιιειφηεηα πνπ απαηηεέηαη γηα 

ηελ εθηΫιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο ζΫζεο γηα ηελ νπνέα πξνζιακβΪλνληαη. 
 

(7) Να θαηΫρνπλ ηνπο απαηηνχκελνπο ηέηινπο ζπνπδψλ, κΫρξη ηελ 
εκεξνκελέα ιάμεο ηεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο ησλ αηηάζεσλ ζπκκεηνράο θαη ζε 
πεξέπησζε πνπ ν ηέηινο Ϋρεη απνθηεζεέ ζηελ αιινδαπά λα θαηΫρνπλ θαη βεβαέσζε 
ηζνηηκέαο απφ ην ΓΟΑΣΑΠ (ά ην πξψελ ΓΙΚΑΣΑ).  

 
(8) ε πεξέπησζε πνπ θαηΫρνπλ δεκφζηα ζΫζε, λα κελ ππφθεηληαη ζηνπο 

πεξηνξηζκνχο ησλ Ν.1256/82 θαη 1305/82, «Πεξέ Πνιπζεζέαο». Σαθηηθνέ ππΪιιεινη ηνπ 
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Γεκνζένπ, ησλ ΝΠΓΓ, ησλ ΟΣΑ α’ θαη β’ βαζκέδαο θαη ησλ ΑλεμΪξηεησλ Αξρψλ, νη 
νπνένη δηνξέζηεθαλ βΪζε ηνπ Ν.2190/94, δελ Ϋρνπλ δηθαέσκα ζπκκεηνράο ζε 
δηαδηθαζέα πιάξσζεο ζΫζεσλ ηνπ δεκνζένπ θαη επξχηεξνπ δεκνζένπ ηνκΫα πξηλ 
ζπκπιεξσζεέ πεληαεηέα απφ ηελ εκεξνκελέα δηνξηζκνχ ηνπο. Η απαγφξεπζε απηά 
αθνξΪ απνθιεηζηηθΪ ηνπο κφληκνπο ππαιιάινπο ησλ αλσηΫξσ θνξΫσλ, ε ππεξεζηαθά 
θαηΪζηαζε ησλ νπνέσλ ξπζκέδεηαη απφ ηνλ Τπαιιειηθφ Κψδηθα. Η απαγφξεπζε δελ 
ηζρχεη γηα ηνπο ππαιιάινπο πνπ αζρνινχληαη ζηνπο αλσηΫξσ θνξεέο κε ζχκβαζε 
εξγαζέαο ηδησηηθνχ δηθαένπ ανξέζηνπ ά νξηζκΫλνπ ρξφλνπ, αθφκε θαη αλ απηνέ Ϋρνπλ 
πξνζιεθζεέ βΪζεη ηνπ Ν.2190/94 θαη θαηΫρνπλ νξγαληθΫο ζΫζεηο. 
 

β. Σα αλσηΫξσ γεληθΪ πξνζφληα, ζα πξΫπεη λα ζπληξΫρνπλ ηφζν θαηΪ ηελ 
ηειεπηαέα εκΫξα πξνζεζκέαο ππνβνιάο ησλ αηηάζεσλ, φζν θαη θαηΪ ηνλ ρξφλν 
δηνξηζκνχ. 
 

3. Απαηηνύκελα Δηδηθά Πξνζόληα 
 

Σα απαηηνχκελα εηδηθΪ πξνζφληα γηα ηελ θΪιπςε ησλ πξνθεξπζζνκΫλσλ 
ζΫζεσλ εέλαη ηα αθφινπζα 

 
α. Βαζηθφο ηέηινο ζπνπδψλ (σο ην βαζηθφ πξνζφλ δηνξηζκνχ). 
 
β. Γηδαθηνξηθφο (PhD) ηέηινο ζπνπδψλ επέ ηνπ γλσζηηθνχ ά επέ ζπλαθνχο 

γλσζηηθνχ αληηθεηκΫλνπ (εθφζνλ θαηΫρεηαη ν βαζηθφο ηέηινο ζπνπδψλ). ΚΪηνρνη 
δηδαθηνξηθνχ ηέηινπ ζα επηιΫγνληαη θαηΪ πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ θΪιπςε ησλ 
πξνθεξπζζνκΫλσλ ζΫζεσλ. 
 

γ. Μεηαπηπρηαθφο (MASTER) ηέηινο ζπνπδψλ επέ ηνπ γλσζηηθνχ ά επέ 
ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκΫλνπ (εθφζνλ θαηΫρεηαη ν βαζηθφο ηέηινο ζπνπδψλ).  

 
δ. ε πεξέπησζε κε θΪιπςεο ησλ πξνθεξπζζνκΫλσλ ζΫζεσλ απφ 

θαηφρνπο δηδαθηνξηθψλ ά κεηαπηπρηαθψλ ηέηισλ ζπνπδψλ, απηΫο ζα θαιχπηνληαη απφ 
θαηφρνπο ηνπ βαζηθνχ ηέηινπ ζπνπδψλ. 

 
ε. Βαζηθνέ ηέηινη ζπνπδψλ αλΪ ελφηεηα καζεκΪησλ φπσο παξαθΪησ:  
 

(1) ΜαζεκαηηθΪ  
Πηπρέν Μαζεκαηηθψλ ά ΔθαξκνζκΫλσλ Μαζεκαηηθψλ. 
 

(2) Δπηζηάκε Τιηθψλ  
Πηπρέν Δπηζηάκεο Τιηθψλ ά Σερλνινγέαο Τιηθψλ ά Μεραληθψλ 

Μεηαιιεέσλ & Μεηαιινπξγψλ ά Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ, ά Υεκηθψλ Μεραληθψλ, ά 
Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ. 

 
(3) Μεραλνινγέα  

Πηπρέν Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ.  
 

(4) ΦπζηθΫο Δπηζηάκεο  
Πηπρέν Φπζηθάο ά Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ.  
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(5) Ηιεθηξνηερλέα  
Πηπρέν Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ ά Ηιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ. 
 

(6) Ηιεθηξηζκφο - Απηνκαηηζκνέ  
Πηπρέν Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ. 

 
(7) ΗιεθηξνληθΪ - Σειεπηθνηλσλέεο  

Πηπρέν Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ ά Ηιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ ά 
Μεραληθψλ Δπηθνηλσληψλ-Σειεπηθνηλσληψλ. 

 
(8) Οηθνδνκηθά – ΣερληθΪ Έξγα 

Πηπρέν Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ 
 

(9) Μεηεσξνινγέα  
Πηπρέν Μεηεσξνινγέαο ά Μεηαπηπρηαθφ Γέπισκα Δηδέθεπζεο ζε 

Μεηεσξνινγέα – Κιηκαηνινγέα – Φπζηθά ΠεξηβΪιινληνο.  
 

(10) ΝνκηθΫο Δπηζηάκεο  
Πηπρέν Ννκηθάο ρνιάο. 

 
(11) ΟηθνλνκηθΫο Δπηζηάκεο 

Πηπρέν Οηθνλνκηθψλ ά Λνγηζηηθάο ά Υξεκαηννηθνλνκηθψλ.  
 
(12) ΞΫλε Γιψζζα – ΑγγιηθΪ 

Πηπρέν Αγγιηθάο Γιψζζαο ά Αγγιηθάο Φηινινγέαο.  
 
(13) ΞΫλε Γιψζζα - ΣνπξθηθΪ 

Πηπρέν Σνπξθηθάο Γιψζζαο ά Σνπξθηθάο Φηινινγέαο. 
 
(14) ΠνιεκηθΫο ΣΫρλεο 

Πηπρέν Φπζηθάο Αγσγάο & Αζιεηηζκνχ θαη Άδεηα Άζθεζεο 
ΔπαγγΫικαηνο Πξνπνλεηά Πνιεκηθψλ Σερλψλ απφ ηελ Γεληθά Γξακκαηεέα 
Αζιεηηζκνχ.  

 
(15) Φπζηθά Αγσγά  

Πηπρέν Φπζηθάο Αγσγάο & Αζιεηηζκνχ.  
 
 

4. Κξηηήξηα Αμηνιόγεζεο 
 

Σα θξηηάξηα αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθέσλ εέλαη ηα παξαθΪησ : 
 

α. Βαζηθόο Σίηινο πνπδώλ  
 

(1) Η θαηνρά πηπρένπ ΑΔΙ απνηειεέ απαξαέηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε 
δηδαζθαιέα καζάκαηνο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο κε εθδάισζεο ελδηαθΫξνληνο απφ 
πηπρηνχρνπο ΑΔΙ, ε θαηνρά πηπρένπ ΑΣΔΙ. Σν πηπρέν ζα πξΫπεη λα πξνΫξρεηαη απφ 
Παλεπηζηεκηαθφ Σκάκα ην νπνέν απνλΫκεη πηπρέν ζην αληηθεέκελν ηνπ καζάκαηνο ά ζε 
ζπλΪθεηα πξνο απηφ. Η βαζκνινγία ηνπ πηπρίνπ ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζε 
δεθαβάζκηα θιίκαθα. 
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(2) Οη ηέηινη πνπ απνθηάζεθαλ απφ παλεπηζηεκηαθΪ ηδξχκαηα ηεο 

αιινδαπάο λα ζπλνδεχνληαη θαη απφ βεβαέσζε ηζνηηκέαο απφ ην ΓΟΑΣΑΠ (ά ην 
πξψελ ΓΙΚΑΣΑ). Η βαζκνινγέα ηνπ πηπρένπ ζα πξΫπεη λα αλαθΫξεηαη ζε δεθαβΪζκηα 
θιέκαθα. ΔπηπιΫνλ, ηα μελφγισζζα Ϋγγξαθα λα εέλαη λφκηκα επηθπξσκΫλα θαη λφκηκα 
κεηαθξαζκΫλα.  
 

(α) Νφκηκα επηθπξσκέλα ζεσξνχληαη ηα μελφγισζζα Ϋγγξαθα ηα 
νπνέα:  

1/ Δέηε Ϋρνπλ επηθπξσζεέ απφ ηηο θαηΪ ηφπνπο αξκφδηεο 
ειιεληθΫο ΠξνμεληθΫο ΑξρΫο. 

 
2/ Δέηε Ϋρνπλ εθδνζεέ ζε ρψξα πνπ Ϋρεη ζπλππνγξΪςεη ηε 

χκβαζε ηεο ΥΪγεο θαη θΫξνπλ αληέ επηθχξσζεο ζρεηηθά επηζεκεέσζε (apostille) επέ 
ηνπ εγγξΪθνπ, εέηε Ϋρνπλ ζπληαρζεέ ά επηθπξσζεέ απφ ηηο ΠξνμεληθΫο ΑξρΫο ρψξαο 
πνπ Ϋρεη ζπλππνγξΪςεη ηελ Δπξσπατθά χκβαζε ηνπ Λνλδέλνπ, ρσξέο λα απαηηεέηαη ε 
επηθχξσζά ηνπο απφ ηηο ειιεληθΫο ΠξνμεληθΫο ΑξρΫο, εέηε Ϋρνπλ εθδνζεέ ζε ρψξα κε 
ηελ νπνέα ε ΔιιΪδα Ϋρεη ππνγξΪςεη δηκεξά ζπκθσλέα γηα ηε κε επηθχξσζε δεκνζέσλ 
εγγξΪθσλ.  

(β) Νφκηκα κεηαθξαζκέλα ζεσξνχληαη ηα μελφγισζζα Ϋγγξαθα ηα 
νπνέα Ϋρνπλ κεηαθξαζηεέ απφ Ϋλαλ απφ ηνπο παξαθΪησ θνξεέο:  
 

1/ Απφ Έιιελεο δηθεγφξνπο. 
 
2/ Απφ δηνξηζκΫλνπο ζηα θαηΪ ηφπνπο Πξσηνδηθεέα Ϊκηζζνπο 

εξκελεέο. 
 
3/ Απφ πηπρηνχρνπο ηνπ Σκάκαηνο ΞΫλσλ Γισζζψλ – 

ΜεηΪθξαζεο θαη Γηεξκελεέαο ηνπ Ινλένπ Παλεπηζηεκένπ, νη νπνένη Ϋρνπλ θχξηα 
επαγγεικαηηθά ελαζρφιεζε ηε κεηΪθξαζε γηα ινγαξηαζκφ νπνηαζδάπνηε δεκφζηαο 
αξράο ά ηξέηνπ επζπλφκελνη γηα ηελ εγθπξφηεηα ηνπ πεξηερνκΫλνπ ηνπο. 

 
4/ Απφ ηε Μεηαθξαζηηθά Τπεξεζέα ηνπ Τπνπξγεένπ 

Δμσηεξηθψλ. 
 
5/ Απφ ηνπο κφληκνπο ππαιιάινπο Πξνμεληθάο Αξράο, εθφζνλ 

απηνέ γλσξέδνπλ ηελ μΫλε γιψζζα, ά απφ κεηαθξαζηά πνπ Ϋρεη πξνζιεθζεέ γηα ην 
ζθνπφ απηφ ζε νξγαληθά ζεζκνζεηεκΫλε ζΫζε ζηελ αξρά ηεο Δμσηεξηθάο Τπεξεζέαο 
ηνπ ΤΠΔΞ. 

 
6/ Απφ επέζεκνπο νξθσηνχο κεηαθξαζηΫο, εθφζνλ ε Ϋιιεηςε 

πξνζσπηθνχ θαη ηπρφλ εμεηδηθεπκΫλε νξνινγέα δελ επηηξΫπνπλ ηε κεηΪθξαζε απφ 
ππΪιιειν ηεο Πξνμεληθάο Αξράο, νη νπνένη θαηΫρνπλ Ϊδεηα αζθάζεσο επαγγΫικαηνο. 
Χο επέζεκα αλαγλσξηζκΫλνη κεηαθξαζηΫο – δηεξκελεέο ζεσξνχληαη νη ηδηψηεο πνπ εέλαη 
εγγεγξακκΫλνη ζε θαηαιφγνπο πνπ ηεξνχλ νη επηηφπηεο δηθαζηηθΫο αξρΫο ησλ νπνέσλ ε 
γλεζηφηεηα ηεο ππνγξαθάο επηθπξψλεηαη απφ ηηο ειιεληθΫο ΠξνμεληθΫο ΑξρΫο. 
 

(3) Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ βεβαηψζεσλ αλαγλψξηζεο – ηζνηηκέαο απφ 
ην ΓΟΑΣΑΠ πνπ δελ αλαγξΪθεηαη βαζκνινγέα σο βαζκφο ηέηινπ ζπνπδψλ λα 
ιακβΪλεηαη ν κΫζνο φξνο ηεο δεθαβΪζκηαο θιέκαθαο, ν νπνένο αληηζηνηρεέ ζηνλ 
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αλαγξαθφκελν ραξαθηεξηζκφ πνπ απνδέδνπλ ηα ΔιιεληθΪ Παλεπηζηάκηα, δειαδά 
‘’Άξηζηα ‘’ ν βαζκφο 9,25, ‘’Λέαλ Καιψο’’ ν βαζκφο 7,50 θαη ‘’Καιψο’’ ν βαζκφο 5,74. ε 
πεξέπησζε πνπ δελ αλαγξΪθεηαη νχηε βαζκφο νχηε ραξαθηεξηζκφο επέδνζεο επέ ηνπ 
ηέηινπ ζπνπδψλ, ζα ιακβΪλεηαη ν κΫζνο φξνο ηεο δεθαβΪζκηαο θιέκαθαο ηεο 
θαηώηεξεο θιέκαθαο πνπ απνδέδνπλ ηα ΔιιεληθΪ Παλεπηζηάκηα, δειαδά ‘’Καιψο’’, 
5,74. 

 

(4) Σέηινη πνπ απνθηάζεθαλ απφ ην Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηάκην 
(ΔΑΠ), αλαγλσξέδνληαη σο ηζφηηκνη κε ηέηινπο ζπνπδψλ πνπ απνλεκάζεθαλ απφ 
Παλεπηζηάκηα ηεο ΔιιΪδαο. 
 

β. Μεηαπηπρηαθνί ηίηινη ζπνπδώλ επέ ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκΫλσλ ησλ 
καζεκΪησλ θαζψο θαη επέ ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκΫλνπ. Χο Μεηαπηπρηαθνέ ηέηινη 
ζπνπδψλ ζεσξνχληαη νη Σέηινη – Πηπρέα επηπΫδνπ Μεηαπηπρηαθφ Γέπισκα Δηδέθεπζεο 
– Master πνπ απνθηάζεθαλ απφ ΔθπαηδεπηηθΪ Ιδξχκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ ά ηνπ 
εμσηεξηθνχ. Η βαζκνινγέα ηνπ πηπρένπ ζα πξΫπεη λα αλαθΫξεηαη ζε δεθαβΪζκηα 
θιέκαθα. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ βεβαηψζεσλ αλαγλψξηζεο – ηζνηηκέαο απφ ην 
ΓΟΑΣΑΠ πνπ δελ αλαγξΪθεηαη βαζκνινγέα σο βαζκφο ηέηινπ ζπνπδψλ, λα 
ιακβΪλεηαη ν κΫζνο φξνο ηεο δεθαβΪζκηαο θιέκαθαο, ν νπνένο αληηζηνηρεέ ζηνλ 
αλαγξαθφκελν ραξαθηεξηζκφ πνπ απνδέδνπλ ηα ΔιιεληθΪ Παλεπηζηάκηα, δειαδά 
‘’Άξηζηα ‘’ ν βαζκφο 9,25, ‘’Λέαλ Καιψο’’ ν βαζκφο 7,50 θαη ‘’Καιψο’’ ν βαζκφο 5,74. ε 
πεξέπησζε πνπ δελ αλαγξΪθεηαη νχηε βαζκφο νχηε ραξαθηεξηζκφο επέδνζεο επέ ηνπ 
ηέηινπ ζπνπδψλ, λα ιακβΪλεηαη ν κΫζνο φξνο ηεο θαηψηεξεο θιέκαθαο πνπ απνδέδνπλ 
ηα ΔιιεληθΪ Παλεπηζηάκηα, δειαδά ‘’Καιψο’’, 5,74. 
 

γ. Γηδαθηνξηθνί ηίηινη ζπνπδώλ επέ ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκΫλσλ ησλ 
καζεκΪησλ θαζψο θαη επέ ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκΫλνπ. Χο Γηδαθηνξηθνέ ηέηινη 
ζπνπδψλ ζεσξνχληαη νη Σέηινη – Πηπρέα νη νπνένη απνθηάζεθαλ απφ ΔθπαηδεπηηθΪ 
Ιδξχκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ ά ηνπ εμσηεξηθνχ επηπΫδνπ PhD. 
 

δ. Πξνϋπεξεζία  
 

(1) Θα κνξηνδνηείηαη κόλν ε πξνϋπεξεζία ζε εθπαηδεπηηθά 
θαζήθνληα. Χο ηΫηνηα λνεέηαη ε απαζρφιεζε ζην δεκφζην ά ζηνλ ηδησηηθφ θνξΫα ά ε 
Ϊζθεζε ηδησηηθνχ επαγγΫικαηνο, ζε εθπαηδεπηηθΪ θαζάθνληα ζπλαθά κε ην αληηθεέκελν 
ηεο πξνο πιάξσζε ζΫζεο, κεηΪ ηελ απφθηεζε ηνπ βαζηθνχ ηέηινπ ζπνπδψλ κε ηνλ 
νπνέν ν ππνςάθηνο κεηΫρεη ζηε δηαγσληζηηθά δηαδηθαζέα θαη θαηΪ ηηο πεξηπηψζεηο γηα 
ηηο νπνέεο απαηηεέηαη Ϊδεηα Ϊζθεζεο επαγγΫικαηνο, κεηΪ ηε ιάςε ηεο Ϊδεηαο. 

 
(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 ππνςάθηνη ζα πξΫπεη λα θαηαζΫζνπλ θαηΪ ηελ ππνβνιά ηεο αηηάζεσο: 
 

(1) Έληππν Αέηεζεο, ζην νπνέν ζα αλαγξΪθνληαη ηα πιάξε ζηνηρεέα 
ηνπο, φπσο απηΪ απνηππψλνληαη ζην δειηέν αζηπλνκηθάο ηνπο ηαπηφηεηαο, καδέ κε κέα 
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πξφζθαηε Ϋγρξσκε θσηνγξαθέα. ηελ αέηεζε ζα δειψλεηαη ππνρξεσηηθΪ απφ ηνλ 
ππνςάθην θαη ε δηαζεζηκφηεηΪ ηνπ ζε εβδνκαδηαέα βΪζε, (ΠαξΪξηεκα «Α»). 

 
(2) ΔπθξηλΫο θσηναληέγξαθν ησλ δχν φςεσλ ηνπ δειηένπ αζηπλνκηθάο 

ηνπο ηαπηφηεηαο ά ηνπ δηαβαηεξένπ ηνπο.  
 

(3) Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθάο θαηΪζηαζεο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη 
ε ειιεληθά ηζαγΫλεηα, θαζψο θαη ν ηξφπνο θαη ε αθξηβάο εκεξνκελέα θηάζεο απηάο. 

 
(4) Τπεχζπλε Γάισζε ηνπ Ν.1599/86, ζηελ νπνέα ζα δειψλνπλ φηη δελ 

θαηΫρνπλ δεκφζηα ζΫζε, ά ζηελ πεξέπησζε πνπ θαηΫρνπλ, δάισζε γηα ηελ θαηεγνξέα, 
ην βαζκφ θαη ην εέδνο ηεο θαηερφκελεο ζΫζεο, Ϋρνληαο ππφςε ηνπο πεξηνξηζκνχο πεξέ 
πνιπζεζέαο. ε πεξέπησζε πξφζιεςάο ηνπο, νη δεκφζηνη ππΪιιεινη ζα ππνβΪιινπλ 
Τπεχζπλε Γάισζε ηνπ Ν.1599/86 φηη Ϋρνπλ πξνβεέ ζε ελεκΫξσζε ηεο Τπεξεζέαο ηνπο 
πεξέ ηεο επηθεέκελεο απαζρφιεζάο ηνπο σο δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ.  

 
(5) Τπεχζπλε δάισζε ηνπ Ν. 1599/86, ζηελ νπνέα ζα αλαθΫξεηαη : 

 
(α) ΔΪλ Ϋρεη θαηαζΫζεη αέηεζε ππνςάθηνπ Χξνκηζζένπ Καζεγεηά θαη 

ζε Ϊιιε ρνιά ησλ ΔΓ. 
 
(β) ε πνηεο ρνιΫο θαηΫζεζε αέηεζε. 
 
(γ) ε πνηα γλσζηηθΪ αληηθεέκελα αλΪ ρνιά. 
 
(δ) Σνλ αξηζκφ ησλ σξψλ δηδαζθαιέαο αλΪ κΪζεκα. 
 

(6) Βηνγξαθηθφ ζεκεέσκα. 
 
(7) Δπθξηλά θσηναληέγξαθα πηπρέσλ θαη δηπισκΪησλ θαηΪ ηα 

πξναλαθεξφκελα θαη επέζεκα κεηαθξαζκΫλα θαηΪ πεξέπησζε, απφ ηα νπνέα ζα 
απνδεηθλχνληαη νη ζπνπδΫο ησλ ελδηαθεξνκΫλσλ. 

 
(8) Βεβαέσζε πξνυπεξεζέαο ζε εθπαηδεπηηθΪ θαζάθνληα ζε ζρΫζε κε ην 

ζπγθεθξηκΫλν γλσζηηθφ αληηθεέκελν, ζε δεκφζην ά ηδησηηθφ θνξΫα, φπσο απηά ζα 
πξνθχπηεη απφ ηα ζπλππνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθΪ. Γηα ηελ απφδεημε ηεο 
πξνυπεξεζέαο νη ππνςάθηνη ππνρξενχληαη λα πξνζθνκέζνπλ ηα παξαθΪησ 
δηθαηνινγεηηθΪ, θαηΪ πεξέπησζε: 
 

(α) Οη εξγαδφκελνη ζην δεκφζην θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκΫα: 
 

Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα ζε κάλεο, κΫξεο ά 
ψξεο απαζρφιεζεο. ΠΫξαλ ηεο βεβαέσζεο ε πξνυπεξεζέα λα δειψλεηαη απφ ηνλ 
ππνςάθην κε Τπεχζπλε Γάισζε φπσο ζην ΠαξΪξηεκα «Α».  
 

(β) Οη ειεχζεξνη επαγγεικαηέεο : 
 

1/ Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα, φπσο 
παξαπΪλσ. 
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2/ Τπεχζπλε Γάισζε, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 8 ηνπ Ν.1599/86, 
φπνπ ζα δειψλεηαη φηη ε πξνυπεξεζέα εέλαη εθπαηδεπηηθά θαη ζρεηηθά κε ην αληηθεέκελν 
ηεο ζΫζεο.  

 
3/ Τπνβνιά κέαο (1) ηνπιΪρηζηνλ ζρεηηθάο ζχκβαζεο ά δειηέσλ 

παξνράο ππεξεζηψλ πνπ θαιχπηνπλ ελδεηθηηθΪ ηε δηΪξθεηα θαη ην εέδνο ηεο 
πξνυπεξεζέαο ζηελ νπνέα λα αλαθΫξεηαη ν εθπαηδεπηηθφο ραξαθηάξαο. 

 
4/ ΔπηπιΫνλ ησλ παξαπΪλσ, ε πξνυπεξεζέα λα δειψλεηαη απφ 

ηνλ ππνςάθην κε Τπεχζπλε Γάισζε φπσο ζην ΠαξΪξηεκα «Α». 
 

(γ) Γηα πξνυπεξεζέα ε νπνέα Ϋρεη απνθηεζεέ ζηελ αιινδαπά, 
επηπιΫνλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη θαηΪ ηηο αλσηΫξσ πεξηπηψζεηο, ν 
ππνςάθηνο πξνζθνκέδεη βεβαέσζε ηνπ εξγνδφηε ζηνλ νπνέν απαζρνιάζεθε, ζηελ 
νπνέα λα αλαθΫξεηαη ν ρξφλνο θαη ην εέδνο ηεο απαζρφιεζεο θαη βεβαέσζε ηνπ νηθεένπ 
αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ, εέηε πξφθεηηαη γηα ακηγψο θξαηηθά ά ακηγψο ηδησηηθά ά κηθηά 
αζθΪιηζε. ΔΪλ ν ρξφλνο πξνυπεξεζέαο Ϋρεη δηαλπζεέ ζε ππεξεζέεο δεκφζηνπ 
ραξαθηάξα ηεο αιινδαπάο, απνδεηθλχεηαη κε βεβαέσζε ηνπ αληέζηνηρνπ δεκφζηνπ 
θνξΫα. ε θΪζε πεξέπησζε, ηα αλσηΫξσ δηθαηνινγεηηθΪ ζα πξΫπεη λα εέλαη λφκηκα 
επηθπξσκΫλα θαη επέζεκα κεηαθξαζκΫλα, φπσο πεξηγξΪθεηαη ζηελ παξΪγξαθν 4α(2). 
 

(δ) ΔΠΙΗΜΑΝΗ: Οη ππνςάθηνη πνπ επηθαινχληαη σο εκπεηξέα 
δηδαθηηθά απαζρφιεζε ζηελ ηξηηνβΪζκηα, κεηαδεπηεξνβΪζκηα, δεπηεξνβΪζκηα ά θαη 
πξσηνβΪζκηα εθπαέδεπζε, ζηελ εκεδαπά, πξΫπεη λα πξνζθνκέζνπλ ηα παξαθΪησ 
δηθαηνινγεηηθΪ, θαηΪ πεξέπησζε: 
 

1/ Γηα ηελ ΣξηηνβΪζκηα θαη ηε ΜεηαδεπηεξνβΪζκηα Δθπαέδεπζε: 
 

α/ Βεβαέσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο ά θνξΫα, ζηελ 
νπνέα ζα αλαθΫξνληαη ε ζρΫζε εξγαζέαο, ε αθξηβάο ηδηφηεηα κε ηελ νπνέα 
παξαζρΫζεθε ην δηδαθηηθφ Ϋξγν, ην/ηα δηδαρζΫλ/-ληα κΪζεκα/-ηα, ε δηΪξθεηα, ην εέδνο 
ηεο δηδαθηηθάο απαζρφιεζεο (πιάξεο ά κεξηθά) θαη ηα ζπγθεθξηκΫλα ρξνληθΪ 
δηαζηάκαηα απηάο (ψξεο αλΪ εβδνκΪδα γηα Υ εβδνκΪδεο ά κάλεο θαη ζχλνιν σξψλ 
δηδαζθαιέαο). Η κεηαηξνπά ηνπ αξηζκνχ εβδνκΪδσλ ζε αξηζκφ κελψλ γέλεηαη κε ην 
ζθεπηηθφ ηεο αλΪινγεο εθαξκνγάο ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ηεο εκπεηξέαο γηα ηνπο 
εθπαηδεπηηθνχο. χκθσλα κε ην ζθεπηηθφ απηφ, ην Ϋηνο Ϋρεη 12 κάλεο ησλ 25 εκεξψλ ν 
θαζΫλαο, 4&1/6 εβδνκΪδεο ε δε δηΪξθεηα ηεο εβδνκΪδαο ινγέδεηαη έζε κε 6 εκΫξεο. 
ηελ έδηα βεβαέσζε πξΫπεη λα αλαθΫξεηαη θαη ην πιήξεο σξάξην εβδνκαδηαέαο 
δηδαθηηθάο απαζρφιεζεο πνπ έζρπε θαηΪ ηνλ ρξφλν πνπ παξαζρΫζεθε ην δηδαθηηθφ 
Ϋξγν, ζχκθσλα κε ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο. Σν πιάξεο σξΪξην εβδνκαδηαέαο δηδαθηηθάο 
απαζρφιεζεο ζηε κεηαδεπηεξνβΪζκηα εθπαέδεπζε πξΫπεη λα αλαθΫξεηαη ζηε 
βεβαέσζε αθφκε θαη φηαλ πξνθχπηεη κε αλΪινγε εθαξκνγά δηΪηαμεο, θαη’ αληηζηνηρέα 
πξνο Ϊιιε βαζκέδα εθπαέδεπζεο. 
 

β/ Βεβαέσζε ηνπ νηθεένπ αζθαιηζηηθνχ θνξΫα, ζηελ νπνέα λα 
αλαγξΪθεηαη ε δηΪξθεηα ηεο αζθΪιηζεο. Η ελ ιφγσ βεβαέσζε δελ απαηηεέηαη γηα 
δηδαθηηθά απαζρφιεζε ε νπνέα Ϋρεη παξαζρεζεέ ζε δεκφζην έδξπκα. 
 

2/ Γηα ηελ ΠξσηνβΪζκηα θαη ΓεπηεξνβΪζκηα Δθπαέδεπζε: 
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α/ Βεβαέσζε ησλ αξκνδέσλ Πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ 
Τπνπξγεένπ Παηδεέαο & ΘξεζθεπκΪησλ (Γηεπζχλζεηο ΠξσηνβΪζκηαο ά ΓεπηεξνβΪζκηαο 
Δθπαέδεπζεο) απφ ηελ νπνέα απνδεηθλχεηαη ε πξνυπεξεζέα απηά. 
 

β/ Καη’ εμαέξεζε, ε βεβαέσζε γηα πξνυπεξεζέα ζηε 
ηβηηαλέδεην, ζηηο ρνιΫο Μαζεηεέαο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. ά ηα ηκάκαηα εληζρπηηθάο 
δηδαζθαιέαο ηνπ Δζληθνχ Ιδξχκαηνο Νεφηεηαο (ΔΙΝ) ζα εθδέδεηαη απφ ηνλ αληέζηνηρν 
θνξΫα. 
 

3/ Οη ππνςάθηνη πνπ επηθαινχληαη δηδαθηηθά εκπεηξέα 
απνθηεζεέζα ζηελ αιινδαπά νθεέινπλ λα πξνζθνκέζνπλ ηα αλσηΫξσ δηθαηνινγεηηθΪ 
ζε επέζεκε κεηΪθξαζε. ΔπηπξνζζΫησο, νθεέινπλ λα πξνζθνκέζνπλ επθξηλΫο 
θσηναληέγξαθν ηεο ζρεηηθάο ζχκβαζεο ά πξΪμεο πξφζιεςεο, ε νπνέα πξΫπεη λα εέλαη 
επέζεκα κεηαθξαζκΫλε, φπσο πεξηγξΪθεηαη ζηελ παξΪγξαθν 4α(2).  
 

(ε) Οη βεβαηψζεηο πξνυπεξεζέαο ζα πξΫπεη λα αλαθΫξνπλ ζαθψο ην 
ρξνληθφ δηΪζηεκα ηεο απαζρφιεζεο, εΪλ εέλαη δπλαηφ, ζε κάλεο. ε δηαθνξεηηθά 
πεξέπησζε, ζα κεηαηξΫπνληαη ζε κάλεο αθνινπζψληαο έδηα πξαθηηθά γηα φινπο ηνπο 
ππνςάθηνπο. Αλ ε πξνυπεξεζέα Ϋρεη ππνινγηζηεέ σο αξηζκφο εκεξνκηζζέσλ ην ζχλνιν 
ησλ εκεξψλ απαζρφιεζεο λα δηαηξεέηαη δηα ηνπ 25 ά αλ ε πξνυπεξεζέα Ϋρεη 
ππνινγηζηεέ σο ρξνληθφ δηΪζηεκα απφ ηελ εκεξνκελέα Ϋλαξμεο Ϋσο ηελ εκεξνκελέα 
ιάμεο ηεο απαζρφιεζεο δηα ηνπ 30. 
 

1/ Αλ ε πξνυπεξεζέα Ϋρεη ππνινγηζηεέ ζε δηδαθηηθΫο ψξεο, ε 
κεηαηξνπά ζε κάλεο εκπεηξέαο ζα γέλεηαη κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 

Ι) Μάλεο Δκπεηξέαο= πλνιηθφο αξηζκφο δηδαθηηθψλ σξψλ          Υ  6 εκΫξεο/εβδνκΪδα 
   Πιάξεο σξΪξην πνπ πξνβιΫπεηαη γηα ηε               25 εκΫξεο/κάλα 
    ζΫζε απηά αλΪ εβδνκΪδα  

Έλαο εθπαηδεπηηθόο κήλαο =4 1 =25 εκΫξεο/κάλα          = 25 εβδνκΪδεο 
                                                    6   6 εκΫξεο/εβδνκΪδα        6 
 

2/ ε πεξηπηψζεηο πνπ δελ δέλεηαη ζηε βεβαέσζε ν ζπλνιηθφο 
αξηζκφο δηδαθηηθψλ σξψλ αιιΪ ν αξηζκφο δηδαθηηθψλ σξψλ αλΪ εβδνκΪδα θαη ν 
αξηζκφο εκεξνινγηαθψλ κελψλ απαζρφιεζεο, ν ηχπνο ππνινγηζκνχ γέλεηαη: 

ΙΙ) Μάλεο Δκπεηξέαο= Αξηζκφο δηδαθηηθψλ σξψλ / εβδνκΪδα  Υ  Μάλεο Απαζρφιεζεο 
   Πιάξεο σξΪξην πνπ πξνβιΫπεηαη γηα ηε     
    ζΫζε απηά αλΪ εβδνκΪδα  

 
Πξνζνρή ζε ππεξβΪζεηο ηνπ πιάξνπο σξαξένπ(ζηνλ έδην ά δηαθνξεηηθνχο θνξεέο). 
 

(9) Δπέζεο, νη θαζεγεηΫο Φπζηθάο Αγσγάο ζα θαηαζΫηνπλ πηζηνπνηεηηθΪ 
δηπιψκαηνο εηδηθφηεηαο αζιάκαηνο απφ ηελ παλεπηζηεκηαθά ζρνιά απνθνέηεζεο. 

 
(10) Δπηζεκαέλεηαη φηη ε αέηεζε θαη νη ππεχζπλεο δειψζεηο πξΫπεη λα εέλαη 

ζπκπιεξσκΫλεο θαη ππνγεγξακκΫλεο απφ ηνπο έδηνπο ηνπο ππνςάθηνπο θαη 
ζεσξεκΫλεο γηα ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο απφ νπνηαδάπνηε αξκφδηα αξρά, ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 11 ηνπ Ν.2690/99. ΑπνθιεηζηηθΪ ππεχζπλνο γηα ηελ 
εγθπξφηεηα ά κε ηεο ππνβαιιφκελεο αέηεζεο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, εέλαη ν έδηνο ν 
ππνςάθηνο. 
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(11) χκθσλα κε ην Ϊξζξν 1 ηνπ Ν.4250/14, αληέ πξσηνηχπσλ εγγξΪθσλ 
ά επηθπξσκΫλσλ αληηγξΪθσλ, γέλνληαη απνδεθηΪ: 
 

(α) ΔπαλΪγλσζηα θσηναληέγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ εγγξΪθσλ πνπ 
Ϋρνπλ εθδνζεέ απφ δεκφζηεο ππεξεζέεο θαη ηνπο θνξεέο ηνπο ά ησλ αθξηβψλ 
αληηγξΪθσλ ηνπο. 

 
(β) ΔπαλΪγλσζηα θσηναληέγξαθα ηδησηηθψλ εγγξΪθσλ, εθφζνλ ηα 

Ϋγγξαθα απηΪ Ϋρνπλ επηθπξσζεέ αξρηθΪ απφ δηθεγφξν, θαζψο θαη επθξηλά 
θσηναληέγξαθα απφ ηα πξσηφηππα φζσλ ηδησηηθψλ εγγξΪθσλ θΫξνπλ ζεψξεζε απφ 
ηηο ππεξεζέεο θαη ηνπο θνξεέο ηνπ δεκνζένπ. 

 
(γ) Δπθξηλά θσηναληέγξαθα αιινδαπψλ εγγξΪθσλ, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ηα Ϋγγξαθα απηΪ Ϋρνπλ επηθπξσζεέ πξσηέζησο απφ δηθεγφξν. 
 

(12) Η ππνβνιά απιψλ θσηναληηγξΪθσλ ζην πιαέζην δηνηθεηηθάο ά Ϊιιεο 
δηαδηθαζέαο, επΫρεη ζΫζε ππεχζπλεο δάισζεο ηνπ πνιέηε επέ ηεο αθξέβεηαο θαη 
εγθπξφηεηαο ησλ ππνβαιιφκελσλ θσηναληηγξΪθσλ, εμηζψλνληαη δειαδά κε ηελ 
ππεχζπλε δάισζε ηνπ Ν.1599/1986. 

 
(13) ΠηζηνπνηεηηθΪ θαη δηθαηνινγεηηθΪ γεληθψο, ηα νπνέα ππνβΪιινληαη 

κεηΪ ηε ιάμε ηεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο ησλ αηηάζεσλ θαη εληφο δΫθα εκεξψλ απφ 
απηά, ζα γέλνληαη δεθηΪ κόλν θαηφπηλ απνδεδεηγκΫλσλ ιφγσ αλσηΫξαο βέαο (π.ρ. 
απεξγέα/θηλεηνπνέεζε ππαιιάισλ ηνπ θνξΫα Ϋθδνζεο πηζηνπνηεηηθνχ/ 
δηθαηνινγεηηθνχ, λνζειεέα ζε λνζνθνκεέν ηνπ ππνςάθηνπ), ε εμΫηαζε ησλ νπνέσλ 
ελαπφθεηηαη ζηελ θξέζε ηεο Σξηκεινχο Δπηηξνπάο. ε θΪζε πεξέπησζε, πξνζφληα 
θηεζΫληα κεηΪ ηελ εκεξνκελέα ιάμεο ππνβνιάο δηθαηνινγεηηθψλ, δελ ζα 
πξνζκεηξνχληαη σο κφξηα. 

 
(14) Σα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ πξνθάξπμε 

ππνβΪιινληαη ζηε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκεένπ (tyek.smya@haf.gr) ηεο 
ρνιάο ά ελαιιαθηηθΪ ηαρπδξνκηθψο κε ζπζηεκΫλε επηζηνιά, ην αξγφηεξν κΫρξη ηελ 
εκεξνκελέα ιάμεο ηεο πξνζεζκέαο θαηΪζεζεο, ε νπνέα ζα απνδεηθλχεηαη απφ ηελ 
επαλΪγλσζηε εκεξνκελέα ζθξαγέδαο θξαηηθνχ ηαρπδξνκεένπ. ε πεξέπησζε θαηΪ ηελ 
νπνέα δελ θαζέζηαηαη δπλαηά ε αλαδάηεζε απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ εέηε κε 
ειεθηξνληθφ εέηε κε Ϊιιν ηξφπν, ιφγσ ησλ ηξερνπζψλ ζπλζεθψλ, ν ππνςάθηνο 
δχλαηαη λα ππνβΪιεη ππεχζπλε δάισζε ηνπ Ν. 1599/1986, ζχκθσλα κε ηελ νπνέα ζα 
πξνζθνκέζεη απηΪ ζε ρξφλν κεηαγελΫζηεξν θαη φρη κεγαιχηεξν ησλ ηξηΪληα (30) 
εκεξψλ απφ ηελ εκΫξα Ϋλαξμεο ππνβνιάο αηηάζεσλ.  

 

(15) Σα Ϋληππα ηεο Αέηεζεο Τπνςεθένπ θαη ηεο Τπεχζπλεο Γάισζεο 
Πξνυπεξεζέαο ζα αλαξηεζνχλ ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ ΓΔΑ (www.haf.gr). Δπηζεκαέλεηαη, 
φηη ν θΪζε ππνςάθηνο δχλαηαη λα εθδέδεη Ϋγγξαθα κΫζσ ηεο Δληαέαο Φεθηαθάο Πχιεο 
ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο.   

 

(16) Δπηζεκαέλεηαη φηη φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ ζα 
ππνβιεζνχλ ζηελ δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκεένπ (tyek.smya@haf.gr) ηεο 
ρνιάο, ζα πξΫπεη ζα εέλαη ζε κνξθά αξρεένπ Portable Document Format (.pdf). 
 

http://www.haf.gr/
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β. Με ηελ αλΪξηεζε ηνπ Οξηζηηθνχ Πέλαθα Δπηηπρφλησλ απαηηεέηαη επηπιΫνλ 
ππνβνιά:  
 

(1) Γλσκαηεχζεηο παζνιφγνπ ά γεληθνχ ηαηξνχ θαη ςπρηΪηξνπ ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 7 ηνπ Ν.4210/13. 

 
(2) Τπεχζπλεο δάισζεο ηνπ Ν.1599/86 φηη ζπλαηλεέ ζηελ απηεπΪγγειηε 

εθ κΫξνπο ηεο Τπεξεζέαο αλαδάηεζε Πηζηνπνηεηηθνχ ηξαηνινγηθάο ΚαηΪζηαζεο 
ηχπνπ Α’ απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη ε εθπιάξσζε ηξαηησηηθψλ Τπνρξεψζεσλ ά ε 
λφκηκε απαιιαγά (γηα ηνπο Ϊξξελεο) θαη ΑληηγξΪθνπ Πνηληθνχ Μεηξψνπ γεληθάο 
ρξάζεο απφ ηηο αξκφδηεο ΑξρΫο. 
 

γ. ε πεξέπησζε αδπλακέαο ππνβνιάο γηα νπνηνλδάπνηε ιφγν ησλ 
παξαζηαηηθψλ ηεο παξαγξΪθνπ 5β, θαζψο θαη ζε πεξέπησζε πνπ απφ ηα 
ππνβαιιφκελα παξαζηαηηθΪ δελ πξνθχπηεη ε θηάζε ησλ απαηηνχκελσλ πξνζφλησλ ά 
πξνθχπηνπλ θσιχκαηα δηνξηζκνχ, δηαγξΪθνληαη νη ελ ιφγσ απφ ηνλ νηθεέν Πέλαθα 
Δπηηπρφλησλ θαη θαινχληαη γηα πιάξσζε ηεο ζΫζεο νη ακΫζσο επφκελνη. 
 

6. Μνξηνδόηεζε ησλ Κξηηεξίσλ 
 

α. Σν ζχλνιν ησλ κνξέσλ ηνπ ππνςεθένπ πξνθχπηεη απφ ην Ϊζξνηζκα φισλ 
ησλ κνξέσλ πνπ ιακβΪλεη ζχκθσλα κε ηα παξαθΪησ θξηηάξηα: 
 

(1) Βαζηθόο ηίηινο ζπνπδώλ πνπ απαηηεέηαη ζπκθψλσο κε ηελ 
πξνθάξπμε. Οη κνλΪδεο ηνπ βαζκνχ ηνπ ηέηινπ ζπνπδψλ ππνινγηδφκελεο ζε 
δεθαβΪζκηα θιέκαθα κε δχν δεθαδηθΪ ςεθέα θαη πνιιαπιαζηαδφκελνο κε ηνλ αξηζκφ 
εθαηφ (100). 

 
(2) Γεύηεξνο βαζηθόο ηίηινο ζπνπδώλ, ζε αληηθεέκελν ζπλαθΫο κε ην 

αληηθεέκελν ηεο ζΫζεο θαη ηεο απηάο εθπαηδεπηηθάο βαζκέδαο κε ηνλ ηέηιν ζπνπδψλ πνπ 
απαηηεέηαη ζχκθσλα κε ηελ πξνθάξπμε: εθαηφ (100) κνλΪδεο εθΪπαμ. 

 
(3) Μεηαπηπρηαθόο ηίηινο εηάζηαο ηνπιΪρηζηνλ θνέηεζεο ζην γλσζηηθφ 

αληηθεέκελν ηεο ζΫζεο. Οη κνλΪδεο ηνπ βαζκνχ ηνπ ηέηινπ ζπνπδψλ ππνινγηδφκελεο ζε 
δεθαβΪζκηα θιέκαθα κε δχν δεθαδηθΪ ςεθέα θαη πνιιαπιαζηαδφκελνο κε ηνλ αξηζκφ 
εθαηφ (100). 

 
(4) Μεηαπηπρηαθόο ηίηινο εηάζηαο ηνπιΪρηζηνλ θνέηεζεο ζε ζπλαθΫο 

γλσζηηθφ αληηθεέκελν ηεο ζΫζεο. Οη κνλΪδεο ηνπ βαζκνχ ηνπ ηέηινπ ζπνπδψλ 
ππνινγηδφκελεο ζε δεθαβΪζκηα θιέκαθα κε δχν δεθαδηθΪ ςεθέα θαη 
πνιιαπιαζηαδφκελνο κε ηνλ αξηζκφ εβδνκάληα (70). 

 
(5) Γηδαθηνξηθό δίπισκα ζην γλσζηηθφ αληηθεέκελν ηεο ζΫζεο ά ζε 

ζπλαθΫο γλσζηηθφ αληηθεέκελν: πεληαθφζηεο (500) κνλΪδεο εθΪπαμ. 
 
(6) Πξνϋπεξεζία ζε δεκόζην ή ηδησηηθό θνξέα, φπνπ θΪζε 

εκεξνινγηαθφο κάλαο πξνυπεξεζέαο ζα ιακβΪλεη δεθαπΫληε (15) κνλΪδεο. 
 

β. Δπηζεκαίλνληαη ηα παξαθάησ:  
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(1) ΔπηιΫγνληαη πξψηα νη ππνςάθηνη, νη νπνένη θαηΫρνπλ δηδαθηνξηθφ 

δέπισκα θαη κφλν ζε πεξέπησζε κε πξνζΫιεπζεο απηψλ, ζα επηιΫγνληαη ππνςάθηνη, 

θΪηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηέηινπ ζπνπδψλ (MASTER), αλεμΪξηεηα απφ ηνλ ζπλνιηθφ 

αξηζκφ κνξέσλ πνπ ζα ζπγθεληξψζνπλ. 

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

ΓΟΑΣΑΠ πνπ δελ αλαγξΪθεηαη βαζκνινγέα σο βαζκφο ηέηινπ ζπνπδψλ ηζρχνπλ ηα 
αλαγξαθφκελα ζηηο παξαγξΪθνπο 4α(3) θαη 4β ηνπ παξφληνο.  

 
(3) ηελ πεξέπησζε ηζνβαζκνχλησλ, πξνεγεέηαη απηφο πνπ Ϋρεη 

πεξηζζφηεξεο κνλΪδεο ζην βαζηθφ ηέηιν ζπνπδψλ θαη αλ απηΫο ζπκπέπηνπλ, απηφο 
πνπ Ϋρεη πεξηζζφηεξεο κνλΪδεο ζην κεηαπηπρηαθφ ηέηιν ζπνπδψλ ζην γλσζηηθφ 
αληηθεέκελν ηεο ζΫζεο. ε πεξέπησζε πνπ εμαθνινπζεέ ε ηζνβαζκέα, πξνεγεέηαη απηφο 
πνπ Ϋρεη πεξηζζφηεξεο κνλΪδεο ζηελ πξνυπεξεζέα (εΪλ κφλν Ϋλαο Ϋρεη πξνυπεξεζέα, 
πξνηηκΪηαη απηφο Ϋλαληη ηνπ ηζνβαζκνχληνο ππνςεθένπ πνπ δελ Ϋρεη).  

  
7. Θέκαηα Γηαδηθαζίαο 

 
α. Η επηινγά απηψλ πνπ πξφθεηηαη λα απαζρνιεζνχλ σο σξνκέζζην 

δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ δηελεξγεέηαη ζχκθσλα κε ηα θξηηάξηα ηεο παξνχζεο απφ Σξηκειά 
Δπηηξνπά, ε νπνέα ζπγθξνηεέηαη κε δηαηαγά ηνπ Αξρεγνχ ΓΔΑ. Η επηηξνπά εθηηκΪ ηελ 
θαηαιιειφηεηα εθεέλσλ πνπ πξφθεηηαη λα πξνζιεθζνχλ θαη δχλαληαη λα θξέλνπλ 
θΪπνην ππνςάθην σο αθαηΪιιειν κε αηηηνινγεκΫλε πξφηαζε. 

 
β. Η ρνιά δηαβηβΪδεη ηηο ππνβιεζεέζεο αηηάζεηο ησλ ππνςεθέσλ ζηελ 

αξκφδηα Σξηκειά Δπηηξνπά θαη κε ην πΫξαο ηεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο αηηάζεσλ, 
θαηαξηέδεη νλνκαζηηθφ πέλαθα ηνπ ζπλφινπ ησλ ππνβιεζεηζψλ αηηάζεσλ, ηνλ νπνέν 
επέζεο απνζηΫιιεη ζηελ αξκφδηα Σξηκειά Δπηηξνπά. 

 
γ Η Σξηκειάο Δπηηξνπά πξνβαέλεη ζε Ϋιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ 

ππνςεθέσλ θαη εληφο κελφο απφ ηελ ιάμε ηεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο ησλ αηηάζεσλ 
θαηαξηέδνπλ: 
 

(1) Πέλαθεο, ζηνπο νπνένπο θαηαηΪζζνπλ ηνπο ππνςεθένπο αλΪ ελφηεηα 
καζεκΪησλ κε θζέλνπζα ζεηξΪ θαηφπηλ κνξηνδφηεζεο. 

 
(2) Πέλαθα Πιεξνχλησλ ηηο πξνυπνζΫζεηο πξφζιεςεο, θαηΪ θζέλνπζα 

ζεηξΪ κε βΪζε ηε κνξηνδφηεζε. 
 
(3) Πέλαθα Με Πιεξνχλησλ ηηο πξνυπνζΫζεηο πξφζιεςεο, ν νπνένο 

πεξηιακβΪλεη απηνχο πνπ δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζΫζεηο, κε αλαθνξΪ Ϋλαληη ελφο 
εθΪζηνπ ησλ ιφγσλ απφξξηςεο. 

 
(4) Πέλαθα Δπηηπρφλησλ ζπκθψλσο κε ηηο πξνθεξπρζεέζεο ζΫζεηο 

θαη Πέλαθα Δπηιαρφλησλ. 
 
(5) Πξαθηηθφ χζθεςεο Σξηκεινχο Δπηηξνπάο. 

 
δ. Σα αλσηΫξσ ζπληαρζΫληα, ν Πξφεδξνο ηεο Σξηκεινχο Δπηηξνπάο ηα 

ππνβΪιεη ζην ΓΔΑ καδέ κε ππεξεζηαθά αλαθνξΪ. Με Ϊιιε αλαθνξΪ πξνο ηε ρνιά 
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απνζηΫιιεη φια ηα δηθαηνινγεηηθΪ, πιεξνχλησλ ηηο πξνυπνζΫζεηο θαη κε, ηα νπνέα θαη 
ηεξνχληαη κΫρξη ηε ιάμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ Ϋηνπο. ΜεηΪ ην πΫξαο απηνχ 
θαηαζηξΫθνληαη, ζπληΪζζνληαο ε ρνιά πξσηφθνιιν θαηαζηξνθάο. 

 
ε. Σν ΓΔΑ κφιηο παξαιΪβεη ηνπο πέλαθεο θαη ην πξαθηηθφ απφ ηνλ Πξφεδξν 

ηεο Σξηκεινχο Δπηηξνπάο, ππνβΪιιεη ηεξαξρηθΪ εηζάγεζά ηνπ γηα πξφζιεςε 
πξνζσπηθνχ πξνο ηνλ ΤΔΘΑ ά ηνλ αξκφδην ΑΝΤΔΘΑ/ΤΦΔΘΑ, ζπκθψλσο ησλ 
ππνβιεζΫλησλ ζε απηφ ΠηλΪθσλ Δπηηπρφλησλ θαη ησλ ΠηλΪθσλ Δπηιαρφλησλ, 
πξνθεηκΫλνπ λα ππΪξρεη ε δπλαηφηεηα ηεο άκεζεο αλαπιάξσζεο εθεέλσλ πνπ δε ζα 
απνδερζνχλ ην δηνξηζκφ ά ζα παξαηηεζνχλ. 

 
ζη. Σελ ηειηθά Ϋγθξηζε γηα ηελ πξφζιεςε Ϋρεη ν θ. ΤΔΘΑ ά ν αξκφδηνο 

ΑΝΤΔΘΑ/ΤΦΔΘΑ, δηα ηεο θπξψζεσο ησλ πηλΪθσλ πξφζιεςεο. 
 
δ. ΑκΫζσο κεηΪ ηελ ιάςε απφθαζεο πεξέ ηεο πξφζιεςεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ, δηα ηεο θπξψζεσο ησλ πηλΪθσλ απφ ηνλ Ϋρνληα απηφ ην δηθαέσκα, νη 
πέλαθεο απνζηΫιινληαη ζην ΓΔΑ. 

 
ε. Η αλΪξηεζε ηνπ Πξνζσξηλνχ Πέλαθα Δπηηπρφλησλ ζα πξαγκαηνπνηεέηαη 

απφ ηελ ρνιά ηελ επφκελε εκΫξα απφ ηελ επέζεκε παξαιαβά ηνπο απφ ην ΓΔΑ. Ο 
ππφςε πέλαθαο ζα αλαξηεζεέ ζηνλ Πέλαθα Αλαθνηλψζεσλ ηεο ρνιάο (Κεληξηθά πχιε 
Αεξνδξνκένπ Γεθειεέαο), κε κΫξηκλα ηεο ρνιάο θαζψο θαη ζην δηαδέθηπν (www.haf.gr 

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

ζ. Οη απνθιεηζζΫληεο ππνςάθηνη Ϋρνπλ δηθαέσκα λα ππνβΪινπλ ελζηΪζεηο, 
ε πξνζεζκέα ππνβνιάο ησλ νπνέσλ νξέδεηαη ζε δΫθα εκΫξεο (10), εκεξνινγηαθΪ 
ππνινγηδφκελεο θαη ζα αξρέδεη ηελ επφκελε εκΫξα απφ ηελ αλΪξηεζε ηνπ Πξνζσξηλνχ 
Πέλαθα Δπηηπρφλησλ. Οη ελζηΪζεηο απνζηΫιινληαη ζηελ ειεθηξνληθά δηεχζπλζε 
(tyek.smya@haf.gr) απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνζσπηθΪ ά απφ λφκηκα 
εμνπζηνδνηεκΫλν πξνο ηνχην Ϊηνκν, ζηε ρνιά, ε νπνέα ζα ηηο πξνσζεέ ακειιεηέ ζηελ 
αξκφδηα Σξηκειά Δπηηξνπά. Δπέ ησλ ππνβαιινκΫλσλ ελζηΪζεσλ ζα ζπληΪζζεηαη 
ζρΫδην απαληεηηθάο επηζηνιάο απφ ηελ Σξηκειά Δπηηξνπά, ην νπνέν ζα ππνβΪιιεηαη 
ηεξαξρηθΪ πξνο ηνλ ΤΔΘΑ ά ηνλ αξκφδην ΑΝΤΔΘΑ/ΤΦΔΘΑ, ν νπνένο απνθαέλεηαη 
ηειηθΪ επέ ηεο ελζηΪζεσο. Με ηελ απΪληεζε επέ ησλ ελζηΪζεσλ ά κε ηελ Ϊπξαθηε 
πξνζεζκέα ππνβνιάο ηνπο, ην ΓΔΑ απνζηΫιιεη ηνλ Οξηζηηθφ Πέλαθα Δπηηπρφλησλ, ηνπ 
νπνένπ ε αλΪξηεζε πξαγκαηνπνηεέηαη απφ ηελ ρνιά ηελ επφκελε κΫξα απφ ηελ 
επέζεκε παξαιαβά ηνπ. Ο ππφςε πέλαθαο ζα αλαξηεζεέ ζηνλ Πέλαθα Αλαθνηλψζεσλ 
ηεο ρνιάο (Κεληξηθά πχιε Αεξνδξνκένπ Γεθειεέαο), κε κΫξηκλα ηεο ρνιάο, θαζψο 
θαη ζην δηαδέθηπν (www.haf.gr). Ο θνηλνπνηεκΫλνο Οξηζηηθφο Πέλαθαο επηηπρφλησλ 
δελ επηδΫρεηαη πεξαηηΫξσ ελζηΪζεσλ. 
 

η. Όπσο ζε θΪζε δεκφζην δηαγσληζκφ, ππΪξρεη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο 
ησλ ππνςεθέσλ ζε ζηνηρεέα πνπ αθνξνχλ ζηνπο ινηπνχο ζπλππνςεθένπο ηνπο, 
ηεξνπκΫλσλ ησλ δηαηΪμεσλ-πεξηνξηζκψλ πνπ ζΫηεη ν Νφκνο 4624/2019 γηα ηελ 
πξνζηαζέα πξνζσπηθψλ δεδνκΫλσλ. ηελ πεξέπησζε απηά απαηηεέηαη κε κΫξηκλα ηεο 
ρνιάο ελεκΫξσζε ηνπ ππνθεηκΫλνπ, δειαδά ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ ζην νπνέν 
αλαθΫξνληαη ηα δεδνκΫλα.  

 

http://www.haf.gr/
http://www.haf.gr/
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ηα. Απνθιεέεηαη απφ ηνλ δηαγσληζκφ ππνςάθηνο, ρσξέο εηδνπνέεζε, φηαλ ηα 
δηθαηνινγεηηθΪ εέλαη ειιηπά ά φηαλ απαξαέηεηα δηθαηνινγεηηθΪ δελ ππνβΪιινληαη 
εκπξφζεζκα. Η ρνιά δελ ππνρξενχηαη λα θαιΫζεη ηνπο ππνςεθένπο, ησλ νπνέσλ ηα 
θαηαηηζΫκελα δηθαηνινγεηηθΪ εέλαη ειιηπά, γηα ζπκπιάξσζε απηψλ. 

 
ηβ. Η ρνιά δηαηεξεέ ην δηθαέσκα λα κελ θαιχςεη (κεξηθΪ ά νιηθΪ) ηηο ζΫζεηο 

ά ηηο ψξεο δηδαζθαιέαο ησλ καζεκΪησλ ηεο παξνχζεο, θαηΪ ηελ θξέζε ηεο, ζε 
πεξέπησζε κεηαβνιάο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο αλαγθψλ. ηελ πεξέπησζε απηά νη 
ππνςάθηνη ζα ελεκεξσζνχλ, κε κΫξηκλα ηεο ρνιάο. 

 
ηγ. Δπηζεκαέλεηαη φηη, φηαλ ε δηΪξθεηα ηεο απαζρφιεζεο, ζπλεράο ά 

δηαθεθνκκΫλε, δελ ππεξβαέλεη ηηο εθαηφλ εβδνκάληα Ϋμη ψξεο (176) ψξεο, ε επηινγά 
γέλεηαη απεπζεέαο απφ ηνλ Γηνηθεηά ηεο ρνιάο. Όιεο νη αλσηΫξσ δηαδηθαζέεο νη νπνέεο 
δηελεξγνχληαη απφ ηελ Σξηκειά Δπηηξνπά γηα ηελ επηινγά ηνπ σξνκέζζηνπ δηδαθηηθνχ 
πξνζσπηθνχ, δηελεξγνχληαη απφ ηνλ έδην. 
 

8. Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 
 

α. Η εθπαέδεπζε ζηε ρνιά δηεμΪγεηαη απφ ΓεπηΫξα Ϋσο Παξαζθεπά θαηΪ 
ηηο πξσηλΫο ά απνγεπκαηηλΫο ψξεο, ζχκθσλα κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο ρνιάο.  

 
β. ε πεξέπησζε κε θπζηθάο παξνπζέαο (δηΪ δψζεο) ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

Πξνζσπηθνχ, ζηελ Αθαδεκατθά ά ηξαηησηηθά Δθπαέδεπζε, ιφγσ ζνβαξνχ θσιχκαηνο 
(πγεηνλνκηθά θξέζε, αθξαέεο θπζηθΫο θαηαζηξνθΫο, θηι), δχλαηαη ε θαη’ εμαέξεζε 
εθαξκνγά ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηξφπνπ εθπαέδεπζεο κε ρξάζε απνκαθξπζκΫλεο 
δηδαζθαιέαο κΫζσ ηειεθπαέδεπζεο, θαηφπηλ Ϋγθξηζεο ηεο Γηνέθεζεο.  
 

γ. Οη ππνςάθηνη ελδηαθεξφκελνη, δειψλνπλ ζηελ αέηεζά ηνπο, ηελ επηζπκέα 
πξφζιεςεο αλά ελόηεηα ζπκπεξηιακβάλνληαο όια ηα καζήκαηα απηήο. 

 
δ. Οη ππνςάθηνη πξΫπεη λα Ϋρνπλ δπλαηφηεηα δηΪζεζεο φζν ην δπλαηφ 

κεγαιχηεξνπ ρξνληθνχ δηαζηάκαηνο ζε ψξεο θαη εκΫξεο θΪζε εβδνκΪδα, γηα 
κεγαιχηεξε επειημέα ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ Ϋξγνπ ηεο ρνιάο. 

 
ε. Η σξηαέα απνδεκέσζε ηνπ αλσηΫξσ πξνζσπηθνχ θαζνξέδεηαη απφ ηηο 

δηαηΪμεηο ηεο εθΪζηνηε ηζρχνπζαο Κνηλάο Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Δζληθάο Άκπλαο 
θαη Οηθνλνκηθψλ, κε βάζε ηα πξνζόληα πνπ απαηηεί ε πξνθήξπμε θαη όρη ηα 
θαηερόκελα από ηνπο ππνςεθίνπο. Γηεπθξηλέδεηαη φηη νη Γεκφζηνη ππΪιιεινη ζα 
πξνζιακβΪλνληαη κφλν γηα καζάκαηα ησλ νπνέσλ νη ψξεο δηδαζθαιέαο δελ ζα 
ππεξβαέλνπλ ηηο ηεηξαθφζηεο (400) ψξεο ζπλνιηθΪ. Η κεληαέα δε απνδεκέσζε, δελ 
κπνξεέ λα ππεξβεέ ηηο ζαξΪληα (40) εθπαηδεπηηθΫο ψξεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο 
ππ΄ αξηζκ. 2/8277/82/11-1-18 Κ.Τ.Α (ΦΔΚ Β΄ 71). 

 
ζη. Ο κΫγηζηνο αξηζκφο δηδαθηηθψλ σξψλ πνπ εέλαη επηηξεπηφ λα δηδΪμεη 

Ϋλαο ππνςάθηνο ζε ρνιΫο ησλ ΔΓ, εέλαη νθηαθφζηεο νγδφληα (880) ψξεο.  
 
δ. ΜεηΪ ηελ Ϋγθξηζε ησλ πξνζιάςεσλ θαη ηελ αλΪξηεζε ηνπ Οξηζηηθνχ 

Πέλαθα Δπηηπρφλησλ ζην δηαδέθηπν, νη πξνζιεθζΫληεο νθεέινπλ εληφο δΫθα (10) 
εξγΪζηκσλ εκεξψλ, λα πξνζΫιζνπλ ζηελ ρνιά γηα ηελ ππνγξαθά ηεο αηνκηθάο 
ζχκβαζεο εξγαζέαο ηδησηηθνχ δηθαένπ νξηζκΫλνπ ρξφλνπ, γηα ηελ αλΪζεζε δηδαθηηθνχ 
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Ϋξγνπ κε σξηαέα αληηκηζζέα, κε ηνπο απαξαέηεηνπο φξνπο - δηαηΪμεηο. ε δηαθνξεηηθά 
πεξέπησζε, ζα θαιεέηαη ν επφκελνο αλαπιεξσκαηηθφο. 

 
ε. ηηο πεξηπηψζεηο καζεκΪησλ κε πεξηζζφηεξεο απφ κηα απαηηνχκελεο 

ζΫζεηο, ε θαηαλνκά ησλ σξψλ γέλεηαη κε γλψκνλα ηηο απαηηάζεηο πξνγξακκαηηζκνχ 
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ Ϋξγνπ θαη ηελ εληαέα δηδαζθαιέα ηνπ καζάκαηνο. 

 
ζ. Η ρνιά Ϋρεη ην δηθαέσκα λα θΪλεη επαιάζεπζε ηεο γλεζηφηεηαο φισλ 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ ησλ ππνςεθέσλ θαζεγεηψλ πνπ 
δηνξέζζεθαλ. ε πεξέπησζε πνπ απνθαιπθζεέ φηη δηνξέζζεθαλ κε βΪζε ςεπδά θαη 
αλαιεζά δηθαηνινγεηηθΪ, ζα αλαθιεζεέ ν δηνξηζκφο ηνπο θαη ζα θηλεζεέ ε δηαδηθαζέα γηα 
ηελ πνηληθά ηνπο δέσμε. 
 

9. Πξνζεζκία Τπνβνιήο Αηηήζεσλ 
 

α. Όζνη επηζπκνχλ λα πξνζιεθζνχλ ζηηο πξνθπξερζεέζεο ζΫζεηο θαινχληαη 
λα ππνβΪιινπλ ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθΪ ζηελ ειεθηξνληθά δηεχζπλζε 
(tyek.smya@haf.gr) ηεο ρνιάο ά ηαρπδξνκηθψο κε ζπζηεκΫλε επηζηνιά (ζθξαγέδα – 
εκεξνκελέα απνζηνιάο) ζηε: ΜΤΑ Αεξνδξφκην Σαηνΐνπ, Λεσθφξνο Γεθειεέαο 
Σ.Κ.13671, εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ δεκνζίεπζε ηεο πξνθήξπμεο..  

 
β. Πιεξνθνξέεο παξΫρνληαη απφ ηε ΜΤΑ θΪζε εξγΪζηκε εκΫξα απφ 08:00-

14:00 ζηα ηει.: 210 8195165-69. 
 
 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
«Α» Τπφδεηγκα Αέηεζεο θαη Τπεχζπλεο Γάισζεο 
 
 

 Σαμρνο (Ι) Γεψξγηνο Σζελεθέδεο 
Γηνηθεηάο 

ΑθξηβΫο Αληέγξαθν 
 
 

 

Δπγφο (ΣΣΗ) Γ. Κνινθνηξψλεο 
ΣκεκαηΪξρεο Τπνζηάξημεο Δθπαέδεπζεο 
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  ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΘΝΙΚΗ ΑΜΤΝΑ 

  ΠΟΛΔΜΙΚΗ ΑΔΡΟΠΟΡΙΑ 

  ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΗ ΔΚΠAΙΓΔΤΗ 

  ΥΟΛΗ ΜΟΝΙΜΧΝ ΤΠΑΞΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΑΔΡΟΠΟΡΙΑ 

  Γ/ΝΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΟΚΙΜΧΝ 

    7 Ινπλ. ΄21 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΗΝ 
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΦΗ ΧΡΟΜΙΘΙΟΤ ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΜΤΑ   
 
 

 
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΑΙΣΗΗ ΚΑΙ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ 

 
 

1. Παξαηέζεληαη ηα ππνδεέγκαηα αέηεζεο θαη ππεχζπλεο δάισζεο ππνςεθένπ σξνκέζζηνπ δηδαθηηθνχ 
πξνζσπηθνχ πξνθεηκΫλνπ λα δηεπθνιπλζνχλ νη ππνςάθηνη.  

 
2. Δπηζεκαέλεηαη φηη ε αέηεζε θαη νη ππεχζπλεο δειψζεηο πξΫπεη λα εέλαη ζπκπιεξσκΫλεο θαη 

ππνγεγξακκΫλεο απφ ηνπο έδηνπο ηνπο ππνςάθηνπο θαη ζεσξεκΫλεο γηα ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο απφ 
νπνηαδάπνηε αξκφδηα αξρά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 11 ηνπ Ν.2690/99.  
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Α/Α ΑΙΣΗH ………………………………..    
     
  

 
 
 

 

 
 

ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΦΗ 

ΧΡΟΜΙΘΙΟΤ ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΗΝ ΜΤΑ 
 

Α.   ΠΡΟ : ΜΤΑ 
 

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

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

7.  ΥΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΔΝΝΗΗ: Ηκεξνκελέα : …,  Μάλαο:…, 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. Δέκαη Ϋγγακνο/-ε  
 
12. Έρσ ……………………….   ηΫθλν (-α). 
  

           

                

                

                

                

             

      

 

 

 

ΘΔΗ 
ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΑ 

ΟΥΙ 

 

ΝΑΙ 
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13. Έρσ εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθΫο κνπ ππνρξεψζεηο.  
 
14. ΚαηΫρσ Γεκφζηα ΘΫζε.    
   
15. Σέηινη πνπδψλ 

 ……………………………………………………………………………………….… 

 ……………………………………………………………………………….………… 

 …………………………………………………………………………………….…… 

 ………………………………………………………………….……………………… 

 ……………………………………………………………………….………………… 

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

16. ΤπνβΪιισ ππνςεθηφηεηα γηα λα πξνζιεθζψ κε ζρΫζε εξγαζέαο ηδησηηθνχ δηθαένπ θαη σξηαέα αληηκηζζέα 
ζε ζΫζε Ϋθηαθηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, πξνθεηκΫλνπ λα δηδΪμσ ην κΪζεκα ά καζάκαηα ησλ ελνηάησλ, 
πνπ αλαγξΪθνληαη ζηνλ παξαθΪησ πέλαθα. 

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

Δλόηεηα Μαζεκάησλ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
17. Γηαζεζηκφηεηα ζε εβδνκαδηαέα βΪζε: …………………. εκΫξεο.  
 
18. ΔπηζπλΪπησ επηθπξσκΫλα φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ηελ πξνθάξπμε, 
δειψλσ δε ππεχζπλα θαη ελ γλψζεη ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ λφκνπ πεξέ ςεπδνχο δειψζεσο φηη εέλαη πξαγκαηηθΪ 
θαη πιάξε. 
 
19. ΓηΪβαζα θαη απνδΫρνκαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο πξνθάξπμεο. 

  
-Ο/Η- 

     Aηη…………. 
 

 
 
 
 
 

ΝΑΙ 

 

ΟΥΙ 

 

ΝΑΙ 

 

ΟΥΙ 
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ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ 
(Ϊξζξν 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 ΠαηΫξα:   

Όλνκα θαη Δπψλπκν ΜεηΫξαο:  

Ηκεξνκελέα γΫλλεζεο
(1)

:   

Σφπνο ΓΫλλεζεο:  

Αξηζκφο Γειηένπ Σαπηφηεηαο:  Σει:  

Σφπνο Καηνηθέαο:  Οδφο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηφηππνπ (Fax):  
Γ/λζε Ηιεθηξ.  
Σαρπδξνκεένπ (Δmail):  

Με αηνκηθά κνπ επζχλε θαη γλσξέδνληαο ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ηηο δηαηΪμεηο ηεο παξ.6 ηνπ Ϊξζξνπ 22 ηνπ 
Ν.1599/1986,δειψλσ φηη: 
 

Σα ζηνηρεία πνπ ζπκπιεξψλσ ζηνλ πέλαθα 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 δάισζε, ηφηε ζα 

δηαγξαθώ απφ ηνλ πέλαθα δηνξηζηΫσλ θαη ζα Ϋρσ ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 1599/1986 

πνηληθΫο 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) ΑλαγξΪθεηαη νινγξΪθσο 
(3),(4),(5) Σα αληέζηνηρα απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα ηα θαηαζΫησ κε ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο κνπ. 
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ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΔΙΑ
(1)

 
(ΚαηαγξΪθεηαη απφ ηνλ ππνςάθην φιε ε πξνυπεξεζέα πνπ επηθαιεέηαη ζηελ αέηεζά 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 παξαπΪλσ πέλαθα δελ επαξθεέ, κπνξεέ λα ρξεζηκνπνηεζεέ θαη δεχηεξν Ϋληππν ππεχζπλεο δάισζεο. 
(2) πκπιεξψλεηαη θαηΪ πεξέπησζε κε «Ι» ά «Γ», αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηνπ θνξέα απαζρόιεζεο, φπνπ Ι: Ιδησηηθφο 
ηνκΫαο, ΦπζηθΪ Πξφζσπα ά ΝνκηθΪ Πξφζσπα Ιδησηηθνχ Γηθαένπ (εηαηξεέεο θηι.)· Γ: Γεκφζηνο ηνκΫαο, ππεξεζέεο ηνπ Γεκνζένπ ά 

ΝΠΓΓ ά ΟΣΑ α' θαη β' βαζκνχ ά ΝΠΙΓ ηνπ δεκφζηνπ ηνκΫα ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξ. 14 ηνπ Ν. 2190/1994 φπσο ηζρχεη ά θνξεέο ηεο 
παξ. 3 ηνπ Ϊξζξ. 1 ηνπ Ν. 2527/1997. Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα ειεχζεξν επαγγεικαηέα, ζπκπιεξψλεηαη κε ηελ Ϋλδεημε «Δ». 
(3) πκπιεξψλεηαη ην ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΗΝΧΝ ΠΡΟΩΠΗΡΔΙΑ. Δθφζνλ ζηε ζηάιε (β) πξνθχπηεη πξνυπεξεζέα, ην ζχλνιν 
ησλ εκεξψλ απαζρφιεζεο δηαηξεέηαη δηά ηνπ 25 (αλ ε πξνυπεξεζέα Ϋρεη ππνινγηζηεέ σο αξηζκφο εκεξνκηζζέσλ) ά δηά ηνπ 30 (αλ 

ε πξνυπεξεζέα Ϋρεη ππνινγηζηεέ σο ρξνληθφ δηΪζηεκα απφ ηελ εκεξνκελέα Ϋλαξμεο Ϋσο ηελ εκεξνκελέα ιάμεο ηεο 
απαζρφιεζεο) θαη ην αθΫξαην απνηΫιεζκα πξνζηέζεηαη ζην ζχλνιν ησλ κελψλ πξνυπεξεζέαο ηεο ζηάιεο (α). 

 
Ηκεξνκελέα: ……………........................................... 
    Ο/Η Γει......... 
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