ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΔΧ
ΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΤΓΧΝ
Γνπδά, 28 Ινπλένπ 2018

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ
«ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ, ΜΔ ΤΜΒΑΖ
ΔΡΓΑΗΑ ΗΓΗΧΣΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ, ΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΑΜΥ
ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2018-2019»
1. ΓεληθΪ
Η ρνιά Σερληθάο Δθπαηδεχζεσο Αμησκαηηθψλ Μεραληθνχ, πνπ
εδξεχεη ζηελ νδφ Παπαδηακαληνπνχινπ 190 Γνπδά – Αηηηθάο, ΣΚ 15773,
ιακβΪλνληαο ππφςε ηηο δηαηΪμεηο ησλ παξαθΪησ:
α. Ν.1256/82 (Α΄65)
β. Ν.1305/82 (Α΄146)
γ. Ν.1394/83 (Α΄50)
δ. ΠΓ 410/88 (Α΄191)
ε. Ν.1943/91 (Α΄50)
ζη. Ν.2026/92 (Α΄43)
δ. Ν.2190/94 (Α΄28)
ε. Ν.3528/07 (Α΄26)
ζ. Ν.4009/11 (Α΄195)
η. Ν.4210/13 (Β΄254)
ηα. Ν.4250/14 (Α΄74)
ηβ. ΚΤΑ (Β΄ 71/19 Ιαλ 18)
ηγ. Κ 5-12/2009/ΓΔ/ΓΔΚΠ/3β(Οξγαληζκφο ρνιάο)
ηδ. Φ.392/03/1460910/.795/31 Μαξ18/ΓΔ/ΓΙΓΔΚΠ/3γ (Απαηηάζεηο
Πξφζιεςεο Χξνκέζζηνπ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ ζηηο ρνιΫο – ΚΔ γηα ην
αθαδεκατθφ Έηνο 2018-2019)
ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ
Σελ πιάξσζε ζΫζεσλ θαζεγεηψλ θαη επηκειεηψλ, γηα ηελ θΪιπςε εθπαηδεπηηθψλ
αλαγθψλ ηνπ αθαδεκατθνχ Ϋηνπο 2018-2019, κε χκβαζε Δξγαζέαο Ιδησηηθνχ
Γηθαένπ ΟξηζκΫλνπ Υξφλνπ θαη σξηαέα απνδεκέσζε, κε κΫγηζην αξηζκφ σξψλ
απαζρφιεζεο, αλΪ εθπαηδεπηά, ζηα γλσζηηθΪ αληηθεέκελα, φπσο πεξηγξΪθνληαη
ζηνλ παξαθΪησ πέλαθα:

·/·

ΘΔΔΗ ΚΑΗ ΜΔΓΗΣΟ ΑΡΗΘΜΟ ΧΡΧΝ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΑΝΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2018-2019
ΚΑΘΖΓΖΣΔ

ΔΠΗΜΔΛΖΣΔ

ΧΡΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
Α΄ ΔμΪκελν
Β΄ ΔμΪκελν
ηνπ
ηνπ
Αθαδεκατθνχ
Αθαδεκατθνχ
Έηνπο 2018Έηνπο 20182019
2019
(απφ 01 επ
(απφ 01 Ηαλ
Ϋσο 31 Γεθ
Ϋσο 31 Ηνπι
18)
19)

ΧΡΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
Α΄ ΔμΪκελν
Β΄ ΔμΪκελν
ηνπ
ηνπ
Αθαδεκατθνχ
Αθαδεκατθνχ
Έηνπο 2018Έηνπο 20182019
2019
(απφ 01 επ
(απφ 01 Ηαλ
Ϋσο 31 Γεθ
Ϋσο 31 Ηνπι
18)
19)

Α/Α

ΜΑΘΖΜΑ

ΑΡΗΘΜΟ
ΘΔΔΧΝ

1

ΑΝΧΣΔΡΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ

1

73

1

2
3

ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ Ι-ΙΙΙΙΙ
ΣΑΣΙΚΗ Ι-ΙΙ-ΙΙΙ

ΤΝΟΛΟ

ΑΡΗΘΜΟ
ΘΔΔΧΝ

60

133

1

62

40

102

82

90

172

1

55

75

130

ΤΝΟΛΟ

1

90

95

185

1

110

125

235

4

ΣΑΣΙΚΗ ΙV-VΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ

1

55

80

135

1

5

5

10

5

ΙΓΗΡΟΠΑΓΔΟΠΛΙΜΔΝΟ
ΚΤΡΟΓΔΜΑΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ

1

100

82

182

1

55

55

110

6

ΔΙΓΙΚΗ ΗΛΔΚΣΡΟΣΔΥΝΙΑ

1

22

24

46

1

21

26

47

7

ΑΝΣΙΔΙΜΙΚΗ
ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ 1-2

1

61

45

106

1

74

55

129

8

ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΗ
ΓΔΦΤΡΟΠΟΙΨΑ

1

23

24

47

1

21

27

48

9

ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

1

24

40

64

1

20

28

48

10

ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΙΚΗ

1

0

34

34

0

0

0

0

11

ΘΑΛΑΙΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ
ΚΑΙ ΛΙΜΔΝΙΚΑ ΔΡΓΑ

1

0

19

19

1

0

15

15

·/·

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ
ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΑΛΤΦΖ
ΘΔΔΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΔΞΑΓΧΓΖ ΣΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ
ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ

ΘΫζε Καζεγεηά:
Καζεγεηάο φισλ ησλ
βαζκέδσλ ζε αλψηαηε
ρνιά ΑΔΙ, ΑΔΙ ά ΣΔΙ (λα
εέλαη δειαδά ηαθηηθφο ά
αλαπιεξσηάο ά επέθνπξνο
θαζεγεηάο, ά ιΫθηνξαο),
ζε ζΫζε αληέζηνηρε πξνο
ην δηδαζθφκελν κΪζεκα,
θαζψο επέζεο θαη ηδηψηεο,
θΪηνρνο πηπρένπ-σλ ΑΔΙ
ζην αληέζηνηρν γλσζηηθφ
αληηθεέκελν ηνπ καζάκαηνο
ά ζε ζπλΪθεηα πξνο απηφ
θαη απαξαέηεηα θΪηνρνο
δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο
επέ ηνπ γλσζηηθνχ
αληηθεηκΫλνπ ηνπ
καζάκαηνο, θαζψο θαη επέ
ζπλαθνχο γλσζηηθνχ
αληηθεηκΫλνπ
(α)
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Α/Α

ΜΑΘΖΜΑ

12

ΘΔΜΔΛΙΧΔΙ
ΔΓΑΦΟΜΗΥΑΝΙΚΗ-ΓΙΠΛ.

ΑΡΗΘΜΟ
ΘΔΔΧΝ

1

ΚΑΘΖΓΖΣΔ

ΔΠΗΜΔΛΖΣΔ

ΧΡΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
Α΄ ΔμΪκελν
Β΄ ΔμΪκελν
ηνπ
ηνπ
Αθαδεκατθνχ
Αθαδεκατθνχ
Έηνπο 2018Έηνπο 20182019
2019
(απφ 01 επ
(απφ 01 Ηαλ
Ϋσο 31 Γεθ
Ϋσο 31 Ηνπι
18)
19)

ΧΡΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
Α΄ ΔμΪκελν
Β΄ ΔμΪκελν
ηνπ
ηνπ
Αθαδεκατθνχ
Αθαδεκατθνχ
Έηνπο 2018Έηνπο 20182019
2019
(απφ 01 επ
(απφ 01 Ηαλ
Ϋσο 31 Γεθ
Ϋσο 31 Ηνπι
18)
19)

96

60

ΤΝΟΛΟ

ΑΡΗΘΜΟ
ΘΔΔΧΝ

156

1

20

35

ΤΝΟΛΟ

55

13

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΔ
ΜΔΘΟΓΟΙΒΔΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ
ΤΣΗΜΑΣΧΝ

1

16

20

36

1

20

22

42

14

ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ-ΓΙΠΛ.

1

26

27

53

1

24

27

51

15

ΙΓΗΡΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ
Ι-ΙΙ-ΓΙΠΛ.

1

55

55

110

1

55

65

120

16

ΥΡΗΗ Η/Τ

1

22

2

24

1

12

8

20

17

ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ

1

44

41

85

1

19

18

37

18

ΓΔΧΓΑΙΙΑ

1

53

50

103

1

16

20

36

19

ΣΔΥΝΙΚΑ ΤΛΙΚΑ

1

18

26

44

1

12

22

34

20

ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΗ
ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ

1

24

8

32

1

8

4

12

·/·

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ
ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΑΛΤΦΖ
ΘΔΔΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΔΞΑΓΧΓΖ ΣΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ
ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ

ΘΫζε Δπηκειεηά:
Καζεγεηάο φισλ ησλ
βαζκέδσλ ζε αλψηαηε
ρνιά ΑΔΙ, ΑΔΙ ά ΣΔΙ (λα
εέλαη δειαδά ηαθηηθφο ά
αλαπιεξσηάο ά επέθνπξνο
θαζεγεηάο, ά ιΫθηνξαο) ζε
ζΫζε αληέζηνηρε πξνο ην
δηδαζθφκελν κΪζεκα,
θαζψο επέζεο θαη ηδηψηεο,
θΪηνρνο πηπρένπ-σλ ΑΔΙ
ζην αληέζηνηρν γλσζηηθφ
αληηθεέκελν ηνπ καζάκαηνο
ά ζε ζπλΪθεηα πξνο απηφ
θαη θαηΪ πξνηέκεζε
θΪηνρνο δηδαθηνξηθνχ
δηπιψκαηνο –
κεηαπηπρηαθνχ ηέηινπ
ζπνπδψλ επέ ηνπ
γλσζηηθνχ αληηθεηκΫλνπ
ηνπ καζάκαηνο, θαζψο θαη
επέ ζπλαθνχο γλσζηηθνχ
αληηθεηκΫλνπ
(β)
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Α/Α

ΜΑΘΖΜΑ

ΑΡΗΘΜΟ
ΘΔΔΧΝ

21

ΥΔΓΙΑΗ ΔΡΓΧΝ
ΠΟΛ.ΜΗΥ. ΜΔ ΥΡΗΗ
Η/Τ

1

22

ΟΓΟΠΟΙΨΑ Ι-ΙΙ

1

23

ΣΔΥΝΙΚΗ ΓΔΧΛΟΓΙΑ

24

ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΡΔΤΣΧΝΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ
ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ-ΓΙΠΛ

ΚΑΘΖΓΖΣΔ

ΔΠΗΜΔΛΖΣΔ

ΧΡΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
Α΄ ΔμΪκελν
Β΄ ΔμΪκελν
ηνπ
ηνπ
Αθαδεκατθνχ
Αθαδεκατθνχ
Έηνπο 2018Έηνπο 20182019
2019
(απφ 01 επ
(απφ 01 Ηαλ
Ϋσο 31 Γεθ
Ϋσο 31 Ηνπι
18)
19)

ΧΡΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
Α΄ ΔμΪκελν
Β΄ ΔμΪκελν
ηνπ
ηνπ
Αθαδεκατθνχ
Αθαδεκατθνχ
Έηνπο 2018Έηνπο 20182019
2019
(απφ 01 επ
(απφ 01 Ηαλ
Ϋσο 31 Γεθ
Ϋσο 31 Ηνπι
18)
19)

ΤΝΟΛΟ

ΑΡΗΘΜΟ
ΘΔΔΧΝ

ΤΝΟΛΟ

51

51

0

0

0

0

55

40

95

1

48

35

83

1

30

9

39

1

20

7

27

1

38

48

86

1

38

44

82

·/·

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ
ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΑΛΤΦΖ
ΘΔΔΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΔΞΑΓΧΓΖ ΣΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ
ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ

ΘΫζε Καζεγεηά:
Πηπρηνχρνο πνιηηηθφο
κεραληθφο ά αξρηηΫθηνλαο,
θαηΪ πξνηέκεζε θΪηνρνο
δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο
– κεηαπηπρηαθνχ ηέηινπ
ζπνπδψλ επέ ηνπ
γλσζηηθνχ αληηθεηκΫλνπ
ηνπ καζάκαηνο, θαζψο
επέζεο θαη επέ ζπλαθνχο
γλσζηηθνχ αληηθεηκΫλνπ,
απαξαέηεηα κε
βεβαησκΫλεο γλψζεηο θαη
πξνυπεξεζέα ζε
εθπαηδεπηηθΪ θαζάθνληα
ζην αληηθεέκελν ηνπ
καζάκαηνο

(α)
(β)
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Α/Α

25

ΜΑΘΖΜΑ

ΟΥΤΡΧΣΙΚΗ - ΓΙΠΛ.

ΑΡΗΘΜΟ
ΘΔΔΧΝ

1

ΚΑΘΖΓΖΣΔ

ΔΠΗΜΔΛΖΣΔ

ΧΡΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
Α΄ ΔμΪκελν
Β΄ ΔμΪκελν
ηνπ
ηνπ
Αθαδεκατθνχ
Αθαδεκατθνχ
Έηνπο 2018Έηνπο 20182019
2019
(απφ 01 επ
(απφ 01 Ηαλ
Ϋσο 31 Γεθ
Ϋσο 31 Ηνπι
18)
19)

ΧΡΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
Α΄ ΔμΪκελν
Β΄ ΔμΪκελν
ηνπ
ηνπ
Αθαδεκατθνχ
Αθαδεκατθνχ
Έηνπο 2018Έηνπο 20182019
2019
(απφ 01 επ
(απφ 01 Ηαλ
Ϋσο 31 Γεθ
Ϋσο 31 Ηνπι
18)
19)

4

15

ΤΝΟΛΟ

ΑΡΗΘΜΟ
ΘΔΔΧΝ

19

0

·/·

0

0

ΤΝΟΛΟ

0

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ
ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΑΛΤΦΖ
ΘΔΔΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΔΞΑΓΧΓΖ ΣΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ
ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ

ΘΫζε Καζεγεηά:
ΚαηΪ πξνηεξαηφηεηα ελ
απνζηξαηεέα Αμθφο
Μεραληθνχ, ιφγσ ησλ
εμεηδηθεπκΫλσλ
αληηθεηκΫλσλ δηδαζθαιέαο.
Οη ππνςάθηνη Αμθνέ (ΜΥ)
ε.α. ζα πξΫπεη λα εέλαη
ηνπιΪρηζηνλ πηπρηνχρνη
πνιηηηθνέ κεραληθνέ. ε
πεξέπησζε κε εθδάισζεο
ελδηαθΫξνληνο απφ
Αμθνχο ε.α. φπσο
παξαπΪλσ, ζα εέλαη
δπλαηά ε πξφζιεςε
ηδησηψλ πηπρηνχρσλ
πνιηηηθψλ κεραληθψλ κε
βεβαησκΫλεο γλψζεηο θαη
πξνυπεξεζέα ζε
εθπαηδεπηηθΪ θαζάθνληα
ζηα αληηθεέκελα ηνπ
καζάκαηνο
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Α/Α

26
27

ΜΑΘΖΜΑ

ΔΙΓΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ
ΓΤΝΑΜΙΚΗ
ΑΝΑΛΤΗ ΦΟΡΔΧΝ ΜΔ
ΠΔΠΔΡΑΜΔΝΑ
ΣΟΙΥΔΙΑ

ΑΡΗΘΜΟ
ΘΔΔΧΝ

ΚΑΘΖΓΖΣΔ

ΔΠΗΜΔΛΖΣΔ

ΧΡΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
Α΄ ΔμΪκελν
Β΄ ΔμΪκελν
ηνπ
ηνπ
Αθαδεκατθνχ
Αθαδεκατθνχ
Έηνπο 2018Έηνπο 20182019
2019
(απφ 01 επ
(απφ 01 Ηαλ
Ϋσο 31 Γεθ
Ϋσο 31 Ηνπι
18)
19)

ΧΡΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
Α΄ ΔμΪκελν
Β΄ ΔμΪκελν
ηνπ
ηνπ
Αθαδεκατθνχ
Αθαδεκατθνχ
Έηνπο 2018Έηνπο 20182019
2019
(απφ 01 επ
(απφ 01 Ηαλ
Ϋσο 31 Γεθ
Ϋσο 31 Ηνπι
18)
19)

ΤΝΟΛΟ

ΑΡΗΘΜΟ
ΘΔΔΧΝ

ΤΝΟΛΟ

1

42

0

42

0

0

0

0

1

31

0

31

1

12

0

12

28

ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΑ

1

15

24

39

1

15

24

39

29

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ
ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

1

20

0

20

1

10

0

10

30

ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΑΝΣΟΥΗ
ΤΛΙΚΧΝ

1

0

34

34

0

0

0

0

·/·

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ
ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΑΛΤΦΖ
ΘΔΔΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΔΞΑΓΧΓΖ ΣΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ
ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ

(α)
(β)
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ΑΡΗΘΜΟ
ΘΔΔΧΝ

1

ΚΑΘΖΓΖΣΔ

ΔΠΗΜΔΛΖΣΔ

ΧΡΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
Α΄ ΔμΪκελν
Β΄ ΔμΪκελν
ηνπ
ηνπ
Αθαδεκατθνχ
Αθαδεκατθνχ
Έηνπο 2018Έηνπο 20182019
2019
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Ϋσο 31 Γεθ
Ϋσο 31 Ηνπι
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ΧΡΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
Α΄ ΔμΪκελν
Β΄ ΔμΪκελν
ηνπ
ηνπ
Αθαδεκατθνχ
Αθαδεκατθνχ
Έηνπο 2018Έηνπο 20182019
2019
(απφ 01 επ
(απφ 01 Ηαλ
Ϋσο 31 Γεθ
Ϋσο 31 Ηνπι
18)
19)

45

ΤΝΟΛΟ

ΑΡΗΘΜΟ
ΘΔΔΧΝ
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0

0

ΤΝΟΛΟ

0

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ
ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΑΛΤΦΖ
ΘΔΔΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΔΞΑΓΧΓΖ ΣΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ
ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ

ΘΫζε Καζεγεηά:
ΚαηΪ πξνηεξαηφηεηα Αμθφο
Μεραληθνχ ελ ελεξγεέα,
ιφγσ ησλ εμεηδηθεπκΫλσλ
αληηθεηκΫλσλ δηδαζθαιέαο
ηνπ καζάκαηνο. ε
πεξέπησζε κε εθδάισζεο
ελδηαθΫξνληνο απφ
Αμθνχο ε.ε. φπσο
παξαπΪλσ, ζα εέλαη
δπλαηά ε πξφζιεςε
ηδησηψλ πηπρηνχρσλ
Πνιπηερληθψλ ρνιψλ
θαηΪ πξνηέκεζε θΪηνρσλ
δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο
– κεηαπηπρηαθψλ ηέηισλ
ζπνπδψλ επέ ηνπ
γλσζηηθνχ αληηθεηκΫλνπ
ηνπ καζάκαηνο, θαζψο
επέζεο θαη επέ ζπλαθνχο
γλσζηηθνχ αληηθεηκΫλνπ, κε
βεβαησκΫλεο γλψζεηο θαη
πξνυπεξεζέα ζε
εθπαηδεπηηθΪ θαζάθνληα
ζηα αληηθεέκελα ηνπ
καζάκαηνο

2. Απαηηνχκελα ΓεληθΪ Πξνζφληα Τπνςεθέσλ
α. Οη ππνςάθηνη πξΫπεη λα πιεξνχλ ηα παξαθΪησ απαηηνχκελα
γεληθΪ πξνζφληα:
(1) Να εέλαη Έιιελεο πνιέηεο.
(α) Γηα φζνπο 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 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 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 ρνιεένπ ηεο Διιεληθάο Γιψζζαο ηνπ Αξηζηνηειεένπ
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 θαηαδηθαζηεέ γηα θαθνχξγεκα, γηα
θινπά, ππεμαέξεζε (θνηλά θαη ζηελ ππεξεζέα), απΪηε, εθβέαζε, πιαζηνγξαθέα,
απηζηέα δηθεγφξνπ, δσξνδνθέα, θαηαπέεζε, απηζηέα πεξέ ηελ ππεξεζέα, παξΪβαζε
θαζάθνληνο, θαζ’ ππνηξνπά ζπθνθαληηθά δπζθάκηζε, θαζψο θαη γηα νπνηνδάπνηε
Ϋγθιεκα θαηΪ ηεο γελεηάζηαο ειεπζεξέαο ά Ϋγθιεκα νηθνλνκηθάο εθκεηΪιιεπζεο
θαηΪ ηεο γελεηάζηαο δσάο, ζχκθσλα ην Ϊξζξν 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 ΔΔ, γηα ηνπο νπνένπο δελ πξνβιΫπεηαη ζηε 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 21ν Ϋηνο θαη λα κελ Ϋρνπλ ππεξβεέ
ην 64ν Ϋηνο ηεο ειηθέαο ηνπο ηελ 31 Γεθεκβξένπ 2018.
(6) Να Ϋρνπλ ηελ πγεέα θαη ηε θπζηθά θαηαιιειφηεηα πνπ απαηηεέηαη
γηα ηελ εθηΫιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο αληέζηνηρεο ζΫζεο (γλσκΪηεπζε παζνιφγνπ
·/·
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ά γεληθνχ ηαηξνχ θαη ςπρηΪηξνπ εέηε ηνπ δεκνζένπ εέηε ηδησηψλ ά κε γλσκΪηεπζε
αξκφδηαο Δπηηξνπάο) φπσο νξέδεη ην Ϊξζξν 7 ηνπ Ν.4210/13.
(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 βεβαέσζε
ηζνηηκέαο θαη αληηζηνηρέαο 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».
β. Σα αλσηΫξσ γεληθΪ πξνζφληα, ζα πξΫπεη λα ζπληξΫρνπλ ηφζν θαηΪ
ην ρξφλν ιάμεο ηεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο ησλ αηηάζεσλ φζν θαη θαηΪ ην ρξφλν
δηνξηζκνχ.
γ. Σα εηδηθΪ πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θΪιπςε ησλ
παξαπΪλσ ζΫζεσλ εέλαη ηα αθφινπζα:
Οη ππνςάθηνη ζα πξΫπεη λα δηαζΫηνπλ πξνυπεξεζέα ζε
εθπαηδεπηηθΪ θαζάθνληα, δειαδά απαζρφιεζε ζην δεκφζην ά ζηνλ ηδησηηθφ
θνξΫα, 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. ΚΪζε ππνςάθηνο ζα πξΫπεη λα
πξνζθνκέζεη απφ ηνλ θνξΫα απαζρφιεζάο ηνπ ά ηνλ αζθαιηζηηθφ ηνπ θνξΫα,
βεβαέσζε ζηελ νπνέα ζα θαέλεηαη ν αθξηβάο ρξφλνο πξνυπεξεζέαο.
3. Κξηηάξηα αμηνιφγεζεο
α. Σα θξηηάξηα αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθέσλ εέλαη ηα παξαθΪησ:
(1) Βαζηθφο Σέηινο πνπδψλ
(α) Η θαηνρά πηπρένπ ΑΔΙ απνηειεέ απαξαέηεηε πξνυπφζεζε
γηα ηε δηδαζθαιέα καζάκαηνο. Σν πηπρέν ζα πξΫπεη λα πξνΫξρεηαη απφ
Παλεπηζηεκηαθφ Σκάκα ην νπνέν απνλΫκεη πηπρέν ζην αληέζηνηρν γλσζηηθφ
αληηθεέκελν ηνπ καζάκαηνο ά ζε ζπλΪθεηα πξνο απηφ. Η βαζκνινγέα ηνπ πηπρένπ
ζα πξΫπεη λα αλαθΫξεηαη ζε δεθαβΪζκηα θιέκαθα.
(β) Οη ηέηινη πνπ απνθηάζεθαλ απφ ΠαλεπηζηεκηαθΪ Ιδξχκαηα
ηεο αιινδαπάο λα ζπλνδεχνληαη θαη απφ βεβαέσζε ηζνηηκέαο απφ ην ΓΟΑΣΑΠ ά
πξψελ ΓΙΚΑΣΑ. Η βαζκνινγέα ηνπ πηπρένπ ζα πξΫπεη λα αλαθΫξεηαη ζε
δεθαβΪζκηα θιέκαθα. ΔπηπιΫνλ, ηα μελφγισζζα Ϋγγξαθα λα εέλαη λφκηκα
επηθπξσκΫλα θαη λφκηκα κεηαθξαζκΫλα. Νφκηκα επηθπξσκΫλα ζεσξνχληαη ηα
μελφγισζζα Ϋγγξαθα ηα νπνέα:
1/ Δέηε Ϋρνπλ επηθπξσζεέ απφ ηηο θαηΪ ηφπνπο αξκφδηεο
ΔιιεληθΫο ΠξνμεληθΫο ΑξρΫο.

·/·

- 10 -

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.
Νφκηκα κεηαθξαζκΫλα 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 δηεξκελεέο.
3/ Απφ πηπρηνχρνπο ηνπ Σκάκαηνο ΞΫλσλ ΓισζζψλΜεηΪθξαζεο 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.
(γ) Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ βεβαηψζεσλ αλαγλψξηζεοηζνηηκέαο 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 δεθαβΪζκηαο θιέκαθαο ηεο θαηψηεξεο θιέκαθαο πνπ απνδέδνπλ ηα ΔιιεληθΪ
Παλεπηζηάκηα, δειαδά ''Καιψο'', 5,74.
(δ) Σέηινη πνπ απνθηάζεθαλ απφ ην Διιεληθφ Αλνηθηφ
Παλεπηζηάκην (ΔΑΠ), αλαγλσξέδνληαη σο ηζφηηκνη κε ηέηινπο ζπνπδψλ πνπ
απνλεκάζεθαλ απφ Παλεπηζηάκηα ηεο ΔιιΪδαο.
·/·
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(2) Μεηαπηπρηαθνέ ηέηινη ζπνπδψλ επέ ησλ γλσζηηθψλ
αληηθεηκΫλσλ ησλ καζεκΪησλ, θαζψο θαη επέ ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκΫλνπ,
ζπλνδεπφκελνη απφ αλαιπηηθφ νδεγφ ζπνπδψλ . Χο κεηαπηπρηαθνέ 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.
(3) Γηδαθηνξηθνέ ηέηινη ζπνπδψλ επέ ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκΫλσλ
ησλ καζεκΪησλ, θαζψο θαη επέ ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκΫλνπ. Χο
δηδαθηνξηθνέ ηέηινη ζπνπδψλ ζεσξνχληαη νη Σέηινη - Πηπρέα νη νπνένη απνθηάζεθαλ
απφ ΔθπαηδεπηηθΪ Ιδξχκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ ά ηνπ εμσηεξηθνχ επηπΫδνπ PhD.
(4) Πξνυπεξεζέα
(α) Θα κνξηνδνηεέηαη κφλν ε πξνυπεξεζέα ζε εθπαηδεπηηθΪ
θαζάθνληα. 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.
(β) ΚΪζε ππνςάθηνο ζα πξΫπεη λα πξνζθνκέζεη απφ ηνλ
αζθαιηζηηθφ ηνπ θνξΫα ά ηνλ θνξΫα απαζρφιεζάο ηνπ, βεβαέσζε ζηελ νπνέα ζα
θαέλεηαη ν αθξηβάο ρξφλνο πξνυπεξεζέαο.
4. ΓηθαηνινγεηηθΪ
Όζνη επηζπκνχλ λα πξνζιεθζνχλ ζηηο παξαπΪλσ ζΫζεηο πξΫπεη λα
ππνβΪιινπλ ζηε ρνιά, ηα αθφινπζα Ϋληππα-δηθαηνινγεηηθΪ:
α. ΤπνρξεσηηθΪ κε ηελ ππνβνιά αέηεζεο:
(1) Αέηεζε ζηελ νπνέα ζα αλαγξΪθνληαη ηα πιάξε ζηνηρεέα ηνπο,
φπσο απηΪ απνηππψλνληαη ζην δειηέν αζηπλνκηθάο ηνπο ηαπηφηεηαο, καδέ κε κέα
πξφζθαηε Ϋγρξσκε θσηνγξαθέα. Η αέηεζε πξΫπεη λα εέλαη ζπκπιεξσκΫλε,
ππνγεγξακκΫλε απφ ηνπο έδηνπο ηνπο ππνςάθηνπο θαη ζεσξεκΫλε γηα ην γλάζην
ηεο ππνγξαθάο εέηε απφ ην πιεζηΫζηεξν Αζηπλνκηθφ Σκάκα εέηε απφ ΚΫληξα
ΔμππεξΫηεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ). ηελ αέηεζε ζα δειψλεηαη ππνρξεσηηθΪ απφ ηνλ
ππνςάθην φηη εέλαη ζε ζΫζε λα αλαιΪβεη Ϋξγν θαη λα εέλαη ζηε δηΪζεζε ηεο ρνιάο
ζε νπνηαδάπνηε εθπαηδεπηηθά πεξένδν – ψξα ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηΪγξακκα
ιεηηνπξγέαο ηεο παξ. 8 ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη εΪλ ελδηαθΫξεηαη γηα ηε ζΫζε
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θαζεγεηά ά επηκειεηά ά γηα ακθφηεξεο ηηο ζΫζεηο ζε Ϋλα ά πεξηζζφηεξα
καζάκαηα. Σν Ϋληππν ηεο αέηεζεο ηνπ Παξαξηάκαηνο «Α» ζα παξαιακβΪλεηαη
απφ ηε ρνιά.
(2) Φσηνηππέεο ησλ δχν φςεσλ ηνπ δειηένπ αζηπλνκηθάο
ηαπηφηεηαο ά ηνπ δηαβαηεξένπ θαη ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ νηθνγελεηαθάο θαηΪζηαζεο
απφ ηα νπνέα λα πξνθχπηεη ε ειιεληθά ηζαγΫλεηα θαζψο θαη ν ηξφπνο θαη ε
αθξηβάο εκεξνκελέα θηάζεο.
(3) Τπεχζπλε δάισζε ηνπ Ν. 1599/86, ζηελ νπνέα ζα δειψλνπλ
φηη:
(α) Γελ θαηΫρνπλ δεκφζηα ζΫζε, ά ζηελ πεξέπησζε πνπ
θαηΫρνπλ ηελ θαηεγνξέα, ην βαζκφ θαη ην εέδνο ηεο θαηερφκελεο ζΫζεο, Ϋρνληαο
ππφςε ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ Ν.1256/82 θαη 1305/82, «Πεξέ Πνιπζεζέαο».
(β) Γελ Ϋρνπλ θαηαζΫζεη αέηεζε ππνςάθηνπ σξνκέζζηνπ
θαζεγεηά θαη ζε Ϊιιε ρνιά ησλ ΔΓ ά ζε αληέζεηε πεξέπησζε ζε πνηεο ρνιΫο
Ϋρνπλ θαηαζΫζεη, ζε πνηα γλσζηηθΪ αληηθεέκελα αλΪ ρνιά θαη γηα πφζεο ψξεο
δηδαζθαιέαο αλΪ κΪζεκα.
(γ) Έρνπλ ιΪβεη γλψζε ηνπ πεξηερνκΫλνπ - δηαηΪμεσλ ηεο
παξνχζαο πξνθάξπμεο ηεο ρνιάο.
(4) Τπεχζπλε δάισζε ηνπ Ν.1599/86, ζηελ νπνέα ζα δειψλνπλ φηη
δελ δηψθνληαη γηα θΪπνην απφ ηα αδηθάκαηα ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ Τπαιιειηθνχ
Κψδηθα(Ν.3528/07), ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2α(3) ηεο παξνχζαο.
(5) Βηνγξαθηθφ ζεκεέσκα, ζην νπνέν ζα παξαηέζεληαη ζχληνκα
βηνγξαθηθΪ ζηνηρεέα (νλνκαηεπψλπκν, Ϋηνο θαη ηφπνο γΫλλεζεο, ζεκεξηλά
απαζρφιεζε, νηθνγελεηαθά θαηΪζηαζε, δηεχζπλζε θαη ηειΫθσλα επηθνηλσλέαο),
πξνυπεξεζέα, εξγαζέεο, δεκνζηεχζεηο, κειΫηεο, Ϋξεπλεο, ζπκκεηνρά ζε ζπλΫδξηα
θ.ι.π.
(6) Πηπρέα θαη δηπιψκαηα, αξκνδέσο επηθπξσκΫλα θαη επέζεκα
κεηαθξαζκΫλα θαηΪ πεξέπησζε, απφ ηα νπνέα ζα απνδεηθλχνληαη νη ζπνπδΫο ησλ
ελδηαθεξνκΫλσλ.
(6) 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:
Βεβαέσζε ηνπ νηθεένπ αζθαιηζηηθνχ θνξΫα ά ηνπ θνξΫα
απαζρφιεζεο ζε κάλεο, κΫξεο ά ψξεο απαζρφιεζεο. ΠΫξαλ ηεο βεβαέσζεο ε
πξνυπεξεζέα λα δειψλεηαη απφ ηνλ ππνςάθην κε Τπεχζπλε Γάισζε, ζχκθσλα
κε ην ΠαξΪξηεκα «Β» ηεο πξνθάξπμεο.
·/·
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(β) Οη ειεχζεξνη επαγγεικαηέεο:
1/ Βεβαέσζε ηνπ νηθεένπ αζθαιηζηηθνχ θνξΫα ά ηνπ θνξΫα
απαζρφιεζεο, φπσο παξαπΪλσ.
2/ Με Τπεχζπλε Γάισζε ρσξηζηΪ απφ ηελ αέηεζε
ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/86, φηη ε πξνυπεξεζέα εέλαη εθπαηδεπηηθά θαη
ζρεηηθά κε ην αληηθεέκελν ηεο ζΫζεο.
3/ Με ππνβνιά κέαο 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, ζχκθσλα κε ην ΠαξΪξηεκα «Β» ηεο
πξνθάξπμεο.
(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.
(δ) 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 ηνπ ππνςάθηνπο. Αλ ε πξνυπεξεζέα Ϋρεη ππνινγηζηεέ σο αξηζκφο
εκεξνκηζζέσλ ην ζχλνιν ησλ εκεξψλ απαζρφιεζεο λα δηαηξεέηαη δηΪ ηνπ 25 ά αλ
ε πξνυπεξεζέα Ϋρεη ππνινγηζηεέ σο ρξνληθφ δηΪζηεκα απφ ηελ εκεξνκελέα
Ϋλαξμεο Ϋσο ηελ εκεξνκελέα ιάμεο ηεο απαζρφιεζεο δηΪ ηνπ 30.
β. Δπηζεκαέλεηαη φηη ε αέηεζε θαη νη ππεχζπλεο δειψζεηο πξΫπεη λα
εέλαη ζπκπιεξσκΫλεο θαη ππνγεγξακκΫλεο απφ ηνπο έδηνπο ηνπο ππνςεθένπο 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.
γ. Τπνςάθηνη πνπ γηα ιφγνπο αλσηΫξαο βέαο (π.ρ. απεξγέα/
θηλεηνπνέεζε ππαιιάισλ ηνπ θνξΫα Ϋθδνζεο πηζηνπνηεηηθνχ/δηθαηνινγεηηθνχ,
λνζειεέα ζε λνζνθνκεέν ηνπ ππνςεθένπ) αδπλαηνχλ λα ππνβΪινπλ ηα
απαξαέηεηα
πηζηνπνηεηηθΪ θαη δηθαηνινγεηηθΪ, νθεέινπλ λα
θαηαζΫζνπλ εληφο ησλ ρξνληθψλ πεξηζσξέσλ ηεο πξνθάξπμεο, ηελ αέηεζά ηνπο
ζπλνδεπφκελε απφ ππεχζπλε δάισζε ηνπ Ν. 1599/86, ζηελ νπνέα λα αλαθΫξνπλ
ηα αέηηα ηεο ελ ιφγσ αδπλακέαο. Σα ππφςε πηζηνπνηεηηθΪ/δηθαηνινγεηηθΪ δχλαηαη
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λα ππνβιεζνχλ εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα θαηΪζεζεο
αηηάζεσλ θαη ε εμΫηαζά ηνπο ελαπφθεηηαη ζηελ θξέζε εέηε ηνπ Γθηά ηεο ρνιάο εέηε
ηεο Σξηκεινχο Δπηηξνπάο. ε θΪζε πεξέπησζε, πξνζφληα θηεζΫληα κεηΪ ηελ
εκεξνκελέα ιάμεο ππνβνιάο δηθαηνινγεηηθψλ, δελ ζα ιακβΪλνληαη ππφςε ζηε
δηαδηθαζέα επηινγάο.
5. Μνξηνδφηεζε ησλ Κξηηεξέσλ
Οη ππνςάθηνη θαζεγεηΫο ζα αμηνινγεζνχλ, κε κνξηνδφηεζε ηνπ
βαζηθνχ-σλ ηέηισλ ζπνπδψλ, ηνπ κεηαπηπρηαθνχ-σλ ηέηισλ ζπνπδψλ, ηνπ
δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο θαη ηεο πξνυπεξεζέαο ηνπο, φπσο παξαθΪησ:
α. Σν ζχλνιν ησλ κνξέσλ ηνπ ππνςεθένπ πξνθχπηεη απφ ην
Ϊζξνηζκα φισλ ησλ κνξέσλ πνπ ιακβΪλεη ζχκθσλα κε ηα παξαθΪησ θξηηάξηα:
(1) Βαζηθφο ηέηινο ζπνπδψλ πνπ απαηηεέηαη ζχκθσλα 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) Γεχηεξνο βαζηθφο ηέηινο ζπνπδψλ, ζε αληηθεέκελν ζπλαθΫο
κε ην γλσζηηθφ αληηθεέκελν ηεο ζΫζεο θαη ηεο απηάο εθπαηδεπηηθάο βαζκέδαο κε
ηνλ ηέηιν ζπνπδψλ πνπ απαηηεέηαη ζχκθσλα κε ηελ πξνθάξπμε: εθαηφλ (100)
κνλΪδεο εθΪπαμ.
(3) Μεηαπηπρηαθφο ηέηινο 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) Μεηαπηπρηαθφο ηέηινο 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) Γηδαθηνξηθφ δέπισκα ζην γλσζηηθφ αληηθεέκελν ηεο ζΫζεο ά
ζε ζπλαθΫο γλσζηηθφ αληηθεέκελν: πεληαθφζηεο κνλΪδεο (500) εθΪπαμ.
(6) Πξνυπεξεζέα ζε δεκφζην ά ηδησηηθφ θνξΫα, φπνπ θΪζε
εκεξνινγηαθφο κάλαο πξνυπεξεζέαο ζα ιακβΪλεη δεθαπΫληε (15) κνλΪδεο.
(7) Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ βεβαηψζεσλ αλαγλψξηζεο-ηζνηηκέαο
απφ ην ΓΟΑΣΑΠ πνπ δελ αλαγξΪθεηαη βαζκνινγέα σο βαζκφο ηέηινπ ζπνπδψλ
ηζρχνπλ ηα αλαγξαθφκελα ζηελ παξΪγξαθν 3 ηνπ παξφληνο.
β. 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 (εΪλ κφλν Ϋλαο εέλαη θΪηνρνο κεηαπηπρηαθνχ
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ηέηινπ ζπνπδψλ πξνηηκΪηαη απηφο Ϋλαληη ηνπ ηζνβαζκνχληνο ππνςεθένπ πνπ δελ
εέλαη θΪηνρνο). 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).
γ. Γελ ζα κνξηνδνηνχληαη νη ηέηινη ζπνπδψλ πνπ δελ
απαηηνχληαη απφ ηελ πξνθάξπμε, ζχκθσλα κε ηνλ πέλαθα ηεο παξ. 1 ηεο
παξνχζαο θαη ε πξνυπεξεζέα πνπ δελ εέλαη ζχκθσλε κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ
παξνχζα.
6. ΘΫκαηα Γηαδηθαζέαο
α. Η επηινγά απηψλ πνπ πξφθεηηαη λα απαζρνιεζνχλ σο σξνκέζζην
δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ γηα πεξηζζφηεξεο απφ 176 ψξεο, ζπλερεέο ά δηαθεθνκκΫλεο,
ζα δηελεξγεζεέ απφ Σξηκειά Δπηηξνπά, ε νπνέα ζα ζπγθξνηεζεέ κε δηαηαγά ηνπ
Αξρεγνχ ΓΔ. Όηαλ ε δηΪξθεηα ηεο απαζρφιεζεο, ζπλεράο ά δηαθεθνκκΫλε, δελ
ππεξβαέλεη ηηο 176 ψξεο, ε επηινγά γέλεηαη απεπζεέαο απφ ηνλ Γθηά ηεο ρνιάο. Η
Ϋγθξηζε πξφζιεςεο - δηνξηζκνχ νινθιεξψλεηαη κε ηελ θχξσζε ηνπ νξηζηηθνχ
πέλαθα επηηπρφλησλ απφ ηνλ θ. ΑΝΤΔΘΑ.
β. Η ρνιά θαηαξηέδεη νλνκαζηηθφ πέλαθα ηνπ ζπλφινπ ησλ
θαηαηηζΫκελσλ αηηάζεσλ, πνπ ππνβΪιινληαη εέηε ζην Γθηά ηεο ρνιάο εέηε ζηελ
Σξηκειά Δπηηξνπά, κε ην πΫξαο ηεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο αηηάζεσλ.
γ. Ο Γθηάο ηεο ρνιάο ά ε Σξηκειά Δπηηξνπά πξνβαέλεη ζε Ϋιεγρν
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ ππνςεθέσλ θαη εληφο κελφο απφ ηελ ιάμε ηεο
πξνζεζκέαο ππνβνιάο ησλ αηηάζεσλ θαηαξηέδεη:
(1) Πέλαθεο, ζηνπο νπνένπο θαηαηΪζζνπλ ηνπο ππνςεθένπο αλΪ
κΪζεκα κε θζέλνπζα ζεηξΪ θαηφπηλ κνξηνδφηεζεο.
(2) Πέλαθα Πιεξνχλησλ ηηο πξνυπνζΫζεηο πξφζιεςεο. Ο Πέλαθαο
Πιεξνχλησλ ηηο πξνυπνζΫζεηο πξφζιεςεο θαηαξηέδεηαη 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 ά Τπεξεζηαθά
ΑλαθνξΪ ηνπ Γθηά ηεο ρνιάο.
δ. Σν Γεληθφ Δπηηειεέν ηξαηνχ, κφιηο παξαιΪβεη ηνπο παξαπΪλσ
πέλαθεο, ππνβΪιιεη ηεξαξρηθΪ εηζάγεζε πξνο ηνλ θ. ΑΝΤΔΘΑ, πξνθεηκΫλνπ λα
θπξσζεέ ν Πέλαθαο Δπηηπρφλησλ γηα ηελ πξφζιεςε θαζψο θαη ν Πέλαθαο
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Δπηιαρφλησλ, Ϋηζη ψζηε λα ππΪξρεη ε δπλαηφηεηα ηεο Ϊκεζεο αλαπιάξσζεο
εθεέλσλ, πνπ δε ζα απνδερζνχλ ην δηνξηζκφ ά ζα παξαηηεζνχλ.
ε. ΜεηΪ ηε ιάςε απφθαζεο πεξέ ηεο πξφζιεςεο ηνπ πξνζσπηθνχ
απφ ηνλ θ. ΑΝΤΔΘΑ, αλαξηΪηαη ν Πξνζσξηλφο Πέλαθαο Δπηηπρφλησλ απφ ηε
ρνιά, ζηνλ Πέλαθα Αλαθνηλψζεσλ, ζηε δηεχζπλζε Παπαδηακαληνπνχινπ 190,
15773, Γνπδά θαη ζην Γηαδέθηπν (www.army.gr θαη ΓΙΑΤΓΔΙΑ).
ζη. ΔλζηΪζεηο Τπνςεθέσλ:
(1) Οη ππνςάθηνη Ϋρνπλ δηθαέσκα λα ππνβΪινπλ ελζηΪζεηο, ε
πξνζεζκέα ππνβνιάο ησλ νπνέσλ νξέδεηαη ζε 10 εκΫξεο θαη ζα αξρέδεη ηελ
επφκελε εκΫξα απφ ηελ αλΪξηεζε ηνπ Πξνζσξηλνχ Πέλαθα Δπηηπρφλησλ. Οη
ελζηΪζεηο θαηαηέζεληαη εέηε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνζσπηθΪ, ά απφ λφκηκα
εμνπζηνδνηεκΫλν πξνο ηνχην Ϊηνκν, ζηελ Ϋδξα ηεο ρνιάο, εέηε κε ζπζηεκΫλεο
επηζηνιΫο, κΫζσ ηνπ Κξαηηθνχ Σαρπδξνκεένπ ά Ιδησηηθψλ ηαρπδξνκηθψλ
Τπεξεζηψλ (courier), εέηε κε κεραληθφ κΫζν (ηειενκνηνηππέα ζηνλ αξηζκφ
2107708341). ΜεηΪ ηελ παξΫιεπζε ησλ 10 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ νη ελζηΪζεηο
ζα εέλαη εθπξφζεζκεο θαη σο εθ ηνχηνπ ζα απνξξέπηνληαη.
(2) Καη’ εμαέξεζε νη ππνςάθηνη πνπ ζα ππνβΪιινπλ Ϋλζηαζε κε
κεραληθφ κΫζν, ζα πξΫπεη ην αξγφηεξν εληφο 5 εκεξψλ απφ ηε ιάμε ηεο
πξνζεζκέαο, λα θαηαζΫζνπλ Ϋγγξαθν κε ηελ ηδηφρεηξε ππνγξαθά ηνπο θαη ηδένπ
πεξηερνκΫλνπ κε απηφ ηεο ελζηΪζεσο πνπ παξΫιαβε ε ρνιά, Ϊιισο ε Ϋλζηαζε
ζα θξέλεηαη σο εθπξφζεζκε.
(3) Δπέ ησλ ππνβαιινκΫλσλ ελζηΪζεσλ, ζπληΪζζνληαη ζρΫδην
απαληεηηθάο επηζηνιάο, απφ ηνλ Γθηά ηεο ρνιάο ά ηελ Σξηκειά Δπηηξνπά, ην
νπνέν ππνβΪιιεηαη ζηνλ θ.
ΑΝΤΔΘΑ, πνπ απνθαέλεηαη ηειηθΪ επέ ησλ
ελζηΪζεσλ.
δ. Δθφζνλ ππνςάθηνο αηηεζεέ ηε γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ Ϊιισλ
ππνςεθέσλ, εληφο ηεο πξναλαθεξφκελεο πξνζεζκέαο, απηφ εέλαη δπλαηφλ δηΪ
επηηφπηαο εμΫηαζεο ζηε ρνιά θαη απνθιεηζηηθΪ θαη κφλν γηα ηα δηθαηνινγεηηθΪ
ησλ επηηπρφλησλ ζπλππνςεθέσλ γηα ηελ θΪιπςε ηεο ζπγθεθξηκΫλεο ζΫζεο. ηελ
πεξέπησζε απηά, απαηηεέηαη κε κΫξηκλα ηεο ρνιάο ελεκΫξσζε ηνπ ππνθεηκΫλνπ,
δειαδά ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ ζην νπνέν αλαθΫξνληαη ηα δεδνκΫλα.
ε. Με ηελ απΪληεζε επέ ησλ ελζηΪζεσλ ά κε ηελ Ϊπξαθηε πξνζεζκέα
ππνβνιάο ηνπο, ην Γεληθφ Δπηηειεέν ηξαηνχ εηζεγεέηαη ηελ θχξσζε ηνπ Οξηζηηθνχ
Πέλαθα Δπηηπρφλησλ γηα πξφζιεςε απφ ηνλ ΤΔΘΑ ά ηνλ αξκφδην ΑΝΤΔΘΑ, ν
νπνένο αθνινχζσο αλαξηΪηαη απφ ηε ρνιά, ηελ επφκελε εκΫξα απφ ηελ επέζεκε
παξαιαβά ηνπ, ζηνλ Πέλαθα Αλαθνηλψζεσλ, ζηε δηεχζπλζε Παπαδηακαληνπνχινπ
190, 15773, Γνπδά θαη ζην Γηαδέθηπν (www.αrmy.gr θαη ΓΙΑΤΓΔΙΑ). Ο
θνηλνπνηεκΫλνο Οξηζηηθφο Πέλαθαο Δπηηπρφλησλ δελ επηδΫρεηαη πεξαηηΫξσ
ελζηΪζεσλ.
ζ. Οη πξνο πξφζιεςε πξνζΫξρνληαη εληφο ρξνληθνχ δηαζηάκαηνο 10
εξγΪζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ αλΪξηεζε ηνπ Οξηζηηθνχ Πέλαθα Δπηηπρφλησλ θαη
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ππνγξΪθνπλ αηνκηθά ζχκβαζε εξγαζέαο ηδησηηθνχ δηθαένπ νξηζκΫλνπ ρξφλνπ γηα
ηελ αλΪζεζε δηδαθηηθνχ Ϋξγνπ κε σξηαέα αληηκηζζέα, κε ηνπο απαξαέηεηνπο φξνπο
– δηαηΪμεηο. ΔπηπιΫνλ, απαηηεέηαη ε θαηΪζεζε ησλ παξαθΪησ:
(1) ΓλσκΪηεπζε παζνιφγνπ ά γεληθνχ ηαηξνχ θαη ςπρηΪηξνπ εέηε
ηνπ δεκνζένπ εέηε ηδησηψλ ά γλσκΪηεπζε αξκφδηαο Τγεηνλνκηθάο Δπηηξνπάο φπσο
νξέδεη ην Ϊξζξν 7 ηνπ Ν.4210/13.
(2) Τπεχζπλε δάισζε, φηη ζπλαηλεέ ζηελ απηεπΪγγειηε εθ κΫξνπο
ηεο Τπεξεζέαο αλαδάηεζε Πηζηνπνηεηηθνχ ηξαηνινγηθάο ΚαηΪζηαζεο ηχπνπ Α΄,
απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη ε εθπιάξσζε ησλ ηξαηησηηθψλ Τπνρξεψζεσλ ά ε
λφκηκε απαιιαγά (γηα ηνπο Ϊξξελεο) θαη ΑληηγξΪθνπ Πνηληθνχ Μεηξψνπ Γεληθάο
Υξάζεο απφ ηηο αξκφδηεο ΑξρΫο.
(3) ε πεξέπησζε αδπλακέαο ππνβνιάο απφ επηηπρφληα, γηα
νπνηνλδάπνηε ιφγν, ησλ παξαπΪλσ παξαζηαηηθψλ - δηθαηνινγεηηθψλ, θαζψο θαη
ζε πεξέπησζε πνπ απφ ηα ππνβαιιφκελα Ϋγγξαθα, δελ πξνθχπηεη ε θηάζε ησλ
απαηηνχκελσλ πξνζφλησλ ά πξνθχπηνπλ θσιχκαηα δηνξηζκνχ, δηαγξΪθεηαη απφ
ηνλ Πέλαθα Δπηηπρφλησλ θαη θαιεέηαη γηα πιάξσζε ηεο ζΫζεο ν ακΫζσο επφκελνο
επηιαρφληαο, θαηφπηλ ελεκΫξσζά ηνπ θαη κε απεπζεέαο επηινγά ηνπ Γηνηθεηά ηεο
ρνιάο, ε νπνέα θνηλνπνηεέηαη πξνο ην ΓΔ θαη θπξψλεηαη απφ ηνλ θ. ΑΝΤΔΘΑ.
η. Ζ ρνιά δηαηεξεέ ην δηθαέσκα λα κελ θαιχπηεη (κεξηθΪ ά
νιηθΪ) ηηο ζΫζεηο ά ηηο ψξεο δηδαζθαιέαο, πνπ πξνθεξχζζνληαη, γηα
νπνηνδάπνηε κΪζεκα, θαηΪ ηελ θξέζε ηεο, ζε πεξέπησζε κεηαβνιάο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ηεο αλαγθψλ.
ηα. ε πεξέπησζε πνπ κε ηε ιάμε ηεο πξνζεζκέαο γηα ηελ θαηΪζεζε
ππνςεθηνηάησλ δηαπηζησζεέ πσο δελ Ϋρνπλ θαιπθζεέ φιεο νη πξνθεξπζζφκελεο
ζΫζεηο, ηφηε δχλαηαη ε ρνιά λα εθδψζεη ηελ πξνθάξπμε αθφκα κέα θνξΪ,
αθνινπζψληαο ηελ πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζέα.
ηβ. ε φζεο πεξηπηψζεηο νη πξνο πξφζιεςε δηδΪζθνληεο δελ
πξνζΫιζνπλ γηα αλΪιεςε ππεξεζέαο ά απνρσξάζνπλ πξηλ απφ ηε ιάμε ηεο
ρξνληθάο δηΪξθεηαο ηεο πξφζιεςάο ηνπο, κπνξεέ λα αληηθαζέζηαληαη απφ ηνλ
ακΫζσο επφκελν επηιαρφληα, κε απεπζεέαο επηινγά ηνπ Γηνηθεηά ηεο ρνιάο, ε
νπνέα θνηλνπνηεέηαη πξνο ην ΓΔ θαη θπξψλεηαη απφ ηνλ θ. ΑΝΤΔΘΑ.
ηγ. Η Τπεξεζέα, δηαηεξεέ ην δηθαέσκα εμΫηαζεο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο
εξγαζέαο, αθνχ εμαληιάζεη φια ηα πεξηζψξηα, πνπ ππνγξΪθεηαη κεηαμχ απηάο θαη
ηνπ δηνξηζζΫληνο θαζεγεηά, φηαλ απηφο δειψζεη φηη, δελ εέλαη ζε ζΫζε λα
εθαξκφζεη – αθνινπζάζεη ην εγθεθξηκΫλν πξφγξακκα εθπαέδεπζεο ηεο ρνιάο.
ηδ. Η Τπεξεζέα Ϋρεη ην δηθαέσκα λα θΪλεη επαιάζεπζε ηεο γλεζηφηεηαο
φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ ησλ ππνςεθέσλ θαζεγεηψλ πνπ
δηνξέζζεθαλ. Τπνςάθηνο, ν νπνένο ζηελ αέηεζά ηνπ δηαιακβΪλεη ςεπδά ά
αλαθξηβά ζηνηρεέα πνπ επεξεΪδνπλ ηελ θαηΪηαμά ηνπ ζηνλ πέλαθα ζεηξΪο
πξνηεξαηφηεηαο ά δελ ζπκπιεξψλεη φια ηα ζηνηρεέα ηεο αέηεζεο πνπ εέλαη
απαξαέηεηα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζεηξΪο πξνηεξαηφηεηαο ηνπ ζηνλ αληέζηνηρν

·/·

- 18 -

πέλαθα, απνβΪιιεηαη απφ ηε δηαδηθαζέα κε ζρεηηθά απφθαζε ηνπ Γθηά ηεο ρνιάο
ά Σξηκεινχο Δπηηξνπάο. ε πεξέπησζε δε, πνπ απνθαιπθζεέ φηη, δηνξέζζεθε κε
βΪζε ςεπδά θαη αλαιεζά δηθαηνινγεηηθΪ, ζα αλαθαιεέηαη ν δηνξηζκφο ηνπ θαη ζα
θηλεέηαη ε δηαδηθαζέα γηα ηελ πνηληθά ηνπ δέσμε.
7. ΛνηπΫο ΓηαηΪμεηο
α. Η δηΪξθεηα ηεο απαζρφιεζεο σξνκέζζηνπ πξνζσπηθνχ δε κπνξεέ
λα ππεξβαέλεη θαη' Ϋηνο ηηο νθηαθφζηεο νγδφληα (880) ψξεο γηα θΪζε Ϊηνκν,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ζρεηηθάο ΚΤΑ η.β΄ 71/19 Ιαλ 18.
β. Οη δεκφζηνη ππΪιιεινη πξνζιακβΪλνληαη κφλν γηα καζάκαηα ησλ
νπνέσλ νη ψξεο δηδαζθαιέαο δελ ζα ππεξβαέλνπλ ηηο 400 ψξεο ζπλνιηθΪ.
Μεληαέσο, δηθαηνχληαη γηα ηε δηδαζθαιέα απνδεκέσζε κΫρξη ζαξΪληα (40) ψξεο ην
κάλα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ζρεηηθάο ΚΤΑ η.β΄ 71/19 Ιαλ 18.
γ. Οη θαηΪ ην παξειζφλ δηνξηζζΫληεο απαηηεέηαη λα ππνβΪινπλ πΫξαλ
ηεο αέηεζεο ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζηε παξνχζα πξνθάξπμε θαη
ρξάδνπλ επηθαηξνπνέεζεο ( π.ρ βεβαηψζεηο θαη ππεχζπλε δάισζε πξνυπεξεζέαο,
ηέηινπο ζπνπδψλ πνπ απνθηάζεθαλ κεηΪ ηελ ππνβνιά ηεο πξνεγνχκελεο αέηεζεο
θ.ι.π ).
δ. Οη ελδηαθεξφκελνη γηα πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο καζάκαηα, ζα
ππνβΪιινπλ κφλν 1 θΪθειν δηθαηνινγεηηθψλ θαη ζηελ αέηεζε ζα δειψλνληαη
ππνρξεσηηθΪ απφ ηνλ ππνςάθην ηα καζάκαηα γηα ηα νπνέα ππνβΪιεη
ππνςεθηφηεηα θαζψο θαη εΪλ ελδηαθΫξεηαη γηα ηε ζΫζε θαζεγεηά ά επηκειεηά ά
γηα ακθφηεξεο ηηο ζΫζεηο καζάκαηνο.
ε. Οη θΪθεινη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ ππνςεθέσλ ζα ηεξεζνχλ ζηε
ρνιά κΫρξη ηελ ιάμε ηνπ αθαδεκατθνχ Ϋηνπο. ΜεηΪ ην πΫξαο απηνχ
θαηαζηξΫθνληαη ζπληΪζζνληαο ζρεηηθφ πξσηφθνιιν θαηαζηξνθάο, πιελ απηψλ
πνπ ζα επηζηξαθνχλ ζηνπο ππνςεθένπο θαηφπηλ αηηάζεψο ηνπο.
ζη. Γελ εέλαη δπλαηά ε ζπκπιάξσζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ
ππνςεθέσλ κεηΪ ην πΫξαο ππνβνιάο ησλ αηηάζεσλ. ΔπηπιΫνλ, ε ρνιά δελ
ππνρξενχηαη λα θαιεέ ηνπο ππνςάθηνπο, ησλ νπνέσλ ηα θαηαηηζΫκελα
δηθαηνινγεηηθΪ εέλαη ειιηπά, γηα ζπκπιάξσζε απηψλ.
δ. Η ρνιά δελ ζα θΪλεη δεθηΪ πηζηνπνηεηηθΪ/δηθαηνινγεηηθΪ πνπ
ππνβΪιινληαη εθπξφζεζκα, κεηΪ ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα θαηΪζεζεο
αηηάζεσλ, πιελ ησλ πεξέπησζεο ηεο παξ. 4γ, ηεο παξνχζαο.
8. Πξφγξακκα Λεηηνπξγέαο ηεο ρνιάο
α. Η εθπαέδεπζε δηεμΪγεηαη ζηε ρνιά απφ 01 επ 18 Ϋσο 31 Ινπι 19,
απφ ΓεπηΫξα Ϋσο Παξαζθεπά θαη ψξεο 07:30 - 14:40, πιελ αξγηψλ
ΥξηζηνπγΫλλσλ, ΠΪζρα θαη επέζεκσλ Αξγηψλ θαη ησλ πεξηφδσλ δηαθνπάο ηεο
εθπαέδεπζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκφ ηεο.
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β. Οη ππνςάθηνη ζα πξΫπεη λα εέλαη ζε ζΫζε λα αλαιΪβνπλ Ϋξγν θαη
λα εέλαη ζηε δηΪζεζε ηεο ρνιάο ζε νπνηαδάπνηε εθπαηδεπηηθά πεξένδν - ψξα.
9. Υξνληθά ΓηΪξθεηα χκβαζεο
α. Η ρξνληθά δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο ηαπηέδεηαη κε απηά ηεο
εθπαέδεπζεο ζηε ρνιά, ε νπνέα ζα δηεμαρζεέ απφ 01 επ 17 Ϋσο 31 Ινπι 18,
απφ ΓεπηΫξα Ϋσο Παξαζθεπά θαη ψξεο 07:30 - 14:40, πιελ αξγηψλ
ΥξηζηνπγΫλλσλ, ΠΪζρα θαη επέζεκσλ Αξγηψλ θαη ησλ πεξηφδσλ δηαθνπάο ηεο
εθπαέδεπζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκφ ηεο.
β. Οη ππνςάθηνη ζα πξΫπεη λα εέλαη ζε ζΫζε λα αλαιΪβνπλ Ϋξγν θαη
λα εέλαη ζηε δηΪζεζε ηεο ρνιάο ζε νπνηαδάπνηε εθπαηδεπηηθά πεξένδν – ψξα
θαηΪ ηελ παξαπΪλσ ρξνληθά δηΪξθεηα.
10. ΟηθνλνκηθΫο ΠαξνρΫο – Απνδεκέσζε
Η σξηαέα απνδεκέσζε ησλ θαζεγεηψλ θαζνξέδεηαη απφ ηηο δηαηΪμεηο
ηεο εθΪζηνηε ηζρχνπζαο Κνηλάο Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Δζληθάο Άκπλαο θαη
Οηθνλνκηθψλ (ΚΤΑ η.β΄ 71/19 Ιαλ 18), κε βΪζε ηα απαηηνχκελα πξνζφληα ησλ
πξνο θΪιπςε ζΫζεσλ, πνπ αλαγξΪθνληαη ζηελ παξ. 1 ηεο παξνχζαο πξνθάξπμεο
θαη φρη ηα θαηερφκελα απφ ηνπο ππνςεθένπο.
11. Τπνβνιά Αηηάζεσλ
α. Ζ ππνβνιά ησλ αηηάζεσλ κε ηα απαξαέηεηα δηθαηνινγεηηθΪ
γηα ηελ πξφζιεςε, ζα γέλεηαη πξνζσπηθΪ απφ ηνπο ππνςεθένπο ζηε ρνιά,
απφ ηελ 29 Ηνπλένπ 2018 κΫρξη θαη ηελ 18 Ηνπιένπ 2018 (20 εκΫξεο απφ ηελ
εκεξνκελέα δεκνζηνπνέεζεο ηεο πξνθάξπμεο), ζηε δηεχζπλζε: «ρνιά
Σερληθάο
Δθπαηδεχζεσο
Αμθψλ
Μεραληθνχ
(ΣΔΑΜΥ)»,
νδφο
Παπαδηακαληνπνχινπ 190, Σ.Κ. 15773, ΓΟΤΓΖ – ΑΘΖΝΑ.
β. Δπέζεο, ζα γέλνληαη δεθηΫο αηηάζεηο κε ηα απαξαέηεηα
δηθαηνινγεηηθΪ γηα ηελ πξφζιεςε, πνπ ζα απνζηΫιινληαη κε ζπζηεκΫλε
επηζηνιά, κΫζσ θξαηηθνχ ηαρπδξνκεένπ ζηε δηεχζπλζε: «ρνιά Σερληθάο
Δθπαηδεχζεσο Αμθψλ Μεραληθνχ (ΣΔΑΜΥ)», νδφο Παπαδηακαληνπνχινπ
190, Σ.Κ. 15773, ΓΟΤΓΖ – ΑΘΖΝΑ θαη εκεξνκελέα θαηΪζεζεο ζην
ηαρπδξνκεέν 18 Ηνπιένπ 2018.
γ. Σνλέδεηαη φηη, κεηΪ ηελ παξαπΪλσ εκεξνκελέα δελ ζα γέλεηαη
δεθηά νπνηαδάπνηε αέηεζε ά Ϋγγξαθν.
δ. Δπηθνηλσλέα – Πιεξνθνξέεο
Πιεξνθνξέεο θαη ιεπηνκΫξεηεο παξΫρνληαη απφ ηελ εκΫξα
δεκνζέεπζεο ηεο πξνθάξπμεο κΫρξη ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα θαηΪζεζεο ησλ
αηηάζεσλ απφ ηε ρνιά Σερληθάο Δθπαηδεχζεσο Αμθψλ Μεραληθνχ (ΣΔΑΜΥ), ηηο

·/·
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εξγΪζηκεο εκΫξεο απφ 08:00 Ϋσο 14:00 θαη ζηα ηειΫθσλα 2107708121,
210 7708240, 2107708341.
Αζάλα, 28 Ινπλένπ 2018
Απφ ηε ρνιά Σερληθάο Δθπαηδεχζεσο Αμησκαηηθψλ Μεραληθνχ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
«Α»
Αέηεζε Τπνςεθέσλ γηα Πξφζιεςε σο
Πξνζσπηθφ ζηε ρνιά ην Αθαδεκατθφ Έηνο 2018-2019

«Χξνκέζζην

Γηδαθηηθφ

«Β»
Τπεχζπλε Γάισζε Πξνυπεξεζέαο Τπνςεθένπ ζε ΔθπαηδεπηηθΪ
Καζάθνληα πλαθά κε ην Αληηθεέκελν ηεο Πξνο Πιάξσζε ΘΫζεο «Χξνκέζζηνπ
Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ ζηε ρνιά ην Αθαδεκατθφ Έηνο 2018-2019

·/·
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ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΔΧ
ΑΞΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΧΝ
28 Ινπλ 18

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΗΝ
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΦΗ

Α/Α ΑΙΣΗΔΧ.................

ΠΡΟΟΥΗ
Η θσηνγξαθέα λα ζθξαγηζζεέ απφ ηελ έδηα Αξρά πνπ ζα ζεσξάζεη ην γλάζην
ηεο ππνγξαθάο.
ΑΗΣΖΖ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ ΓΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ
ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΖ ΥΟΛΖ…………………………………………………
Α. ΠΡΟ:.............................................................................
Β. ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ
1. ΑΡΙΘΜΟ ΑΣΤΝΟΜΙΚΟΤ ά ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ:
2. ΔΠΧΝΤΜΟ:
3. ΟΝΟΜΑ:
4. ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΔΡΑ:
5. ΟΝΟΜΑ ΜΗΣΔΡΑ:
6. ΠΑΣΡΙΚΟ ΔΠΧΝΤΜΟ ΜΗΣΔΡΑ:
7. ΥΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΔΝΝΗΗ: Ηκεξνκελέα...

Μάλαο...

8. ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΗΗ:................................
9. ΤΠΗΚΟΟΣΗΣΑ:........................................
10.

ΓΙΔΤΘΤΝΗ

ΟΓΟ:.......................................
ΑΡΙΘΜΟ:.................................
ΠΟΛΗ:.......................................

·/·

Σ.Κ:.....................

Έηνο...
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Α.Σ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ........................................
ΣΗΛ. ΟΙΚΙΑ (ΣΑΘΔΡΟ-ΚΙΝΗΣΟ): .................................
ΣΗΛ. ΔΡΓΑΙΑ:................................................................
11.

Δέκαη Ϋγγακνο ΝΑΙ (Ν) ά ΟΥΙ (Ο)

12.

Έρσ ..................ηΫθλν (-α).

13.
Έρσ/Γελ Ϋρσ εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθΫο κνπ ππνρξεψζεηο (γηα
Ϊξξελεο ππνςεθένπο).
14.

ΚαηΫρσ/Γελ θαηΫρσ Γεκφζηα ζΫζε.
...........................................................................................

15.

Σέηινη ζπνπδψλ.
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

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 ηα καζάκαηα φπσο απηΪ
αλαγξΪθνληαη ζηελ παξνχζα πξνθάξπμε (λα δηεπθξηλέδεηαη εληφο παξελζΫζεσο
εΪλ ε αέηεζε αθνξΪ ζε ζΫζε θαζεγεηά, επηκειεηά ά ζε ακθφηεξεο ηηο ζΫζεηο
καζάκαηνο).
..........................................................................................................
.........................................................................................................
17.
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 φια εέλαη πξαγκαηηθΪ θαη
πιάξε.
18.
Δέκαη ζε ζΫζε λα αλαιΪβσ Ϋξγν θαη εέκαη ζηε δηΪζεζε ηεο ρνιάο
ζε νπνηαδάπνηε εθπαηδεπηηθά πεξένδν-ψξα, ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ
ρξνλνδηΪγξακκα ιεηηνπξγέαο ηεο παξ.8 ηεο πξνθάξπμεο.
Αζάλα,
Τπνγξαθά

·/·

2018
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Β» ΣΗΝ
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΦΗ

ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΔΧ
ΑΞΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΧΝ
28 Ινπλ 18

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ
(Ϊξζξν 8 Ν. 1599/1986)

Ζ αθξέβεηα ησλ ζηνηρεέσλ πνπ αλαθΫξνληαη ζε απηά ηε δάισζε κπνξεέ λα ειεγρζεέ κε βΪζε ην αξρεέν
Ϊιισλ ππεξεζηψλ (Ϊξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986).
ΠΡΟ:

ΣΔΑΜΥ

Ο – Η Όλνκα:

Δπψλπκν:

Όλνκα θαη Δπψλπκν ΠαηΫξα:
Όλνκα θαη Δπψλπκν ΜεηΫξαο:
(1)

Ηκεξνκελέα ΓΫλλεζεο :
Σφπνο ΓΫλλεζεο:
Αξηζκφο Γειηένπ Σαπηφηεηαο:
Σφπνο Καηνηθέαο:

Σει.:
Οδφο:

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax):

Αξηζ.:
Γ/λζε Ηιεθηξνλ.
Σαρπδξνκεένπ
(e- mail):

ΣΚ:

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 αλαγξαθφκελα ζηνπο παξαθΪησ πέλαθεο ζηνηρεέα, γηα ηελ απφδεημε ηεο πξνυπεξεζέαο
κνπ ζε εθπαηδεπηηθΪ θαζάθνληα ζπλαθά κε ην αληηθεέκελν ηεο πξνο πιάξσζε ζΫζεο εέλαη
αθξηβά.................................................................................................................................................................
Τίηλος ζποσδών

Άδεια άζκηζης
(3)
(όποσ απαιηείηαι)

(2)

Εκπαιδεσηικό ίδρσμα

επαγγέλμαηος

Αζθαλιζηικός θορέας

Ημερομηνία κηήζης

Φορέας τορήγηζης ασηής

(4)

Ημερομηνία λήυης

Σσνολική διάρκεια αζθάλιζης ζε μήνες

(1) ΑλαγξΪθεηαη νινγξΪθσο.
(2), (3), (4) Σα αληέζηνηρα απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα ηα θαηαζΫησ κε ηελ αέηεζε ζπκκεηνράο κνπ.

·/·
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ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΠΡΟΩΠΖΡΔΗΑ

(1)

(ΚαηαγξΪθεηαη απφ ηνλ ππνςάθην ην ζχλνιν ηεο πξνυπεξεζέαο)
(α)
α/α

Απφ

Έσο

(β)

Μάλεο
ΖκΫξεο
Απαζρφιεζεο Απαζρφιεζεο

ΦνξΫαο
Καηεγνξέα
Απαζρφιεζεο ΦνξΫα
(2)
- Δξγνδφηεο

Αληηθεέκελν
Απαζρφιεζεο
(Γηδαζθφκελν
ΜΪζεκα)

ΤΝΟΛΟ
ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ
ΜΖΝΧΝ
ΠΡΟΩΠΖΡΔΗΑ(3
(1) Αλ ν ρψξνο ηνπ παξαπΪλσ πέλαθα δελ επαξθεέ, κπνξεέ λα ρξεζηκνπνηεζεέ θαη δεχηεξν Ϋληππν ππεχζπλεο
δάισζεο.
(2) πκπιεξψλεηαη θαηΪ πεξέπησζε κε «Η» ά «Γ», αλΪινγα κε ηελ θαηεγνξέα ηνπ θνξΫα απαζρφιεζεο, φπνπ Η:
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 δηΪ ηνπ 25 (αλ ε πξνυπεξεζέα Ϋρεη ππνινγηζηεέ σο αξηζκφο
εκεξνκηζζέσλ) ά δηΪ 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.........

