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ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ 

«ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ, 

ΜΔ ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΗΓΗΧΣΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ, ΣΖ ΥΟΛΖ 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΠΔΧ ΑΞΚΧΝ ΣΔΥΝΗΚΟΤ (ΣΔΑΣΥ) ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ   

ΔΣΟ 2020 - 2021» 

 
 1. ΓεληθΪ 

 
  Η ρνιή Αλψηαηεο Σερληθήο Δθπαίδεπζεο Αμησκαηηθψλ Σερληθνχ 

[ΣΔΑΣΥ] (Ν.1394/83), πνπ εδξεχεη ζην ηξαηφπεδν «Θ. ΚΟΚΙΝΑ (301 ΔΒ)», 
νδφο Λεσθφξνο Γεκνθξαηίαο, Σ.Κ.13561, Άγηνη Αλάξγπξνη Αηηηθήο,  
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαθάησ: 

 
  α. Ν.1256/82 (Α΄65) 
  β. Ν.1305/82 (A΄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 Iαλ 18) 
  ηγ. Κ 5-24  «Οξγαληζκφο ρνιήο Σερληθήο Δθπζεσο Αμθψλ 

Σερληθνχ (ΣΔΑΣΥ)» 
  ηδ. Φ.392/14/1359203/.769/06 Απξ 20/ΓΔ/ΓΔΠ/ΓΙΓΔΚΠ 

(Έγθξηζε Αξρηθψλ Απαηηήζεσλ Πξφζιεςεο Χξνκίζζηνπ Γηδαθηηθνχ 
Πξνζσπηθνχ ζε ρνιέο θαη ΚΔ ην Αθαδεκατθφ Έηνο 2020 - 2021) 

 

ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ  
 

ηελ πιήξσζε ζέζεσλ θαζεγεηψλ, γηα ηελ θάιπςε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπ 
αθαδεκατθνχ έηνπο 2020 - 2021, κε χκβαζε Δξγαζίαο Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ 
Οξηζκέλνπ Υξφλνπ θαη σξηαία απνδεκίσζε, κε κέγηζην αξηζκφ σξψλ 
απαζρφιεζεο, αλά εθπαηδεπηή, ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα, φπσο πεξηγξάθνληαη 
ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

                    ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 
                  ΑΓΑ: 

 

 ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΠΔΧ 

 ΑΞΚΧΝ ΣΔΥΝΗΚΟΤ (ΣΔΑΣΥ) 

            ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΔΧ 

 ΣειΫθ. 210 - 2611682 
             Αζήλα, 07 Ινπι 20 

 



./. 

Α/Α 

ΜΑΘΖΜΑ 

ΘΔΔΗ ΚΑΗ ΜΔΓΗΣΟ ΑΡΗΘΜΟ ΧΡΧΝ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΑΝΑ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2020 - 2021 
 

 ΚΑΘΖΓΖΣΔ 

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ –ΗΓΗΟΣΖΣΑ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ ΘΔΔΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΔΞΑΓΧΓΖ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ  
ΑΡΗΘΜΟ 

ΘΔΔΧΝ 

ΧΡΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ΤΝΟΛΟ 

Α΄ ΔμΪκελν ηνπ           

Αθαδεκατθνχ Έηνπο 

2020-2021 

(απφ 01 επ Ϋσο 

31 Γεθ 20) 

Β΄ ΔμΪκελν ηνπ 

Αθαδεκατθνχ Έηνπο 

2020-2021 

(απφ 01 Ηαλ Ϋσο 

30 Ηνπλ 21) 

1 Φπζηθή 1 38 48 86 

Κάηνρνο πηπρίνπ ΑΔΙ κε δηδαθηνξηθφ 
δίπισκα επί ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ 

καζήκαηνο ή ζε ζπλαθέο πξνο ην  δηδαζθφκελν 
κάζεκα. 

 

2 
Αλψηεξα Μαζεκαηηθά 
(Γξακκηθή Άιγεβξα) 

1 95 120 215 

Καζεγεηήο φισλ ησλ βαζκίδσλ ζε Αλψηαηε 
ρνιή Παλεπηζηεκηαθνχ Σνκέα (ΑΔΙ, ΑΔΙ) ή 
Αλψηαηε ρνιή Σερλνινγηθνχ Σνκέα (ΣΔΙ) (λα 

είλαη δειαδή θαζεγεηήο  α΄ βαζκίδνο, 
αλαπιεξσηήο ή επίθνπξνο θαζεγεηήο), ζην 
γλσζηηθφ αληηθείκελν ή ζε ζπλαθέο πξνο ην 

δηδαζθφκελν κάζεκα, θαζψο επίζεο θαη θάηνρνη 
πηπρίνπ ΑΔΙ ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ή ζε 
ζπλαθέο πξνο ην δηδαζθφκελν κάζεκα κε 
δηδαθηνξηθφ δίπισκα ή κεηαπηπρηαθφ ηίηιν 

ζπνπδψλ επί ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ή ζε 
ζπλαθέο πξνο ην δηδαζθφκελν  κάζεκα. 

 

3 
Αλψηεξα Μαζεκαηηθά 

(Μηγαδηθέο) 
1 95 120 215 

Καζεγεηήο φισλ ησλ βαζκίδσλ ζε Αλψηαηε 
ρνιή Παλεπηζηεκηαθνχ Σνκέα (ΑΔΙ, ΑΔΙ) ή 
Αλψηαηε ρνιή Σερλνινγηθνχ Σνκέα (ΣΔΙ) (λα 

είλαη δειαδή θαζεγεηήο  α΄ βαζκίδνο, 
αλαπιεξσηήο ή επίθνπξνο θαζεγεηήο), ζην 
γλσζηηθφ αληηθείκελν ή ζε ζπλαθέο πξνο ην 

δηδαζθφκελν κάζεκα, θαζψο επίζεο θαη θάηνρνη 
πηπρίνπ ΑΔΙ ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ή ζε 
ζπλαθέο πξνο ην δηδαζθφκελν κάζεκα κε 
δηδαθηνξηθφ δίπισκα ή κεηαπηπρηαθφ ηίηιν 

ζπνπδψλ επί ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ή ζε 
ζπλαθέο πξνο ην δηδαζθφκελν  κάζεκα. 

 

4 Μεραληθή Ι-ΙΙ-ΙΙΙ 1 114 144 258 

Καζεγεηήο ζε Αλψηαηε ρνιή 
Παλεπηζηεκηαθνχ Σνκέα (ΑΔΙ, ΑΔΙ)  λα είλαη  

επίθνπξνο θαζεγεηήο, ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν 
ή ζε ζπλαθέο πξνο ην δηδαζθφκελν κάζεκα, 
θαζψο επίζεο θαη θάηνρνη πηπρίνπ ΑΔΙ ζην 
γλσζηηθφ αληηθείκελν ή ζε ζπλαθέο πξνο ην 

δηδαζθφκελν κάζεκα κε δηδαθηνξηθφ δίπισκα ή 
κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ επί ηνπ γλσζηηθνχ 
αληηθεηκέλνπ ή ζε ζπλαθέο πξνο ην δηδαζθφκελν 



 

 

./. 

Α/Α 

ΜΑΘΖΜΑ 

ΘΔΔΗ ΚΑΗ ΜΔΓΗΣΟ ΑΡΗΘΜΟ ΧΡΧΝ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΑΝΑ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2020 - 2021 
 

 ΚΑΘΖΓΖΣΔ 

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ –ΗΓΗΟΣΖΣΑ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ ΘΔΔΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΔΞΑΓΧΓΖ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ  
ΑΡΗΘΜΟ 

ΘΔΔΧΝ 

ΧΡΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ΤΝΟΛΟ 

Α΄ ΔμΪκελν ηνπ           

Αθαδεκατθνχ Έηνπο 

2020-2021 

(απφ 01 επ Ϋσο 

31 Γεθ 20) 

Β΄ ΔμΪκελν ηνπ 

Αθαδεκατθνχ Έηνπο 

2020-2021 

(απφ 01 Ηαλ Ϋσο 

30 Ηνπλ 21) 

κάζεκα. 

5 Πηζαλφηεηεο - ηαηηζηηθή 1 38 48 86 

Κάηνρνο πηπρίνπ ΑΔΙ κε δηδαθηνξηθφ 

δίπισκα επί ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ 

καζήκαηνο ή ζε ζπλαθέο πξνο ην  δηδαζθφκελν 

κάζεκα. 

6 Οξγάλσζε Παξαγσγήο – Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ 1 38 48 86 

Κάηνρνο πηπρίνπ ΑΔΙ κε δηδαθηνξηθφ 

δίπισκα  επί ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ 

καζήκαηνο ή ζε ζπλαθέο πξνο ην  δηδαζθφκελν 

κάζεκα 

 

7 Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα 1 38 48 86 

Κάηνρνο πηπρίνπ ΑΔΙ κε δηδαθηνξηθφ 
δίπισκα  επί ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ 

καζήκαηνο ή ζε ζπλαθέο πξνο ην  δηδαζθφκελν 
κάζεκα. 

 

8 Μεραλνπξγηθή Σερλνινγία - Δξγαιεηνκεραλέο 1 38 48 86 

Καζεγεηήο φισλ ησλ βαζκίδσλ ζε Αλψηαηε 
ρνιή Σερλνινγηθνχ Σνκέα (ΣΔΙ) 

(λα είλαη δειαδή θαζεγεηήο α΄ βαζκίδνο, 
αλαπιεξσηήο ή επίθνπξνο θαζεγεηήο) ζην 

γλσζηηθφ αληηθείκελν, ή ζε ζπλαθέο πξνο ην 
δηδαζθφκελν κάζεκα, θαζψο επίζεο θαη θάηνρνο 

πηπρίνπ ΑΔΙ ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ή ζε 
ζπλαθέο πξνο ην δηδαζθφκελν κάζεκα κε 
δηδαθηνξηθφ δίπισκα ή κεηαπηπρηαθφ ηίηιν 

ζπνπδψλ επί ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ή ζε 
ζπλαθέο πξνο ην δηδαζθφκελν κάζεκα. 

 

9 ηνηρεία Μεραλψλ Ι 1 38 48 86 

Καζεγεηήο φισλ ησλ βαζκίδσλ ζε Αλψηαηε 
ρνιή Παλεπηζηεκηαθνχ Σνκέα (ΑΔΙ, ΑΔΙ) ή 
Αλψηαηε ρνιή Σερλνινγηθνχ Σνκέα (ΣΔΙ) (λα 

είλαη δειαδή θαζεγεηήο  α΄ βαζκίδνο, 
αλαπιεξσηήο ή επίθνπξνο θαζεγεηήο), ζην 
γλσζηηθφ αληηθείκελν ή ζε ζπλαθέο πξνο ην 

δηδαζθφκελν κάζεκα, θαζψο επίζεο θαη θάηνρνη 
πηπρίνπ ΑΔΙ ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ή ζε 



 

 

./. 

Α/Α 

ΜΑΘΖΜΑ 

ΘΔΔΗ ΚΑΗ ΜΔΓΗΣΟ ΑΡΗΘΜΟ ΧΡΧΝ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΑΝΑ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2020 - 2021 
 

 ΚΑΘΖΓΖΣΔ 

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ –ΗΓΗΟΣΖΣΑ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ ΘΔΔΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΔΞΑΓΧΓΖ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ  
ΑΡΗΘΜΟ 

ΘΔΔΧΝ 

ΧΡΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ΤΝΟΛΟ 

Α΄ ΔμΪκελν ηνπ           

Αθαδεκατθνχ Έηνπο 

2020-2021 

(απφ 01 επ Ϋσο 

31 Γεθ 20) 

Β΄ ΔμΪκελν ηνπ 

Αθαδεκατθνχ Έηνπο 

2020-2021 

(απφ 01 Ηαλ Ϋσο 

30 Ηνπλ 21) 

ζπλαθέο πξνο ην δηδαζθφκελν κάζεκα κε 
δηδαθηνξηθφ δίπισκα ή κεηαπηπρηαθφ ηίηιν 

ζπνπδψλ επί ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ή ζε 
ζπλαθέο πξνο ην 
δηδαζθφκελν κάζεκα. 

10 ηνηρεέα Μεραλψλ ΗΗ 1 41 53 94 

Καζεγεηήο φισλ ησλ βαζκίδσλ ζε Αλψηαηε 
ρνιή Παλεπηζηεκηαθνχ Σνκέα (ΑΔΙ, ΑΔΙ) ή 
Αλψηαηε ρνιή Σερλνινγηθνχ Σνκέα (ΣΔΙ) (λα 

είλαη δειαδή θαζεγεηήο  α΄ βαζκίδνο, 
αλαπιεξσηήο ή επίθνπξνο θαζεγεηήο), ζην 
γλσζηηθφ αληηθείκελν ή ζε ζπλαθέο πξνο ην 

δηδαζθφκελν κάζεκα, θαζψο επίζεο θαη θάηνρνη 
πηπρίνπ ΑΔΙ ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ή ζε 
ζπλαθέο πξνο ην δηδαζθφκελν κάζεκα κε 
δηδαθηνξηθφ δίπισκα ή κεηαπηπρηαθφ ηίηιν 

ζπνπδψλ επί ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ή ζε 
ζπλαθέο πξνο ην 
δηδαζθφκελν κάζεκα. 

11 Θεξκνδπλακηθή Ι 1 46 58 104 

 
Καζεγεηήο φισλ ησλ βαζκίδσλ ζε Αλψηαηε 

ρνιή Παλεπηζηεκηαθνχ Σνκέα (ΑΔΙ, ΑΔΙ) ή 
Αλψηαηε ρνιή Σερλνινγηθνχ Σνκέα (ΣΔΙ) (λα 

είλαη δειαδή θαζεγεηήο  α΄ βαζκίδνο, 
αλαπιεξσηήο ή επίθνπξνο θαζεγεηήο), ζην 
γλσζηηθφ αληηθείκελν ή ζε ζπλαθέο πξνο ην 

δηδαζθφκελν κάζεκα, θαζψο επίζεο θαη θάηνρνη 
πηπρίνπ ΑΔΙ ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ή ζε 
ζπλαθέο πξνο ην δηδαζθφκελν κάζεκα κε 
δηδαθηνξηθφ δίπισκα ή κεηαπηπρηαθφ ηίηιν 

ζπνπδψλ επί ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ή ζε 
ζπλαθέο πξνο ην 
δηδαζθφκελν κάζεκα. 

12 Ηιεθηξηθέο Μεηξήζεηο 1 38 48 86 

 
Καζεγεηήο φισλ ησλ βαζκίδσλ ζε Αλψηαηε 

ρνιή Σερλνινγηθνχ Σνκέα (ΣΔΙ) 
(λα είλαη δειαδή θαζεγεηήο α΄ βαζκίδνο, 

αλαπιεξσηήο ή επίθνπξνο θαζεγεηήο) ζην 
γλσζηηθφ αληηθείκελν, ή ζε ζπλαθέο πξνο ην 

δηδαζθφκελν κάζεκα, θαζψο επίζεο θαη θάηνρνο 
πηπρίνπ ΑΔΙ ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ή ζε 



 

 

./. 

Α/Α 

ΜΑΘΖΜΑ 

ΘΔΔΗ ΚΑΗ ΜΔΓΗΣΟ ΑΡΗΘΜΟ ΧΡΧΝ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΑΝΑ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2020 - 2021 
 

 ΚΑΘΖΓΖΣΔ 

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ –ΗΓΗΟΣΖΣΑ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ ΘΔΔΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΔΞΑΓΧΓΖ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ  
ΑΡΗΘΜΟ 

ΘΔΔΧΝ 

ΧΡΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ΤΝΟΛΟ 

Α΄ ΔμΪκελν ηνπ           

Αθαδεκατθνχ Έηνπο 

2020-2021 

(απφ 01 επ Ϋσο 

31 Γεθ 20) 

Β΄ ΔμΪκελν ηνπ 

Αθαδεκατθνχ Έηνπο 

2020-2021 

(απφ 01 Ηαλ Ϋσο 

30 Ηνπλ 21) 

ζπλαθέο πξνο ην δηδαζθφκελν κάζεκα κε 
δηδαθηνξηθφ δίπισκα ή κεηαπηπρηαθφ ηίηιν 

ζπνπδψλ επί ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ή ζε 
ζπλαθέο πξνο ην δηδαζθφκελν κάζεκα. 

 

13 Δηζαγσγά ζηηο Σειεπηθνηλσλέεο Η-ΗΗ 1 106 160 266 

 
Καζεγεηήο φισλ ησλ βαζκίδσλ ζε Αλψηαηε 

ρνιή Παλεπηζηεκηαθνχ Σνκέα (ΑΔΙ, ΑΔΙ) ή 
Αλψηαηε ρνιή Σερλνινγηθνχ Σνκέα (ΣΔΙ) (λα 

είλαη δειαδή θαζεγεηήο  α΄ βαζκίδνο, 
αλαπιεξσηήο ή επίθνπξνο θαζεγεηήο), ζην 
γλσζηηθφ αληηθείκελν ή ζε ζπλαθέο πξνο ην 

δηδαζθφκελν κάζεκα, θαζψο επίζεο θαη θάηνρνη 
πηπρίνπ ΑΔΙ ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ή ζε 
ζπλαθέο πξνο ην δηδαζθφκελν κάζεκα κε 
δηδαθηνξηθφ δίπισκα ή κεηαπηπρηαθφ ηίηιν 

ζπνπδψλ επί ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ή ζε 
ζπλαθέο πξνο ην 

δηδαζθφκελν  κάζεκα. 

 

14 Ηιεθηξνληθή Ι 1 38 48 86 

 
Καζεγεηήο φισλ ησλ βαζκίδσλ ζε Αλψηαηε 

ρνιή Σερλνινγηθνχ Σνκέα (ΣΔΙ) 
(λα είλαη δειαδή θαζεγεηήο α΄ βαζκίδνο, 

αλαπιεξσηήο ή επίθνπξνο θαζεγεηήο) ζην 

γλσζηηθφ αληηθείκελν, ή ζε ζπλαθέο πξνο ην 

δηδαζθφκελν κάζεκα, θαζψο επίζεο θαη θάηνρνο 

πηπρίνπ ΑΔΙ ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ή ζε 

ζπλαθέο πξνο ην δηδαζθφκελν κάζεκα κε 

δηδαθηνξηθφ δίπισκα ή κεηαπηπρηαθφ ηίηιν 

ζπνπδψλ επί ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ή ζε 

ζπλαθέο πξνο ην δηδαζθφκελν κάζεκα. 

 

 



 

 

./. 

Α/Α 

ΜΑΘΖΜΑ 

ΘΔΔΗ ΚΑΗ ΜΔΓΗΣΟ ΑΡΗΘΜΟ ΧΡΧΝ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΑΝΑ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2020 - 2021 
 

 ΚΑΘΖΓΖΣΔ 

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ –ΗΓΗΟΣΖΣΑ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ ΘΔΔΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΔΞΑΓΧΓΖ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ  
ΑΡΗΘΜΟ 

ΘΔΔΧΝ 

ΧΡΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ΤΝΟΛΟ 

Α΄ ΔμΪκελν ηνπ           

Αθαδεκατθνχ Έηνπο 

2020-2021 

(απφ 01 επ Ϋσο 

31 Γεθ 20) 

Β΄ ΔμΪκελν ηνπ 

Αθαδεκατθνχ Έηνπο 

2020-2021 

(απφ 01 Ηαλ Ϋσο 

30 Ηνπλ 21) 

15 Ηιεθηξνηερληθά Τιηθά - Ηιεθηξνινγηθφ ρέδην 1 38 48 86 

 
 

Καζεγεηήο φισλ ησλ βαζκίδσλ ζε Αλψηαηε 
ρνιή Σερλνινγηθνχ Σνκέα (ΣΔΙ) 

(λα είλαη δειαδή θαζεγεηήο α΄ βαζκίδνο, 

αλαπιεξσηήο ή επίθνπξνο θαζεγεηήο) ζην 

γλσζηηθφ αληηθείκελν, ή ζε ζπλαθέο πξνο ην 

δηδαζθφκελν κάζεκα, θαζψο επίζεο θαη θάηνρνο 

πηπρίνπ ΑΔΙ ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ή ζε 

ζπλαθέο πξνο ην δηδαζθφκελν κάζεκα κε 

δηδαθηνξηθφ δίπισκα ή κεηαπηπρηαθφ ηίηιν 

ζπνπδψλ επί ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ή ζε 

ζπλαθέο πξνο ην δηδαζθφκελν κάζεκα. 

 

 

16 Δηζαγσγή ζηα Κπθιψκαηα 1 76 96 172 

 
Καζεγεηήο φισλ ησλ βαζκίδσλ ζε Αλψηαηε 

ρνιή Παλεπηζηεκηαθνχ Σνκέα (ΑΔΙ, ΑΔΙ) ή 
Αλψηαηε ρνιή Σερλνινγηθνχ Σνκέα (ΣΔΙ) (λα 

είλαη δειαδή θαζεγεηήο  α΄ βαζκίδνο, 
αλαπιεξσηήο ή επίθνπξνο θαζεγεηήο ζην 

γλσζηηθφ αληηθείκελν ή ζε ζπλαθέο πξνο ην 
δηδαζθφκελν κάζεκα, θαζψο επίζεο θαη θάηνρνη 

πηπρίνπ ΑΔΙ ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ή ζε 
ζπλαθέο πξνο ην δηδαζθφκελν κάζεκα κε 
δηδαθηνξηθφ δίπισκα ή κεηαπηπρηαθφ ηίηιν 

ζπνπδψλ επί ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ή ζε 
ζπλαθέο πξνο ην 
δηδαζθφκελν κάζεκα. 

 

17 Αηκνπαξαγσγνί Ι 1 30 38 68 

 
Καζεγεηήο φισλ ησλ βαζκίδσλ ζε Αλψηαηε 

ρνιή Παλεπηζηεκηαθνχ Σνκέα (ΑΔΙ, ΑΔΙ) ή 
Αλψηαηε ρνιή Σερλνινγηθνχ Σνκέα (ΣΔΙ) (λα 

είλαη δειαδή θαζεγεηήο  α΄ βαζκίδνο, 
αλαπιεξσηήο ή επίθνπξνο θαζεγεηήο), ζην 



 

 

./. 

Α/Α 

ΜΑΘΖΜΑ 

ΘΔΔΗ ΚΑΗ ΜΔΓΗΣΟ ΑΡΗΘΜΟ ΧΡΧΝ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΑΝΑ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2020 - 2021 
 

 ΚΑΘΖΓΖΣΔ 

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ –ΗΓΗΟΣΖΣΑ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ ΘΔΔΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΔΞΑΓΧΓΖ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ  
ΑΡΗΘΜΟ 

ΘΔΔΧΝ 

ΧΡΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ΤΝΟΛΟ 

Α΄ ΔμΪκελν ηνπ           

Αθαδεκατθνχ Έηνπο 

2020-2021 

(απφ 01 επ Ϋσο 

31 Γεθ 20) 

Β΄ ΔμΪκελν ηνπ 

Αθαδεκατθνχ Έηνπο 

2020-2021 

(απφ 01 Ηαλ Ϋσο 

30 Ηνπλ 21) 

γλσζηηθφ αληηθείκελν ή ζε ζπλαθέο πξνο ην 
δηδαζθφκελν κάζεκα, θαζψο επίζεο θαη θάηνρνη 

πηπρίνπ ΑΔΙ ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ή ζε 
ζπλαθέο πξνο ην δηδαζθφκελν κάζεκα κε 
δηδαθηνξηθφ δίπισκα ή κεηαπηπρηαθφ ηίηιν 

ζπνπδψλ επί ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ή ζε 
ζπλαθέο πξνο ην 
δηδαζθφκελν κάζεκα. 

 

18 Ηιεθηξηθέο Μεραλέο 1 19 24 43 

Καζεγεηήο φισλ ησλ βαζκίδσλ ζε Αλψηαηε 
ρνιή Παλεπηζηεκηαθνχ Σνκέα (ΑΔΙ, ΑΔΙ) ή 
Αλψηαηε ρνιή Σερλνινγηθνχ Σνκέα (ΣΔΙ) (λα 

είλαη δειαδή θαζεγεηήο  α΄ βαζκίδνο, 
αλαπιεξσηήο ή επίθνπξνο θαζεγεηήο), ζην 
γλσζηηθφ αληηθείκελν ή ζε ζπλαθέο πξνο ην 

δηδαζθφκελν κάζεκα, θαζψο επίζεο θαη θάηνρνη 
πηπρίνπ ΑΔΙ ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ή ζε 
ζπλαθέο πξνο ην δηδαζθφκελν κάζεκα κε 
δηδαθηνξηθφ δίπισκα ή κεηαπηπρηαθφ ηίηιν 

ζπνπδψλ επί ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ή ζε 
ζπλαθέο πξνο ην 

δηδαζθφκελν  κάζεκα. 

19 Παξαγσγή - Μεηαθνξά Γηαλνκή ΗΔ 1 19 24 43 

 
Καζεγεηήο φισλ ησλ βαζκίδσλ ζε Αλψηαηε 

ρνιή Παλεπηζηεκηαθνχ Σνκέα (ΑΔΙ, ΑΔΙ) ή 
Αλψηαηε ρνιή Σερλνινγηθνχ Σνκέα (ΣΔΙ) (λα 

είλαη δειαδή θαζεγεηήο  α΄ βαζκίδνο, 
αλαπιεξσηήο ή επίθνπξνο θαζεγεηήο), ζην 
γλσζηηθφ αληηθείκελν ή ζε ζπλαθέο πξνο ην 

δηδαζθφκελν κάζεκα, θαζψο επίζεο θαη θάηνρνη 
πηπρίνπ ΑΔΙ ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ή ζε 
ζπλαθέο πξνο ην δηδαζθφκελν κάζεκα κε 
δηδαθηνξηθφ δίπισκα ή κεηαπηπρηαθφ ηίηιν 

ζπνπδψλ επί ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ή ζε 
ζπλαθέο πξνο ην 

δηδαζθφκελν  κάζεκα. 

20 ΜΔΚ Ι 1 30 38 68 
 

Καζεγεηήο φισλ ησλ βαζκίδσλ ζε Αλψηαηε 
ρνιή Παλεπηζηεκηαθνχ Σνκέα (ΑΔΙ, ΑΔΙ) ή 



 

 

./. 

Α/Α 

ΜΑΘΖΜΑ 

ΘΔΔΗ ΚΑΗ ΜΔΓΗΣΟ ΑΡΗΘΜΟ ΧΡΧΝ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΑΝΑ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2020 - 2021 
 

 ΚΑΘΖΓΖΣΔ 

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ –ΗΓΗΟΣΖΣΑ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ ΘΔΔΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΔΞΑΓΧΓΖ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ  
ΑΡΗΘΜΟ 

ΘΔΔΧΝ 

ΧΡΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ΤΝΟΛΟ 

Α΄ ΔμΪκελν ηνπ           

Αθαδεκατθνχ Έηνπο 

2020-2021 

(απφ 01 επ Ϋσο 

31 Γεθ 20) 

Β΄ ΔμΪκελν ηνπ 

Αθαδεκατθνχ Έηνπο 

2020-2021 

(απφ 01 Ηαλ Ϋσο 

30 Ηνπλ 21) 

Αλψηαηε ρνιή Σερλνινγηθνχ Σνκέα (ΣΔΙ) (λα 
είλαη δειαδή θαζεγεηήο  α΄ βαζκίδνο, 

αλαπιεξσηήο ή επίθνπξνο θαζεγεηήο), ζην 
γλσζηηθφ αληηθείκελν ή ζε ζπλαθέο πξνο ην 

δηδαζθφκελν κάζεκα, θαζψο επίζεο θαη θάηνρνη 
πηπρίνπ ΑΔΙ ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ή ζε 
ζπλαθέο πξνο ην δηδαζθφκελν κάζεκα κε 
δηδαθηνξηθφ δίπισκα ή κεηαπηπρηαθφ ηίηιν 

ζπνπδψλ επί ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ή ζε 
ζπλαθέο πξνο ην 
δηδαζθφκελν κάζεκα. 

 

21 Μεραληθή Ρεπζηψλ 1 76 96 172 

Καζεγεηήο φισλ ησλ βαζκίδσλ ζε Αλψηαηε 
ρνιή Παλεπηζηεκηαθνχ Σνκέα (ΑΔΙ, ΑΔΙ) ή 
Αλψηαηε ρνιή Σερλνινγηθνχ Σνκέα (ΣΔΙ) (λα 

είλαη δειαδή θαζεγεηήο  α΄ βαζκίδνο, 
αλαπιεξσηήο ή επίθνπξνο θαζεγεηήο), ζην 
γλσζηηθφ αληηθείκελν ή ζε ζπλαθέο πξνο ην 

δηδαζθφκελν κάζεκα, θαζψο επίζεο θαη θάηνρνη 
πηπρίνπ ΑΔΙ ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ή ζε 
ζπλαθέο πξνο ην δηδαζθφκελν κάζεκα κε 
δηδαθηνξηθφ δίπισκα ή κεηαπηπρηαθφ ηίηιν 

ζπνπδψλ επί ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ή ζε 
ζπλαθέο πξνο ην 

δηδαζθφκελν  κάζεκα. 

 

22 Μεραλνινγηθφ ρέδην 1 38 48 86 

 
Καζεγεηήο φισλ ησλ βαζκίδσλ ζε Αλψηαηε 

ρνιή Σερλνινγηθνχ Σνκέα (ΣΔΙ) 
(λα είλαη δειαδή θαζεγεηήο α΄ βαζκίδνο, 

αλαπιεξσηήο ή επίθνπξνο θαζεγεηήο) ζην 
γλσζηηθφ αληηθείκελν, ή ζε ζπλαθέο πξνο ην 

δηδαζθφκελν κάζεκα, θαζψο επίζεο θαη θάηνρνο 
πηπρίνπ ΑΔΙ ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ή ζε 
ζπλαθέο πξνο ην δηδαζθφκελν κάζεκα κε 
δηδαθηνξηθφ δίπισκα ή κεηαπηπρηαθφ ηίηιν 

ζπνπδψλ επί ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ή ζε 
ζπλαθέο πξνο ην δηδαζθφκελν κάζεκα. 



 

 

./. 

Α/Α 

ΜΑΘΖΜΑ 

ΘΔΔΗ ΚΑΗ ΜΔΓΗΣΟ ΑΡΗΘΜΟ ΧΡΧΝ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΑΝΑ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2020 - 2021 
 

 ΚΑΘΖΓΖΣΔ 

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ –ΗΓΗΟΣΖΣΑ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ ΘΔΔΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΔΞΑΓΧΓΖ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ  
ΑΡΗΘΜΟ 

ΘΔΔΧΝ 

ΧΡΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ΤΝΟΛΟ 

Α΄ ΔμΪκελν ηνπ           

Αθαδεκατθνχ Έηνπο 

2020-2021 

(απφ 01 επ Ϋσο 

31 Γεθ 20) 

Β΄ ΔμΪκελν ηνπ 

Αθαδεκατθνχ Έηνπο 

2020-2021 

(απφ 01 Ηαλ Ϋσο 

30 Ηνπλ 21) 

23 Μεηαθνξά Θεξκφηεηαο 1 46 58 104 

 
Καζεγεηήο φισλ ησλ βαζκίδσλ ζε Αλψηαηε 

ρνιή Παλεπηζηεκηαθνχ Σνκέα (ΑΔΙ, ΑΔΙ) ή 
Αλψηαηε ρνιή Σερλνινγηθνχ Σνκέα (ΣΔΙ) (λα 

είλαη δειαδή θαζεγεηήο  α΄ βαζκίδνο, 
αλαπιεξσηήο ή επίθνπξνο θαζεγεηήο), ζην 
γλσζηηθφ αληηθείκελν ή ζε ζπλαθέο πξνο ην 

δηδαζθφκελν κάζεκα, θαζψο επίζεο θαη θάηνρνη 
πηπρίνπ ΑΔΙ ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ή ζε 
ζπλαθέο πξνο ην δηδαζθφκελν κάζεκα κε 
δηδαθηνξηθφ δίπισκα ή κεηαπηπρηαθφ ηίηιν 

ζπνπδψλ επί ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ή ζε 
ζπλαθέο πξνο ην 
δηδαζθφκελν κάζεκα. 

24 
 

ΖιεθηξνκαγλεηηθΪ 

Πεδέα Α 
1 21 31 52 

 
Καζεγεηήο φισλ ησλ βαζκίδσλ ζε Αλψηαηε 

ρνιή Παλεπηζηεκηαθνχ Σνκέα (ΑΔΙ, ΑΔΙ) ή 
Αλψηαηε ρνιή Σερλνινγηθνχ Σνκέα (ΣΔΙ) (λα 

είλαη δειαδή θαζεγεηήο  α΄ βαζκίδνο, 
αλαπιεξσηήο ή επίθνπξνο θαζεγεηήο), ζην 
γλσζηηθφ αληηθείκελν ή ζε ζπλαθέο πξνο ην 

δηδαζθφκελν κάζεκα, θαζψο επίζεο θαη θάηνρνη 
πηπρίνπ ΑΔΙ ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ή ζε 
ζπλαθέο πξνο ην δηδαζθφκελν κάζεκα κε 
δηδαθηνξηθφ δίπισκα ή κεηαπηπρηαθφ ηίηιν 

ζπνπδψλ επί ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ή ζε 
ζπλαθέο πξνο ην 

δηδαζθφκελν  κάζεκα. 

 

25 Λνγηθά ρεδέαζε Φεθηαθψλ πζηεκΪησλ 1 46 58 104 

Καζεγεηήο φισλ ησλ βαζκίδσλ ζε Αλψηαηε 
ρνιή Παλεπηζηεκηαθνχ Σνκέα (ΑΔΙ, ΑΔΙ) ή 
Αλψηαηε ρνιή Σερλνινγηθνχ Σνκέα (ΣΔΙ) (λα 

είλαη δειαδή θαζεγεηήο  α΄ βαζκίδνο, 
αλαπιεξσηήο ή επίθνπξνο θαζεγεηήο), ζην 
γλσζηηθφ αληηθείκελν ή ζε ζπλαθέο πξνο ην 

δηδαζθφκελν κάζεκα, θαζψο επίζεο θαη θάηνρνη 
πηπρίνπ ΑΔΙ ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ή ζε 
ζπλαθέο πξνο ην δηδαζθφκελν κάζεκα κε 
δηδαθηνξηθφ δίπισκα ή κεηαπηπρηαθφ ηίηιν 

ζπνπδψλ επί ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ή ζε 



 

 

./. 

Α/Α 

ΜΑΘΖΜΑ 

ΘΔΔΗ ΚΑΗ ΜΔΓΗΣΟ ΑΡΗΘΜΟ ΧΡΧΝ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΑΝΑ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2020 - 2021 
 

 ΚΑΘΖΓΖΣΔ 

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ –ΗΓΗΟΣΖΣΑ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ ΘΔΔΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΔΞΑΓΧΓΖ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ  
ΑΡΗΘΜΟ 

ΘΔΔΧΝ 

ΧΡΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ΤΝΟΛΟ 

Α΄ ΔμΪκελν ηνπ           

Αθαδεκατθνχ Έηνπο 

2020-2021 

(απφ 01 επ Ϋσο 

31 Γεθ 20) 

Β΄ ΔμΪκελν ηνπ 

Αθαδεκατθνχ Έηνπο 

2020-2021 

(απφ 01 Ηαλ Ϋσο 

30 Ηνπλ 21) 

ζπλαθέο πξνο ην 
δηδαζθφκελν  κάζεκα. 

 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 
ηε ζηήιε ησλ «Απαηηνχκελσλ Πξνζφλησλ – Ιδηφηεηα γηα Κάιπςε ησλ Θέζεσλ θαη γηα ηελ Δμαγσγή ηεο Οηθνλνκηθήο Απνδεκίσζεο» αλαγξάθνληαη ηα πξνζφληα πνπ εγθξίζεθαλ κε ηηο αξρηθέο 
απαηηήζεηο ησλ ρνιψλ – ΚΔ, θαζψο έρεη δεζκεπηεί ε αληίζηνηρε νηθνλνκηθή απνδεκίσζε ζηνλ Π/Τ ΓΔ έηνπο 2020 θαη παξάιιεια έρεη πξνυπνινγηζηεί αλάινγε πίζησζε ζηνλ Π/Τ ΓΔ, έηνπο 
2021.   



./. 

 2. Απαηηνχκελα ΓεληθΪ Πξνζφληα Τπνςεθέσλ  
 
  α. Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα πιεξνχλ ηα παξαθάησ απαηηνχκελα 

γεληθά πξνζφληα: 
 
     (1) Να είλαη Έιιελεο πνιίηεο. 

 
      (α) Γηα φζνπο 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 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 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 ρνιείνπ ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο ηνπ 
Αξηζηνηειείνπ 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 θαηαδηθαζηεί γηα θαθνχξγεκα,  γηα 

θινπή, ππεμαίξεζε (θνηλή θαη ζηελ ππεξεζία), απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, 
απηζηία δηθεγφξνπ, δσξνδνθία, θαηαπίεζε, απηζηία πεξί ηελ ππεξεζία, 
παξάβαζε θαζήθνληνο, θαζ΄ ππνηξνπή ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε, θαζψο θαη γηα 
νπνηνδήπνηε έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή έγθιεκα νηθνλνκηθήο 
εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Τπαιιειηθνχ 
Κψδηθα (Ν.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 ΔΔ, γηα ηνπο νπνίνπο δελ πξνβιέπεηαη ζηε 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. 

 

   (5) Να έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 21ν έηνο θαη λα κελ έρνπλ 

ππεξβεί ην 64ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο ηελ 31 Γεθεκβξένπ 2020. 
 



 

 

./. 

   (6) Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειφηεηα πνπ 
απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο αληίζηνηρεο ζέζεο 
(γλσκάηεπζε παζνιφγνπ ή γεληθνχ ηαηξνχ θαη ςπρηάηξνπ είηε ηνπ δεκνζίνπ είηε 
ηδησηψλ ή κε γλσκάηεπζε αξκφδηαο Δπηηξνπήο), φπσο νξίδεη ην άξζξν 7 ηνπ 
Ν.4210/13. 

 
   (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 
βεβαίσζε ηζνηηκίαο θαη αληηζηνηρίαο απφ ην ΓΟΑΣΑΠ ή ην πξψελ ΓΙΚΑΣΑ. 

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

ππφθεηληαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ Ν. 1256/82 θαη Ν.1305/82, «Πεξί 
Πνιπζεζίαο».  

 
  β. Σα αλσηέξσ γεληθά πξνζφληα, ζα πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ηφζν 

θαηά ην ρξφλν ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ φζν θαη θαηά ην 
ρξφλν δηνξηζκνχ. 
 

  γ. Σα εηδηθΪ πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θΪιπςε ησλ 

παξαπΪλσ ζΫζεσλ εέλαη ηα αθφινπζα: 
 
   (1) Οη ππνςήθηνη  
 
    (α) Να θαηέρνπλ δηδαθηνξηθφ ηίηιν ζπνπδψλ ζχκθσλα κε ην 

εδάθην 3α(3) ηνπ παξφληνο. 
 
    (β) ε πεξίπησζε 
 
     1/ Με εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο απφ θαηφρνπο 

Γηδαθηνξηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ (PhD) ζα γίλνληαη δεθηέο αηηήζεηο ππνςεθίσλ κε 
Μεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ ή πηπρίν ΑΔΙ. 

 
     2/ Με εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο απφ θαηφρνπο πηπρίνπ 

ΑΔΙ ζα γίλνληαη δεθηέο αηηήζεηο ππνςεθίσλ απνθνίησλ ΣΔΙ ή Αλσηέξσλ 
ρνιψλ. 

 
   (2) Οη ππνςήθηνη, πνπ δελ θαηέρνπλ δηδαθηνξηθφ ηίηιν 

ζπνπδψλ, λα δηαζέηνπλ πξνυπεξεζία ζε εθπαηδεπηηθά θαζήθνληα, δειαδή 
απαζρφιεζε ζην δεκφζην ή ζηνλ ηδησηηθφ θνξέα, ζε εθπαηδεπηηθά θαζήθνληα 
ζπλαθή κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο πξνο πιήξσζε ζέζεο, κεηά ηελ 
απφθηεζε ηνπ βαζηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ, κε ηνλ νπνίν ν ππνςήθηνο κεηέρεη ζηε 
δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία. Κάζε ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη απφ ηνλ 
θνξέα απαζρφιεζήο ηνπ ή ηνλ αζθαιηζηηθφ ηνπ θνξέα, βεβαίσζε ζηελ νπνία 
ζα θαίλεηαη ν αθξηβήο ρξφλνο πξνυπεξεζίαο. 
 

 3. Κξηηάξηα αμηνιφγεζεο 
 
  α. Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ είλαη ηα παξαθάησ: 



 

 

./. 

   (1) Βαζηθφο Σέηινο πνπδψλ 
 
    (α) Η θαηνρή πηπρίνπ ΑΔΙ απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε 

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

 
    (β) Οη ηίηινη πνπ απνθηήζεθαλ απφ Παλεπηζηεκηαθά 

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

 
     1/ Νφκηκα επηθπξσκέλα ζεσξνχληαη ηα μελφγισζζα 

έγγξαθα ηα νπνία: 
 
      α/ Δίηε έρνπλ επηθπξσζεί απφ ηηο θαηά ηφπνπο 

αξκφδηεο Διιεληθέο Πξνμεληθέο Αξρέο. 
 
      β/ 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. 

 
     2/ Νφκηκα κεηαθξαζκέλα ζεσξνχληαη ηα μελφγισζζα 

έγγξαθα ηα νπνία έρνπλ κεηαθξαζηεί απφ έλαλ απφ ηνπο παξαθάησ θνξείο: 
 
      α/ Απφ Έιιελεο δηθεγφξνπο. 
 
      β/ Απφ δηνξηζκέλνπο ζηα θαηά ηφπνπο Πξσηνδηθεία 

άκηζζνπο δηεξκελείο. 
 
      γ/ 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. 

 
      δ/ Απφ ηε Μεηαθξαζηηθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δμσηεξηθψλ. 
 
      ε/ Απφ ηνπο κφληκνπο ππαιιήινπο Πξνμεληθήο 

Αξρήο, εθφζνλ απηνί γλσξίδνπλ ηελ μέλε γιψζζα, ή απφ κεηαθξαζηή πνπ έρεη 
πξνζιεθζεί γηα ην ζθνπφ απηφ ζε νξγαληθή ζεζκνζεηεκέλε ζέζε ζηελ Αξρή 
ηεο Δμσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ ΤΠΔΞ. 



 

 

./. 

 
      ζη/ 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. 

 
   (γ) 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 δεθαβάζκηαο θιίκαθαο ηεο θαηψηεξεο θιίκαθαο πνπ απνδίδνπλ ηα 
Διιεληθά Παλεπηζηήκηα, δειαδή ''Καιψο'', 5,74. 

 
    (δ) Σίηινη πνπ απνθηήζεθαλ απφ ην Διιεληθφ Αλνηθηφ 

Παλεπηζηήκην (ΔΑΠ), αλαγλσξίδνληαη σο ηζφηηκνη κε ηίηινπο ζπνπδψλ πνπ 
απνλεκήζεθαλ απφ Παλεπηζηήκηα ηεο Διιάδαο. 
 

   (2) Μεηαπηπρηαθνέ Σέηινη πνπδψλ επί ησλ γλσζηηθψλ 
αληηθεηκέλσλ ησλ καζεκάησλ, θαζψο θαη επί ζπλαθνχο γλσζηηθνχ 
αληηθεηκέλνπ, ζπλνδεπφκελνη απφ αλαιπηηθφ νδεγφ ζπνπδψλ. Χο κεηαπηπρηαθνί 
ηίηινη ζπνπδψλ ζεσξνχληαη νη Σίηινη - Πηπρία επηπέδνπ Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα 
Δηδίθεπζεο - Master πνπ απνθηήζεθαλ απφ Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα ηνπ 
εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ. Οη ηίηινη πνπ απνθηήζεθαλ απφ Παλεπηζηεκηαθά 
Ιδξχκαηα ηεο αιινδαπήο λα ζπλνδεχνληαη θαη απφ βεβαίσζε ηζνηηκίαο απφ ην 
ΓΟΑΣΑΠ ή πξψελ ΓΙΚΑΣΑ. 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. 

 

   (3) Γηδαθηνξηθνέ Σέηινη πνπδψλ επί ησλ γλσζηηθψλ 
αληηθεηκέλσλ ησλ καζεκάησλ, θαζψο θαη επί ζπλαθνχο γλσζηηθνχ 
αληηθεηκέλνπ. Χο δηδαθηνξηθνί ηίηινη ζπνπδψλ ζεσξνχληαη νη Σίηινη - Πηπρία νη 
νπνίνη απνθηήζεθαλ απφ Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ 
εμσηεξηθνχ επηπέδνπ PhD. Οη ηίηινη πνπ απνθηήζεθαλ απφ Παλεπηζηεκηαθά 
Ιδξχκαηα ηεο αιινδαπήο λα ζπλνδεχνληαη θαη απφ βεβαίσζε ηζνηηκίαο απφ ην 
ΓΟΑΣΑΠ ή πξψελ ΓΙΚΑΣΑ. 

 



 

 

./. 

   (4) Πξνυπεξεζέα 
 
     (α) Θα κνξηνδνηείηαη κφλν ε πξνυπεξεζία 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 νπνίν ν ππνςήθηνο κεηέρεη ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία. 

 
    (β) Κάζε ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη απφ ηνλ 

αζθαιηζηηθφ ηνπ θνξέα ή ηνλ θνξέα απαζρφιεζήο ηνπ, βεβαίσζε ζηελ νπνία 
ζα θαίλεηαη ν αθξηβήο ρξφλνο πξνυπεξεζίαο. 

 

 4. ΓηθαηνινγεηηθΪ 

 
  Όζνη επηζπκνχλ λα πξνζιεθζνχλ ζηηο παξαπάλσ ζέζεηο πξέπεη λα 

ππνβάιινπλ ζηε ρνιή, ηα αθφινπζα έληππα - δηθαηνινγεηηθά: 
 
 

  α. ΤπνρξεσηηθΪ κε ηελ ππνβνιά αέηεζεο: 

 
   (1) Αίηεζε ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπο, 

φπσο απηά απνηππψλνληαη ζην δειηίν αζηπλνκηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο, καδί κε 
κία πξφζθαηε έγρξσκε θσηνγξαθία. Η αίηεζε πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκέλε, 
ππνγεγξακκέλε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ππνςήθηνπο θαη ζεσξεκέλεο γηα ην 
γλήζην ηεο ππνγξαθήο είηε απφ ην πιεζηέζηεξν Αζηπλνκηθφ Σκήκα είηε απφ 
Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ). ηελ αίηεζε ζα δειψλεηαη ππνρξεσηηθά 
απφ ηνλ ππνςήθην φηη είλαη ζε ζέζε λα αλαιάβεη έξγν θαη λα είλαη ζηε δηάζεζε 
ηεο TΔATX ζε νπνηαδήπνηε εθπαηδεπηηθή πεξίνδν - ψξα ζχκθσλα κε ην 
ρξνλνδηάγξακκα ιεηηνπξγίαο ηεο παξ. 8 ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη εάλ 
ελδηαθέξεηαη γηα ηε ζέζε ηνπ θαζεγεηή ή γηα ακθφηεξεο ηηο ζέζεηο ζε έλα ή 
πεξηζζφηεξα καζήκαηα. Σν έληππν ηεο αίηεζεο ηνπ Παξαξηήκαηνο «Α» ζα 
παξαιακβάλεηαη απφ ηε TΔATX. 

 
   (2) Φσηνηππίεο ησλ δχν φςεσλ ηνπ δειηίνπ αζηπλνκηθήο 

ηαπηφηεηαο ή ηνπ δηαβαηεξίνπ θαη ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ νηθνγελεηαθήο 
θαηάζηαζεο απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη ε ειιεληθή ηζαγέλεηα θαζψο θαη ν 
ηξφπνο θαη ε αθξηβήο εκεξνκελία θηήζεο. 

 
   (3) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86, ζηελ νπνία ζα δειψλνπλ 

φηη: 
 
    (α) Γελ θαηέρνπλ δεκφζηα ζέζε, ή ζηελ πεξίπησζε πνπ 

θαηέρνπλ ηελ θαηεγνξία, ην βαζκφ θαη ην είδνο ηεο θαηερφκελεο ζέζεο, έρνληαο 
ππφςε ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ Ν. 1256/82 θαη 1305/82, «Πεξί Πνιπζεζίαο».  

      
    (β) Γελ έρνπλ θαηαζέζεη αίηεζε ππνςήθηνπ σξνκίζζηνπ 

θαζεγεηή θαη ζε άιιε ρνιή ησλ ΔΓ ή ζε αληίζεηε πεξίπησζε ζε πνηεο ρνιέο 
έρνπλ θαηαζέζεη, ζε πνηα γλσζηηθά αληηθείκελα αλά ρνιή θαη γηα πφζεο ψξεο 
δηδαζθαιίαο αλά κάζεκα. 
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    (γ) Έρνπλ ιάβεη γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ - δηαηάμεσλ ηεο 

παξνχζαο πξνθήξπμεο ηεο ρνιήο. 
 
   (4) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86, ζηελ νπνία ζα δειψλνπλ 

φηη δελ δηψθνληαη γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Τπαιιειηθνχ 
Κψδηθα (Ν.3528/07), ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2α(3) ηεο παξνχζαο. 

      
   (5) Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, ζην νπνίν ζα παξαηίζεληαη ζχληνκα 

βηνγξαθηθά ζηνηρεία (νλνκαηεπψλπκν, έηνο θαη ηφπνο γέλλεζεο, ζεκεξηλή 
απαζρφιεζε, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, δηεχζπλζε θαη ηειέθσλα επηθνηλσλίαο), 
πξνυπεξεζία, εξγαζίεο, δεκνζηεχζεηο, κειέηεο, έξεπλεο, ζπκκεηνρή ζε 
ζπλέδξηα θ.ι.π. 

 
   (6) Πηπρία θαη δηπιψκαηα, αξκνδίσο επηθπξσκέλα θαη επίζεκα 

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

 
   (7) 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: 

   
    (α) Οη εξγαδφκελνη ζην δεκφζην θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα: 
 
     Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα ζε κήλεο, 

κέξεο ή ψξεο απαζρφιεζεο. Πέξαλ ηεο βεβαίσζεο ε πξνυπεξεζία λα 
δειψλεηαη απφ ηνλ ππνςήθην κε Τπεχζπλε Γήισζε. 

 
    (β) Οη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο: 
 
      1/ Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα φπσο 

παξαπάλσ. 
 
      2/ Με Τπεχζπλε Γήισζε ρσξηζηά απφ ηελ αίηεζε 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/86, φηη ε πξνυπεξεζία είλαη εθπαηδεπηηθή 
θαη ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο ζέζεο. 

 
      3/ Με ππνβνιή κίαο 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, ζχκθσλα κε ην 
Παξάξηεκα «Β» ηεο πξνθήξπμεο. 

  
    (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 
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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. 

 
    (δ) 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 ηνπ ππνςήθηνπο. Αλ ε πξνυπεξεζία έρεη ππνινγηζηεί σο 
αξηζκφο εκεξνκηζζίσλ ην ζχλνιν ησλ εκεξψλ απαζρφιεζεο λα δηαηξείηαη δηά 
ηνπ 25 ή αλ ε πξνυπεξεζία έρεη ππνινγηζηεί σο ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ 
εκεξνκελία έλαξμεο έσο ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο απαζρφιεζεο δηά ηνπ 30. 

 
  β.  Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αίηεζε θαη νη ππεχζπλεο δειψζεηο πξέπεη λα 

είλαη ζπκπιεξσκέλεο θαη ππνγεγξακκέλεο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ππνςεθίνπο 
θαη ζεσξεκέλεο γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο απφ νπνηαδήπνηε αξκφδηα αξρή, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν.2690/99 ά λα Ϋρνπλ εθδνζεέ 

κΫζσ ηεο Δληαέαο Φεθηαθάο Πχιεο ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο (gov.gr). 
Απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ εγθπξφηεηα ή κε ηεο ππνβαιιφκελεο αίηεζεο 
θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, είλαη ν ίδηνο ν ππνςήθηνο. 

 
  γ. Τπνςήθηνη πνπ γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο (π.ρ. απεξγία/ 

θηλεηνπνίεζε ππαιιήισλ ηνπ θνξέα έθδνζεο πηζηνπνηεηηθνχ/δηθαηνινγεηηθνχ, 
λνζειεία ζε λνζνθνκείν ηνπ ππνςεθίνπ) αδπλαηνχλ λα ππνβάινπλ ηα 
απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά θαη δηθαηνινγεηηθά, νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ εληφο 
ησλ ρξνληθψλ πεξηζσξίσλ ηεο πξνθήξπμεο, ηελ αίηεζή ηνπο ζπλνδεπφκελε 
απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86, ζηελ νπνία λα αλαθέξνπλ ηα αίηηα ηεο 
ελ ιφγσ αδπλακίαο. Σα ππφςε πηζηνπνηεηηθά/δηθαηνινγεηηθά δχλαηαη λα 
ππνβιεζνχλ εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο 
αηηήζεσλ θαη ε εμέηαζή ηνπο ελαπφθεηηαη ζηελ θξίζε είηε ηνπ Γηνηθεηή ηεο 
TΔATX είηε ηεο Σξηκεινχο Δπηηξνπήο. ε θάζε πεξίπησζε, πξνζφληα 
θηεζέληα κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ, δελ ζα 
ιακβάλνληαη ππφςε ζηε δηαδηθαζία επηινγήο. 

 

 5. Μνξηνδφηεζε ησλ Κξηηεξέσλ 
 
  α. Σν ζχλνιν ησλ κνξίσλ ηνπ ππνςεθίνπ πξνθχπηεη απφ ην 

άζξνηζκα φισλ ησλ κνξίσλ πνπ ιακβάλεη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ θξηηήξηα: 
 

   (1) Βαζηθφο Σέηινο πνπδψλ πνπ απαηηείηαη ζχκθσλα 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) Γεχηεξνο Βαζηθφο Σέηινο πνπδψλ, ζε αληηθείκελν 
ζπλαθέο κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο ζέζεο θαη ηεο απηήο εθπαηδεπηηθήο 
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βαζκίδαο κε ηνλ ηίηιν ζπνπδψλ πνπ απαηηείηαη ζχκθσλα κε  ηελ πξνθήξπμε: 
εθαηφ (100) κνλάδεο εθάπαμ.  

 

   (3) Μεηαπηπρηαθφο Σέηινο πνπδψλ 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) Μεηαπηπρηαθφο Σέηινο πνπδψλ εηήζηαο ηνπιάρηζηνλ 
θνίηεζεο ζε ζπλαθέο γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο ζέζεο. Οη κνλάδεο ηνπ βαζκνχ 
ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ππνινγηδφκελεο ζε δεθαβάζκηα θιίκαθα κε δχν δεθαδηθά 
ςεθία θαη πνιιαπιαζηαδφκελνο κε ηνλ αξηζκφ εβδνκήληα (70). 

 

   (5) Γηδαθηνξηθφ Γέπισκα ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο ζέζεο 
ή ζε ζπλαθέο γλσζηηθφ αληηθείκελν: πεληαθφζηεο κνλάδεο (500) εθάπαμ. 

 

   (6)  Πξνυπεξεζέα ζε Γεκφζην ά Ηδησηηθφ ΦνξΫα, φπνπ θάζε 
εκεξνινγηαθφο κήλαο πξνυπεξεζίαο ζα ιακβάλεη δεθαπέληε (15) κνλάδεο. 

 
   (7) Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ βεβαηψζεσλ αλαγλψξηζεο - 

ηζνηηκίαο απφ ην ΓΟΑΣΑΠ πνπ δελ αλαγξάθεηαη βαζκνινγία σο βαζκφο ηίηινπ 
ζπνπδψλ ηζρχνπλ ηα αλαγξαθφκελα ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ παξφληνο. 

 
  β. 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 (εάλ κφλν έλαο είλαη θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ 
ηίηινπ ζπνπδψλ πξνηηκάηαη απηφο έλαληη ηνπ ηζνβαζκνχληνο ππνςεθίνπ πνπ 
δελ είλαη θάηνρνο). 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). 

 

  γ. Γελ ζα κνξηνδνηνχληαη νη ηέηινη ζπνπδψλ πνπ δελ 

απαηηνχληαη απφ ηελ πξνθάξπμε, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα ηεο παξ. 1 ηεο 
παξνχζαο. 

 

 6. ΘΫκαηα Γηαδηθαζέαο 
 
  α. Η επηινγή απηψλ πνπ πξφθεηηαη λα απαζρνιεζνχλ σο 

σξνκίζζην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ γηα πεξηζζφηεξεο απφ 176 ψξεο, ζπλερείο ή 
δηαθεθνκκέλεο, ζα δηελεξγεζεί απφ Σξηκειή Δπηηξνπή, ε νπνία ζα ζπγθξνηεζεί 
κε δηαηαγή ηνπ Αξρεγνχ ΓΔ. Όηαλ ε δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζεο, ζπλερήο ή 
δηαθεθνκκέλε, δελ ππεξβαίλεη ηηο 176 ψξεο, ε επηινγή γίλεηαη απεπζείαο απφ 
ηνλ Γηνηθεηή ηεο TΔATX. Η έγθξηζε πξφζιεςεο - δηνξηζκνχ νινθιεξψλεηαη κε 
ηελ θχξσζε ηνπ νξηζηηθνχ πίλαθα επηηπρφλησλ απφ ηνλ θ. ΤΦΔΘΑ.         
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  β. H TΔATX θαηαξηίδεη νλνκαζηηθφ πίλαθα ηνπ ζπλφινπ ησλ 
θαηαηηζέκελσλ αηηήζεσλ, πνπ ππνβάιινληαη είηε ζην Γηνηθεηή ηεο ρνιήο είηε 
ζηελ Σξηκειή Δπηηξνπή, κε ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ. 

 
  γ. Ο Γηνηθεηήο ηεο TΔATX ή νη Σξηκειείο Δπηηξνπέο πξνβαίλνπλ 

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 

κάζεκα κε θζίλνπζα ζεηξά θαηφπηλ κνξηνδφηεζεο. 
 
   (2) Πίλαθα Πιεξνχλησλ ηηο πξνυπνζέζεηο πξφζιεςεο. Ο 

Πίλαθαο Πιεξνχλησλ ηηο πξνυπνζέζεηο πξφζιεςεο θαηαξηίδεηαη θαηά 
θζίλνπζα ζεηξά κε βάζε ηε κνξηνδφηεζε. 

  
   (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 ή Τπεξεζηαθή 

Αλαθνξά ηνπ Γηνηθεηή ηεο TΔATX. 
 
  δ. Σν Γεληθφ Δπηηειείν ηξαηνχ, κφιηο παξαιάβεη ηνπο παξαπάλσ 

πίλαθεο, ππνβάιιεη ηεξαξρηθά εηζήγεζε πξνο ηνλ θ. ΤΦΔΘΑ, πξνθεηκέλνπ λα 
θπξσζεί ν Πίλαθαο Δπηηπρφλησλ γηα ηελ πξφζιεςε θαζψο θαη ν Πίλαθαο 
Δπηιαρφλησλ, έηζη ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηεο άκεζεο αλαπιήξσζεο 
εθείλσλ, πνπ δε ζα απνδερζνχλ ην δηνξηζκφ ή ζα παξαηηεζνχλ. 

   
  ε. Μεηά ηε ιήςε απφθαζεο πεξί ηεο πξφζιεςεο ηνπ πξνζσπηθνχ 

απφ ηνλ θ. ΤΦΔΘΑ, αλαξηάηαη ν Πξνζσξηλφο Πίλαθαο Δπηηπρφλησλ απφ ηε 
TΔATX, ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ (ζηελ Πχιε ηεο), ζηε δηεχζπλζε: νδφο 
Λεσθφξνο Γεκνθξαηίαο, Σ.Κ. 13561, Άγηνη Αλάξγπξνη Αηηηθήο [ηξαηφπεδν «Θ. 
ΚΟΚΙΝΑ (301 ΔΒ)]», θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΓΔ (www.αrmy.gr).  

 
  ζη. Δλζηάζεηο Τπνςεθίσλ: 
 
   (1) Οη ππνςήθηνη έρνπλ δηθαίσκα λα ππνβάινπλ ελζηάζεηο, ε 

πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ νπνίσλ νξίδεηαη ζε 10  εκέξεο θαη ζα αξρίδεη ηελ 
επφκελε εκέξα απφ ηελ αλάξηεζε ηνπ Πξνζσξηλνχ Πίλαθα Δπηηπρφλησλ. Οη 
ελζηάζεηο θαηαηίζεληαη είηε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνζσπηθά, ή απφ λφκηκα 
εμνπζηνδνηεκέλν πξνο ηνχην άηνκν, ζηελ έδξα ηεο ρνιήο, είηε κε ζπζηεκέλεο 
επηζηνιέο, κέζσ ηνπ Κξαηηθνχ Σαρπδξνκείνπ ή Ιδησηηθψλ ηαρπδξνκηθψλ 
Τπεξεζηψλ (Courier), είηε κε κεραληθφ κέζν (ηειενκνηνηππία ζηνλ αξηζκφ 210 - 
2613396). Μεηά ηελ παξέιεπζε ησλ 10 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ νη ελζηάζεηο ζα 
είλαη εθπξφζεζκεο θαη σο εθ ηνχηνπ ζα απνξξίπηνληαη. 
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        (2) Καη΄ εμαίξεζε νη ππνςήθηνη πνπ ζα ππνβάιινπλ έλζηαζε κε 
κεραληθφ κέζν, ζα πξέπεη ην αξγφηεξν εληφο 5 εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηεο 
πξνζεζκίαο, λα θαηαζέζνπλ έγγξαθν κε ηελ ηδηφρεηξε ππνγξαθή ηνπο θαη ηδίνπ 
πεξηερνκέλνπ κε απηφ ηεο ελζηάζεσο πνπ παξέιαβε ε ρνιή, άιισο ε 
έλζηαζε ζα θξίλεηαη σο εθπξφζεζκε. 

 
   (3) Δπί ησλ ππνβαιινκέλσλ ελζηάζεσλ, ζπληάζζεηαη ζρέδην 

απαληεηηθήο επηζηνιήο, απφ ηνλ Γηνηθεηή ηεο TΔATX ή ηελ Σξηκειή 
Δπηηξνπή, ην νπνίν ππνβάιιεηαη ζηνλ θ. ΤΦΔΘΑ, πνπ απνθαίλεηαη ηειηθά επί 
ησλ ελζηάζεσλ. 

 
  δ. Δθφζνλ ππνςήθηνο αηηεζεί ηε γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

άιισλ ππνςεθίσλ, εληφο ηεο πξναλαθεξφκελεο πξνζεζκίαο, απηφ είλαη 
δπλαηφλ δηά επηηφπηαο εμέηαζεο ζηε TΔATX θαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηα 
δηθαηνινγεηηθά ησλ επηηπρφλησλ ζπλππνςεθίσλ γηα ηελ θάιπςε ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο. ηελ πεξίπησζε απηή, απαηηείηαη κε κέξηκλα ηεο 
TΔATX ελεκέξσζε ηνπ ππνθεηκέλνπ, δειαδή ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ ζην 
νπνίν αλαθέξνληαη ηα δεδνκέλα. 

 
  ε. Με ηελ απάληεζε επί ησλ ελζηάζεσλ ή κε ηελ άπξαθηε 

πξνζεζκία ππνβνιήο ηνπο, ην Γεληθφ Δπηηειείν ηξαηνχ εηζεγείηαη ηελ θχξσζε 
ηνπ Οξηζηηθνχ Πίλαθα Δπηηπρφλησλ γηα πξφζιεςε απφ ηνλ ΤΔΘΑ ή ηνλ 
αξκφδην ΤΦΔΘΑ, ν νπνίνο αθνινχζσο αλαξηάηαη απφ ηε ρνιή, ηελ επφκελε 
εκέξα απφ ηελ επίζεκε παξαιαβή ηνπ, ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ (ζηελ 
Πχιε ηεο TΔATX), ζην ηξαηφπεδν «Θ. ΚΟΚΙΝΑ (301 ΔΒ)», ζηε δηεχζπλζε 
νδφο Λεσθφξνο Γεκνθξαηίαο, Σ.Κ. 13561, Άγηνη Αλάξγπξνη Αηηηθήο θαη ζην 

Γηαδίθηπν (www.αrmy.gr θαη ΓΙΑΤΓΔΙΑ). Ο θνηλνπνηεκΫλνο Οξηζηηθφο 

Πέλαθαο Δπηηπρφλησλ δελ επηδΫρεηαη πεξαηηΫξσ ελζηΪζεσλ. 
 
  ζ. Οη πξνο πξφζιεςε πξνζέξρνληαη εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 

10 εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ αλάξηεζε ηνπ Οξηζηηθνχ Πίλαθα Δπηηπρφλησλ 
θαη ππνγξάθνπλ αηνκηθή ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ 
ρξφλνπ γηα ηελ αλάζεζε δηδαθηηθνχ έξγνπ κε σξηαία αληηκηζζία, κε ηνπο 
απαξαίηεηνπο φξνπο – δηαηάμεηο. Δπηπιένλ, απαηηείηαη ε θαηάζεζε ησλ 
παξαθάησ: 

 
   (1) Γλσκάηεπζε παζνιφγνπ ή γεληθνχ ηαηξνχ θαη ςπρηάηξνπ είηε 
ηνπ δεκνζίνπ είηε ηδησηψλ ή γλσκάηεπζε αξκφδηαο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο, 
φπσο νξίδεη ην άξζξν 7 ηνπ Ν.4210/13. 
 
   (2) Τπεχζπλε δήισζε, φηη ζπλαηλεί ζηελ απηεπάγγειηε εθ 
κέξνπο ηεο Τπεξεζίαο αλαδήηεζε Πηζηνπνηεηηθνχ ηξαηνινγηθήο Καηάζηαζεο 
ηχπνπ Α΄, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε εθπιήξσζε ησλ ηξαηησηηθψλ 
Τπνρξεψζεσλ ή ε λφκηκε απαιιαγή (γηα ηνπο άξξελεο) θαη Αληηγξάθνπ 
Πνηληθνχ Μεηξψνπ Γεληθήο Υξήζεο απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο. 
 
   (3) ε πεξίπησζε αδπλακίαο ππνβνιήο απφ επηηπρφληα, γηα 
νπνηνλδήπνηε ιφγν, ησλ παξαπάλσ παξαζηαηηθψλ - δηθαηνινγεηηθψλ, θαζψο 
θαη ζε πεξίπησζε πνπ απφ ηα ππνβαιιφκελα έγγξαθα, δελ πξνθχπηεη ε θηήζε 
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ησλ απαηηνχκελσλ πξνζφλησλ ή πξνθχπηνπλ θσιχκαηα δηνξηζκνχ, 
δηαγξάθεηαη απφ ηνλ Πίλαθα Δπηηπρφλησλ θαη θαιείηαη γηα πιήξσζε ηεο ζέζεο 
ν ακέζσο επφκελνο επηιαρφληαο, θαηφπηλ ελεκέξσζή ηνπ θαη κε απεπζείαο 
επηινγή ηνπ Γηνηθεηή ηεο ΣΔΑΣΥ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη πξνο ην ΓΔ θαη 
θπξψλεηαη απφ ηνλ θ. ΤΦΔΘΑ. 

 

  η. Ζ ΣΔΑΣΥ 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 πεξίπησζε πνπ κε ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ θαηάζεζε 

ππνςεθηνηήησλ δηαπηζησζεί πσο δελ έρνπλ θαιπθζεί φιεο νη 
πξνθεξπζζφκελεο ζέζεηο, ηφηε δχλαηαη ε ΣΔΑΣΥ λα εθδψζεη ηελ πξνθήξπμε 
αθφκα κία θνξά, αθνινπζψληαο ηελ πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζία. 

 
  ηβ. ε φζεο πεξηπηψζεηο, νη πξνο πξφζιεςε δηδάζθνληεο δελ 

πξνζέιζνπλ γηα αλάιεςε ππεξεζίαο ή απνρσξήζνπλ πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο 
ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεο πξφζιεςήο ηνπο, κπνξεί λα αληηθαζίζηαληαη απφ ηνλ 
ακέζσο επφκελν επηιαρφληα, κε απεπζείαο επηινγή ηνπ Γηνηθεηή ηεο ΣΔΑΣΥ, 
ε νπνία θνηλνπνηείηαη πξνο ην ΓΔ θαη θπξψλεηαη απφ ηνλ θ. ΤΦΔΘΑ. 

 
       ηγ. Η Τπεξεζία, δηαηεξεί ην δηθαίσκα εμέηαζεο ιχζεο ηεο 

ζχκβαζεο εξγαζίαο, αθνχ εμαληιήζεη φια ηα πεξηζψξηα, πνπ ππνγξάθεηαη 
κεηαμχ απηήο θαη ηνπ δηνξηζζέληνο θαζεγεηή, φηαλ απηφο δειψζεη φηη, δελ είλαη 
ζε ζέζε λα εθαξκφζεη – αθνινπζήζεη ην εγθεθξηκέλν πξφγξακκα εθπαίδεπζεο 
ηεο ΣΔΑΣΥ. 

 
  ηδ. Η Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα θάλεη επαιήζεπζε ηεο 

γλεζηφηεηαο φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ ησλ ππνςεθίσλ 
θαζεγεηψλ πνπ δηνξίζζεθαλ. Τπνςήθηνο, ν νπνίνο ζηελ αίηεζή ηνπ 
δηαιακβάλεη ςεπδή ή αλαθξηβή ζηνηρεία, πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαηάηαμή ηνπ 
ζηνλ πίλαθα ζεηξάο πξνηεξαηφηεηαο ή δελ ζπκπιεξψλεη φια ηα ζηνηρεία ηεο 
αίηεζεο πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζεηξάο πξνηεξαηφηεηαο 
ηνπ ζηνλ αληίζηνηρν πίλαθα, απνβάιιεηαη απφ ηε δηαδηθαζία κε ζρεηηθή 
απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο ΣΔΑΣΥ ή Σξηκεινχο Δπηηξνπήο. ε πεξίπησζε δε, 
πνπ απνθαιπθζεί φηη, δηνξίζζεθε κε βάζε ςεπδή θαη αλαιεζή δηθαηνινγεηηθά, 
ζα αλαθαιείηαη ν δηνξηζκφο ηνπ θαη ζα θηλείηαη ε δηαδηθαζία γηα ηελ πνηληθή ηνπ 
δίσμε. 

 

 7. ΛνηπΫο ΓηαηΪμεηο 

 
  α. Η δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζεο σξνκίζζηνπ πξνζσπηθνχ δε 

κπνξεί λα  ππεξβαίλεη θαη' έηνο ηηο νθηαθφζηεο νγδφληα (880) ψξεο γηα θάζε 
άηνκν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ζρεηηθήο Ν.2026/92. 

 
  β. Οη δεκφζηνη ππάιιεινη πξνζιακβάλνληαη κφλν γηα καζήκαηα 

ησλ νπνίσλ νη ψξεο δηδαζθαιίαο δελ ζα ππεξβαίλνπλ ηηο 400 ψξεο ζπλνιηθά. 
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Μεληαίσο, δηθαηνχληαη γηα ηε δηδαζθαιία απνδεκίσζε κέρξη ζαξάληα (40) ψξεο 
ην κήλα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ζρεηηθήο ΚΤΑ η.β΄ 71/19 Ιαλ 18. 

 
  γ. Οη θαηά ην παξειζφλ δηνξηζζέληεο απαηηείηαη λα ππνβάινπλ 
πέξαλ ηεο αίηεζεο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε παξνχζα 
πξνθήξπμε. 
 
  δ. Οη ελδηαθεξφκελνη γηα πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο καζήκαηα, ζα 
ππνβάιινπλ κφλν 1 θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ θαη ζηελ αίηεζε ζα δειψλνληαη 
ππνρξεσηηθά απφ ηνλ ππνςήθην ηα καζήκαηα γηα ηα νπνία ππνβάιεη 
ππνςεθηφηεηα. 
 
  ε. Οη θάθεινη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ ππνςεθίσλ ζα ηεξεζνχλ 
ζηε ΣΔΑΣΥ κέρξη ηελ ιήμε ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο. Μεηά ην πέξαο απηνχ 
θαηαζηξέθνληαη ζπληάζζνληαο ζρεηηθφ πξσηφθνιιν θαηαζηξνθήο, πιελ απηψλ 
πνπ ζα επηζηξαθνχλ ζηνπο ππνςεθίνπο θαηφπηλ αηηήζεψο ηνπο.  
 
  ζη. Γελ είλαη δπλαηή ε ζπκπιήξσζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ 
ππνςεθίσλ κεηά ην πέξαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. Δπηπιένλ, ε ΣΔΑΣΥ δελ 
ππνρξενχηαη λα θαιεί ηνπο ππνςήθηνπο, ησλ νπνίσλ ηα θαηαηηζέκελα 
δηθαηνινγεηηθά είλαη ειιηπή, γηα ζπκπιήξσζε απηψλ. 

 
  δ. Η ΣΔΑΣΥ δελ ζα θάλεη δεθηά πηζηνπνηεηηθά/δηθαηνινγεηηθά πνπ 

ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα, κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο 
αηηήζεσλ, πιελ ηεο πεξίπησζεο ηεο παξ. 4γ ηεο παξνχζαο.  
 

 8. Πξφγξακκα Λεηηνπξγέαο ηεο ΣΔΑΣΥ 
 
  Η εθπαίδεπζε δηεμάγεηαη ζηε ρνιή απφ  01 επ 20 έσο 30 Ινπλ 21, 
απφ Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή θαη ψξεο 07:30 - 14:40, πιελ αξγηψλ 
Υξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα θαη Δπίζεκσλ Αξγηψλ θ.ιπ. Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα 
είλαη ζε ζέζε λα αλαιάβνπλ έξγν θαη λα είλαη ζηε δηάζεζε ηεο ρνιήο ζε 
νπνηαδήπνηε εθπαηδεπηηθή πεξίνδν - ψξα.  
 

 9. Υξνληθά ΓηΪξθεηα χκβαζεο 
 
  α. Η ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ηαυηίζεηαι με αυηή ηης 
εκπαίδευζης ζηη Σχολή, ε νπνία ζα δηεμαρζεί απφ 01 επ 20 έσο 30 Ινπλ 21, 
απφ Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή θαη ψξεο 07:30 - 14:40, πιελ αξγηψλ 
Υξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα θαη Δπίζεκσλ Αξγηψλ θ.ιπ.  
 
  β. Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αλαιάβνπλ έξγν θαη 
λα είλαη ζηε δηάζεζε ηεο ρνιήο ζε νπνηαδήπνηε εθπαηδεπηηθή πεξίνδν – ψξα 
θαηά ηελ παξαπάλσ ρξνληθή δηάξθεηα.  
 

 10. ΟηθνλνκηθΫο ΠαξνρΫο – Απνδεκέσζε 

 
       Η σξηαία απνδεκίσζε ησλ θαζεγεηψλ  θαζνξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηεο ηζρχνπζαο Κνηλήο Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Άκπλαο θαη 
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Οηθνλνκηθψλ (ΚΤΑ η.β΄ 71/19 Ιαλ 18), κε βάζε ηα απαηηνχκελα πξνζφληα ησλ 
πξνο θάιπςε ζέζεσλ ζηελ παξ. 1 ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο θαη φρη ηα 
θαηερφκελα απφ ηνπο ππνςεθίνπο. 
 

 11. Τπνβνιά Αηηάζεσλ 

 

       α. Ζ ππνβνιά ησλ αηηάζεσλ κε ηα απαξαέηεηα δηθαηνινγεηηθΪ 

γηα ηελ πξφζιεςε, ζα γέλεηαη πξνζσπηθΪ απφ ηνπο ππνςεθένπο ζηε 

ΣΔΑΣΥ, απφ ηελ (εκεξνκελέα)…………. (κάλαο) 2020 κΫρξη θαη ηελ 

(εκεξνκελέα)…………(κάλαο)……….2020 (15 εκΫξεο απφ ηελ εκεξνκελέα 

δεκνζηνπνέεζεο ηεο πξνθάξπμεο), ζηε δηεχζπλζε: «ρνιά Σερληθάο 

Δθπαηδεχζεσο Αμησκαηηθψλ Σερληθνχ (ΣΔΑΣΥ)», ηξαηφπεδν «Θ. 

ΚΟΚΗΝΑ (301 ΔΒ)», νδφο Λεσθφξνο Γεκνθξαηέαο, Σ.Κ. 13561 Άγηνη 

ΑλΪξγπξνη Αηηηθάο. 

 

  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 Αμησκαηηθψλ Σερληθνχ (ΣΔΑΣΥ)», ηξαηφπεδν «Θ. 

ΚΟΚΗΝΑ (301 ΔΒ)», νδφο Λεσθφξνο Γεκνθξαηέαο, Σ.Κ. 13561 Άγηνη 

ΑλΪξγπξνη Αηηηθάο, θαη εκεξνκελέα θαηΪζεζεο ζην ηαρπδξνκεέν 

(εκεξνκελέα)…………. (κάλαο)……………..2020.  

 

  γ. Σνλέδεηαη φηη, κεηΪ ηελ παξαπΪλσ εκεξνκελέα δελ ζα 

γέλεηαη δεθηά νπνηαδάπνηε αέηεζε ά Ϋγγξαθν. 
 
    δ. Δπηθνηλσλία – Πιεξνθνξίεο 
 
   Πιεξνθνξίεο θαη ιεπηνκέξεηεο παξέρνληαη απφ ηελ εκέξα 

δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο 
ησλ αηηήζεσλ απφ ηε ρνιή Σερληθήο Δθπαίδεπζεο Αμησκαηηθψλ Σερληθνχ 
(ΣΔΑΣΥ), ηηο εξγάζηκεο εκέξεο απφ 08:00 έσο 14:00 θαη ζηα ηειέθσλα 210 – 
2611682, 210- 2613396. 

 
 
       Αζήλα,…………….. 2020 

                                   
              -Ο- 
           ΓΚΣΗ ηεο ρνιήο 
 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
 
«Α» Αίηεζε Τπνςεθίσλ γηα Πξφζιεςε σο «Χξνκίζζην Γηδαθηηθφ 

Πξνζσπηθφ» ζηε ΣΔΑΣΥ ην Αθαδεκατθφ Έηνο 2020 – 2021. 
 
«B» Τπεχζπλε Γήισζε Πξνυπεξεζίαο Τπνςεθίνπ ζε Δθπαηδεπηηθά 

Καζήθνληα πλαθή κε ην Αληηθείκελν ηεο Πξνο Πιήξσζε Θέζεο «Χξνκίζζηνπ 
Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ» ζηε ΣΔΑΣΥ ην Αθαδεκατθφ Έηνο 2020 - 2021. 
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    ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΠΔΧ 
    ΑΞΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΟΤ (ΣΔΑΣΥ) 
    ΓΡΑΦΔΙΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΔΧ  
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΗΝ     Αζήλα, 30 Aπξ 20 
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ     

 

(ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ) 
 
                                               Α/Α ΑΙΣΗΔΧ.................ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ 

 
 

ΠΡΟΟΥΖ 
Η θσηνγξαθία λα ζθξαγηζζεί απφ ηελ ίδηα Αξρή πνπ ζα ζεσξήζεη ην 

γλήζην ηεο ππνγξαθήο. 
 

ΑΗΣΖΖ  ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ ΓΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ 

ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ  ΣΖ ΣΔΑΣΥ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2020 - 2021 
 

 Α. ΠΡΟ:............................................................................. 
 
 Β. ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ 
 
  1. ΑΡΙΘΜΟ ΑΣΤΝΟΜΙΚΟΤ ή ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ:  
 
  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:....................................... 
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   ΑΡΙΘΜΟ:................................. 
 
   ΠΟΛΗ:.......................................           Σ.Κ:..................... 
 
   Α.Σ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ:......................................... 
 
   ΣΗΛ. ΟΙΚΙΑ (ΣΑΘΔΡΟ - ΚΙΝΗΣΟ):................................... 
 
   ΣΗΛ. ΔΡΓΑΙΑ:................................................................. 
 
  11. Δίκαη έγγακνο ΝΑΙ (Ν) ή ΟΥΙ (Ο) 
 
  12. Έρσ ..................ηέθλν (-α). 
 
  13. Έρσ/Γελ έρσ εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο κνπ ππνρξεψζεηο 

(γηα άξξελεο ππνςεθίνπο). 
 
  14. Καηέρσ/Γελ θαηέρσ Γεκφζηα ζέζε. 
   ................................................................. 
  15. Σίηινη ζπνπδψλ. 
   ..................................... 
   ..................................... 
   ..................................... 
   .................................... 
 
  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 ηα καζήκαηα 
φπσο απηά αλαγξάθνληαη ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε
 ...................................................................................... 

 ...................................................................................... 
 ...................................................................................... 
 ...................................................................................... 
  17.   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 φια είλαη πξαγκαηηθά 
θαη πιήξε. 

 
  18.    Δίκαη ζε ζέζε λα αλαιάβσ έξγν θαη είκαη ζηε δηάζεζε ηεο 

ρνιήο ζε νπνηαδήπνηε εθπαηδεπηηθή πεξίνδν – ψξα, ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ 
ρξνλνδηάγξακκα ιεηηνπξγίαο ηεο παξ. 8 ηεο πξνθήξπμεο. 

 
 
                                                                 Αζήλα,….…….2020 
 
           Τπνγξαθή                      
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    ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΠΔΧ 
    ΑΞΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΟΤ (ΣΔΑΣΥ) 
    ΓΡΑΦΔΙΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΔΧ  
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Β» ΣΗΝ     Αζήλα, 30 Aπξ 20 
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ     

                       ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 

 

     ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ  
                                                                   (άξζξν 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: ΣΔΑΣΥ 

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.:  Σ
Κ: 

 

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ 
(Fax):  

Γ/λζε Ηιεθηξνλ. 
Σαρπδξνκείνπ 

(e- mail):  
 

             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 αλαγξαθφκελα ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο ζηνηρεία, γηα ηελ απφδεημε ηεο 
πξνυπεξεζίαο κνπ ζε εθπαηδεπηηθά θαζήθνληα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνο 
πιήξσζε ζέζεο είλαη αθξηβή  

….................................................................................................................................... 
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(1) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο. 

(2),(3),(4) Σα αληίζηνηρα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηα θαηαζέησ κε ηελ αέηεζε ζπκκεηνράο κνπ. 

 

ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΠΡΟΩΠΖΡΔΗΑ
(1) 

(Καηαγξάθεηαη απφ ηνλ ππνςήθην ην ζχλνιν ηεο πξνυπεξεζίαο) 

 

α

α/α 
Απφ Έσο 

(α) (β) 

ΦνξΫαο 

Απαζρφιεζεο 

- Δξγνδφηεο 

Καηεγνξέα 

ΦνξΫα  
(2) 

Αληηθεέκελν 

Απαζρφιεζεο 

(Γηδαζθφκελν ΜΪζεκα) 

  

Μάλεο  

Απαζρφιεζεο 

ΖκΫξεο 

Απαζρφιεζεο 

  

          

          

          

          

          

          

          

ΤΝΟΛΟ        

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 

ΜΖΝΧΝ 

ΠΡΟΩΠΖΡΔΗΑ
(3

 

       

     
 

         (1) Αλ ν ρψξνο ηνπ παξαπάλσ πίλαθα δελ επαξθεί, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη δεχηεξν έληππν ππεχζπλεο               
δήισζεο. 

Τίηλος ζποσδών 
(2) 

Εκπαιδεσηικό ίδρσμα Ημερομηνία κηήζης   

   

   

     
   Άδεια άζκηζης επαγγέλμαηος (όποσ 
απαιηείηαι) 

(3) 
  Φορέας τορήγηζης ασηής Ημερομηνία λήυης   

   

     
Αζθαλιζηικός θορέας 

(4) 
 Σσνολική διάρκεια αζθάλιζης ζε μήνες   
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                      (2) πκπιεξψλεηαη θαηά πεξίπησζε κε «Η» ή «Γ», αλΪινγα κε ηελ θαηεγνξέα ηνπ θνξΫα   απαζρφιεζεο, 

φπνπ Η: 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 δηΪ ηνπ 25 (αλ ε πξνυπεξεζία έρεη ππνινγηζηεί σο 

αξηζκφο εκεξνκηζζίσλ) ή δηΪ 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). 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Αζήλα………………2020 

 

Ο/Η Γειψλ......... 

 

 

 

Τπνγξαθή 


