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ΜΔ ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΙΓΙΧΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ
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Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΘΝΙΚΗ ΑΜΤΝΑ
ΚΑΙ
Η ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΔΘΝΙΚΗ ΑΜΤΝΑ
Έρνληαο ππφςε :
α. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΝΓ 562/1970 (Α΄127 «Πεξί ηξαηησηηθήο ρνιήο
Αμησκαηηθψλ σκάησλ».
β. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΒΓ 46/1973 (Α΄13) «Πεξί Κπξψζεσο Οξγαληζκνχ Α».
γ. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 410/1988 (Α΄191).
δ. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 2026/1992 (Α΄43).
ε. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2190/1994 (Α΄28).
ζη. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3528/2007 (Α΄26).
δ. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/14 (Α΄74).
ε. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 4440/2016 (Α΄224).
ζ. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3879/10 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 4485/17 (άξζξν
78 παξ 4) (ΦΔΚ Α 114/4.8.17).
η. Σηο δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ κε Αξηζκ. Φ. 840/2/8277/.82/11 Ιαλ 18 (Β΄ 71).
ηα. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 88/2018 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ Αλαπιεξσηή
Τπνπξγνχ θαη Τθππνπξγψλ» (ΦΔΚ Α΄ 160).
ηβ. Τπ. Αξηζ. ΦΔΚ Β΄ 4085 Απνθάζεηο Αλάζεζεο Αξκνδηνηήησλ ζηνλ
Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Δζληθήο Άκπλαο θαη Τθππνπξγφ Δζληθήο Άκπλαο.
ηγ. Σε Φ. 813/2/1382424/.57/08 Ιαλ 18/Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο ηνπ
ΓΔ/ΓΟΙ.
ηδ. Φ. 300/151/308680/.3613/7 Ινπλ 18/ΓΔΔΘΑ/Β2 Απφθαζε Γληή Β΄ Κιάδνπ
ΓΔΔΘΑ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην Γεληθφ Πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο αθαδεκατθνχ
έηνπο 2018 – 2019.
ηε. Φ. 390/14/3186/.826/11 Ματ 18/Α.
ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ
ηελ πιήξσζε επηά (7) ζέζεσλ θαζεγεηψλ γηα ηε ηξαηησηηθή ρνιή
Αμησκαηηθψλ σκάησλ πνπ εδξεχεη ζην ηξαηφπεδν «ΦΧΚΑ», νδφο Πιήζσλνο
Γεκηζηνχ 1 Θεζζαινλίθε, γηα ηελ θάιπςε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ έηνπο 2018 2019, κε χκβαζε Δξγαζίαο Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ θαη σξηαία
απνδεκίσζε, φπσο παξαθάησ :
./.
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Μάθημα

Θέζη

1
2
3
4
5
6
7

Διιεληθή Γιψζζα
Ιζπαληθή Γιψζζα
Γαιιηθή Γιψζζα
Μνπζηθή (Βπδαληηλή Υνξσδία)
Μνπζηθή (Δπξσπατθή Υνξσδία)
Καιαζνζθαίξηζε Αλδξψλ-Γπλαηθψλ
Πεηνζθαίξηζε Αλδξψλ Γπλαηθψλ

1
1
1
1
1
1
1

ύνολο Ωρών
Ανά Δκπαιδεσηή
120
170
170
54
54
170
170

2. Απαηηνχκελα Γεληθά Πξνζφληα :
α. Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα πιεξνχλ ηα παξαθάησ απαηηνχκελα γεληθά
πξνζφληα :
(1)

Να είλαη Έιιελεο πνιίηεο.

(2) Οη πνιίηεο θξαηψλ - κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απνθιείνληαη
απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο γηα ιφγνπο δηαζθάιηζεο ηεο εζληθήο άκπλαο ηεο
ρψξαο θαη ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο, θαζψο νη ζέζεηο ζπλάπηνληαη κε θαζήθνληα πνπ
ζπλεπάγνληαη έκκεζε ζπκκεηνρή ζηελ άζθεζε δεκφζηαο εμνπζίαο θαη πξφζβαζε ζε
ρψξνπο θαη έγγξαθα πςίζηεο αζθάιεηαο. (Πξαθηηθά επεμεξγαζίαο 492/2002 &
61/2004 ΣΔ, Δ΄ Σκήκα).
(3)

Να κελ έρνπλ ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηψκαηα.

(4) Να κελ δηψθνληαη ή έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα ηα πνηληθά αδηθήκαηα
ησλ άξζξσλ 8 θαη 9 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα (Ν.3528/07).
(5) Οη άξξελεο ππνςήθηνη, λα έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο
ππνρξεψζεηο ή λα έρνπλ λφκηκα απαιιαγεί απφ απηέο, θαηά ηνλ ρξφλν πξφζιεςήο
ηνπο.
(6)

Να έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 21ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο.

(7) 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.
(8) 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.
(9) ε πεξίπησζε πνπ θαηέρνπλ δεκφζηα ζέζε, λα κελ ππφθεηληαη
ζηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ Ν. 1256/82 θαη 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
πξφζιεςεο, κε εμαίξεζε ην πξνζφλ ηεο εθπιήξσζεο ησλ ζηξαηησηηθψλ
ππνρξεψζεσλ, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα έρνπλ εθπιεξσζεί σο ηελ εκεξνκελία
πξφζιεςεο.
./.
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3.

Απαηηνχκελα Δηδηθά Πξνζφληα
α. Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ :
(1) Βαζηθφ ηίηιν ζπνπδψλ γηα θάζε κάζεκα σο εμήο :
(α) Γηα ην κάζεκα «Διιεληθή Γιψζζα» :

1/
Πηπρίν ΑΔΙ Φηινινγίαο ή Ιζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ή
Φηινζνθίαο - Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ή Φηινζνθίαο θαη Παηδαγσγηθήο ή
Ιζηνξίαο Αξραηνινγηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Αλζξσπνινγηθψλ πνπδψλ ή Φηινζνθίαο
ή Ιζηνξηθψλ Αξραηνινγηθψλ θαη Γηαρεηξηζηηθψλ Πνιηηηζκηθψλ Αγαζψλ ή Ιζηνξίαο θαη
Δζλνινγίαο ή Φηινζνθηθψλ θαη Κνηλσληθψλ πνπδψλ ή Ιζηνξίαο»
2/
Πηπρίν Άξηζηεο ή Πνιχ Καιήο Γλψζεο Ξέλεο Γιψζζαο
ζηελ Αγγιηθή ή ηελ Γαιιηθή.
(β) Γηα ηα καζήκαηα «Ιζπαληθή θαη Γαιιηθή Γιψζζα» πηπρίν ΑΔΙ
Φηινινγίαο ηεο αληίζηνηρεο γιψζζαο. Σν πηπρίν ζα πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ
Σκήκα Διιεληθνχ ή μέλνπ παλεπηζηεκίνπ, ην νπνίν απνλέκεη πηπρίν ζην αληίζηνηρν
γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο ή ζε ζπλάθεηα πξνο απηφ. Η βαζκνινγία ηνπ
πηπρίνπ πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζε δεθαβάζκηα θιίκαθα.
(γ) Γηα ηα καζήκαηα «Μνπζηθήο» (δηδαζθαιία βπδαληηλήο θαη
επξσπατθήο ρνξσδίαο), πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο κνπζηθψλ ζπνπδψλ ηνπ Ινλίνπ
Παλεπηζηεκίνπ ή πηπρίν. δίπισκα βπδαληηλήο/ επξσπατθήο κνπζηθήο απφ σδείν
αλαγλσξηζκέλν απφ ην θξάηνο θαη επηθπξσκέλν απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη
Αζιεηηζκνχ.
(δ) Γηα ηελ εθπαίδεπζε/πξνπφλεζε ησλ νκάδσλ Καιαζνζθαίξηζεο
θαη Πεηνζθαίξηζεο Αλδξψλ Γπλαηθψλ πηπρίν ΑΔΙ Διιεληθνχ ή μέλνπ παλεπηζηεκίνπ,
ηκεκάησλ θπζηθήο αγσγήο θαη αζιεηηζκνχ Η βαζκνινγία ηνπ πηπρίνπ πξέπεη λα
αλαθέξεηαη ζε δεθαβάζκηα θιίκαθα.
(2)
Μεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ, αλαγλσξηζκέλν θαηά ηηο νηθείεο
δηαηάμεηο, ζηνλ νπνίν αλαγξάθεηαη ν αθξηβήο βαζκφο θαη ην έηνο θηήζεο. Χο
κεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ ζεσξείηαη ν ηίηινο θαη ην πηπρίν επηπέδνπ
Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο (Master), εηήζηαο ηνπιάρηζηνλ θνίηεζεο
πνπ απνθηήζεθε απφ ΑΔΙ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ κε εηδίθεπζε ζηα αληηθείκελα
ησλ πξνθεξπγκέλσλ ζέζεσλ, θαζψο θαη ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Η
βαζκνινγία ηνπ πηπρίνπ λα αλαθέξεηαη ζε δεθαβάζκηα θιίκαθα.
(3)
Πξνυπεξεζία ζην δεκφζην ή ζηνλ ηδησηηθφ θνξέα, ζε
εθπαηδεπηηθά θαζήθνληα, ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνο πιήξσζε ζέζεο, κεηά
ηελ απφθηεζε ηνπ βαζηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ, κε ηνλ νπνίν κεηέρνπλ ζηε δηαγσληζηηθή
δηαδηθαζία θαη θαηά ηηο πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη άδεηα άζθεζεο
επαγγέικαηνο, κεηά ηε ιήςε ηεο άδεηαο.
β.
Οη ηίηινη πνπ απνθηήζεθαλ απφ Παλεπηζηεκηαθά Ιδξχκαηα ηεο
αιινδαπήο ζπλνδεχνληαη απφ βεβαίσζε ηζνηηκίαο απφ ην ΓΟΑΣΑΠ ή πξψελ
ΓΙΚΑΣΑ. Σα μελφγισζζα έγγξαθα λα είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα θαη λφκηκα
κεηαθξαζκέλα.
4. Αξκφδην Όξγαλν Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ
Η επηινγή απηψλ πνπ πξφθεηηαη λα απαζρνιεζνχλ σο σξνκίζζην δηδαθηηθφ
πξνζσπηθφ δηελεξγείηαη απφ Σξηκειή Δπηηξνπή, ε νπνία ζπγθξνηείηαη κε δηαηαγή
ηνπ ΓΔΔΘΑ/Β2, θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2026/92.
./.

-45. Αμηνιφγεζε ησλ πξνζφλησλ -Βαζκνινγία
α.
/α

α

Η Δπηηξνπή γηα ηελ επηινγή ησλ θαηαιιήισλ αμηνινγεί:
Περιγραθή Κριηηρίοσ

Σελ θαηνρή βαζηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ

1
.

Σελ δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζην γλσζηηθφ
αληηθείκελν ηεο ζέζεο 6 κελψλ κε βάζε ηα
πηζηνπνηεηηθά ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα απφ ηα
νπνία πξνθχπηεη ε δηάξθεηα, ν θνξέαο θαη ε
ζπλάθεηα απαζρφιεζεο.
Πηζηνπνηεκέλε γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο
ζε άξηζην επίπεδν γηα ηνπο ππνςεθίνπο ηνπ
καζήκαηνο «Διιεληθή γιψζζα»

Βαθμολογία
On/off
Σν θξηηήξην
βαζκνινγείηαη σο εμήο:
Βαζκφο Πηπρίνπ ×2
κφξηα
Αλψηαην φξην κνξίσλ 20
On/off
Σν θξηηήξην δελ
βαζκνινγείηαη
On/off
Σν θξηηήξην δελ
βαζκνινγείηαη

Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο
ζην αληηθείκελν ηεο ζέζεο:
Βαζκφο ΠΜ × 2 κφξηα
Αλψηαην φξην κνξίσλ 20
Σελ θαηνρή κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ, εηήζηαο
2 ηνπιάρηζηνλ
……..
θνίηεζεο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν
. ηεο ζέζεο ή άιιεο
Μεηαπηπρηαθφο
ηίηινο
ζπλαθνχο εηδηθφηεηαο
άιιεο ζπλαθνχο
εηδηθφηεηαο:
Βαζκφο ΠΜ × 1 κφξην
Αλψηαην φξην κνξίσλ 10
Πξνυπεξεζία 6 κελψλ
Πξνυπεξεζία πέξα ησλ 6 κελψλ κε βάζε ηα (on/ off) δελ βαζκνινγείηαη.
3πηζηνπνηεηηθά ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα απφ ηα
Κάζε κήλαο
. νπνία πξνθχπηεη ε δηάξθεηα, ν θνξέαο θαη ε πξνυπεξεζίαο πέξα ησλ 6
ζπλάθεηα απαζρφιεζεο.
κελψλ ιακβάλεη 1 κφξην κε
αλψηαην φξην ηα 20 κφξηα.
σνολική βαθμολογία
60
β.
Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ βεβαηψζεσλ αλαγλψξηζεο- ηζνηηκίαο ησλ
βαζηθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ απφ ην ΓΟΑΣΑΠ πνπ δελ αλαγξάθεηαη
βαζκνινγία, σο βαζκφο ηίηινπ ζπνπδψλ 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.
γ.
Σίηινη πνπ απνθηήζεθαλ απφ ην Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην (ΔΑΠ),
αλαγλσξίδνληαη σο ηζφηηκνη κε ηίηινπο ζπνπδψλ πνπ απνλεκήζεθαλ απφ
Παλεπηζηήκηα ηεο Διιάδαο.

./.

-5δ.
Οη ππνςήθηνη πνπ δελ πιεξνχλ ηα απαηηνχκελα γεληθά θαη εηδηθά
πξνζφληα ησλ πξνο πιήξσζε ζέζεσλ (νn/off), απνθιείνληαη απφ ηε δηαδηθαζία
επηινγήο θαη δελ δχλαηαη λα πεξηιακβάλνληαη ζηνπο ζρεηηθνχο πίλαθεο ππνςεθίσλ
πξνο ην αξκφδην φξγαλν ηεο παξαγξάθνπ 3 ηεο παξνχζεο. Οκνίσο, απνθιείνληαη
απφ ηε δηαδηθαζία επηινγήο, νη ππνςήθηνη πνπ δελ ζα ππνβάιινπλ ζηε Α
ζπκπιεξσκέλα ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά.
6. Γηθαηνινγεηηθά :
α.
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία πξφζιεςεο, νη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη
λα ππνβάινπλ ζηε Α κέρξη ηελ 15:00 ηης 26 Οκηωβρίοσ 2018, σποτρεωηικά ηα
αθφινπζα έληππα – δηθαηνινγεηηθά:
(1)
Αίηεζε ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία, φπσο
απηά απνηππψλνληαη ζην δειηίν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο, καδί κε κία πξφζθαηε
έγρξσκε θσηνγξαθία. Η αίηεζε πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκέλε, ππνγεγξακκέλε
απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ππνςήθηνπο θαη ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο απφ
νπνηαδήπνηε δεκφζηα δηνηθεηηθή αξρή. ηελ αίηεζε ζα δειψλεηαη ππνρξεσηηθά απφ
ηνλ ππνςήθην ε δηαζεζηκφηεηά ηνπ ζε εβδνκαδηαία βάζε.
(2)
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. Η νξζή ζπκπιήξσζε ηνπ αληίζηνηρνπ βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο είλαη
απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ ππνςεθίνπ.
(3)
δειψλνπλ φηη:

Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86, ζηελ νπνία νη ππνςήθηνη ζα

(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.
(γ) Έρνπλ ιάβεη γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ - δηαηάμεσλ ηεο
παξνχζαο πξνθήξπμεο
(4) Απιά Φσηναληίγξαθα ησλ θαηερφκελσλ ηίηισλ ζπνπδψλ ζε
έληππε κνξθή. Γηεπθξηλίδεηαη φηη αλ ν ηίηινο ζπνπδψλ έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή
απαηηείηαη επηπιένλ ε θαηάζεζε θσηναληηγξάθνπ ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ηζνηηκίαο ηνπ
Γηαπαλεπηζηεκηαθνχ Κέληξνπ Αλαγλψξηζεο Σίηισλ πνπδψλ ηεο Αιινδαπήο
(ΓΙΚΑΣΑ ή ΓΟΑΣΑΠ) ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ηζνηηκίαο απφ αλαγλσξηζκέλν ΑΔΙ ηνπ
εζσηεξηθνχ, γηα ηνπο ηίηινπο πνπ έρνπλ απνθηεζεί πξηλ ηελ ίδξπζε ηνπ ΓΙΚΑΣΑ.
(5) Πηζηνπνηεηηθά,
Βεβαηψζεηο
ΔπαγγεικαηηθήοΔθπαηδεπηηθήο
Πξνυπεξεζίαο. Σα ηδησηηθά έγγξαθα γίλνληαη δεθηά εθφζνλ πιεξνχλ ηηο
πξνυπνζέζεηο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/14 (ΦΔΚ Α 74). 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, φπσο ην ππφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο «Β».
./.

-6(β)

Οη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο:
(1)

παξαπάλσ.

Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα φπσο

(2)
Τπεχζπλε Γήισζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ
λ. 1599/86, φηη ε πξνυπεξεζία είλαη εθπαηδεπηηθή θαη ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο
ζέζεο.
(3)
Τπνβνιή 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.
(γ)
ηηο βεβαηψζεηο πξνυπεξεζίαο ζα πξέπεη λα
αλαθέξνληαη ε ζρέζε εξγαζίαο, ε αθξηβήο ηδηφηεηα κε ηελ νπνία παξαζρέζεθε ην
δηδαθηηθφ έξγν, ην δηδαρζέλ/δηδαρζέληα καζήκαηα, ε δηάξθεηα, ην είδνο ηεο
δηδαθηηθήο απαζρφιεζεο (πιήξεο ή κεξηθή) θαη ηα ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά
δηαζηήκαηα απηήο (ψξεο αλά εβδνκάδα γηα Υ εβδνκάδεο ή κήλεο θαη ζχλνιν σξψλ
δηδαζθαιίαο).
(δ)
Η κεηαηξνπή ηνπ αξηζκνχ εβδνκάδσλ ζε αξηζκφ κελψλ
γίλεηαη κε ην ζθεπηηθφ ηεο αλάινγεο εθαξκνγήο ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ηεο
πξνυπεξεζίαο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. χκθσλα κε ην ζθεπηηθφ απηφ, ην έηνο
ινγίδεηαη σο ηξηαθφζηεο (300) εκέξεο, ν κήλαο ινγίδεηαη σο είθνζη πέληε (25) εκέξεο,
θαη ε εβδνκάδα σο έμη (6) εκέξεο εξγαζίαο, ήηνη 25/6=4,16 εβδνκάδεο/κήλα. Η
κεηαηξνπή ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο ζε κήλεο πξνυπεξεζίαο πξαγκαηνπνηείηαη κε
αλαγσγή ζην πιήξεο ππνρξεσηηθφ σξάξην εβδνκαδηαίαο δηδαθηηθήο απαζρφιεζεο
πνπ ίζρπε θαηά ηνλ ρξφλν πνπ παξαζρέζεθε ην δηδαθηηθφ έξγν, ζχκθσλα κε ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο θαη κε εθαξκνγή ηνπ αθφινπζνπ ηχπνπ:
Μήλεο πξνυπεξεζίαο = (Ώξεο δηδαζθαιίαο/Δβδνκαδηαίεο ππνρξεσηηθέο ψξεο
δηδαζθαιίαο)/(4,16 εβδνκάδεο/κήλα)
Δπηζεκαίλεηαη φηη βεβαηψζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο ή ηνπ θνξέα
απαζρφιεζεο ζηηο νπνίεο δελ αλαγξάθνληαη νη ζπλνιηθέο ψξεο δηδαθηηθήο
πξνυπεξεζίαο δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε.
(ε)
Γηα πξνυπεξεζία ε νπνία έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή,
επηπιένλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη θαηά ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, ν
ππνςήθηνο πξνζθνκίδεη βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε ζηνλ νπνίν απαζρνιήζεθε, ζηελ
νπνία λα αλαθέξεηαη ν ρξφλνο θαη ην είδνο ηεο απαζρφιεζεο θαη βεβαίσζε ηνπ
νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ, είηε πξφθεηηαη γηα ακηγψο θξαηηθή ή ακηγψο
ηδησηηθή ή κηθηή αζθάιηζε. Δάλ ν ρξφλνο πξνυπεξεζίαο έρεη δηαλπζεί ζε ππεξεζίεο
δεκφζηνπ ραξαθηήξα ηεο αιινδαπήο, απνδεηθλχεηαη κε βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ
δεκφζηνπ θνξέα. ε θάζε πεξίπησζε, ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ζα πξέπεη λα είλαη
λφκηκα επηθπξσκέλα θαη επίζεκα κεηαθξαζκέλα.
(6) Άδεηα ηεο Τπεξεζίαο ζε έληππε κνξθή ησλ ππαιιήισλ πνπ
θαηέρνπλ άιιε ζέζε ζην Γεκφζην, ζε ΝΠΓΓ ή ΝΠΙΓ ή επξχηεξνπ Γεκφζηνπ Σνκέα,
πνπ ζα ηνπο επηηξέπεη ηελ απαζρφιεζή ηνπο ζηε Α.
(7) Φσηνηππία ησλ δχν (2) φςεσλ ηνπ Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο
Σαπηφηεηαο ή ηνπ δηαβαηεξίνπ.
(8)

Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο

β.
Η αλαδήηεζε πηζηνπνηεηηθνχ ζηξαηνινγηθήο θαηάζηαζεο ηχπνπ Α΄ θαη
αληηγξάθνπ πνηληθνχ κεηξψνπ γεληθήο ρξήζεο γίλεηαη απφ ηελ ππεξεζία
απηεπάγγειηα.
./.

-7γ. Όζνη επηιεγνχλ ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ππεχζπλε δήισζε ηνπ
Ν.1599/86 γηα ηνλ θχξην αζθαιηζηηθφ θνξέα, ηνλ αξηζκφ κεηξψνπ αζθαιηζκέλνπ θαη
ηνλ ΑΦΜ ηνπο.
δ. Όζνη επηιεγνχλ θαη δελ είλαη Γεκφζηνη ππάιιεινη, ζα πξέπεη ζηε
ζπλέρεηα λα ππνβάινπλ πηζηνπνηεηηθφ πγείαο θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 7 ηνπ λ.
4210/13 (ΦΔΚ Α 254).
ε. ε πεξίπησζε πνπ ππνςήθηνο ππνβάιεη ππνςεθηφηεηα ζε πεξηζζφηεξεο
απφ κηα ζέζεηο, ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη αίηεζε ζε έληππε κνξθή γηα θάζε κία
ππνςεθηφηεηα μερσξηζηά. Όζνλ αθνξά ζηα ππφινηπα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη
κφλν κία θνξά ζε έληππε κνξθή.
ζη. Οη ππνςήθηνη πνπ ππνβάινπλ ειιηπή ή εθπξφζεζκα δηθαηνινγεηηθά ή
δελ έρνπλ ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο ή δελ απνδέρνληαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζεο,
απνθιείνληαη απφ ηε δηαδηθαζία επηινγήο ρσξίο λα ππάξμεη μερσξηζηή εηδνπνίεζε
απφ ηελ Τπεξεζία.
δ. Πηζηνπνηεηηθά θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία ππνβάιινληαη κεηά ηε ιήμε
ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ θαη εληφο 10 εκεξψλ απφ απηή, ζα γίλνληαη
δεθηά κφλν θαηφπηλ απνδεδεηγκέλσλ ιφγσλ αλσηέξαο βίαο (π.ρ. απεξγία
/θηλεηνπνίεζε ππαιιήισλ ηνπ θνξέα έθδνζεο πηζηνπνηεηηθνχ/δηθαηνινγεηηθνχ,
λνζειεία ζε λνζνθνκείν ηνπ ππνςεθίνπ), ε εμέηαζε ησλ νπνίσλ ελαπφθεηηαη ζηελ
θξίζε ηεο Σξηκεινχο Δπηηξνπήο. ε θάζε πεξίπησζε, πξνζφληα θηεζέληα κεηά ηελ
εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ, δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε ζηε
δηαδηθαζία επηινγήο.
ε. Η Α 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, απνθιείεηαη απφ
ηε δηαδηθαζία κε ζρεηηθή απφθαζε ηεο 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. Γηαδηθαζία Δπηινγήο :
α.
Η Α θαηαξηίδεη νλνκαζηηθφ πίλαθα ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηαηηζέκελσλ
αηηήζεσλ θαη ηνλ ππνβάιιεη ζηελ Σξηκειή Δπηηξνπή κε ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο
ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ.
β.
Η Σξηκειήο Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζε έιεγρν πιεξφηεηαο, λνκηκφηεηαο
θαη θαλνληθφηεηαο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ ππνςεθίσλ θαη θαηαξηίδεη πξαθηηθφ
φπνπ επηζπλάπηεη :
(1)

«Πίλαθα Δπηιεγέλησλ».

(2)

«Πίλαθα Δπηιαρφλησλ».

(3)
«Πίλαθα Με Πιεξνχλησλ» ηηο πξνυπνζέζεηο κε αλαθνξά έλαληη
ελφο εθάζηνπ ησλ ιφγσλ απφξξηςεο.
γ.
Οη ππνςήθηνη πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο αλαγξάθνληαη ζε
θζίλνπζα ζεηξά θαηάηαμεο φπνπ πξνεγείηαη απηφο πνπ έρεη ηελ κεγαιχηεξε
βαζκνινγία.
./.

-88. Αλαθνίλσζε Απνηειεζκάησλ :
α.
Σα απνηειέζκαηα ηεο Δπηηξνπήο ππνβάιινληαη ζηε Α/ Γλζε
πνπδψλ θαη πξνσζνχληαη ζην Γεληθφ Δπηηειείν Δζληθήο Άκπλαο/ΓΓΤΠΠ, γηα ηελ
θαηάξηηζε ησλ πξνζσξηλψλ πηλάθσλ επηιεγέλησλ θαη επηιαρφλησλ, νη νπνίνη
θπξψλνληαη απφ ηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Δζληθήο Άκπλαο.
β.
Σα νξηζηηθά απνηειέζκαηα (νξηζηηθφο πίλαθαο επηιεγέλησλ θαη πίλαθαο
επηιαρφλησλ) αλαθνηλψλνληαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηελ εμέηαζε
ηπρφλ ελζηάζεσλ.
γ.

Οη πξνζσξηλνί θαη νξηζηηθνί πίλαθεο αλαξηψληαη :

(1) ην
δηαδίθηπν
(https://diavgeia.gov.gr).

ζην

«Πξφγξακκα

ΓΙΑΤΓΔΙΑ»

(2) ηελ ηζηνζειίδα ηεο Α θαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο
Α, ηην ίδια ημέρα.
δ. Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαηαξηίδεηαη αηνκηθή
ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ηελ αλάζεζε δηδαθηηθνχ
έξγνπ κε σξηαία αληηκηζζία, κε ηνπο απαξαίηεηνπο φξνπο - δηαηάμεηο. Η ζχκβαζε
ππνγξάθεηαη απφ ηνλ πξνζιακβαλφκελν θαη ην Γηνηθεηή ηεο Α.
9. Καηαγγειία χκβαζεο :
α. ε πεξίπησζε κε πινπνίεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο απφ ηνπο
πξνζιακβαλφκελνπο ( πρ κε πξνζέιεπζε ηνπ επηιεγέληνο γηα αλάιεςε ππεξεζίαο
ή απνρψξεζε ηνπ πξνζιακβαλνκέλνπ πξν ηεο ιήμεο ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεο
απαζρφιεζήο ηνπ, ή αλεπαξθήο δηαζεζηκφηεηα ζπγθξηηηθά κε ηηο απαηηνχκελεο ψξεο
θαη εκέξεο ηνπ πξνγξάκκαηνο), ε ζχκβαζε δχλαηαη λα θαηαγγέιιεηαη κνλνκεξψο
απφ ηε Α, ρσξίο ηελ ππνρξέσζε πεξαηηέξσ θαηαβνιήο νπνηαζδήπνηε
απνδεκίσζεο ή άιιεο παξνρήο απφ ηε ζηηγκή ηεο θαηαγγειίαο.
β. ηελ πεξίπησζε απηή ε Α δχλαηαη λα θαιεί άκεζα ηνλ πξψην
επηιαρφληα απφ ηνπο νξηζηηθνχο πίλαθεο, ν νπνίνο αλαιακβάλεη, θαηά πεξίπησζε ην
ζχλνιν ή ην ηκήκα ηνπ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θχθισλ ηνπ απνρσξήζαληνο,
απνιακβάλνληαο ηηο πξνβιεπφκελεο νηθνλνκηθέο απνδεκηψζεηο.
10. Δλζηάζεηο Τπνςεθίσλ :
α. Οη ππνςήθηνη έρνπλ δηθαίσκα λα ππνβάινπλ έλζηαζε, ε πξνζεζκία
ππνβνιήο ηεο νπνίαο νξίδεηαη ζε 10 εκεξνινγηαθέο εκέξεο θαη αξρίδεη ηελ επφκελε
εκέξα απφ ηελ αλάξηεζε ζην Πξφγξακκα «ΓΙΑΤΓΔΙΑ» ηνπ Πξνζσξηλνχ Πίλαθα
Δπηιεγέλησλ. Η έλζηαζε θαηαηίζεληαη είηε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνζσπηθά ή απφ
λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξνο ηνχην άηνκν, ζηελ έδξα ηεο Α, είηε κε ζπζηεκέλε
επηζηνιή, κέζσ ηνπ θξαηηθνχ ηαρπδξνκείνπ ή ηδησηηθψλ ηαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ
(courier), είηε κε κεραληθφ κέζν (ηειενκνηνηππία ζηνλ αξηζκφ 2310247740. Μεηά ηελ
παξέιεπζε ησλ 10 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ ε έλζηαζε ζα είλαη εθπξφζεζκε θαη σο
εθ ηνχηνπ ζα απνξξίπηεηαη.
β. 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 Α, άιισο ε έλζηαζε ζα θξίλεηαη σο
εθπξφζεζκε.
γ.
Με ηελ απάληεζε επί ησλ ελζηάζεσλ ή κε ηελ άπξαθηε πξνζεζκία
ππνβνιήο ηνπο, ην Γεληθφ Δπηηειείν Δζληθήο Άκπλαο εηζεγείηαη ηελ θχξσζε ηνπ
Οξηζηηθνχ Πίλαθα Δπηηπρφλησλ γηα πξφζιεςε απφ ηνλ θ. ΑΝΤΔΘΑ.
./.
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Ο θνηλνπνηεκέλνο Οξηζηηθφο Πίλαθαο επηηπρφλησλ δελ επηδέρεηαη
πεξαηηέξσ ελζηάζεσλ.
11. Δπαλαπξνθήξπμε –Κάιπςε Κελψλ Θέζεσλ
α. ε πεξίπησζε πνπ κε ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ θαηάζεζε
ππνςεθηνηήησλ δηαπηζησζεί πσο δελ έρνπλ θαιπθζεί φιεο νη πξνθεξπζζφκελεο
ζέζεηο, ηφηε δχλαηαη λα εθδνζεί ε πξνθήξπμε αθφκα κία θνξά, αθνινπζψληαο ηελ
πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζία.
12. Λνηπέο Γηαηάμεηο
α.
Οη ππνςήθηνη γηα δηδαζθαιία πεξηζζνηέξσλ καζεκάησλ, ππνβάιινπλ
έλα(1) θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ θαη ζηελ αίηεζε δειψλνληαη ππνρξεσηηθά ηα
καζήκαηα γηα ηα νπνία ελδηαθέξνληαη.
β.
Οη θάθεινη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ ππνςεθίσλ ηεξνχληαη ζηε Α
κέρξη ηελ ιήμε ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο πξνθήξπμεο (31-12-18). Μεηά ην πέξαο
απηνχ θαηαζηξέθνληαη, ζπληάζζνληαο ζρεηηθφ πξσηφθνιιν θαηαζηξνθήο, πιελ
απηψλ πνπ ζα επηζηξαθνχλ ζηνπο ππνςεθίνπο θαηφπηλ αηηήζεψο ηνπο.
γ.
Η Α δελ θαιεί ηνπο ππνςήθηνπο, ησλ νπνίσλ ηα θαηαηηζέκελα
δηθαηνινγεηηθά είλαη ειιηπή, γηα ζπκπιήξσζε απηψλ.
13. Υξνληθή Γηάξθεηα χκβαζεο - Πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο
α.
Η ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ηαπηίδεηαη κε απηή ηεο εθπαίδεπζεο
ζηε Α, ε νπνία ιήγεη κε ηε ιήμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έηνπο δει Μάην 2019. Μεηά
ηελ εκεξνκελία απηή ε ζχκβαζε ιχεηαη απηνδίθαηα. Οη εκεξνκελίεο έλαξμεο θαη
πέξαηνο ηεο εθπαίδεπζεο δχλαληαη λα ηξνπνπνηνχληαη αλαιφγσο ησλ
ππεξεζηαθψλ/εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, θαηφπηλ
απνθάζεσο ηνπ Γληή Β΄
Κιάδνπ/ΓΔΔΘΑ.
β.
Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αλαιάβνπλ έξγν θαη λα
είλαη ζηε δηάζεζε ηεο Α ζε νπνηαδήπνηε εθπαηδεπηηθή πεξίνδν - ψξα θαηά ηελ
παξαπάλσ ρξνληθή δηάξθεηα.
γ.
Η Α δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ θαιχπηεη (κεξηθά ή νιηθά) ηηο
ζέζεηο ή ηηο ψξεο δηδαζθαιίαο, πνπ πξνθεξχζζνληαη, γηα νπνηνδήπνηε κάζεκα, θαηά
ηελ θξίζε ηνπ, ζε πεξίπησζε κεηαβνιήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ αλαγθψλ.
14. Οηθνλνκηθέο Παξνρέο – Απνδεκίσζε
α. Η σξηαία απνδεκίσζε ησλ θαζεγεηψλ θαζνξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο (η)
ζρεηηθήο ηζρχνπζαο Κνηλήο Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Άκπλαο θαη
Οηθνλνκηθψλ πνπ αλαθέξεηαη ζην πξννίκην ηεο πξνθήξπμεο, κε βάζε ηα
απαηηνχκελα πξνζφληα ησλ πξνο θάιπςε ζέζεσλ, πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο παξ. 2
θαη 3 ηεο πξνθήξπμεο θαη φρη ηα θαηερφκελα απφ ηνπο ππνςεθίνπο. Η απνδεκίσζε
ησλ πξνζιακβαλφκελσλ γηα ην έηνο 2018 ζα γίλεη ζε βάξνο ηεο (ηγ) ζρεηηθήο
απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηνπ ΓΔ/ΓΟΙ πνπ θαηαρσξήζεθε ζην Μεηξψν
Γεζκεχζεσλ κε α/α εγγξαθήο αλαθνξάο 201820000018.
15. Τπνβνιή Αηηήζεσλ
α. Η ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ
πξφζιεςε ζε έληππε κνξθή, γίλεηαη πξνζσπηθά απφ ηνπο ππνςεθίνπο ή λφκηκα
εμνπζηνδνηεκέλα πξνο ηνχην άηνκα, ζηε ηξαηησηηθή ρνιή Αμησκαηηθψλ σκάησλ ,
ζηε δηεχζπλζε: ηξαηφπεδν «Φσθά», νδφο Πιήζσλνο Γεκηζηνχ 1 Θεζζαινλίθε, ΣΚ
54638 απφ ηελ, 17 Οκηωβρίοσ 2018 κέρξη θαη 10 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία
δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο, ήηνη έσο θαη ηελ 26 Οκηωβρίοσ 2018.
./.

-10β. Δπίζεο, γίλνληαη δεθηέο αηηήζεηο κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ
πξφζιεςε, πνπ απνζηέιινληαη κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, κέζσ θξαηηθνχ
ηαρπδξνκείνπ ή courier, ζηε δηεχζπλζε: ηξαηησηηθή ρνιή Αμησκαηηθψλ σκάησλ,
ηξαηφπεδν «Φσθά», νδφο Πιήζσλνο Γεκηζηνχ 1 Θεζζαινλίθε, ΣΚ 54638 θαη
εκεξνκελία θαηάζεζεο ζην ηαρπδξνκείν έσο θαη ηελ 26 Οκηωβρίοσ 2018.
γ.
Απνδεηθηηθφ ζηνηρείν απνζηνιήο ηνπ ζπζηεκέλνπ θαθέινπ είλαη ε
απφδεημε απφ ην ηαρπδξνκείν ή απφ courier, ε νπνία πξέπεη λα ηεξεζεί απφ ηνλ
ελδηαθεξφκελν κέρξη ηελ αλάξηεζε ησλ πξνζσξηλψλ απνηειεζκάησλ.
δ.
Αληηθαηάζηαζε ηεο αηηήζεσο ή δηφξζσζε απηήο ή ζπκπιήξσζε ηπρφλ
ειιεηπφλησλ δηθαηνινγεηηθψλ επηηξέπεηαη κφλν κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο
ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ.
ε.
Αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα δε γίλνληαη δεθηέο, πιελ ησλ
πεξηπηψζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 6(ε) πνπ πξνβιέπεη ε πξνθήξπμε.
ζη. Οη ππνβάιινληεο ηελ αίηεζε κε ηα δηθαηνινγεηηθά κε ζπζηεκέλε
επηζηνιή απνζηέιινπλ παξάιιεια ειεθηξνληθφ κήλπκα (e-mail: ssas@ssas.gr),
γλσζηνπνίεζεο ηεο επηζπκίαο/πξφζεζεο ζπκκεηνρήο ζηε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο
Α, πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε έγθαηξε δηνξγάλσζε ηεο δηαδηθαζίαο
επηινγήο.
16. Δπηθνηλσλία – Πιεξνθνξίεο
α. Η παξνχζα πξνθήξπμε δεκνζηεχεηαη:
(1) ηελ
ηζηνζειίδα
(https://diavgeia.gov.gr).
(2)

ηνπ

πξνγξάκκαηνο

«Γηαχγεηα»

ηελ ηζηνζειίδα ηεο Α (www.ssas.army.gr)

(3) ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΓΔΔΘΑ (http://www.geetha.mil.gr/el/briefingel/prokirixeis-el.html)
(4)

ηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο Α.

β. Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο δεκνζηεχεηαη ζηνλ έληππν ηχπν θαη
ζπγθεθξηκέλα ζε ηέζζεξηο εκεξήζηεο εθεκεξίδεο παλειιαδηθήο θπθινθνξίαο.
γ. Πιεξνθνξίεο θαη ιεπηνκέξεηεο παξέρνληαη απφ ηελ εκέξα δεκνζίεπζεο
ηεο πξνθήξπμεο κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ αηηήζεσλ ζηε
Α, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο απφ 08:00 έσο 15:00 θαη ζηα ηειέθσλα 2310962108,
2310962188 ΦΑΞ: 2310247740.
Αζήλα, 10 Οθη 2018
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