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ΕΙΔΙΚΩΝ

Το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της ΣΣΕ, έχοντας υπόψη του:
α. τις διατάξεις του Ν. 3187/2003 (ΦΕΚ Α’ 233),
β. την υπ’ αριθ. Φ. 300/17α/5593/Σ.420α/16.1.2004 (ΦΕΚ Β΄ 50)
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Σύσταση των Τομέων κάθε ΑΣΕΙ,
Καθορισμός των Γνωστικών τους Αντικειμένων και η Κατανομή των
Εργαστηρίων σε αυτά»,
γ.
τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3883/2010 (ΦΕΚ Α’ 167),
δ.
τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195)
ε.
τις διατάξεις της YA ΦΕΚ Β΄879/2011-Θέματα Οργάνωσης και
Διδακτικού Προσωπικού ΑΣΕΙ και
στ. τις διατάξεις του Ν 4183/13 άρθρο 51 (ΦΕΚ Α’ 193)
ζ.
τις αποφάσεις της Ακαδημαϊκής Συνέλευσης και του Εκπαιδευτικού
Συμβουλίου,
προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει αίτηση για την πλήρωση μιας
(1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της
κατά το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής
απασχόλησης και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24, πα. 2 & 3, του Ν.
2530/97 (ΦΕΚ Α 218/1997), το άρθρο 2, του Ν. 1674/86 (ΦΕΚ Α΄ 203/1986), τον
Ν. 3205/03 (ΦΕΚ Α΄ 297/2003), την Εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους υπ’ αριθ. 2/72757/002/03, στις παρακάτω θέσεις Διδακτικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού με αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα:
Τομέας 1: Θεωρητικών Επιστημών (Θέσεις & Εξάμηνο).
1. Δύο (2) θέσεις Ειδικού Επιστήμονα στη μισθολογική βαθμίδα Λέκτορα
με πλήρη απασχόληση και με γνωστικό αντικείμενο «Αγγλική Γλώσσα και
Φιλολογία με έμφαση στη στρατιωτική ορολογία», για το χειμερινό και εαρινό
εξάμηνο.
Οι ενδιαφερόμενοι να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος στην Αγγλική
Γλώσσα και Φιλολογία ελληνικού πανεπιστημίου ή ισότιμο τίτλο ξένου
πανεπιστήμιου αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ στο γνωστικό αντικείμενο της
Αγγλικής Γλώσσας ή εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας.
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Mία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα στη μισθολογική βαθμίδα Λέκτορα
με πλήρη απασχόληση και με γνωστικό αντικείμενο «Γαλλική Γλώσσα και
Φιλολογία με έμφαση στη στρατιωτική ορολογία», για το χειμερινό και εαρινό
εξάμηνο.
Οι ενδιαφερόμενοι να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος στη Γαλλική
Γλώσσα και Φιλολογία ελληνικού πανεπιστημίου ή ισότιμο τίτλο ξένου
πανεπιστήμιου αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ στο γνωστικό αντικείμενο της
Γαλλικής Γλώσσας ή εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας.
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3. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα στη μισθολογική βαθμίδα Λέκτορα
με πλήρη απασχόληση και με γνωστικό αντικείμενο «Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο»,
για το χειμερινό εξάμηνο.
Οι ενδιαφερόμενοι να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος στη Νομική
Επιστήμη ελληνικού πανεπιστημίου ή ισότιμο τίτλο ξένου πανεπιστήμιου
ανεγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ στο γνωστικό αντικείμενο του Δημόσιου
Διεθνούς Δικαίου. Ιδιαίτερο προσόν η διδακτική και ερευνητική εμπειρία στις
στρατιωτικές εφαρμογές.
4.
Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα στη μισθολογική βαθμίδα Λέκτορα
με πλήρη απασχόληση και με γνωστικό αντικείμενο «Διεθνείς Στρατιωτικοί
Οργανισμοί», για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο.
Οι ενδιαφερόμενοι να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος στην Πολιτική
Επιστήμη ή στη Δημόσια Διοίκηση ελληνικού πανεπιστημίου ή ισότιμο τίτλο
ξένου πανεπιστήμιου ανεγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ στη γνωστική περιοχή
των Διεθνών Σχέσεων και της Δημόσιας Διοίκησης.
5.
Δύο (2) θέσεις Ειδικού Επιστήμονα στη μισθολογική βαθμίδα Λέκτορα
με μερική απασχόληση και με γνωστικό αντικείμενο «Στρατιωτική Διοίκηση και
Ηγεσία», για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο.
Οι ενδιαφερόμενοι να είναι Ειδικοί Επιστήμονες με αναγνωρισμένη
επαγγελματική εμπειρία και εξαιρετική τεχνική κατάρτιση στο γνωστικό
αντικείμενο της θέσης, καθώς και φοίτηση στη Σχολή Πολέμου (Ανωτάτης
Διακλαδικής Σχολής Πολέμου) ή Σχολή Εθνικής Άμυνας. Ιδιαίτερο προσόν η
διδακτική και ερευνητική εμπειρία στις στρατιωτικές εφαρμογές, καθώς και η
κατοχή Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Διπλώματος ελληνικού πανεπιστημίου ή
ισότιμο τίτλο ξένου πανεπιστήμιου αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ, με σχετική
ειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο.
6. Δύο (2) θέσεις Ειδικού Επιστήμονα στη μισθολογική βαθμίδα Λέκτορα με
μερική απασχόληση και με γνωστικό αντικείμενο «Πολεμική Θεωρία και Ανάλυση
- Επιχειρησιακές Εφαρμογές (Πολεμική Τέχνη)», για το χειμερινό και εαρινό
εξάμηνο.
Οι ενδιαφερόμενοι να είναι Ειδικοί Επιστήμονες
αναγνωρισμένης
επαγγελματικής εμπειρίας και εξαιρετικής τεχνική κατάρτισης στο γνωστικό
αντικείμενο της θέσης, που αποδεικνύεται με τη φοίτηση στη Σχολή Πολέμου
(Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου) ή Σχολή Εθνικής Άμυνας. Ιδιαίτερο
προσόν η διδακτική και ερευνητική εμπειρία στις στρατιωτικές εφαρμογές λόγω
εξειδίκευσης.
7. Δύο (2) θέσεις Ειδικού Επιστήμονα στη μισθολογική βαθμίδα Λέκτορα
με μερική απασχόληση και με γνωστικό αντικείμενο «Στρατιωτική Στρατηγική»,
για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο.
Οι ενδιαφερόμενοι να είναι Ειδικοί Επιστήμονες με αναγνωρισμένη
επαγγελματική εμπειρία και εξαιρετική τεχνική κατάρτιση στο γνωστικό
αντικείμενο της θέσης, καθώς και φοίτηση στη Σχολή Πολέμου (Ανωτάτης
Διακλαδικής Σχολής Πολέμου) ή Σχολή Εθνικής Άμυνας. Ιδιαίτερο προσόν η
διδακτική και ερευνητική εμπειρία στις στρατιωτικές εφαρμογές, καθώς και η
κατοχή Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Διπλώματος ελληνικού πανεπιστημίου ή
ισότιμο τίτλο ξένου πανεπιστήμιου αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ, με σχετική
ειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο.
8. Τρεις (3) θέσεις Ειδικού Επιστήμονα στη μισθολογική βαθμίδα
Λέκτορα με μερική απασχόληση και με γνωστικό αντικείμενο «Στρατιωτική
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Ιστορία με έμφαση στη Διδακτική Στρατιωτικών Επιχειρήσεων», για το χειμερινό
και εαρινό εξάμηνο.
Οι ενδιαφερόμενοι να είναι Ειδικοί Επιστήμονες με αναγνωρισμένη
επαγγελματική
εμπειρία και εξαιρετική τεχνική κατάρτιση στο γνωστικό
αντικείμενο της θέσης, καθώς και φοίτηση στη Σχολή Πολέμου (Ανωτάτης
Διακλαδικής Σχολής Πολέμου) ή Σχολή Εθνικής Άμυνας. Ιδιαίτερο προσόν η
διδακτική και ερευνητική εμπειρία στις στρατιωτικές εφαρμογές, καθώς και η
κατοχή Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Διπλώματος ελληνικού πανεπιστημίου ή
ισότιμο τίτλο ξένου πανεπιστήμιου αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ, με σχετική
ειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο.
9.
Μία (1) θέση Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού (εν ενεργεία) στη
μισθολογική βαθμίδα Λέκτορα με μερική απασχόληση και με γνωστικό
αντικείμενο «Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο», για το χειμερινό εξάμηνο.
Οι ενδιαφερόμενοι να είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΑΣΕΙ ή της ΣΣΑΣ κάτοχοι
μεταπτυχιακού διπλώματος συναφούς γνωστικού αντικειμένου ή εξαιρετικής
τεχνικής εμπειρίας που αποδεικνύεται με τετραετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε
Στρατιωτικό Δικαστήριο ή Γραφείο Νομικού Συμβούλου και να φέρουν
τουλάχιστον το βαθμό του Λοχαγού ή αντίστοιχο των άλλων κλάδων των
Ενόπλων Δυνάμεων. Ιδιαίτερο προσόν η ευδόκιμη διδακτική προϋπηρεσία σε
ΑΕΙ ή ΑΣΕΙ στο γνωστικό αντικείμενο.
10. Δύο (2) θέσεις Ειδικού Επιστήμονα στη μισθολογική βαθμίδα Λέκτορα
με πλήρη απασχόληση και με γνωστικό αντικείμενο «Διεθνείς Σχέσεις», για το
χειμερινό και εαρινό εξάμηνο.
Οι ενδιαφερόμενοι να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος στην Πολιτική
Επιστήμη με έμφαση στις Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές ή στις
Διεθνείς Σχέσεις ελληνικού πανεπιστημίου ή ισότιμο τίτλο ξένου πανεπιστήμιου
ανεγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
11. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα στη μισθολογική βαθμίδα Λέκτορα
με πλήρη απασχόληση και με γνωστικό αντικείμενο «Διεθνής Γεωγραφία και
Γεωπολιτική της Σύγχρονης Οπλικής Ισχύος», για το χειμερινό και εαρινό
εξάμηνο.
Οι ενδιαφερόμενοι να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος στην Πολιτική
Επιστήμη ή στις Διεθνείς Σχέσεις ελληνικού πανεπιστημίου ή ισότιμο τίτλο ξένου
πανεπιστήμιου ανεγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ, με έμφαση στη Γεωπολιτική &
Γεωστρατηγική Ανάλυση και Θεωρία.
12. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα στη μισθολογική βαθμίδα Λέκτορα
με πλήρη απασχόληση και με γνωστικό αντικείμενο «Γεωστρατηγική Μέσης
Ανατολής», για το εαρινό εξάμηνο.
Οι ενδιαφερόμενοι να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος στην Πολιτική
Επιστήμη ή στις Διεθνείς Σχέσεις ελληνικού πανεπιστημίου ή ισότιμο τίτλο ξένου
πανεπιστήμιου ανεγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ, με έμφαση στη Γεωπολιτική &
Γεωστρατηγική Ανάλυση και Θεωρία
13. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα στη μισθολογική βαθμίδα Λέκτορα
με πλήρη απασχόληση και με γνωστικό αντικείμενο «Νεώτερη Ελληνική
Ιστορία», για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο.
Οι ενδιαφερόμενοι να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος στην Ιστορία
με έμφαση στη νεώτερη Ελληνική Ιστορία ελληνικού πανεπιστημίου ή ισότιμο
τίτλο ξένου πανεπιστημίου ανεγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
14. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα στη μισθολογική βαθμίδα Λέκτορα
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με πλήρη απασχόληση με γνωστικό αντικείμενο στην «Δημόσια Οικονομία», για
το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο, καθώς και μία (1) θέση στην «Οικονομία της
Άμυνας», για το εαρινό εξάμηνο.
Οι ενδιαφερόμενοι να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος στην Πολιτική
Οικονομία (Οικονομική Επιστήμη) ελληνικού πανεπιστημίου ή ισότιμο τίτλο ξένου
πανεπιστήμιου ανεγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ στο γνωστικό αντικείμενο της
Πολιτικής Οικονομίας (Οικονομικής Επιστήμης) με έμφαση στη Δημόσια
Οικονομία.
15. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα στη μισθολογική βαθμίδα Λέκτορα
με πλήρη απασχόληση και με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ψυχολογία», για
το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο.
Οι ενδιαφερόμενοι να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος στη
Ψυχολογία ελληνικού πανεπιστημίου ή ισότιμο τίτλο ξένου πανεπιστήμιου
ανεγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ στο γνωστικό πεδίο της Εφαρμοσμένης
Ψυχολογίας με έμφαση στη Στρατιωτική Ψυχολογία ή στην Εφαρμοσμένη
Κοινωνική Ψυχολογία. Ιδιαίτερο προσόν η διδακτική και ερευνητική εμπειρία στις
στρατιωτικές εφαρμογές.
16. Μία (1) θέση Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού (εν ενεργεία) στη
μισθολογική βαθμίδα Λέκτορα με μερική απασχόληση με γνωστικό αντικείμενο
Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) – Επιμελητεία με έμφαση στις Στρατιωτικές
Εφαρμογές» για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο.
Οι ενδιαφερόμενοι να είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΑΣΕΙ ή της ΣΣΑΣ κάτοχοι
μεταπτυχιακού διπλώματος συναφούς γνωστικού αντικειμένου ή εξαιρετικής
τεχνικής εμπειρίας που αποδεικνύεται με τετραετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε
Επιτελείο επιπέδου Σχηματισμού και να φέρουν τουλάχιστον το βαθμό του
Λοχαγού ή αντίστοιχο των άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Ιδιαίτερο
προσόν η ευδόκιμη διδακτική προϋπηρεσία στο γνωστικό αντικείμενο
17. Δύο (2) θέσεις Ειδικού Επιστήμονα στη μισθολογική βαθμίδα Λέκτορα
με πλήρη απασχόληση και με γνωστικό αντικείμενο «Ελληνική γλώσσα και
στρατιωτική ορολογία για προπαιδευομένους αλλοδαπούς», για το χειμερινό και
εαρινό εξάμηνο.
Οι ενδιαφερόμενοι να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος στην
Ελληνική Γλώσσα και Φιλολογία ελληνικού πανεπιστημίου ή ισότιμο τίτλο ξένου
πανεπιστήμιου αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ στο γνωστικό αντικείμενο της
Ελληνικής ή εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας. Ιδιαίτερο προσόν η γνώση της
Γαλλικής ή της Αγγλικής ή Αραβικών ή Σλαβικών Γλωσσών.
18. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα στη μισθολογική βαθμίδα Λέκτορα
με πλήρη απασχόληση με γνωστικό αντικείμενο στην «Ελληνική Φιλολογία με
έμφαση στον Ελληνικό-Ευρωπαϊκό Πολιτισμό», για το χειμερινό και εαρινό
εξάμηνο.
Οι ενδιαφερόμενοι να είναι κάτοχοι συναφούς Διδακτορικού Διπλώματος
ελληνικού
πανεπιστημίου
ή
ισοτίμου
τίτλου
ξένου
πανεπιστημίου
ανεγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ.
Τομέας 2: Φυσικών Επιστημών και Εφαρμογών (Θέσεις & Εξάμηνο).
19. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα στη μισθολογική βαθμίδα Λέκτορα
με πλήρη απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Φυσική με
έμφαση στις Στρατιωτικές Εφαρμογές», για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο.
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Οι ενδιαφερόμενοι να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος στη Φυσική
ελληνικού πανεπιστημίου ή ισότιμο τίτλο ξένου πανεπιστήμιου ανεγνωρισμένο
από το ΔΟΑΤΑΠ στο αντίστοιχο γνωστικό πεδίο. Ιδιαίτερο προσόν η διδακτική
και ερευνητική εμπειρία στις στρατιωτικές εφαρμογές.
20. Δύο (2) θέσεις Ειδικού Επιστήμονα στη μισθολογική βαθμίδα Λέκτορα
με πλήρη απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο «Χημεία - Χημική Τεχνολογία με
έμφαση στις Στρατιωτικές Εφαρμογές - Θεωρία», για το χειμερινό και εαρινό
εξάμηνο.
Οι ενδιαφερόμενοι να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος στη Χημεία
ελληνικού πανεπιστημίου ή ισότιμο τίτλο ξένου πανεπιστήμιου ανεγνωρισμένο
από το ΔΟΑΤΑΠ στο αντίστοιχο γνωστικό πεδίο. Ιδιαίτερο προσόν η διδακτική
και ερευνητική εμπειρία στις στρατιωτικές εφαρμογές.
21. Δύο (2) θέσεις Ειδικού Επιστήμονα στη μισθολογική βαθμίδα Λέκτορα
με πλήρη απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο «Χημεία - Χημική Τεχνολογία με
έμφαση στις Στρατιωτικές Εφαρμογές - Εργαστήριο, για το χειμερινό και εαρινό
εξάμηνο.
Οι ενδιαφερόμενοι να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος στη Χημεία
ελληνικού πανεπιστημίου ή ισότιμο τίτλο ξένου πανεπιστήμιου ανεγνωρισμένο
από το ΔΟΑΤΑΠ στο αντίστοιχο γνωστικό πεδίο. Ιδιαίτερο προσόν η διδακτική
και ερευνητική εμπειρία στις στρατιωτικές εφαρμογές.
22. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα στη μισθολογική βαθμίδα Λέκτορα
με πλήρη απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Χημεία με
έμφαση στη Χημεία Τροφίμων - Θεωρία», για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο.
Οι ενδιαφερόμενοι να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος στη Χημεία
ελληνικού πανεπιστημίου ή ισότιμο τίτλο ξένου πανεπιστήμιου ανεγνωρισμένο
από το ΔΟΑΤΑΠ στο αντίστοιχο γνωστικό πεδίο.
23. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα στη μισθολογική βαθμίδα Λέκτορα
με πλήρη απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Χημεία με
έμφαση στη Χημεία Τροφίμων - Εργαστήρια», για το χειμερινό και εαρινό
εξάμηνο.
Οι ενδιαφερόμενοι να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος στη Χημεία
ελληνικού πανεπιστημίου ή ισότιμο τίτλο ξένου πανεπιστήμιου ανεγνωρισμένο
από το ΔΟΑΤΑΠ στο αντίστοιχο γνωστικό πεδίο.
24. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα στη μισθολογική βαθμίδα Λέκτορα
με πλήρη απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική με έμφαση στις
Στρατιωτικές Εφαρμογές – Θεωρία», για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο.
Οι ενδιαφερόμενοι να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος στη Φυσική
ελληνικού πανεπιστημίου ή ισότιμο τίτλο ξένου πανεπιστήμιου ανεγνωρισμένο
από το ΔΟΑΤΑΠ στο αντίστοιχο γνωστικό πεδίο. Ιδιαίτερο προσόν η διδακτική
και ερευνητική εμπειρία στις στρατιωτικές εφαρμογές.
25. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα στη μισθολογική βαθμίδα Λέκτορα
με πλήρη απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική – Εργαστήρια», για το
χειμερινό και εαρινό εξάμηνο.
Οι ενδιαφερόμενοι να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος στη Φυσική
ελληνικού πανεπιστημίου ή ισότιμο τίτλο ξένου πανεπιστήμιου ανεγνωρισμένο
από το ΔΟΑΤΑΠ στο αντίστοιχο γνωστικό πεδίο. Ιδιαίτερο προσόν η διδακτική
και ερευνητική εμπειρία στις στρατιωτικές εφαρμογές.
26. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα στη μισθολογική βαθμίδα Λέκτορα
με πλήρη απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο «Μετεωρολογία», για το
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χειμερινό και εαρινό εξάμηνο
Οι ενδιαφερόμενοι να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος στη
Μετεωρολογία ελληνικού πανεπιστημίου ή ισότιμο τίτλο ξένου πανεπιστήμιου
αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ στο αντίστοιχο γνωστικό πεδίο. Ιδιαίτερο
προσόν η διδακτική και ερευνητική εμπειρία στις στρατιωτικές εφαρμογές.
27. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα στη μισθολογική βαθμίδα Λέκτορα
με πλήρη απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο «Αμυντικά Υλικά», για το
χειμερινό και εαρινό εξάμηνο.
Οι ενδιαφερόμενοι να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος στη Φυσική ή
Χημεία ελληνικού πανεπιστημίου ή ισότιμο τίτλο ξένου πανεπιστήμιου
αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ στο αντίστοιχο γνωστικό πεδίο. Ιδιαίτερο
προσόν η διδακτική και ερευνητική εμπειρία στις στρατιωτικές εφαρμογές..
28.
Μία (1) θέση ειδικού επιστήμονα στη μισθολογική βαθμίδα Λέκτορα
με
πλήρη
απασχόληση
και
με
γνωστικό
αντικείμενο
«Φυσική
Προπαιδευομένων», για το εαρινό εξάμηνο.
Οι ενδιαφερόμενοι να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος στην Φυσική
ελληνικού πανεπιστημίου ή ισότιμο τίτλο ξένου πανεπιστήμιου αναγνωρισμένο
από το ΔΟΑΤΑΠ στο γνωστικό αντικείμενο της Φυσικής ή εξαιρετικής εμπειρίας.
Ιδιαίτερο προσόν η γνώση της Γαλλικής ή της Αγγλικής ή Αραβικών ή Σλαβικών
Γλωσσών.
29. Μία (1) θέση Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού (εν ενεργεία) στη
μισθολογική βαθμίδα Λέκτορα με μερική απασχόληση και με γνωστικό
αντικείμενο « Πυρηνικές Ραδιολογικές Απειλές», για το χειμερινό εξάμηνο.
Οι ενδιαφερόμενοι να είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΑΣΕΙ κάτοχοι
μεταπτυχιακού διπλώματος συναφούς γνωστικού αντικειμένου ή εξαιρετικής
τεχνικής εμπειρίας που αποδεικνύεται με την εκπαίδευση σε αντίστοιχο σχολείο
του εσωτερικού ή εξωτερικού και να φέρουν τουλάχιστον το βαθμό του Λοχαγού
ή αντίστοιχο των άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Ιδιαίτερο προσόν η
ευδόκιμη διδακτική προϋπηρεσία στο γνωστικό αντικείμενο
30.
Μία (1) θέση Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού (εν ενεργεία) στη
μισθολογική βαθμίδα Λέκτορα με μερική απασχόληση και με γνωστικό
αντικείμενο « Υγιεινή – Ασφάλεια στις Ένοπλες Δυνάμεις», για το χειμερινό και
εαρινό εξάμηνο.
Οι ενδιαφερόμενοι να είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΑΣΕΙ ή της
ΣΣΑΣ κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος συναφούς γνωστικού αντικειμένου ή
εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας που αποδεικνύεται με την προϋπηρεσία ως
ιατρός εργασίας ή τεχνικός ασφαλείας σε Επιτελείο επιπέδου Σχηματισμού των
Ε.Δ και να φέρουν τουλάχιστον το βαθμό του Λοχαγού ή αντίστοιχο των άλλων
κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Τομέας
Εξάμηνο).

3:

Μαθηματικών

και

Επιστημών

Μηχανικού(Θέσεις

&

31. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα στη μισθολογική βαθμίδα Λέκτορα
με μερική απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικά», για το χειμερινό
και εαρινό εξάμηνο.
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Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος
ελληνικού Πανεπιστημίου στη θεματική περιοχή των Μαθηματικών ή ισότιμου
τίτλου ξένου πανεπιστήμιου ανεγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ.
32. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα στη μισθολογική βαθμίδα Λέκτορα
με πλήρη απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματική Βελτιστοποίηση»,
για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος
ελληνικού Πανεπιστημίου στη θεματική περιοχή του γνωστικού αντικειμένου της
θέσης ή ισότιμου τίτλου ξένου πανεπιστήμιου ανεγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ
στο αντίστοιχο γνωστικό πεδίο.
33. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα στη μισθολογική βαθμίδα Λέκτορα
με πλήρη απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματική Μοντελοποίηση /
Διαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων», για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος
ελληνικού πανεπιστημίου στη θεματική περιοχή των Εφαρμοσμένων
Μαθηματικών ή ισότιμου τίτλου ξένου πανεπιστήμιου ανεγνωρισμένου από το
ΔΟΑΤΑΠ στο αντίστοιχο γνωστικό πεδίο.
34. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα στη μισθολογική βαθμίδα Λέκτορα
με πλήρη απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστικά Μαθηματικά με
έμφαση στις Στρατιωτικές Εφαρμογές», για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος
ελληνικού Πανεπιστημίου στη θεματική περιοχή του γνωστικού αντικειμένου της
θέσης ή ισότιμου τίτλου ξένου πανεπιστήμιου ανεγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ
στο αντίστοιχο γνωστικό πεδίο.
35.
Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα στη μισθολογική βαθμίδα Λέκτορα
με πλήρη απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο «Στοχαστική Επιχειρησιακή
Έρευνα», για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος
ελληνικού Πανεπιστημίου στη θεματική περιοχή της Επιχειρησιακής Έρευνας και
των Ποσοτικών Μεθόδων ή ισότιμου τίτλου ξένου πανεπιστήμιου
ανεγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ στο αντίστοιχο γνωστικό πεδίο. Ιδιαίτερο
προσόν αποτελεί η διδακτική είτε ερευνητική εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης
με έμφαση στις στρατιωτικές εφαρμογές.
36. Έξι (6) θέσεις Ειδικού Επιστήμονα στη μισθολογική βαθμίδα Λέκτορα
με πλήρη απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφορική και Στρατιωτικές
Εφαρμογές», για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος
ελληνικού Πανεπιστημίου ή Πολυτεχνείου στη θεματική περιοχή του
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή ισότιμου τίτλου
ξένου Πανεπιστημίου ή Πολυτεχνείου ανεγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ στο
αντίστοιχο γνωστικό πεδίο. Ιδιαίτερο προσόν αποτελεί η διδακτική είτε ερευνητική
εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης.
37. Δύο (2) θέσεις Στρατιωτικού Διδακτικού προσωπικού (εν ενεργεία) στη
μισθολογική βαθμίδα Λέκτορα με μερική απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο
«Βλητική», για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο.
Οι ενδιαφερόμενοι να είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΑΣΕΙ κάτοχοι
τουλάχιστον μεταπτυχιακού διπλώματος συναφούς γνωστικού αντικειμένου
Ελληνικού Πανεπιστημίου ισότιμο τίτλο ξένου Πανεπιστημίου αναγνωρισμένου
από το ΔΟΑΤΑΠ στο αντίστοιχο γνωστικό και να φέρουν τουλάχιστον το βαθμό
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του Λοχαγού ή αντίστοιχο των άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Ιδιαίτερο
προσόν αποτελεί η διδακτική, η ερευνητική καθώς και η τεχνική
εξειδίκευση/εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης με έμφαση στις στρατιωτικές
εφαρμογές.
38. Τέσσερις (4) θέσεις Ειδικού Επιστήμονα στη μισθολογική βαθμίδα
Λέκτορα με πλήρη απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονικά και
Στρατιωτικές Επικοινωνίες», για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος
ελληνικού Πανεπιστημίου ή Πολυτεχνείου στο αντίστοιχο γνωστικό πεδίο ή
ισότιμου τίτλου ξένου Πανεπιστημίου ή Πολυτεχνείου ανεγνωρισμένου από το
ΔΟΑΤΑΠ στο αντίστοιχο γνωστικό πεδίο. Ιδιαίτερο αποτελεί η διδακτική είτε
ερευνητική εμπειρία στο αντικείμενο των θέσεων με έμφαση στις στρατιωτικές
εφαρμογές. Ιδιαίτερο προσόν η διδακτική και ερευνητική εμπειρία στις
στρατιωτικές εφαρμογές.
39. Μια (1) θέση Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού (εν ενεργεία) στη
μισθολογική βαθμίδα Λέκτορα με μερική απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο
«Ηλεκτρονικά και Στρατιωτικές Επικοινωνίες», για το χειμερινό και εαρινό
εξάμηνο.
Οι ενδιαφερόμενοι να είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΑΣΕΙ κάτοχοι
μεταπτυχιακού διπλώματος συναφούς γνωστικού αντικειμένου ή εξαιρετικής
τεχνικής εμπειρίας που αποδεικνύεται με Πτυχίο της Σχολής Τηλεπικοινωνιών
Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων (ΣΤΗΑΔ) και προϋπηρεσία δύο (2)
τουλάχιστον ετών σε Μονάδα Διαβιβάσεων και να φέρουν τουλάχιστον το βαθμό
του Λοχαγού ή αντίστοιχο των άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Ιδιαίτερο
προσόν η ευδόκιμη διδακτική προϋπηρεσία στο γνωστικό αντικείμενο.
40. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα στη μισθολογική βαθμίδα Λέκτορα με
πλήρη απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνικό Σχέδιο», για το εαρινό
εξάμηνο.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος
Αρχιτέκτονα Μηχανικού ελληνικού Πολυτεχνείου ή ισότιμου τίτλου ξένου
Πολυτεχνείου ανεγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ στο αντίστοιχο γνωστικό πεδίο.
Ιδιαίτερο προσόν αποτελεί η διδακτική είτε ερευνητική εμπειρία στο αντικείμενο
της θέσης με έμφαση στις στρατιωτικές εφαρμογές.
41. Τρεις (3) θέσεις Ειδικού Επιστήμονα στη μισθολογική βαθμίδα
Λέκτορα με μερική απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική
Παραμορφώσιμου Στερεού με έμφαση στις Στρατιωτικές Εφαρμογές», για το
χειμερινό και εαρινό εξάμηνο.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος
Πολιτικού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ελληνικού Πολυτεχνείου ή
ισότιμου τίτλου ξένου Πολυτεχνείου ανεγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ στο
αντίστοιχο γνωστικό πεδίο. Ιδιαίτερο προσόν αποτελεί η διδακτική, η ερευνητική
καθώς και η τεχνική εξειδίκευση / εμπειρία στο αντικείμενο των θέσεων.
42. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα στη μισθολογική βαθμίδα Λέκτορα
με μερική απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική των Υλικών», για το
χειμερινό και εαρινό εξάμηνο.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος
στη Μηχανική των Υλικών ελληνικού Πολυτεχνείου ή ισότιμου τίτλου ξένου
Πολυτεχνείου ανεγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ στο αντίστοιχο γνωστικό πεδίο.
Ιδιαίτερο προσόν αποτελεί η διδακτική είτε ερευνητική εμπειρία στο αντικείμενο
8

της θέσης με έμφαση στις στρατιωτικές εφαρμογές.
43. Τέσσερις (4) θέσεις Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού (εν ενεργεία)
στη μισθολογική βαθμίδα Λέκτορα με μερική απασχόληση, με γνωστικό
αντικείμενο «Προσομοίωση Στρατιωτικών Επιχειρήσεων», για το εαρινό εξάμηνο.
Οι ενδιαφερόμενοι να είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΑΣΕΙ κάτοχοι τουλάχιστον
μεταπτυχιακού διπλώματος συναφούς γνωστικού αντικειμένου ή εξαιρετικής
τεχνικής εμπειρίας που αποδεικνύεται με προϋπηρεσία στις υπηρεσίες
προσομοίωσης στρατιωτικών επιχειρήσεων του Γενικού Επιτελείου Εθνικής
Άμυνας του ΓΕΣ, ΓΕΝ ή ΓΕΑ και να φέρουν τουλάχιστον το βαθμό του Λοχαγού
ή αντίστοιχο των άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Ιδιαίτερο προσόν η
ευδόκιμη διδακτική προϋπηρεσία στο γνωστικό αντικείμενο
44. Δύο (2) θέσεις Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού (εν ενεργεία) στη
μισθολογική βαθμίδα Λέκτορα με μερική απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο
«Τοπογραφία – Δορυφορική Τηλεπισκόπηση», για το εαρινό εξάμηνο.
Οι ενδιαφερόμενοι να είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΑΣΕΙ κάτοχοι τουλάχιστον
μεταπτυχιακού διπλώματος συναφούς γνωστικού αντικειμένου ή εξαιρετικής
τεχνικής εμπειρίας που αποδεικνύεται με τη προϋπηρεσία σε Μονάδες και
Υπηρεσίες του ΓΕΣ με αντικείμενο την τοπογραφία και να φέρουν τουλάχιστον το
βαθμό του Λοχαγού ή αντίστοιχο των άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.
Ιδιαίτερο προσόν η ευδόκιμη διδακτική προϋπηρεσία στο γνωστικό αντικείμενο
45. Δύο (2) θέσεις Ειδικού Επιστήμονα στη μισθολογική βαθμίδα Λέκτορα
με μερική απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο «Στρατιωτική Γεωγραφία», για
το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο.
Οι ενδιαφερόμενοι να είναι Ειδικοί Επιστήμονες με αναγνωρισμένη
επαγγελματική εμπειρία και εξαιρετική τεχνική κατάρτιση στο γνωστικό
αντικείμενο της θέσης, καθώς και φοίτηση στη Σχολή Πολέμου (Ανωτάτης
Διακλαδικής Σχολής Πολέμου) ή Σχολή Εθνικής Άμυνας. Ιδιαίτερο προσόν η
διδακτική και ερευνητική εμπειρία στις στρατιωτικές εφαρμογές, καθώς και η
κατοχή Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Διπλώματος ελληνικού πανεπιστημίου ή
ισότιμο τίτλο ξένου πανεπιστήμιου αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ, με σχετική
ειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο.
46. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα στη μισθολογική βαθμίδα Λέκτορα
με πλήρη απασχόληση και με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικά για
Προπαιδευόμενους», για το εαρινό εξάμηνο.
Οι ενδιαφερόμενοι να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος στα
Μαθηματικά ελληνικού πανεπιστημίου ή ισότιμο τίτλο ξένου πανεπιστήμιου
αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ στο γνωστικό αντικείμενο των Μαθηματικών ή
εξαιρετική τεχνική εμπειρία . Ιδιαίτερο προσόν η γνώση της Γαλλικής ή της
Αγγλικής ή Αραβικών ή Σλαβικών Γλωσσών.
Τομέας 4: Φυσικής και Πολιτισμικής Αγωγής (Θέσεις & Εξάμηνο).
47. Επτά (7) θέσεις Ειδικού Επιστήμονα στη μισθολογική βαθμίδα
Λέκτορα με πλήρη απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Φυσική
Αγωγή», για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο.
Οι ενδιαφερόμενοι να είναι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΦΑΑ (ΣΕΦΑΑ) ή ισότιμο
τίτλο ξένου πανεπιστήμιου αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ με ευδόκιμη
προϋπηρεσία σε ΑΣΕΙ ή ΑΕΙ, με επαγγελματική διδακτική προϋπηρεσία στο
γνωστικό αντικείμενο καθώς και με εξαιρετική τεχνική εμπειρία λόγω εξειδίκευσης
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σε στρατιωτικές εφαρμογές.
48. Δύο (2) θέσεις Ειδικού Επιστήμονα στη μισθολογική βαθμίδα Λέκτορα
με πλήρη απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο «Κολύμβηση», για το χειμερινό
και εαρινό εξάμηνο.
Οι ενδιαφερόμενοι να είναι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΦΑΑ (ΣΕΦΑΑ) ή ισότιμο
τίτλο ξένου πανεπιστήμιου αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ με κύρια ειδικότητα
στο γνωστικό αντικείμενο, με ευδόκιμη προϋπηρεσία σε ΑΣΕΙ ή ΑΕΙ, με
επαγγελματική διδακτική προϋπηρεσία στο γνωστικό αντικείμενο καθώς και με
εξαιρετική τεχνική εμπειρία λόγω εξειδίκευσης σε στρατιωτικές εφαρμογές.
49. Δύο (2) θέσεις Ειδικού Επιστήμονα στη μισθολογική βαθμίδα Λέκτορα
με πλήρη απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο «Πετοσφαίριση», για το
χειμερινό και εαρινό εξάμηνο.
Οι ενδιαφερόμενοι να είναι κάτοχοι Πτυχίου ΤΕΦΑΑ (ΣΕΦΑΑ) ή ισότιμο
τίτλο ξένου πανεπιστήμιου αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ με κύρια ειδικότητα
στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης με ευδόκιμη προϋπηρεσία σε ΑΣΕΙ ή ΑΕΙ, με
επαγγελματική διδακτική προϋπηρεσία στο γνωστικό αντικείμενο καθώς και με
εξαιρετική τεχνική εμπειρία λόγω εξειδίκευσης.
50. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα στη μισθολογική βαθμίδα Λέκτορα
με πλήρη απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο «Αντισφαίριση», για το χειμερινό
και εαρινό εξάμηνο.
Οι ενδιαφερόμενοι να είναι κάτοχοι Πτυχίου ΤΕΦΑΑ (ΣΕΦΑΑ) ή ισότιμο
τίτλο ξένου πανεπιστήμιου αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ με κύρια ειδικότητα
στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, με ευδόκιμη προϋπηρεσία σε ΑΣΕΙ ή ΑΕΙ,
με επαγγελματική διδακτική προϋπηρεσία στο γνωστικό αντικείμενο καθώς και με
εξαιρετική τεχνική εμπειρία λόγω εξειδίκευσης
51. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα στη μισθολογική βαθμίδα Λέκτορα
με πλήρη απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνική αναρρίχηση», για το
χειμερινό και εαρινό εξάμηνο.
Οι ενδιαφερόμενοι να είναι κάτοχοι Πτυχίου ΤΕΦΑΑ (ΣΕΦΑΑ) ή ισότιμο
τίτλο ξένου πανεπιστήμιου αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ με κύριο αντικείμενο
στην ειδικότητα του γνωστικού αντικειμένου της θέσης. Σε περίπτωση μη
χορήγησης ειδικότητας από τα ΤΕΦΑΑ (ΣΕΦΑΑ) απαιτείται άδεια άσκησης
επαγγέλματος προπονητή από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού καθώς και
πιστοποιημένη επαγγελματική εμπειρία με ευδόκιμη προϋπηρεσία σε ΑΣΕΙ ή
ΑΕΙ, με επαγγελματική διδακτική προϋπηρεσία στο γνωστικό αντικείμενο καθώς
και με εξαιρετική τεχνική εμπειρία λόγω εξειδίκευσης
52.
Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα στη μισθολογική βαθμίδα Λέκτορα
με πλήρη απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο «Παγκράτιο», για το χειμερινό
και εαρινό εξάμηνο.
Οι ενδιαφερόμενοι να είναι κάτοχοι Πτυχίου ΤΕΦΑΑ (ΣΕΦΑΑ) ή ισότιμο
τίτλο ξένου πανεπιστήμιου αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ με κύριο αντικείμενο
στην ειδικότητα του γνωστικού αντικειμένου της θέσης. Σε περίπτωση μη
χορήγησης ειδικότητας από τα ΤΕΦΑΑ (ΣΕΦΑΑ) απαιτείται άδεια άσκησης
επαγγέλματος προπονητή από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού καθώς και
πιστοποιημένη επαγγελματική εμπειρία με ευδόκιμη προϋπηρεσία σε ΑΣΕΙ ή
ΑΕΙ, με επαγγελματική διδακτική προϋπηρεσία στο γνωστικό αντικείμενο καθώς
και με εξαιρετική τεχνική εμπειρία λόγω εξειδίκευσης
53.
Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα στη μισθολογική βαθμίδα Λέκτορα
με πλήρη απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο «Άθλημα Μάχης – Πυγμαχία 10

KICK BOXING», για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο.
Οι ενδιαφερόμενοι να είναι κάτοχοι Πτυχίου ΤΕΦΑΑ (ΣΕΦΑΑ) ή ισότιμο
τίτλο ξένου πανεπιστήμιου αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ με κύρια ειδικότητα
στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης καθώς και εξαιρετική τεχνική κατάρτιση και
επαγγελματική εμπειρία λόγω εξειδίκευσης.
54. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα στη μισθολογική βαθμίδα Λέκτορα
με πλήρη απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο στη «Διεύθυνση χορωδίας Μπάντας», για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο.
Οι ενδιαφερόμενοι να είναι κάτοχοι Πτυχίου από αναγνωρισμένο Ωδείο στη
Διεύθυνση Χορωδίας –Μπάντας και να διαθέτουν εξαιρετική επαγγελματική
κατάρτιση και εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης με ευδόκιμη
προϋπηρεσία σε ΑΣΕΙ ή ΑΕΙ, με επαγγελματική διδακτική προϋπηρεσία στο
γνωστικό αντικείμενο καθώς και με εξαιρετική τεχνική εμπειρία λόγω
εξειδίκευσης.
Β. ΕΠΙΛΟΓΗ – ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ.
1.
Ιδιαίτερο προσόν η διδακτική και ερευνητική εμπειρία στις
στρατιωτικές εφαρμογές ή η ευδόκιμος προϋπηρεσία στα ΑΣΕΙ ή ΑΕΙ.
2.
Για την επιλογή και πλήρωση των παραπάνω θέσεων εφαρμόζονται οι
κείμενες σχετικές διατάξεις των Πανεπιστημίων.
3.
Αρμόδιο όργανο για την παρούσα προκήρυξη είναι η Ακαδημαϊκή
Συνέλευση (ΑΣ).
Γ. ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.
1. Ελάχιστα, απαραίτητα δικαιολογητικά για όλους τους
υποψήφιους είναι τα παρακάτω:
α.
Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το σχετικό
υπόδειγμα που παρέχεται από τη Σχολή, στην οποία, μεταξύ άλλων, δηλώνονται
υπεύθυνα οι πραγματικά διαθέσιμες ώρες και ημέρες της εβδομάδας για πρωινή
και απογευματινή απασχόληση στη Σχολή, σύμφωνα με το Πρόγραμμα
Σπουδών.
β.
Βιογραφικό σημείωμα και πλήρες αναλυτικό υπόμνημα του
επιστημονικού έργου του υποψήφιου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, τα οποία
υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης.
γ.
Αντίγραφα τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση τίτλων σπουδών του
εξωτερικού, θα πρέπει να επισυνάπτεται αναγνώριση των τίτλων από το
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..
δ.
Ευδόκιμη διδακτική, ερευνητική προϋπηρεσία, αρμοδίως
τεκμηριωμένη, σε συναφές γνωστικό αντικείμενο του αντίστοιχου μαθήματος, σε
ΑΣΕΙ ή ΑΕΙ.
ε.
Επιστημονικές δημοσιεύσεις (με τη διευκρίνιση εάν είναι με κριτές
ή χωρίς κριτές), συμπεριλαμβανομένης και της διδακτορικής διατριβής, πλην των
περιπτώσεων των Αξκών ε.ε. ή ε.α., και των εξειδικευμένων θέσεων του Τομέα
Φυσικής και Πολιτισμικής Αγωγής για τους οποίους δεν απαιτείται Διδακτορικό
Δίπλωμα, όπως αναλυτικά περιγράφεται παραπάνω,
στ. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή,
το οποίο θα κατατεθεί εφόσον επιλεγεί ο υποψήφιος. Η καταφατική ή αρνητική
δήλωση που αντικατέστησε το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης,
θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
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της πράξης διορισμού.
2.

Για την επιλογή των Αξιωματικών εν ενεργεία απαιτούνται:

Οι θέσεις που αφορούν σε Αξκους ε.ε είναι οι υπ’αριθ. 9, 16, 29, 30, 37, 39,
43 και 44.
α..

Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΑΣΕΙ ή της Στρατιωτικής Σχολής Αξκών

Σωμάτων
β.
Βαθμό του Λοχαγού, τουλάχιστον ή αντίστοιχου των άλλων
κλάδων των ΕΔ.
γ.
Για την επιλογή συνεκτιμάται, ιδιαιτέρως, η διετής εκπαιδευτική
πείρα σε ΑΣΕΙ ή Πανεπιστήμιο ή Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή Ανώτατη
Στρατιωτική Σχολή Στρατηγικών – Τακτικών και Επιτελικών Σπουδών,
εσωτερικού ή εξωτερικού ή διετής πείρα σε ερευνητικά κέντρα ΕΔ εσωτερικού ή
εξωτερικού.
Δ.
ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ.
Οι κκ. υποψήφιοι παρακαλούνται να λάβουν σοβαρά υπόψη τα
εξής:
α.
Η Σχολή διατηρεί, μονομερώς, το δικαίωμα να μην καλύψει,
μερικώς ή ολικώς, τις θέσεις διδασκαλίας για τα παραπάνω μαθήματα, αναλόγως
με το εφαρμοζόμενο Πρόγραμμα Σπουδών της, χωρίς να προβεί σε σχετική
ανακοίνωση.
β.
Η πραγματική διαθεσιμότητα του χρόνου απασχόλησης κατά το
Πρόγραμμα Σπουδών συνιστά πρωταρχικό κριτήριο επιλογής και πρόσληψης
κάθε ενδιαφερομένου.
γ.
Σε περίπτωση μη προσέλευσης του επιλεγέντος για ανάληψη
υπηρεσίας, λόγω κωλύματος ή, ακόμα, αποχώρησής του προ της λήξης της
χρονικής διάρκειας της απασχόλησής του ή απόκλισης από τις αρχικά
δηλωθείσες διαθέσιμες ώρες απασχόλησης του, σύμφωνα με το πρόγραμμα και
τις ανάγκες του Τμήματος, η Σχολή διατηρεί, μονομερώς, το δικαίωμα άμεσης
αντικατάστασης του επιλεγέντος από τον επόμενο επιλαχόντα
δ.
Σε περίπτωση επιλογής εκ των υποψηφίων Αξκών ε.ε ή ε.α η
πρόσληψη θα μετατρέπεται αυτομάτως σε μερικής απασχόλησης στην εν λόγω
θέση.
ε.
Όλες οι συμβάσεις λύονται αυτοδίκαια με τη λήξη της σύμβασής
τους.
στ .
Μετά τη λήξη των συμβάσεων οι επιλεγέντες υποχρεούνται να
διενεργούν τυχόν επαναληπτικές εξετάσεις, να διορθώνουν και να παραδίδουν
βαθμολογία των εξετάσεων.
ζ.
Οι διδακτικές ώρες, ανά διδάσκοντα, μπορούν να κατανέμονται
ανάλογα προς τις ανάγκες του Προγράμματος Σπουδών, ύστερα από απόφαση
του οικείου Δντή Τομέα, κατά την κειμένη νομοθεσία.
η.
Οι υποψήφιοι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τα καθήκοντα και τις
υποχρεώσεις των μελών ΔΕΠ, όπως αυτά περιγράφονται στην κείμενη
νομοθεσία.
θ.
Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις
στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή να έχουν νόμιμη απαλλαγή από αυτές. Για την
πρώτη περίπτωση, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να καταθέσουν πιστοποιητικό
τύπου Α του αρμοδίου στρατολογικού γραφείου.
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Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ.
Προσκαλούνται
οι
ενδιαφερόμενοι
να
υποβάλουν
αίτηση
υποψηφιότητας, το αργότερο μέχρι Δευτέρα 3 Αυγούστου 2015 , στη Γραμματεία
της Κοσμητείας και στη διεύθυνση:
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων,
Κοσμητεία,
Λεωφόρος Βάρης – Κορωπίου,
Βάρη Αττικής ΒΣΤ 902,
ΣΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη
Γραμματεία της Κοσμητείας του Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών της ΣΣΕ,
κάθε εργάσιμη ημέρα από 09:00 έως 14:00 ώρα, και στα τηλέφωνα: 210-8904217-18, email: kosmitia@sse.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της Σ.Σ.Ε.:
www.sse.gr.
Η ΣΣΕ θα ανακοινώσει πίνακα όσων έχουν επιλεγεί μετά την ολοκλήρωση
της διαδικασίας στην ιστοσελίδα της www.sse.gr
Βάρη, 10 Ιουλίου 2015

13

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ___________/______/2015
ΑΡ. ΠΡΩΤ.__________________________
ΑΙΤΗΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΣΣΕ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016
ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ

1. Με την αίτησή αυτή, επιθυμώ να
υποβάλω
υποψηφιότητα, για να προσληφθώ
……………………………………………
με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου,
ΟΝΟΜΑ:
πλήρους / μερικής απασχόλησης, σε θέση
Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού του
……………………………………………
Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών, για το
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:
……………………………………………………. ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, στο μάθημα
…………………………………………
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
……,
του
Τομέα
…………………………………………………….
ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΑΡ. ΑΣΤΥΝ. ΤΑΥΤΟΤ:
…………………………………………….
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

……………………………………
……………………………………

…………………………………………
…….
2. Συνημμένα υποβάλω τα εξής:
α.
Έντυπο
ατομικών
και
επαγγελματικών στοιχείων, υπό μορφή
υπεύθυνης δήλωσης.

ΠΟΛΗ:

β. αντίγραφα τίτλων Σπουδών.

…………………………………………….

γ. Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας.

.

δ. Επιστημονικές δημοσιεύσεις
ΤΗΛΕΦΩΝΑ:
Οικίας:
.……………..……………………………..

ε. Βιογραφικό σημείωμα (1 αντίτυπο
και σε ψηφιακό οπτικό δίσκο σε ηλεκτρονική
μορφή)
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Κινητό:
……………………………………………
ΦΑΞ:

………………………………….
EMAIL:

στ.
Κοινότητας

Πιστοποιητικό

Δήμου

ή

η. Πιστοποιητικό
τύπου
Α,
εκπλήρωσης Στρατιωτικών Υποχρεώσεων
(για τους άρρενες) ή νόμιμης απαλλαγής από
αυτές.

……………………………………
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

……………………………………………………………………………………
………
……………………………………………………………………………………
………
……………………………………………………………………………………
………
……………………………………………………………………………………
………
……………………………………………………………………………………
………
……………………………………………………………………………………
………
……………………………………………………………………………………
………
……………………………………………………………………………………
………
……………………………………………………………………………………
………
……………………………………………………………………………………
………
……………………………………………………………………………………
………
……………………………………………………………………………………
………
……………………………………………………………………………………
………
……………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ……../……./2015
Ο ΑΙΤΩΝ / Η ΑΙΤΟΥΣΑ

(Υπογραφή)
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(Το παρόν έντυπο επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης)
ΕΝΤΥΠΟ
ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
Δηλώνω υπεύθυνα και με γνώση των συνεπειών του Ν. 1599/1986, περί ψευδούς
δήλωσης, ότι όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρούσα δήλωσή μου είναι αληθή και
αποδεικνύονται από επίσημα δικαιολογητικά, τα οποία επισυνάπτω, θεωρημένα – αριθμημένα
και καταγεγραμμένα, σε σχετικό πίνακα, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις, που
αναφέρονται παρακάτω και για κάθε περίπτωση:
ΕΠΩΝΥΜΟ : ……………………………………………………………………………..
ΟΝΟΜΑ: ………………………………………………………………………………….
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ………………………………………………………………………
ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: ……………………………………………………….
1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ:
στο μάθημα ….………………………………………………………………………….
του Τομέα ………………………………………………………………………………
με το καθεστώς της πλήρους /μερικής απασχόλησης.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Να αναφερθεί, ολογράφως, το γνωστικό αντικείμενο.
2. ΣΠΟΥΔΕΣ:
Αριθμός επισυναπτόμενων δικαιολογητικών: …………………………………………..
ΒΑΘΜΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΧΡΟΝΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΤΙΤΛΟΥ

Βασικός Τίτλος
Σπουδών
Μεταπτυχιακό
Δίπλωμα
Διδακτορικό
Δίπλωμα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
α. Αναφέρονται, αναλυτικά, οι τίτλοι σπουδών, η ημερομηνία απόκτησης τους και ο
αντίστοιχος βαθμός, επισυνάπτοντας, νομίμως, θεωρημένα αντίγραφα.
β. Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση,
καθώς και από πιστοποιητικά ισοτιμίας και αντιστοιχίας τους προς τα ελληνικά εκπαιδευτικά
ιδρύματα, από τα αρμόδια όργανα.
γ. Τίτλοι Σπουδών της αλλοδαπής δεν θα γίνονται δεκτοί εάν δεν είναι αναγνωρισμένοι,
αρμοδίως.
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3. ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ:
Αριθμός
Επισυναπτομένων
…..….……………………………………………
ΓΛΩΣΣΑ

δικαιολογητικών
ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

4. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΄Η ΑΛΛΟ (ΔΗΜΟΣΙΟ ΄Η ΙΔΙΩΤΙΚΟ) ΦΟΡΕΑ:
Αριθμός
επισυναπτομένων
……….……………………………..……………

Α
/Α

ΦΟΡΕΑΣ
–
ΣΧΟΛΗ

ΘΕΣΗ –
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΑΘΗΜΑ

δικαιολογητικών
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
από
………………..
μέχρι
………………

ΩΡΕΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
(ανά
εβδομάδα)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
α. Οι βεβαιώσεις επαγγελματικής απασχόλησης θα πρέπει να αναφέρουν, ρητώς, το
χρονικό διάστημα, καθώς και το αντικείμενο της απασχόλησης.
β. Οι βεβαιώσεις από δημόσιο φορέα, αρκούν από μόνες τους, για την απόδειξη της
επαγγελματικής δραστηριότητας, αρκεί να εκδίδονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
γ. Βεβαιώσεις επαγγελματικής δραστηριότητας προερχόμενες από ιδιώτες, πρέπει να
αναφέρουν την ιδιότητα και το αντικείμενο απασχόλησης, με το οποίο ο υποψήφιος υπηρέτησε
στον ιδιωτικό τομέα, υπό την προϋπόθεση ότι είναι θεωρημένες από την οικία Επιθεώρηση
Εργασίας.
δ. Ως εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή
σύμβαση έργου συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών.
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ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ΒΡΑΒΕΙΑ – ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ - ΛΟΙΠΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ):

1)………………………………..……………………………………………………
…….
……………………………………..………………………………………………………
………………………………………..……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………………………
…………..…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
α. Επισυνάπτονται ακριβή φωτοαντίγραφα.
β. Οι υποτροφίες και τα βραβεία θα λαμβάνονται υπόψη, εφόσον συνοδεύονται από
επίσημη βεβαίωση του φορέα που τα χορήγησε.
γ. Οι δημοσιεύσεις - εργασίες, πρέπει να περιλαμβάνονται στο φάκελο του υποψηφίου. Σε
περίπτωση που η εργασία έγινε δεκτή για δημοσίευση, αλλά δεν έχει δημοσιευθεί, ακόμα, πρέπει
να υπάρχει γραπτή βεβαίωση του εκδοτικού οίκου, ότι η υποβληθείσα εργασία έχει γίνει δεκτή
για δημοσίευση, χωρίς αλλαγές και για να ληφθεί υπόψη πρέπει να είναι συναφής με το
αντικείμενο της υπό προκήρυξης θέσης.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
(Συμπληρώνονται οι ημέρες κατά τις οποίες είστε, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ, διαθέσιμος ή μη για
διδασκαλία, σημειώνοντας τη διαθεσιμότητά σας με το σύμβολο Χ).
ΔΕΥΤΕΡΑ
1

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

2
3
4
5
6

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
α. Διευκρινίζεται ότι οι ανωτέρω προτιμήσεις δεν αποτελούν δέσμευση για τη σύνταξη του
Προγράμματος Σπουδών, ενώ θα ληφθούν υπόψη, μόνο εφόσον τούτο είναι εφικτό και σύμφωνα
με τις ανάγκες του Τμήματος.
β. Επισημαίνεται ότι τα μαθήματα διεξάγονται και το απόγευμα.
γ. Το βιογραφικό σημείωμα και η πλήρης ανάλυση του επιστημονικού και λοιπού έργου
υποβάλλονται υποχρεωτικά και σε ηλεκτρονική μορφή.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ..…../……/2015
Ο ΑΙΤΩΝ / Η ΑΙΤΟΥΣΑ

(Υπογραφή)
19

