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Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Τ      Δ  Ι 
 
 Σελ πιάξσζε κέαο (1) ζΫζεσο κε επηινγά, Χξνκέζζηνπ Γηδαθηηθνχ 

Πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζέαο Ηδησηηθνχ Γηθαένπ ΟξηζκΫλνπ Υξφλνπ γηα ηελ 

αλΪζεζε δηδαθηηθνχ Ϋξγνπ κε σξηαέα αληηκηζζέα, γηα ην ρξνληθφ δηΪζηεκα απφ 6-3-

2017 Ϋσο 30-9-2017. 

 Ο αξηζκφο ζΫζεσλ, νη ψξεο απαζρφιεζεο, νη ειΪρηζηεο απαηηνχκελεο 

πξνζειεχζεηο (ΔΑΠ) εβδνκαδηαέσο, ηα απαηηνχκελα πξνζφληα θαη ην δηδαθηηθφ 

εμΪκελν γηα ην κΪζεκα ηεο Φπζηθάο Αγσγάο αλαθΫξνληαη αλαιπηηθΪ ζηνλ πέλαθα 

πνπ αθνινπζεέ: 

ΠΙΝΑΚΑ 1 
 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ 

 
ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΟ 

ΣΙΣΛΟ 
ΠΟΤΓΧΝ 

 

ΞΔΝΗ 
ΓΛΧΑ 

ΔΞΑΜΗΝΟ ΘΔΔΙ 
ΧΡΔ 
ΑΝΑ 

ΘΔΗ 

ΤΝΟΛΟ 
ΧΡΧΝ 

ΔΑΠ 

1 

 
ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ 
(Δηδηθόηεηα: Κιαζηθόο 
Αζιεηηζκόο) 
ΒΔΛΣΙΧΗ ΦΤΙΚΗ 
ΚΑΣΑΣΑΗ 
 

Απαηηνύκελα Πξνζόληα 
Πηπρέν ΣΔΦΑΑ κε θχξηα 
εηδηθφηεηα Κιαζηθφο 
Αζιεηηζκφο θαη Ϊδεηα 
αζθάζεσο επαγγΫικαηνο 
πξνπνλεηά απφ ηελ 
αληέζηνηρε νκνζπνλδέα ά 
αέηεζε αλαγγειέαο 
αζθάζεσο επαγγΫικαηνο 
πξνπνλεηά κε ζρεηηθά 
βεβαέσζε απφ ηε Γεληθά 
Γξακκαηεέα ηνπ 
Τπνπξγεένπ Πνιηηηζκνχ 
θαη Αζιεηηζκνχ.  
 
* ε πεξέπησζε κε 
θΪιπςεο ηεο ζΫζεο απφ 
ππνςάθην κε ηελ 
απαηηνχκελε εηδηθφηεηα, 
ε ζΫζε ζα θαιχπηεηαη 
απφ πηπρηνχρν ΣΔΦΑΑ 
κε νπνηαδάπνηε θχξηα 
εηδηθφηεηα. 

ΒΑΙΚΟ 
ΠΣΤΥΙΟ 

- 2
ν
 1 

175 
(157+18) 

175 3 

 ΤΝΟΛΟ 1  175 3 
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2. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΔΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

α. Οη ππνςάθηνη πξΫπεη λα πιεξνχλ ηα παξαθΪησ απαηηνχκελα γεληθΪ 

πξνζφληα: 

(1) Να εέλαη Έιιελεο πνιέηεο. 

 (α) Γηα φζνπο Ϋρνπλ απνθηάζεη ηελ ειιεληθά ηζαγΫλεηα κε 

πνιηηνγξΪθεζε πξΫπεη λα Ϋρεη παξΫιζεη Ϋλα (1) ηνπιΪρηζηνλ Ϋηνο απφ ηελ 

απφθηεζά ηεο, κΫρξη ηελ εκεξνκελέα ιάμεσο ηεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο ησλ 

αηηάζεσλ. 

(β) Γηθαηνχληαη λα εέλαη ππνςάθηνη θαη φζνη απΫθηεζαλ ηελ 

ειιεληθά ηζαγΫλεηα κε πνιηηνγξΪθεζε, αιιΪ δελ Ϋρεη παξΫιζεη Ϋηνο απφ ηελ 

απφθηεζά ηεο, εθφζνλ κΫρξη ηελ απφθηεζά ηεο άηαλ ππάθννη ΚξΪηνπο – ΜΫινπο 

ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο (ΔΔ). 

(γ) Γχλαληαη επέζεο λα εέλαη ππνςάθηνη θαη πνιέηεο ησλ 

Κξαηψλ – Μειψλ ηεο ΔΔ. Γη’ απηνχο απαηηεέηαη ε γλψζε ηεο Διιεληθάο Γιψζζαο 

ζε βαζκφ επαξθά (Β΄ ΔπηπΫδνπ) γηα ηελ Ϊζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ε νπνέα 

απνδεηθλχεηαη κε Πηζηνπνηεηηθφ ΔιιελνκΪζεηαο, πνπ ρνξεγεέηαη απφ ην ΚΫληξν 

Διιεληθάο Γιψζζαο, φπσο επέζεο απνδεηθλχεηαη κε αληέζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ ηνπ 

ρνιεένπ ηεο Διιεληθάο Γιψζζαο ηνπ Αξηζηνηειεένπ Παλεπηζηεκένπ 

Θεζζαινλέθεο, ην νπνέν ρνξεγεέηαη χζηεξα απφ ζρεηηθά εμΫηαζε ηνπ ππνςεθένπ ά 

απφ Ϊιιε ζρνιά ά ζρνιεέν Διιεληθάο Γιψζζαο. 

 

(2) Να κελ Ϋρνπλ ζηεξεζεέ ηα πνιηηηθΪ ηνπο δηθαηψκαηα. 

 

(3) Να κε δηψθνληαη ά Ϋρνπλ θαηαδηθαζζεέ γηα ηα πνηληθΪ 

αδηθάκαηα ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα (Ν. 3528/07). 

 

(4) Οη Ϊξξελεο ππνςάθηνη, κΫρξη ηελ εκεξνκελέα ιάμεο ηεο 

πξνζεζκέαο ππνβνιάο ησλ αηηάζεσλ ζπκκεηνράο, λα Ϋρνπλ εθπιεξψζεη ηηο 

ζηξαηησηηθΫο ηνπο ππνρξεψζεηο ά λα Ϋρνπλ λφκηκα απαιιαγεέ απφ απηΫο. Γελ 

απαηηεέηαη εθπιάξσζε ησλ ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ γηα ηνπο πνιέηεο θξΪηνπο 

ηεο ΔΔ, γηα ηνπο νπνένπο δελ πξνβιΫπεηαη ζηε ρψξα ηνπο ππνρξεσηηθά 

ζηξΪηεπζε, γεγνλφο ην νπνέν απνδεηθλχνπλ κε δηθά ηνπο κΫξηκλα, πξνζθνκέδνληαο 

αληέζηνηρε βεβαέσζε απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζέεο ηνπ θξΪηνπο ηνπο, επέζεκα 

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

ην 64ν Ϋηνο ηεο ειηθέαο ηνπο ηελ 31ε Γεθεκβξένπ ηνπ Ϋηνπο πξνθάξπμεο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

  

(6) Να Ϋρνπλ ηελ πγεέα θαη ηε θπζηθά θαηαιιειφηεηα πνπ 

απαηηεέηαη γηα ηελ εθηΫιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο αληέζηνηρεο ζΫζεο. 

 

(7) Να θαηΫρνπλ ηνπο απαηηνχκελνπο ηέηινπο ζπνπδψλ, κΫρξη ηελ 

εκεξνκελέα ιάμεο ηεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο ησλ αηηάζεσλ ζπκκεηνράο θαη ζε 

πεξέπησζε πνπ ν ηέηινο Ϋρεη απνθηεζεέ ζηελ αιινδαπά λα θαηΫρνπλ θαη βεβαέσζε 

ηζνηηκέαο απφ ην πξψελ ΓΗΚΑΣΑ ά ην ΓΟΑΣΑΠ. 

 

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

ζηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ Ν.1256/82 θαη 1305/82, «Πεξέ Πνιπζεζέαο». Σαθηηθνέ 

ππΪιιεινη ηνπ Γεκνζένπ, ησλ ΝΠΓΓ, ησλ ΟΣΑ α΄ θαη β΄ βαζκέδαο θαη ησλ 

ΑλεμΪξηεησλ Αξρψλ, νη νπνένη δηνξέζηεθαλ βΪζεη ηνπ Ν.2190/94, δελ Ϋρνπλ 

δηθαέσκα ζπκκεηνράο ζε δηαδηθαζέα πιάξσζεο ζΫζεσλ ηνπ δεκνζένπ θαη 

επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκΫα πξηλ ζπκπιεξσζεέ πεληαεηέα απφ ηελ εκεξνκελέα 

δηνξηζκνχ ηνπο. Ζ απαγφξεπζε απηά αθνξΪ απνθιεηζηηθΪ ηνπο κφληκνπο 

ππαιιάινπο ησλ αλσηΫξσ θνξΫσλ, ε ππεξεζηαθά θαηΪζηαζε ησλ νπνέσλ 

ξπζκέδεηαη απφ ηνλ Τπαιιειηθφ Κψδηθα. Ζ απαγφξεπζε δελ ηζρχεη γηα ηνπο 

ππαιιάινπο πνπ αζρνινχληαη ζηνπο αλσηΫξσ θνξεέο κε ζχκβαζε εξγαζέαο 

ηδησηηθνχ δηθαένπ ανξέζηνπ ά νξηζκΫλνπ ρξφλνπ, αθφκε θαη αλ απηνέ Ϋρνπλ 

πξνζιεθζεέ βΪζεη ηνπ Ν.2190/94 θαη θαηΫρνπλ νξγαληθΫο ζΫζεηο. 

 

β. Σα αλσηΫξσ γεληθΪ πξνζφληα, ζα πξΫπεη λα ζπληξΫρνπλ ηφζν θαηΪ ην 

ρξφλν ιάμεο ηεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο ησλ αηηάζεσλ φζν θαη θαηΪ ην ρξφλν 

δηνξηζκνχ. 

 

3. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
 

α. Σα θξηηάξηα αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθέσλ εέλαη ηα παξαθΪησ: 

(1) Βαζηθόο Σέηινο πνπδώλ 

(α) Ζ θαηνρά πηπρένπ ΑΔΗ απνηειεέ απαξαέηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηε δηδαζθαιέα καζάκαηνο. Σν πηπρέν ζα πξΫπεη λα πξνΫξρεηαη 
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απφ Παλεπηζηεκηαθφ Σκάκα ην νπνέν απνλΫκεη πηπρέν ζην αληέζηνηρν γλσζηηθφ 

αληηθεέκελν ηνπ καζάκαηνο ά ζε ζπλΪθεηα πξνο απηφ. Ζ βαζκνινγέα ηνπ πηπρένπ 

ζα πξΫπεη λα αλαθΫξεηαη ζηε δεθαβΪζκηα θιέκαθα. 

 

(β) Οη ηέηινη πνπ απνθηάζεθαλ απφ παλεπηζηεκηαθΪ 

ηδξχκαηα ηεο αιινδαπάο λα ζπλνδεχνληαη θαη απφ βεβαέσζε ηζνηηκέαο απφ ην 

πξψελ ΓΗΚΑΣΑ ά ην ΓΟΑΣΑΠ. Ζ βαζκνινγέα ηνπ πηπρένπ ζα πξΫπεη λα 

αλαθΫξεηαη ζε δεθαβΪζκηα θιέκαθα. ΔπηπιΫνλ, ηα μελφγισζζα Ϋγγξαθα λα εέλαη 

λφκηκα επηθπξσκΫλα θαη λφκηκα κεηαθξαζκΫλα. Νφκηκα επηθπξσκΫλα ζεσξνχληαη 

ηα μελφγισζζα Ϋγγξαθα ηα νπνέα: 

1/  Δέηε Ϋρνπλ επηθπξσζεέ απφ ηηο θαηΪ ηφπνπο αξκφδηεο 

ειιεληθΫο ΠξνμεληθΫο ΑξρΫο. 

 

2/  Δέηε Ϋρνπλ εθδνζεέ ζε ρψξα πνπ Ϋρεη ζπλππνγξΪςεη 

ηε χκβαζε ηεο ΥΪγεο θαη θΫξνπλ αληέ επηθχξσζεο ζρεηηθά επηζεκεέσζε 

(apostille) επέ ηνπ εγγξΪθνπ εέηε Ϋρνπλ ζπληαρζεέ ά επηθπξσζεέ απφ ηηο ΠξνμεληθΫο 

ΑξρΫο ρψξαο πνπ Ϋρεη ζπλππνγξΪςεη ηελ Δπξσπατθά χκβαζε ηνπ Λνλδέλνπ, 

ρσξέο λα απαηηεέηαη ε επηθχξσζά ηνπο απφ ηηο ειιεληθΫο ΠξνμεληθΫο ΑξρΫο, εέηε 

Ϋρνπλ εθδνζεέ ζε ρψξα κε ηελ νπνέα ε ΔιιΪδα Ϋρεη ππνγξΪςεη δηκεξά ζπκθσλέα 

γηα ηε κε επηθχξσζε δεκνζέσλ εγγξΪθσλ. 

 
3/ Δέηε πξφθεηηαη γηα επθξηλά θσηναληέγξαθα 

αιινδαπψλ εγγξΪθσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα Ϋγγξαθα απηΪ Ϋρνπλ 

επηθπξσζεέ πξσηέζησο απφ δηθεγφξν. 

 

Νφκηκα κεηαθξαζκΫλα ζεσξνχληαη ηα μελφγισζζα Ϋγγξαθα ηα νπνέα 

Ϋρνπλ κεηαθξαζηεέ απφ Ϋλαλ απφ ηνπο παξαθΪησ θνξεέο: 

 

1/   Απφ Έιιελεο δηθεγφξνπο. 

 

2/  Απφ δηνξηζκΫλνπο ζηα θαηΪ ηφπνπο Πξσηνδηθεέα 

Ϊκηζζνπο δηεξκελεέο. 

 

3/  Απφ πηπρηνχρνπο ηνπ Σκάκαηνο ΞΫλσλ Γισζζψλ-

ΜεηΪθξαζεο θαη Γηεξκελεέαο ηνπ Ηνλένπ Παλεπηζηεκένπ, νη νπνένη Ϋρνπλ θχξηα 
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επαγγεικαηηθά ελαζρφιεζε ηε κεηΪθξαζε γηα ινγαξηαζκφ νπνηαζδάπνηε 

δεκφζηαο αξράο ά ηξέηνπ επζπλφκελνη γηα ηελ εγθπξφηεηα ηνπ πεξηερνκΫλνπ ηνπο. 

 

4/  Απφ ηε Μεηαθξαζηηθά Τπεξεζέα ηνπ Τπνπξγεένπ 

Δμσηεξηθψλ. 

 

5/  Απφ ηνπο κφληκνπο ππαιιάινπο Πξνμεληθάο Αξράο, 

εθφζνλ απηνέ γλσξέδνπλ ηελ μΫλε γιψζζα ά απφ κεηαθξαζηά πνπ Ϋρεη 

πξνζιεθζεέ γηα ην ζθνπφ απηφ ζε νξγαληθά ζεζκνζεηεκΫλε ζΫζε ζηελ Αξρά ηεο 

Δμσηεξηθάο Τπεξεζέαο ηνπ ΤΠΔΞ. 

 

6/  Απφ επέζεκνπο νξθσηνχο κεηαθξαζηΫο, εθφζνλ ε 

Ϋιιεηςε πξνζσπηθνχ θαη ηπρφλ εμεηδηθεπκΫλε νξνινγέα δελ επηηξΫπνπλ ηε 

κεηΪθξαζε απφ ππΪιιειν ηεο Πξνμεληθάο Αξράο, νη νπνένη θαηΫρνπλ Ϊδεηα 

αζθάζεσο επαγγΫικαηνο. Χο επέζεκα αλαγλσξηζκΫλνη κεηαθξαζηΫο – δηεξκελεέο 

ζεσξνχληαη νη ηδηψηεο πνπ εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζε θαηαιφγνπο πνπ ηεξνχλ νη 

επηηφπηεο δηθαζηηθΫο αξρΫο ησλ νπνέσλ ε γλεζηφηεηα ηεο ππνγξαθάο επηθπξψλεηαη 

απφ ηηο ειιεληθΫο ΠξνμεληθΫο ΑξρΫο. 

 

(γ) Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ βεβαηψζεσλ αλαγλψξηζεο-

ηζνηηκέαο απφ ην ΓΟΑΣΑΠ πνπ δελ αλαγξΪθεηαη βαζκνινγέα σο βαζκφο ηέηινπ 

ζπνπδψλ ζα ιακβΪλεηαη ν κΫζνο φξνο ηεο δεθαβΪζκηαο θιέκαθαο, ν νπνένο 

αληηζηνηρεέ ζηνλ αλαγξαθφκελν ραξαθηεξηζκφ πνπ απνδέδνπλ ηα ΔιιεληθΪ 

Παλεπηζηάκηα, δειαδά "Άξηζηα'' ν βαζκφο 9,25, ''Λέαλ Καιψο'' ν βαζκφο 7,50 θαη 

''Καιψο'' ν βαζκφο 5,74. ε πεξέπησζε πνπ δελ αλαγξΪθεηαη νχηε βαζκφο νχηε 

ραξαθηεξηζκφο επέδνζεο επέ ηνπ ηέηινπ ζπνπδψλ, ζα ιακβΪλεηαη ν κΫζνο φξνο 

ηεο δεθαβΪζκηαο θιέκαθαο ηεο θαηψηεξεο θιέκαθαο πνπ απνδέδνπλ ηα ΔιιεληθΪ 

Παλεπηζηάκηα, δειαδά ''Καιψο'', 5,74. 

 

(δ) Σέηινη πνπ απνθηάζεθαλ απφ ην Διιεληθφ Αλνηθηφ 

Παλεπηζηάκην (ΔΑΠ), αλαγλσξέδνληαη σο ηζφηηκνη κε ηέηινπο ζπνπδψλ πνπ 

απνλεκάζεθαλ απφ Παλεπηζηάκηα ηεο ΔιιΪδαο. 

 

(ε) Ζ ππνςεθηφηεηα ζα γέλεηαη δεθηά, εθφζνλ ν 

ππνςάθηνο Ϋιαβε ηελ θαηΪιιειε πξνπηπρηαθά εηδηθφηεηα ζην ζπγθεθξηκΫλν 

αληηθεέκελν θαη εέηε Ϋρεη Ϊδεηα Ϊζθεζεο επαγγΫικαηνο ηνπ πξνπνλεηά απφ ηελ 
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αληέζηνηρε Οκνζπνλδέα ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ αζιάκαηνο, εθφζνλ ρνξεγεέηαη, εέηε 

Ϋρεη ππνβΪιιεη αέηεζε αλαγγειέαο αζθάζεσο επαγγΫικαηνο πξνπνλεηά. ηε 

δεχηεξε πεξέπησζε, ππνβΪιιεηαη αληέγξαθν ηεο αέηεζεο αλαγγειέαο Ϊζθεζεο 

επαγγΫικαηνο πξνπνλεηά θαη ζρεηηθά βεβαέσζε, ε νπνέα ρνξεγεέηαη, κεηΪ ηελ 

παξΫιεπζε πελάληα (50) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιά ηεο αέηεζεο, απφ ην 

Τπνπξγεέν Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, Γεληθά Γξακκαηεέα Αζιεηηζκνχ. 

 

(2) Πξνϋπεξεζέα 

(α) Μνξηνδνηεέηαη κφλν ε πξνυπεξεζέα ζε εθπαηδεπηηθΪ 

θαζάθνληα. Χο ηΫηνηα λνεέηαη ε απαζρφιεζε ζην δεκφζην ά ζηνλ ηδησηηθφ θνξΫα ά 

ε Ϊζθεζε ηδησηηθνχ επαγγΫικαηνο, ζε εθπαηδεπηηθΪ θαζάθνληα ζπλαθά κε ην 

αληηθεέκελν ηεο πξνο πιάξσζε ζΫζεο, κεηΪ ηελ απφθηεζε ηνπ βαζηθνχ ηέηινπ 

ζπνπδψλ κε ηνλ νπνέν ν ππνςάθηνο κεηΫρεη ζηε δηαγσληζηηθά δηαδηθαζέα θαη θαηΪ 

ηηο πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνέεο απαηηεέηαη Ϊδεηα Ϊζθεζεο επαγγΫικαηνο, κεηΪ ηε 

ιάςε ηεο Ϊδεηαο. 

(β) ΚΪζε ππνςάθηνο ζα πξΫπεη λα πξνζθνκέζεη απφ ηνλ 

αζθαιηζηηθφ ηνπ θνξΫα, βεβαέσζε ζηελ νπνέα ζα θαέλεηαη ν αθξηβάο ρξφλνο 

πξνυπεξεζέαο. 

 

4. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
 

α. Οη ππνςάθηνη ζα πξΫπεη λα θαηαζΫζνπλ θαηΪ ηελ ππνβνιά ηεο 

αηηάζεσο: 

(1) Αέηεζε ζηελ νπνέα ζα αλαγξΪθνληαη ηα πιάξε ζηνηρεέα ηνπο, 

φπσο απηΪ απνηππψλνληαη ζην δειηέν αζηπλνκηθάο ηνπο ηαπηφηεηαο, καδέ κε κέα 

πξφζθαηε Ϋγρξσκε θσηνγξαθέα.  

 

(2) ΔπαλΪγλσζην θσηναληέγξαθν ησλ δχν φςεσλ ηνπ δειηένπ 

αζηπλνκηθάο ηνπο ηαπηφηεηαο ά ηνπ δηαβαηεξένπ ηνπο. 

 

(3) Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθάο θαηΪζηαζεο απφ ην νπνέν λα 

πξνθχπηεη ε ειιεληθά ηζαγΫλεηα, θαζψο θαη ν ηξφπνο θαη ε αθξηβάο εκεξνκελέα 

θηάζεο απηάο. 
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(4) Τπεχζπλε δάισζε ηνπ Ν.1599/86, ζηελ νπνέα ζα δειψλνπλ 

φηη δελ θαηΫρνπλ δεκφζηα ζΫζε ά ζηελ πεξέπησζε πνπ θαηΫρνπλ, δάισζε γηα ηελ 

θαηεγνξέα, ην βαζκφ θαη ην εέδνο ηεο θαηερφκελεο ζΫζεο, Ϋρνληαο ππφςε ηνπο 

πεξηνξηζκνχο πεξέ πνιπζεζέαο. ε πεξέπησζε πξφζιεςάο ηνπο, νη δεκφζηνη 

ππΪιιεινη ζα ππνβΪινπλ Τπεχζπλε Γάισζε ηνπ Ν.1599/86 φηη Ϋρνπλ πξνβεέ ζε 

ελεκΫξσζε ηεο Τπεξεζέαο ηνπο πεξέ ηεο επηθεέκελεο απαζρφιεζάο ηνπο σο 

δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ.  

 

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

(α) ΔΪλ Ϋρνπλ θαηαζΫζεη αέηεζε ππνςεθένπ σξνκέζζηνπ 

θαζεγεηά θαη ζε Ϊιιε ρνιά ησλ ΔΓ. 

(β) ε πνηεο ρνιΫο θαηΫζεζαλ αέηεζε. 

(γ) ε πνηα γλσζηηθΪ αληηθεέκελα αλΪ ρνιά. 

(δ) Σνλ αξηζκφ ησλ σξψλ δηδαζθαιέαο αλΪ κΪζεκα. 

 

(6)  Βηνγξαθηθφ ζεκεέσκα. 
 

(7)  Φσηναληέγξαθα ηέηισλ ζπνπδψλ ά αθξηβά αληηγξΪθσλ απηψλ 

απφ ηα νπνέα ζα απνδεηθλχνληαη νη ζπνπδΫο ησλ ελδηαθεξνκΫλσλ σο εμάο: 

 

 (α) ΔπαλΪγλσζηα θσηναληέγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ 

πηπρέσλ θαη δηπισκΪησλ ησλ δεκνζέσλ ηδξπκΪησλ εθπαέδεπζεο ά ησλ αθξηβψλ 

αληηγξΪθσλ απηψλ.  

 

 (β) Δπθξηλά θσηναληέγξαθα πηπρέσλ θαη δηπισκΪησλ ηεο 

αιινδαπάο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηΪ Ϋρνπλ επηθπξσζεέ πξσηέζησο απφ 

δηθεγφξν θαη επέζεκα κεηαθξαζκΫλα θαηΪ πεξέπησζε.  

 

(8) Βεβαέσζε πξνυπεξεζέαο ζε εθπαηδεπηηθΪ θαζάθνληα ζε 

ζρΫζε κε ην ζπγθεθξηκΫλν γλσζηηθφ αληηθεέκελν, ζε δεκφζην ά ηδησηηθφ θνξΫα 

φπσο απηά πξνθχπηεη απφ ηα ζπλππνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθΪ. Γηα ηελ απφδεημε 

ηεο πξνυπεξεζέαο νη ππνςάθηνη ππνρξενχληαη λα πξνζθνκέζνπλ ηα παξαθΪησ 

δηθαηνινγεηηθΪ, θαηΪ πεξέπησζε:  

(α) Οη εξγαδόκελνη ζην δεκόζην θαη ζηνλ ηδησηηθό 

ηνκΫα: 
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1/ Βεβαέσζε ηνπ νηθεένπ αζθαιηζηηθνχ θνξΫα, ζηελ 

νπνέα λα αλαγξΪθεηαη ε δηΪξθεηα ηεο αζθΪιηζεο. Ζ ελ ιφγσ βεβαέσζε δελ 

απαηηεέηαη γηα δηδαθηηθά απαζρφιεζε ε νπνέα Ϋρεη παξαζρεζεέ ζε δεκφζην έδξπκα. 

2/ ΠΫξαλ ηεο βεβαέσζεο ε πξνυπεξεζέα λα δειψλεηαη 

απφ ηνλ ππνςάθην κε Τπεχζπλε Γάισζε, φπσο ζην ΠαξΪξηεκα «Β». 

 

(β) Οη ειεύζεξνη επαγγεικαηέεο: 
 

1/ Βεβαέσζε ηνπ νηθεένπ αζθαιηζηηθνχ θνξΫα φπσο 

παξαπΪλσ. 

2/ Τπεχζπλε Γάισζε, ρσξηζηΪ απφ ηελ αέηεζε, 

ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 8 ηνπ Ν.1599/86, φηη ε πξνυπεξεζέα εέλαη εθπαηδεπηηθά θαη 

ζρεηηθά κε ην αληηθεέκελν ηεο ζΫζεο. 

3/ Μέα ηνπιΪρηζηνλ ζρεηηθά ζχκβαζε ά δειηέα παξνράο 

ππεξεζηψλ πνπ θαιχπηνπλ ελδεηθηηθΪ ηε δηΪξθεηα θαη ην εέδνο ηεο πξνυπεξεζέαο 

ζηελ νπνέα λα αλαθΫξεηαη ν εθπαηδεπηηθφο ραξαθηάξαο. 

4/ ΔπηπιΫνλ ησλ παξαπΪλσ, ε πξνυπεξεζέα λα 

δειψλεηαη απφ ηνλ ππνςάθην κε Τπεχζπλε Γάισζε, φπσο ζην ΠαξΪξηεκα «Β». 

 (γ) Γηα πξνυπεξεζέα ε νπνέα Ϋρεη απνθηεζεέ ζηελ 

αιινδαπά, επηπιΫνλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη θαηΪ ηηο αλσηΫξσ 

πεξηπηψζεηο, ν ππνςάθηνο πξνζθνκέδεη: 

1/ Βεβαέσζε ηνπ εξγνδφηε, ζηνλ νπνέν 

απαζρνιάζεθε, ζηελ νπνέα λα αλαθΫξεηαη ν ρξφλνο θαη ην εέδνο ηεο 

απαζρφιεζεο. 

2/ Βεβαέσζε ηνπ νηθεένπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ, 

εέηε πξφθεηηαη γηα ακηγψο θξαηηθά ά ακηγψο ηδησηηθά ά κηθηά αζθΪιηζε. 

3/ Βεβαέσζε ηνπ αληέζηνηρνπ δεκφζηνπ θνξΫα, εΪλ 

ν ρξφλνο πξνυπεξεζέαο Ϋρεη δηαλπζεέ ζε ππεξεζέεο δεκφζηνπ ραξαθηάξα ηεο 

αιινδαπάο.  

4/ ΔπθξηλΫο θσηναληέγξαθν ηεο ζρεηηθάο 

ζχκβαζεο ά ηεο πξΪμεο πξφζιεςεο. 

5/ Σα αλσηΫξσ δηθαηνινγεηηθΪ ζα πξΫπεη λα εέλαη 

λφκηκα επηθπξσκΫλα θαη επέζεκα κεηαθξαζκΫλα, φπσο παξΪγξαθν 3α(1)(β). 
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 (δ) Οη ππνςάθηνη νη νπνένη επηθαινχληαη σο εκπεηξέα 

δηδαθηηθά απαζρφιεζε ζηελ ηξηηνβΪζκηα, κεηαδεπηεξνβΪζκηα, δεπηεξνβΪζκηα θαη 

πξσηνβΪζκηα εθπαέδεπζε, ζηελ εκεδαπά, πξΫπεη λα πξνζθνκηζηνχλ ηα 

παξαθΪησ δηθαηνινγεηηθΪ, θαηΪ πεξέπησζε: 

 1/ Γηα ηελ ΣξηηνβΪζκηα θαη ηε ΜεηαδεπηεξνβΪζκηα 

Δθπαέδεπζε: 

   Βεβαέσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο ά 

θνξΫα, ζηελ νπνέα ζα αλαθΫξνληαη:  

  α/ Ζ ζρΫζε εξγαζέαο. 

  β/ Ζ αθξηβάο ηδηφηεηα κε ηελ νπνέα 

παξαζρΫζεθε ην δηδαθηηθφ Ϋξγν.  

  γ/ Σν δηδαρζΫλ / ηα δηδαρζΫληα καζάκαηα.  

  δ/ Ζ δηΪξθεηα θαη ην εέδνο ηεο δηδαθηηθάο 

απαζρφιεζεο (πιάξεο ά κεξηθά). 

  ε/  πγθεθξηκΫλα ρξνληθΪ δηαζηάκαηα απηάο. 

  ζη/ Σν πιάξεο σξΪξην εβδνκαδηαέαο δηδαθηηθάο 

απαζρφιεζεο πνπ έζρπε θαηΪ ην ρξφλν πνπ παξαζρΫζεθε ην δηδαθηηθφ Ϋξγν, 

ζχκθσλα κε ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο. Σν πιάξεο σξΪξην εβδνκαδηαέαο δηδαθηηθάο 

απαζρφιεζεο ζηε κεηαδεπηεξνβΪζκηα εθπαέδεπζε πξΫπεη λα αλαθΫξεηαη ζηε 

βεβαέσζε αθφκε θαη φηαλ πξνθχπηεη κε αλΪινγε εθαξκνγά δηΪηαμεο, θαη’ 

αληηζηνηρέα πξνο Ϊιιε βαζκέδα εθπαέδεπζεο. 

 

2/ Γηα ηε ΓεπηεξνβΪζκηα θαη ηελ ΠξσηνβΪζκηα  

Δθπαέδεπζε: 

α/ Βεβαέσζε ησλ αξκνδέσλ Πεξηθεξεηαθψλ 

Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγεένπ Παηδεέαο & ΘξεζθεπκΪησλ (Γηεπζχλζεηο 

ΠξσηνβΪζκηαο ά ΓεπηεξνβΪζκηαο Δθπαέδεπζεο) απφ ηελ νπνέα απνδεηθλχεηαη ε 

πξνυπεξεζέα απηά. 

β/ Καη΄ εμαέξεζε, γηα ηνπο Ϋρνληεο δηδαθηηθά 

εκπεηξέα ζηε ηβηηαλέδεην, ζηηο ρνιΫο Μαζεηεέαο ηνπ ΟΑΔΓ ά ζηα ηκάκαηα 

εληζρπηηθάο δηδαζθαιέαο ηνπ Δζληθνχ Ηδξχκαηνο Νεφηεηαο (ΔΗΝ) ε βεβαέσζε γηα 

πξνυπεξεζέα ζα εθδέδεηαη απφ ηνλ αληέζηνηρν θνξΫα. 

(ε) Οη βεβαηψζεηο πξνυπεξεζέαο ζα πξΫπεη λα αλαθΫξνπλ 

ζαθψο ην ρξνληθφ δηΪζηεκα ηεο απαζρφιεζεο, εΪλ εέλαη δπλαηφ, ζε κάλεο. ε 
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δηαθνξεηηθά πεξέπησζε, ζα κεηαηξΫπνληαη ζε κάλεο αθνινπζψληαο έδηα πξαθηηθά 

γηα φινπο ηνπο ππνςάθηνπο.  

1/ Αλ ε πξνυπεξεζέα Ϋρεη ππνινγηζηεέ σο αξηζκφο 

εκεξνκηζζέσλ ην ζχλνιν ησλ εκεξψλ απαζρφιεζεο ζα δηαηξεέηαη δηΪ ηνπ 25 ά αλ 

ε πξνυπεξεζέα Ϋρεη ππνινγηζηεέ σο ρξνληθφ δηΪζηεκα απφ ηελ εκεξνκελέα 

Ϋλαξμεο Ϋσο ηελ εκεξνκελέα ιάμεο ηεο απαζρφιεζεο δηΪ ηνπ 30.   

 

2/ Αλ ε πξνυπεξεζέα Ϋρεη ππνινγηζηεέ ζε 

δηδαθηηθΫο ψξεο, ε κεηαηξνπά ζε κάλεο εκπεηξέαο ζα γέλεηαη κε ηνλ αθφινπζν 

ηξφπν: 

 
 
 
 
 

    Δπηζεκαέλεηαη φηη ην Ϋηνο Ϋρεη 12 κάλεο ησλ 25 

εξγΪζηκσλ εκεξψλ ν θαζΫλαο (4 & 1/6 εβδνκΪδεο), ελψ ε δηΪξθεηα ηεο εβδνκΪδαο 

ινγέδεηαη έζε κε 6 εκΫξεο.  

3/ ε πεξηπηψζεηο πνπ δελ δέλεηαη ζηε βεβαέσζε ν 

ζπλνιηθφο αξηζκφο δηδαθηηθψλ σξψλ αιιΪ ν αξηζκφο δηδαθηηθψλ σξψλ αλΪ 

εβδνκΪδα θαη ν αξηζκφο εκεξνινγηαθψλ κελψλ απαζρφιεζεο, ν ηχπνο 

ππνινγηζκνχ γέλεηαη: 

 

 

 

4/ Δπηζεκαέλεηαη φηη δελ ζα κνξηνδνηνχληαη νη ππεξβΪζεηο 

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

 

 (9) Πηζηνπνηεηηθφ δηπιψκαηνο εηδηθφηεηαο αζιάκαηνο απφ ηελ 

παλεπηζηεκηαθά ζρνιά απνθνέηεζεο. 

 

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

λα εέλαη ζπκπιεξσκΫλεο θαη ππνγεγξακκΫλεο απφ ηνπο έδηνπο ηνπο ππνςεθένπο. 

ΑπνθιεηζηηθΪ ππεχζπλνο γηα ηελ εγθπξφηεηα ά κε ηεο ππνβαιιφκελεο αέηεζεο θαη 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, εέλαη ν έδηνο ν ππνςάθηνο. 

 

           πλνιηθφο Αξηζκφο Γηδαθηηθψλ Χξψλ        6 ΖκΫξεο / ΔβδνκΪδα 
Μάλεο Δκπεηξέαο =  ---------------------------------------------------  Υ  ------------------------------ 
                                   Πιάξεο ΧξΪξην πνπ ΠξνβιΫπεηαη γηα 25 ΖκΫξεο / Μάλα 

     ηε ΘΫζε απηά αλΪ ΔβδνκΪδα 

         Αξηζκφο Γηδαθηηθψλ Χξψλ αλΪ ΔβδνκΪδα           
Μάλεο Δκπεηξέαο =  ----------------------------------------------------------  Υ  Μάλεο Απαζρφιεζεο 
                                     Πιάξεο ΧξΪξην πνπ ΠξνβιΫπεηαη γηα 

      ηε ΘΫζε απηά αλΪ ΔβδνκΪδα 
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(11) Αληέ πξσηνηχπσλ ά επηθπξσκΫλσλ αληηγξΪθσλ γέλνληαη 

απνδεθηΪ: 

 (α) ΔπαλΪγλσζηα θσηναληέγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ 

εγγξΪθσλ πνπ Ϋρνπλ εθδνζεέ απφ δεκφζηεο ππεξεζέεο θαη ηνπο θνξεέο ηνπο ά ησλ 

αθξηβψλ αληηγξΪθσλ ησλ.  

(β) ΔπαλΪγλσζηα θσηναληέγξαθα ηδησηηθψλ εγγξΪθσλ, 

εθφζνλ ηα Ϋγγξαθα απηΪ Ϋρνπλ επηθπξσζεέ αξρηθΪ απφ δηθεγφξν θαζψο θαη 

επθξηλά θσηναληέγξαθα απφ ηα πξσηφηππα φζσλ ηδησηηθψλ εγγξΪθσλ θΫξνπλ 

ζεψξεζε απφ ππεξεζέεο θαη ηνπο θνξεέο ηνπ δεκνζένπ. 

(γ) Δπθξηλά θσηναληέγξαθα αιινδαπψλ εγγξΪθσλ ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ηα Ϋγγξαθα απηΪ Ϋρνπλ επηθπξσζεέ πξσηέζησο απφ δηθεγφξν. 

 

(12) Ζ ππνβνιά απιψλ θσηναληηγξΪθσλ ζην πιαέζην δηνηθεηηθάο 

ά Ϊιιεο δηαδηθαζέαο επΫρεη ζΫζε ππεχζπλεο δάισζεο ηνπ πνιέηε, πεξέ ηεο 

αθξέβεηαο θαη εγθπξφηεηαο ησλ ππνβαιιφκελσλ θσηναληηγξΪθσλ, δειαδά 

εμηζψλεηαη νπζηαζηηθΪ κε ηελ ππεχζπλε δάισζε ηνπ Ν.1599/1986.  

 

(13) ΠηζηνπνηεηηθΪ θαη δηθαηνινγεηηθΪ γεληθψο ηα νπνέα ζχκθσλα 

κε ηελ πξνθάξπμε πξΫπεη λα ζπλππνβΪιινληαη κε ηελ αέηεζε ηνπ ππνςεθένπ.  

 

β. Με ηελ αλΪξηεζε ησλ Οξηζηηθώλ ΠηλΪθσλ Δπηηπρόληα - 

Δπηιαρόλησλ απαηηεέηαη επηπιΫνλ ε ππνβνιά: 

(1) Γλσκαηεχζεσλ παζνιφγνπ ά γεληθνχ ηαηξνχ θαη ςπρηΪηξνπ 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 7 ηνπ Ν.4210/2013. 

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

απηεπΪγγειηε εθ κΫξνπο ηεο Τπεξεζέαο αλαδάηεζε Πηζηνπνηεηηθνχ ηξαηνινγηθάο 

ΚαηΪζηαζεο ηχπνπ Α΄ απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη ε εθπιάξσζε ηξαηησηηθψλ 

Τπνρξεψζεσλ ά ε λφκηκε απαιιαγά (γηα ηνπο Ϊξξελεο) θαη ΑληηγξΪθνπ πνηληθνχ 

κεηξψνπ γεληθάο ρξάζεο απφ ηηο αξκφδηεο ΑξρΫο. 

 

γ. ε πεξέπησζε αδπλακέαο ππνβνιάο γηα νπνηνλδάπνηε ιφγν ησλ 

παξαζηαηηθψλ ηεο παξαγξΪθνπ 4β, θαζψο θαη ζε πεξέπησζε πνπ απφ ηα 

ππνβαιιφκελα παξαζηαηηθΪ δελ πξνθχπηεη ε θηάζε ησλ απαηηνχκελσλ 

πξνζφλησλ ά πξνθχπηνπλ θσιχκαηα δηνξηζκνχ, δηαγξΪθεηαη ν ελ ιφγσ απφ ηνλ 
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νηθεέν Πέλαθα Δπηηπρφληα θαη θαινχληαη γηα πιάξσζε ηεο ζΫζεο νη ακΫζσο 

επφκελνη. 

 

5. ΜΟΡΙΟΓΟΣΗΗ ΣΧΝ ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ  
 
 α. Σν ζχλνιν ησλ κνξέσλ ηνπ ππνςεθένπ πξνθχπηεη απφ ην Ϊζξνηζκα 

φισλ ησλ κνξέσλ πνπ ιακβΪλεη ζχκθσλα κε ηα παξαθΪησ θξηηάξηα: 

 

(1) Βαζηθόο ηέηινο ζπνπδώλ πνπ απαηηεέηαη ζπκθψλσο κε ηελ 

πξνθάξπμε. Οη κνλΪδεο ηνπ βαζκνχ ηνπ ηέηινπ ζπνπδψλ ππνινγηδφκελεο ζε 

δεθαβΪζκηα θιέκαθα κε δχν δεθαδηθΪ ςεθέα θαη πνιιαπιαζηαδφκελνο κε ηνλ 

αξηζκφ εθαηφ (100). 

 

(2) Γεύηεξνο βαζηθόο ηέηινο ζπνπδώλ, ζε αληηθεέκελν ζπλαθΫο 

κε ην γλσζηηθφ αληηθεέκελν ηεο ζΫζεο θαη ηεο απηάο εθπαηδεπηηθάο βαζκέδαο κε ηνλ 

ηέηιν ζπνπδψλ πνπ απαηηεέηαη ζχκθσλα κε ηελ πξνθάξπμε: εθαηφ (100) κνλΪδεο 

εθΪπαμ.  

 

(3) Πξνϋπεξεζέα ζε δεκόζην ά ηδησηηθό θνξΫα, φπνπ θΪζε 

εκεξνινγηαθφο κάλαο πξνυπεξεζέαο ζα ιακβΪλεη δεθαπΫληε (15) κνλΪδεο. 

 

(4) Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ βεβαηψζεσλ αλαγλψξηζεο-ηζνηηκέαο 

απφ ην ΓΟΑΣΑΠ πνπ δελ αλαγξΪθεηαη βαζκνινγέα σο βαζκφο ηέηινπ ζπνπδψλ 

ηζρχνπλ ηα αλαγξαθφκελα ζηελ παξΪγξαθν 3 α(1) (γ) ηνπ παξφληνο.  

 

(5) ηελ πεξέπησζε ηζνβαζκνχλησλ πξνεγεέηαη απηφο πνπ Ϋρεη 

πεξηζζφηεξεο κνλΪδεο ζην βαζηθφ ηέηιν ζπνπδψλ θαη αλ εμαθνινπζεέ ε ηζνβαζκέα 

πξνεγεέηαη απηφο πνπ Ϋρεη πεξηζζφηεξεο κνλΪδεο ζηελ πξνυπεξεζέα (εΪλ κφλν 

Ϋλαο Ϋρεη πξνυπεξεζέα πξνηηκΪηαη απηφο Ϋλαληη ηνπ ηζνβαζκνχληνο ππνςεθένπ 

πνπ δελ Ϋρεη). 

 

γ. Γελ ζα κνξηνδνηνχληαη νη ηέηινη ζπνπδψλ πνπ δελ απαηηνχληαη απφ 

ηελ πξνθάξπμε. 

 

δ. ε θΪζε πεξέπησζε, πξνζφληα θηεζΫληα κεηΪ ηελ εκεξνκελέα ιάμεο 

ππνβνιάο δηθαηνινγεηηθψλ, δελ ζα πξνζκεηξψληαη σο κφξηα. 
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6. ΘΔΜΑΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 
 

 

α. Ζ επηινγά ηνπ σξνκέζζηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζχκθσλα κε (δ) 

ζρεηηθά δηελεξγεέηαη απφ ην Γηνηθεηά ηεο ρνιάο, δηφηη νη ψξεο δηδαζθαιέαο ηνπ 

καζάκαηνο δελ ππεξβαέλνπλ ηηο εθαηφλ εβδνκάληα Ϋμη (176). Ο Γηνηθεηάο εθηηκΪ 

ηελ θαηαιιειφηεηα φισλ ησλ ππνςεθέσλ θαη δχλαηαη λα θξέλεη θΪπνηνλ ππνςάθην 

σο αθαηΪιιειν κε  αηηηνινγεκΫλε πξφηαζε. 

 

β. Σν Σκάκα Αθαδεκατθάο Δθπαέδεπζεο ηεο ρνιάο δηαβηβΪδεη ηηο 

ππνβιεζεέζεο αηηάζεηο ησλ ππνςεθέσλ ζην Γηνηθεηά θαη κε ην πΫξαο ηεο 

πξνζεζκέαο ππνβνιάο αηηάζεσλ θαηαξηέδεη νλνκαζηηθφ πέλαθα ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ππνβιεζεηζψλ αηηάζεσλ, ηνλ νπνέν επέζεο δηαβηβΪδεη ζην Γηνηθεηά. 

 

γ. Ο Γηνηθεηάο πξνβαέλεη ζε Ϋιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ 

ππνςεθέσλ θαη εληφο κελφο απφ ηελ ιάμε ηεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο ησλ 

αηηάζεσλ θαηαξηέδεη: 

 

(1) Πέλαθα ζηνλ νπνέν θαηαηΪζζεη ηνπο ππνςεθένπο κε θζέλνπζα 

ζεηξΪ, θαηφπηλ κνξηνδφηεζεο. 

 

(2) Πέλαθα Πιεξνχλησλ ηηο πξνυπνζΫζεηο πξφζιεςεο. Ο 

Πέλαθαο Πιεξνχλησλ ηηο πξνυπνζΫζεηο πξφζιεςεο θαηαξηέδεηαη, θαηΪ θζέλνπζα 

ζεηξΪ, κε βΪζε ηε κνξηνδφηεζε. 

 

(3) Πέλαθα Με Πιεξνχλησλ ηηο πξνυπνζΫζεηο πξφζιεςεο, ν 

νπνένο πεξηιακβΪλεη απηνχο πνπ δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζΫζεηο, κε αλαθνξΪ 

Ϋλαληη ελφο εθΪζηνπ ησλ ιφγσλ απφξξηςεο. 

 

(4) Πέλαθα Δπηηπρφληα ζπκθψλσο κε ηε πξνθεξπρζεέζα ζΫζε θαη 

Πέλαθα Δπηιαρφλησλ. 

 

δ. Σα αλσηΫξσ ζπληαρζΫληα ν Γηνηθεηάο ηα ππνβΪιεη ζην Γεληθφ 

Δπηηειεέν Αεξνπνξέαο καδέ κε ππεξεζηαθά αλαθνξΪ. Δλ ζπλερεέα, επηζηξΫθεη ζην 

Σκάκα Αθαδεκατθάο Δθπαέδεπζεο φια ηα δηθαηνινγεηηθΪ, πιεξνχλησλ ηηο 

πξνυπνζΫζεηο θαη κε, ηα νπνέα θαη ηεξνχληαη κΫρξη ηε ιάμε ηνπ Αθαδεκατθνχ 

Έηνπο. ΜεηΪ ην πΫξαο απηνχ θαηαζηξΫθνληαη ζπληΪζζνληαο ε ρνιά πξσηφθνιιν 

θαηαζηξνθάο. 
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ε. Σν Γεληθφ Δπηηειεέν Αεξνπνξέαο κφιηο παξαιΪβεη ηνπο πέλαθεο θαη 

ηελ ππεξεζηαθά αλαθνξΪ απφ ην Γηνηθεηά ηεο ρνιάο, ππνβΪιιεη ηεξαξρηθΪ 

εηζάγεζε, ηνπ πξνο πξφζιεςε πξνζσπηθνχ, πξνο ηνλ ΤΔΘΑ ά ηνλ αξκφδην 

ΑΝΤΔΘΑ, ζπκθψλσο ησλ ππνβιεζΫλησλ ζ' απηφ ΠηλΪθσλ Δπηηπρφληα - 

Δπηιαρφλησλ, πξνθεηκΫλνπ λα ππΪξρεη ε δπλαηφηεηα ηεο Ϊκεζεο αλαπιάξσζεο 

εθεέλσλ πνπ δε ζα απνδερζνχλ ην δηνξηζκφ ά ζα παξαηηεζνχλ. 

 

ζη. ΑκΫζσο κεηΪ ηε ιάςε απφθαζεο πεξέ ηεο πξφζιεςεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ, δηα ηεο θπξψζεσο ησλ ΠηλΪθσλ Δπηηπρφληα - Δπηιαρφλησλ απφ ηνλ 

ΤΔΘΑ ά ηνλ αξκφδην ΑΝΤΔΘΑ, νη πέλαθεο απνζηΫιινληαη ζην Γεληθφ Δπηηειεέν 

Αεξνπνξέαο. 

 

δ. ΑλΪξηεζε ησλ Πξνζσξηλψλ ΠηλΪθσλ Δπηηπρφληα - Δπηιαρφλησλ ζα 

πξαγκαηνπνηεέηαη απφ ηε ρνιά ηελ επφκελε εκΫξα απφ ηελ επέζεκε παξαιαβά 

ηνπο απφ ην Γεληθφ Δπηηειεέν Αεξνπνξέαο. Οη ππφςε πέλαθεο ζα αλαξηηφληαη ζηνλ 

Πέλαθα Αλαθνηλψζεσλ ηεο ρνιάο (Αλαηνιηθά εέζνδνο ρνιάο) θαη ζην Γηαδέθηπν 

(www.haf.gr). 

 

ε. Οη απνθιεηζζΫληεο ππνςάθηνη Ϋρνπλ δηθαέσκα λα ππνβΪινπλ 

ελζηΪζεηο, ε πξνζεζκέα ππνβνιάο ησλ νπνέσλ νξέδεηαη ζε δΫθα (10) 

εκεξνινγηαθΫο εκΫξεο θαη ζα αξρέδεη ηελ επφκελε εκΫξα απφ ηελ αλΪξηεζε ησλ 

Πξνζσξηλψλ ΠηλΪθσλ Δπηηπρφληα - Δπηιαρφλησλ. Οη ελζηΪζεηο θαηαηέζεληαη ά 

απνζηΫιινληαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνζσπηθΪ ά απφ λφκηκα 

εμνπζηνδνηεκΫλν πξνο ηνχην Ϊηνκν ζηε ρνιά. Δπέ ησλ ππνβαιινκΫλσλ 

ελζηΪζεσλ ζα ζπληΪζζεηαη ζρΫδην απαληεηηθάο επηζηνιάο, απφ ην Γηνηθεηά ηεο 

ρνιάο, ην νπνέν ζα ππνβΪιιεηαη δηΪ ηνπ Γεληθνχ Δπηηειεένπ Αεξνπνξέαο πξνο 

ηνλ ΤΔΘΑ ά ηνλ αξκφδην ΑΝΤΔΘΑ, πνπ απνθαέλεηαη ηειηθΪ επέ ηεο ελζηΪζεσο. 

Με ηελ απΪληεζε επέ ησλ ελζηΪζεσλ ά κε ηελ Ϊπξαθηε πξνζεζκέα ππνβνιάο 

ηνπο, ην Γεληθφ Δπηηειεέν Αεξνπνξέαο απνζηΫιιεη ηνπο Οξηζηηθνχο Πέλαθεο 

Δπηηπρφληα - Δπηιαρφλησλ, ηνπ νπνένπ ε αλΪξηεζε πξαγκαηνπνηεέηαη απφ ηε 

ρνιά ηελ επφκελε εκΫξα απφ ηελ επέζεκε παξαιαβά ηνπ. Ο ππφςε πέλαθαο ζα 

αλαξηΪηαη ζηνλ Πέλαθα Αλαθνηλψζεσλ ηεο ρνιάο (Αλαηνιηθά εέζνδνο) θαη ζην 

Γηαδέθηπν (www.haf.gr). Οη θνηλνπνηεκΫλνη Οξηζηηθνέ Πέλαθεο Δπηηπρφληα - 

Δπηιαρφλησλ δελ επηδΫρνληαη πεξαηηΫξσ ελζηΪζεσλ. 

 

http://www.haf.gr/
http://www.haf.gr/
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ζ. Δθφζνλ ππνςάθηνο αηηεζεέ ηε γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ Ϊιισλ 

ππνςεθέσλ απηφ εέλαη δπλαηφλ δηΪ επηηφπηαο εμΫηαζεο ζηε ρνιά θαη 

απνθιεηζηηθΪ θαη κφλν γηα ηα δηθαηνινγεηηθΪ ησλ επηηπρφλησλ ζπλππνςεθέσλ γηα 

ηελ θΪιπςε ηεο ζπγθεθξηκΫλεο ζΫζεο. ηελ πεξέπησζε απηά απαηηεέηαη κε κΫξηκλα 

ηεο ρνιάο ελεκΫξσζε ηνπ ππνθεηκΫλνπ, δειαδά ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ ζην 

νπνέν αλαθΫξνληαη ηα δεδνκΫλα. 

 

7. ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 
 

α. Ο πξνο πξφζιεςε πξνζΫξρεηαη εληφο ρξνληθνχ δηαζηάκαηνο δΫθα 

(10) εξγΪζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ αλΪξηεζε ησλ Οξηζηηθψλ ΠηλΪθσλ Δπηηπρφληα -

Δπηιαρφλησλ ππνγξΪθεη αηνκηθά ζχκβαζε εξγαζέαο ηδησηηθνχ δηθαένπ νξηζκΫλνπ 

ρξφλνπ γηα ηελ αλΪζεζε δηδαθηηθνχ Ϋξγνπ κε σξηαέα αληηκηζζέα, κε ηνπο 

απαξαέηεηνπο φξνπο-δηαηΪμεηο. 

 

β. Ζ δηΪξθεηα ηεο απαζρφιεζεο σξνκέζζηνπ πξνζσπηθνχ δεν κπνξεέ 

λα ππεξβαέλεη θαη' Ϋηνο ηηο νθηαθφζηεο νγδφληα (880) ψξεο γηα θΪζε Ϊηνκν. 

 

γ. Οη δεκφζηνη ππΪιιεινη δηθαηνχληαη γηα ηε δηδαζθαιέα απνδεκέσζε 

κΫρξη ζαξΪληα (40) ψξεο ην κάλα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ (γ) ζρεηηθνχ. 

 

δ. ε φζεο πεξηπηψζεηο ν πξνο πξφζιεςε δηδΪζθσλ δελ πξνζΫιζεη γηα 

αλΪιεςε ππεξεζέαο ά απνρσξάζεη πξηλ απφ ηε ιάμε ηεο ρξνληθάο δηΪξθεηαο ηεο 

πξφζιεςάο ηνπ, κπνξεέ λα αληηθαζέζηαηαη απφ ηνλ ακΫζσο επφκελν επηιαρφληα 

κε απεπζεέαο επηινγά ηνπ Γηνηθεηά ηεο ρνιάο, ε νπνέα θνηλνπνηεέηαη πξνο ην 

Γεληθφ Δπηηειεέν Αεξνπνξέαο. 

 

ε. Ζ ρνιά δηαηεξεέ ην δηθαέσκα λα κελ θαιχςεη (κεξηθΪ ά νιηθΪ) ηε 

ζΫζε ά ηηο ψξεο δηδαζθαιέαο πνπ πξνθεξχζζνληαη γηα ην ππφςε κΪζεκα, θαηΪ 

ηελ θξέζε ηεο, ζε πεξέπησζε κεηαβνιάο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο αλαγθψλ. 

 

ζη. Ζ ρνιά δελ ππνρξενχηαη λα θαιεέ ηνπο ππνςεθένπο ησλ νπνέσλ ηα 

δηθαηνινγεηηθΪ εέλαη ειιηπά, γηα ζπκπιάξσζε απηψλ.  
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8. ΠΡΟΘΔΜΙΑ – ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ 

 

 α. Σα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ απαηηνχληαη ζηελ παξΪγξαθν 4 ηεο 

Πξνθάξπμεο ππνβΪιινληαη απεπζεέαο ζηε ρνιά Τπαμησκαηηθψλ Γηνηθεηηθψλ κε 

ηελ θαηΪζεζε απηψλ ά κε ζπζηεκΫλε επηζηνιά ζηε δηεχζπλζε: Αεξνπνξηθά ΒΪζε 

Ϋδεο Β..Σ. 903, Θεζζαινλέθε, ε νπνέα ζα απνδεηθλχεηαη απφ ηελ επαλΪγλσζηε 

εκεξνκελέα ζθξαγέδαο θξαηηθνχ ηαρπδξνκεένπ. ηελ πεξέπησζε ηεο ζπζηεκΫλεο 

επηζηνιάο ζα απνζηΫιιεηαη αληέγξαθν ηνπ απνδεηθηηθνχ απνζηνιάο ζην FAX ηεο 

ρνιάο ηει. 2310 462392.     

 

 β. Ζ πξνζεζκέα ππνβνιάο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ νξέδεηαη ζε δΫθα (10) 

εκΫξεο θαη αξρέδεη ηελ επφκελε εκΫξα απφ ηελ ηειεπηαέα δεκνζηνπνέεζε ηεο 

πξνθάξπμεο ζηνλ ηχπν ά ζην δηαδέθηπν. Πιεξνθνξέεο ζηα ηειΫθσλα: (2310-

405407, 2310-405422). 

 

γ. ΠηζηνπνηεηηθΪ θαη δηθαηνινγεηηθΪ ηα νπνέα ππνβΪιινληαη κεηΪ ηε 

ιάμε ηεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο ησλ αηηάζεσλ θαη εληφο δΫθα (10) εκεξψλ απφ 

απηά, ζα γέλνληαη δεθηΪ κφλν θαηφπηλ απνδεδεηγκΫλσλ ιφγσλ αλσηΫξαο βέαο (π.ρ. 

απεξγέα/θηλεηνπνέεζε ππαιιάισλ ηνπ θνξΫα Ϋθδνζεο 

πηζηνπνηεηηθνχ/δηθαηνινγεηηθνχ, λνζειεέα ζε λνζνθνκεέν ηνπ ππνςεθένπ), ε 

εμΫηαζε ησλ νπνέσλ ελαπφθεηηαη ζηελ θξέζε ηνπ Γηνηθεηά ηεο ρνιάο.  

 

 

 
ΑθξηβΫο Αληέγξαθν 

 
 

ΜΤ Α’ (ΓΓ) Κσλζηαληέλνπ ΝηθνιΫηα 
ΠξντζηακΫλε Γξακκαηεέαο 

κρνο (Η) ηπιηαλφο Εαγθνπκέδεο  
Γηνηθεηάο  

  
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ  
 
«Α» Αέηεζε Τπνςεθένπ γηα Πξφζιεςε Χξνκέζζηνπ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ ζηε 
ρνιά Τπαμησκαηηθψλ Γηνηθεηηθψλ 
«Β» Τπφδεηγκα Τπεχζπλεο Γάισζεο 
 

ΑΔΑ: ΩΙΦΙ6-16Μ



 - 18 - 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖΝ 
ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΛΖΦΖ 
ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ 
ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΤΓ ΓΗΑ ΣΟ  
ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2016-2017. 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ 
ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ 
ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
ΥΟΛΖ ΤΠΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ 
ΣΜΖΜΑ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
Ϋδεο, 3 Φεβξνπαξένπ 2017 

 
Α/Α ΑΗΣΖΔΧ ………………… 

 

 
 
 
 
 

ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΧΡΟΜΙΘΙΟΤ ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΤ 
ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΗ ΥΟΛΗ ΤΠΑΞΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ 

 
Α. ΠΡΟ:.................................................................................................................... 

Β. ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ 

1. ΑΡΗΘΜΟ ΑΣΤΝΟΜΗΚΟΤ ά ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟΤ ΓΔΛΣΗΟΤ………………………... 

2. ΔΠΧΝΤΜΟ……………………………………………………………………………... 

3. ΟΝΟΜΑ………………………………………………………………………………… 

4. ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΔΡΑ……………………………………………………………………... 

5. ΟΝΟΜΑ ΜΖΣΔΡΑ…………………………………………………………………… 

6. ΠΑΣΡΗΚΟ ΔΠΧΝΤΜΟ ΜΖΣΔΡΑ…………………………………………………… 

7. ΥΡΟΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΝΝΖΖ: Ζκεξνκελέα...............Μάλαο……..…...Έηνο………. 

8. ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ:............................................................................................. 

9. ΤΠΖΚΟΟΣΖΣΑ:..................................................................................................... 

10. ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

ΟΓΟ:.............................................................. 

ΑΡΗΘΜΟ:........................................................ 

ΠΟΛΖ:..................................................................... Σ.Κ............................................ 

Α.Σ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ:................................................................................ 

ΣΖΛ. ΟΗΚΗΑ (ΣΑΘΔΡΟ-ΚΗΝΖΣΟ):.......................................................................... 

ΣΖΛ. ΔΡΓΑΗΑ:........................................................................................................ 

11. Δέκαη Ϋγγακνο ΝΑΗ (Ν) ά ΟΥΗ (Ο) 

12. Έρσ ................................ηΫθλν (-α). 

 
 
 

ΘΔΖ 
ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ 
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13. Έρσ/Γελ Ϋρσ εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθΫο κνπ ππνρξεψζεηο (γηα Ϊξξελεο 

ππνςεθένπο). 

14. ΚαηΫρσ/Γελ θαηΫρσ Γεκφζηα ζΫζε. 

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

15. Σέηινη ζπνπδψλ. 

.................................................................................... 

.................................................................................... 

16. Γλψζε ΞΫλσλ Γισζζψλ. 

................................................................................... 

................................................................................... 

17. ΤπνβΪιισ ππνςεθηφηεηα γηα λα πξνζιεθζψ κε ζρΫζε εξγαζέαο ηδησηηθνχ 

δηθαένπ θαη σξηαέα αληηκηζζέα ζε ζΫζε Ϋθηαθηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, 

πξνθεηκΫλνπ λα δηδΪμσ ην κΪζεκα……………………………………………………….  

18. ΔπηζπλΪπησ φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ηελ 

πξνθάξπμε, δειψλσ δε ππεχζπλα θαη ελ γλψζεη ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ λφκνπ πεξέ 

ςεπδνχο δειψζεσο φηη φια εέλαη πξαγκαηηθΪ θαη πιάξε. 

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

κεγαιχηεξνπ ρξνληθνχ δηαζηάκαηνο ζε ψξεο θαη εκΫξεο θΪζε εβδνκΪδα, γηα 

κεγαιχηεξε επειημέα ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ Ϋξγνπ ηεο ρνιάο. 

(βι. ειΪρηζηεο απαηηνχκελεο πξνζειεχζεηο εβδνκαδηαέσο (ΔΑΠ) ηνπ Πέλαθα 1).  

 
20. Σν κΪζεκα ηεο Φπζηθάο Αγσγάο ζα δηεμΪγεηαη ηηο εκΫξεο ΓεπηΫξα – Σξέηε – 

ΣεηΪξηε – ΠΫκπηε θαη ζπγθεθξηκΫλα: 

 α. Απφ 6/3 Ϋσο 14/5 θαηΪ ηηο ψξεο 1615 Ϋσο 1745. 

 β. Απφ 15/5 Ϋσο 24/10 θαηΪ ηηο ψξεο 1835 Ϋσο 2005. 

         
                                                                       Ϋδεο,  ………………………… - 2017 
 

Ο(-Ζ)  Γειψλ(-νχζα)  

 
 
 

ΑθξηβΫο Αληέγξαθν  
 
 

ΜΤ Α’ (ΓΓ) Κσλζηαληέλνπ ΝηθνιΫηα 
ΠξντζηακΫλε Γξακκαηεέαο 

 
 

Αλζζγφο (ΤΠΛ) Κσλ/λνο ΚειιΪξεο  
ΠξντζηΪκελνο Γξ. Αθαδεκατθάο Δθπζε  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ΣΖΝ 
ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΛΖΦΖ 
ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 
ΤΓ ΓΗΑ ΣΟ  
ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2016-2017 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ 
ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ 
ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ 
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
ΥΟΛΖ ΤΠΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ 
ΣΜΖΜΑ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
Ϋδεο,  3 Φεβξνπαξένπ 2017 

 
ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ 

(Ϊξζξν 8 Ν. 1599/1986) 

 
Η αθξέβεηα ησλ ζηνηρεέσλ πνπ αλαθΫξνληαη ζε απηά ηε δάισζε κπνξεέ λα 

ειεγρζεέ κε βΪζε ην αξρεέν Ϊιισλ ππεξεζηώλ (Ϊξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟ: ΥΟΛΗ ΤΠΑΞΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ 

Ο – Ζ Όλνκα:  Δπψλπκν:  

Όλνκα θαη Δπψλπκν ΠαηΫξα:  

Όλνκα θαη Δπψλπκν ΜεηΫξαο:  

Ζκεξνκελέα ΓΫλλεζεο(1):  

Σφπνο ΓΫλλεζεο:  

Αξηζκφο Γειηένπ Σαπηφηεηαο:  Σει.:  

Σφπνο Καηνηθέαο:  Οδφο:  Αξηζ.:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax):  
Γ/λζε Ζιεθηξνλ. 
Σαρπδξνκεένπ  
(e-mail): 

 

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

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………..……………………………………………………………………………………… 
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Σα ζηνηρεέα πνπ ζπκπιεξψλσ ζηνλ πέλαθα γηα ηελ απόδεημε ηεο ππεξεζέαο εέλαη 

αθξηβά. 

Τίηλος Σποσδών 
(3)

 Εκπαιδεσηικό Ίδρσμα
)
 Ημερομηνία Κηήζης 

   

   

   

   

   

 
Άδεια άζκηζης 
επαγγέλμαηος (όποσ 
απαιηείηαι) 

(4)
 

Φορέας τορήγηζης ασηής Ημερομηνία Λήυης 

   

   

   

   

   

 
 
Αζθαλιζηικός Φορέας 

(5)
  Σσνολική διάρκεια αζθάλιζης ζε μήνες 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
(1) ΑλαγξΪθεηαη νινγξΪθσο. 
(3), (4), (5) Σα αληέζηνηρα απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα ηα θαηαζΫησ κε ηελ αέηεζε 
ζπκκεηνράο κνπ. 
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ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΣΗ ΠΡΟΩΠΗΡΔΙΑ(1) 
(ΚαηαγξΪθεηαη απφ ηνλ ππνςάθην φιε ε πξνυπεξεζέα πνπ επηθαιεέηαη ζηελ αέηεζά ηνπ.) 

 

 

Α/Α 

 

Από 

 

Έσο 

(α) (β) ΦνξΫαο 

Απαζρόιεζεο-

Δξγνδόηεο 

(ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ 

ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ) 

Καηεγνξέα 

ΦνξΫα 
(2)

 

Αληηθεέκελν 

Απαζρόιεζεο Μάλεο 

Απαζρόιεζεο 

ΗκΫξεο 

Απαζρόιεζεο 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 ΤΝΟΛΟ …………….. …………….. 
ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΖΝΧΝ 

ΠΡΟΩΠΖΡΔΗΑ 
…………….. 

 
(1) Αλ ν ρψξνο ηνπ παξαπΪλσ πέλαθα δελ επαξθεέ, κπνξεέ λα ρξεζηκνπνηεζεέ θαη δεχηεξν 
Ϋληππν ππεχζπλεο δάισζεο.   
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(2) πκπιεξψλεηαη θαηΪ πεξέπησζε κε «Ι» ά «Γ», αλΪινγα κε ηελ θαηεγνξέα ηνπ θνξΫα 
απαζρόιεζεο, φπνπ Ι: Ηδησηηθφο ηνκΫαο, ΦπζηθΪ Πξφζσπα ά ΝνκηθΪ Πξφζσπα Ηδησηηθνχ Γηθαένπ 
(εηαηξεέεο, θηι.) Γ: Γεκφζηνο ηνκΫαο, ππεξεζέεο ηνπ Γεκνζένπ ά ΝΠΓΓ ά ΟΣΑ α΄ θαη β’ βαζκνχ ά 
ΝΠΗΓ ηνπ δεκνζένπ ηνκΫαο ηεο παξ. 1 ηνπ αξζξ. 14 ηνπ Ν. 2190/1994 φπσο ηζρχεη ά θνξεέο ηεο 
παξ. 3 ηνπ Αξζξ. 1 ηνπ Ν. 2527/1997. Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα ειεχζεξν επαγγεικαηέα, 
ζπκπιεξψλεηαη κε ηελ Ϋλδεημε «Δ». 
(3) πκπιεξψλεηαη ην ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΖΝΧΝ ΠΡΟΩΠΖΡΔΗΑ. Δθφζνλ ζηε ζηάιε (β) 
πξνθχπηεη πξνυπεξεζέα, ην ζχλνιν ησλ εκεξψλ απαζρφιεζεο δηαηξεέηαη δηα ηνπ 25 (αλ ε 
πξνυπεξεζέα Ϋρεη ππνινγηζηεέ σο αξηζκφο εκεξνκηζζέσλ) ά δηα ηνπ 30 (αλ ε πξνυπεξεζέα Ϋρεη 
ππνινγηζηεέ σο ρξνληθφ δηΪζηεκα απφ ηελ εκεξνκελέα Ϋλαξμεο Ϋσο ηελ εκεξνκελέα ιάμεο ηεο 
απαζρφιεζεο) θαη ην αθΫξαην απνηΫιεζκα πξνζηέζεηαη ζην ζχλνιν ησλ κελψλ πξνυπεξεζέαο ηεο 
ζηάιεο (α). 
 
 

            
      

 Ζκεξνκελέα:…………………………. 
 
 
        Ο/Ζ Γει……. 
 
 
 
 

 
ΑθξηβΫο Αληέγξαθν  

 
 

ΜΤ Α’ (ΓΓ) Κσλζηαληέλνπ ΝηθνιΫηα 
ΠξντζηακΫλε Γξακκαηεέαο 

Αλζζγφο (ΤΠΛ) Κσλ/λνο ΚειιΪξεο  
ΠξντζηΪκελνο Γξ. Αθαδεκατθάο Δθπζε 
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