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ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ
«ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ
ΜΔ ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΗΓΗΧΣΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ
ΣΖ ΥΟΛΖ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ ΓΗΑ ΚΑΛΤΦΖ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΟΤ 4νπ ΓΗΔΘΝΟΤ
ΣΜΖΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΔΣΟΤ 2018-2019»
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΘΝΙΚΗ ΑΜΤΝΑ
Έρνληαο ππφςε:
α.
Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΝΓ 91/73 (Α΄169) «Πεξί ρνιήο Δζληθήο
Άκπλαο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1352/83 (ΦΔΚ Α΄59)
β.
Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 153/2004 (ΦΔΚ Α 111) «Πεπί Οπγανιζμού
ηηρ ΣΕΘΑ» φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΠΓ 103/2009 (ΦΔΚ Α 129),
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 άξζξνπ 24 ηνπ λ.2190/1994 (Α΄28)
ζη.
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.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 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 22/2018 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ
Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ θαη Τθππνπξγψλ» (Α΄37)
ηβ.
Σελ ππ. αξηζ. Τ10/09-03-18 Απφθαζε Αλάζεζεο Αξκνδηνηήησλ
ζηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Δζληθήο Άκπλαο Φψηην–Φαλνχξην Κνπβέιε (Β΄ 854).

-2ηγ.
Σε
Φ.331.21/79/307868/.3440/
4
Ινπλ.’18
/
ΓΔΔΘΑ/Β2/ΣΜ.ΔΘ.ΣΡ.ΔΚΠ.-ΓΙ.Υ. κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην Αλαιπηηθφ
Πξφγξακκα πνπδψλ (Α Π) αθαδεκατθνχ έηνπο 2018-2019
ηδ.
Σε Φ.813/2/1382424/.57/08 Ιαλ 18/Απφθαζε Αλάιεςεο
Τπνρξέσζεο ηνπ ΓΔ/ΓΟΙ

ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ
1.
Σελ πιήξσζε ζέζεσλ, Δθπαηδεπηηθνχ-Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ, κε
χκβαζε Δξγαζίαο Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ θαη σξηαία απνδεκίσζε
(ΔΠ), κε κέγηζην αξηζκφ σξψλ απαζρφιεζεο αλά Δθπαηδεπηή ζηα γλσζηηθά
αληηθείκελα, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα γηα ηελ θάιπςε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2018 - 2019 ηνπ Γηεζλνχο Σκήκαηνο
πνπδψλ (ΓΣ) {«International Senior Course»} κε ηίηιν «Senior Course on
Defense Studies: International Senior Course in Applied Strategy».
Α. Θέζεηο Καθηγηηών ΔΘΑ ζε Βαζικούς Κύκλοσς Δκπαίδεσζης
1

(ΚΒΚ) :
Α/Α

ΚΤΚΛΟ-ΤΠΟΚΤΚΛΟ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΚΤΚΛΟ 2/

1

“Thucydidean Approach to
Applied Strategy”

ΚΤΚΛΟ 4/
2

“Strategic Leadership”

ΚΤΚΛΟ 5/ “Regional Studies”
3

Γέζμη Μαθημάηων
“The Middle East and North
Africa”

ΜΔΓΗΣΟ ΑΡΗΘΜΟ ΧΡΧΝ ΑΝΑ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ

ΘΔΔΗ

Ώξεο:
Μέρξη 66 ζηα αληηθείκελα ηνπ θχθινπ
φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ Οδεγφ
πνπδψλ (πλεκκέλν «1»)

1 ζέζε

Ώξεο:
Μέρξη 45 ζηα αληηθείκελα ηνπ θχθινπ
φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ Οδεγφ
πνπδψλ (πλεκκέλν «1»)

1 ζέζε

Ώξεο:
Μέρξη 35 ζηα αληηθείκελα ηεο Γέζκεο
φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ Οδεγφ
πνπδψλ (πλεκκέλν «1»)

1 ζέζε

Ώξεο:
Μέρξη 35 ζηα αληηθείκελα ηεο Γέζκεο
4 Γέζμη Μαθημάηων
φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ Οδεγφ
“South East Europe”
πνπδψλ (πλεκκέλν «1»)
Ώξεο:
ΚΤΚΛΟ 7/
Μέρξη 31 ζηα αληηθείκελα ηνπ θχθινπ
5 “Applied International
AIRFP 1, 3, 5, 7 και 8 φπσο
Relations and Foreign Policy ”
αλαθέξνληαη ζηνλ Οδεγφ πνπδψλ
(πλεκκέλν «1»)
ΚΤΚΛΟ 5/ “Regional Studies”

1

1 ζέζε

1 ζέζε

Διευκρινίηεται ότι ο όροσ «Κακθγθτισ ΣΕΘΑ ςε Βαςικοφσ Τομείσ Εκπαίδευςθσ» χρθςιμοποιείται μόνον ςτθν
παροφςα προκιρυξθ με βάςθ τον Οργανιςμό τθσ ΣΕΘΑ, δεν αντιςτοιχεί με τθν ακαδθμαϊκι βακμίδα του
ν.1268/82 (όπωσ και τροποποιικθκε και ιςχφει) δφναται να καλυφκεί από όλεσ τισ βακμίδεσ μελών ΔΕΠ.

-3Β. Θέζεηο Έκηακηοσ Γιδακηικού Προζωπικού (ΔΓΠ) ζε Δηδηθνχο
Σνκείο ή Δηδηθά Θέκαηα:
ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΜΔΗ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

Α/Α

ΜΔΓΗΣΟ ΑΡΗΘΜΟ ΧΡΧΝ ΑΝΑ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ

ΚΤΚΛΟ 7/
1

“Applied International
Relations and Foreign Policy ”

ΚΤΚΛΟ 7/
2

“Applied International
Relations and Foreign Policy ”

ΚΤΚΛΟ 7/
3

4

“Applied International
Relations and Foreign Policy ”

ΚΤΚΛΟ 9/
“Negotiations”

Πολιηιζηικό Πρόγραμμα
5

“Theater Training Workshop”

2.

Ώξεο:
Μέρξη 5 ζηα αληηθείκελα ηνπ
θχθινπ AIRFP 2 φπσο
αλαθέξνληαη ζηνλ Οδεγφ
πνπδψλ
(πλεκκέλν «1»)
Ώξεο:
Μέρξη 10 ζηα αληηθείκελα ηνπ
θχθινπ AIRFP 4 και 9 φπσο
αλαθέξνληαη ζηνλ Οδεγφ
πνπδψλ
(πλεκκέλν «1»)
Ώξεο:
Μέρξη 5 ζηα αληηθείκελα ηνπ
θχθινπ AIRFP 6 φπσο
αλαθέξνληαη ζηνλ Οδεγφ
πνπδψλ
(πλεκκέλν «1»)
Ώξεο:
Μέρξη 15 ζηα αληηθείκελα ηνπ
θχθινπ φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ
Οδεγφ πνπδψλ
(πλεκκέλν «1»)
Ώξεο:
Μέρξη 25 ζην αληηθείκελν δηδαρήο
αξραίαο ηξαγσδίαο φπσο
αλαθέξεηαη ζηνλ Οδεγφ πνπδψλ
(πλεκκέλν «1»)

ΘΔΔΗ

1 ζέζε

1 ζέζε

1 ζέζε

1 ζέζε

1 ζέζε

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΓΔΝΗΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ

α.
γεληθά πξνζφληα:

Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα πιεξνχλ ηα παξαθάησ απαηηνχκελα
(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 ηΔ, Δ΄ Σκήκα).
(3)

Να κελ έρνπλ ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηψκαηα.
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Να κελ δηψθνληαη ή λα έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα ηα πνηληθά
αδηθήκαηα φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 13 ηνπ (β) ζρεηηθνχ.
(5)
Οη άξξελεο ππνςήθηνη, λα έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο
ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ή λα έρνπλ λφκηκα απαιιαγεί απφ απηέο, θαηά ην
ρξφλν δηνξηζκνχ ηνπο.
(6)

Να έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 21ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο.

(7)
Να έρνπλ πγεία, πνπ λα επηηξέπεη ηελ άζθεζε ησλ
θαζεθφλησλ πνπ πξφθεηηαη λα ηνπο αλαηεζνχλ. (Γλσκάηεπζε παζνιφγνπ ή γεληθνχ
ηαηξνχ θαη ςπρηάηξνπ είηε ηνπ δεκνζίνπ είηε ηδησηψλ ή γλσκάηεπζε αξκφδηαο
Δπηηξνπήο, φπσο νξίδεη ην άξζξν 7 ηνπ λ 4210/13 (ΦΔΚ Α΄254)).
(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 θαη
βεβαίσζε ηζνηηκίαο απφ ην πξψελ ΓΙΚΑΣΑ ή ην ΓΟΑΣΑΠ. Η βαζκνινγία ηνπ
πηπρίνπ λα αλαθέξεηαη ζε δεθαβάζκηα θιίκαθα.
(9)
ε πεξίπησζε πνπ θαηέρνπλ δεκφζηα ζέζε, λα κελ
ππφθεηληαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ λ.1256/82 θαη λ.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 ην νπνίν ζα πξέπεη λα έρεη εθπιεξσζεί σο ηελ εκεξνκελία
δηνξηζκνχ, φπσο νξίδεη ην (ε) ζρεηηθφ.

3.

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΔΗΓΗΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ

α.
Γηα ηελ θάιπςε ησλ ζέζεσλ Καθηγηηών ΔΘΑ Βαζικών
Κύκλων Δκπαίδεσζης, νη ππνςήθηνη γηα ηηο ζέζεηο πξέπεη:
(1) Να είλαη ελ ελεξγεία κέιε Γηδαθηηθνχ Δπηζηεκνληθνχ
Πξνζσπηθνχ (ΓΔΠ) ησλ ΑΔΙ ή ησλ ΑΔΙ, θαζψο θαη ησλ αληίζηνηρσλ απηψλ
Παλεπηζηεκίσλ ηεο αιινδαπήο, φισλ ησλ βαζκίδσλ, κε δηδαθηνξηθφ δίπισκα
Διιεληθνχ Παλεπηζηεκίνπ ή αληίζηνηρνπ ηεο αιινδαπήο αλαγλσξηζκέλν θαηά ηηο
νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ ηδίνπ ή ζπλαθνχο κε ηηο πξνθεξπζζφκελεο ζέζεηο γλσζηηθνχ
αληηθεηκέλνπ.
(2) Να έρνπλ άξηζηε γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ζε επίπεδν
Γ2/C2, γλψζε ε νπνία απνδεηθλχεηαη κε βάζε ην άξζξν 1 π.δ 146/2007
«Τποποποίηζη διαηάξεων ηος π.δ 50/2001 Καθοπιζμόρ πποζόνηων διοπιζμού ζε
θέζειρ θοπέων ηος δημόζιος ηομέα όπωρ αςηό ιζσύει» (ΦΔΚ 185/3.8.2007/η.Α'), ζε
ζπλδπαζκφ κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 1 π.δ. 116/2006
«Τποποποίηζη ηος άπθπος 28 ηος π.δ. 50/2001» (ΦΔΚ 115/9.6.2006/η.Α').
(3) Να έρνπλ 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 ν ππνςήθηνο κεηέρεη
ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία.
β.
Γηα ηελ θάιπςε ησλ ζέζεσλ Έκηακηοσ Γιδακηικού Προζωπικού
(ΔΓΠ), νη ππνςήθηνη γηα ηηο ζέζεηο πξέπεη λα είλαη:

-5(1) Δηδηθνί Δπηζηήκνλεο (αθνξά ζε κέιε ΓΔΠ, πξψελ κέιε ΓΔΠ,
εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο/επηζθέπηεο θαζεγεηέο ΑΔΙ/ΑΔΙ/ΑΣΔΙ, visiting Professors,
adjunct Lecturers θαη άιινπο δηπισκαηνχρνπο), κε εκπεηξία θαη εμεηδίθεπζε φπσο
απαηηείηαη αλά πξνθεξπζζφκελε ζέζε,
γ.
Γεληθά νη Καθηγηηές ΔΘΑ Βαζικών Κύκλων Δκπαίδεσζης θαη
ην Έκηακηο Γιδακηικό Προζωπικού Διδικών Σομέων Δκπαίδεσζης πξέπεη λα
έρνπλ :
(1) Πηπρίν ή Γίπισκα ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν ηεο
αιινδαπήο, αλαγλσξηζκέλν απφ ην πξψελ ΓΙΚΑΣΑ ή ΓΟΑΣΑΠ πνπ λα θαιχπηεη
ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο ζέζεο ή ζπλαθέο κε απηφ γλσζηηθφ πεδίν.
(2) Δπηζηεκνληθή εμεηδίθεπζε ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο
νηθείαο ζέζεο ή ζπλαθέο κε απηφ γλσζηηθφ πεδίν, πνπ απνδεηθλχεηαη κε
κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ή δηδαθηνξηθφ δίπισκα Διιεληθνχ Παλεπηζηεκίνπ ή αληίζηνηρνπ
ηεο αιινδαπήο, αλαγλσξηζκέλν θαηά ηηο νηθείεο δηαηάμεηο απφ ην πξψελ ΓΙΚΑΣΑ ή
ΓΟΑΣΑΠ.
δ.
Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ βεβαηψζεσλ αλαγλψξηζεο- ηζνηηκίαο
ησλ βαζηθψλ, κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ 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, ιακβάλεηαη ν κέζνο φξνο ηεο δεθαβάζκηαο θιίκαθαο ηεο θαηψηεξεο
θιίκαθαο πνπ απνδίδνπλ ηα Διιεληθά Παλεπηζηήκηα, δειαδή ''Καιψο'', 5,74.

4.

EΠΗΛΟΓΖ – ΓΗΟΡΗΜΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ

α.
ηελ επηινγή θαη ζην δηνξηζκφ γηα ηελ θάιπςε ησλ ζέζεσλ
Καθηγηηών ΔΘΑ ηων Βαζικών Κύκλων Δκπαίδεσζης θαη ηνπ Έκηακηοσ
Γιδακηικού Προζωπικού Διδικών Σομέων Δκπαίδεσζης, ζα ζπλεθηηκεζνχλ:
(1) Η δπλαηφηεηα ησλ ππνςεθίσλ γηα πινπνίεζε ηεο
δηδαζθαιίαο κε βάζε ηελ αλαθεξφκελε ζηνλ Οδεγφ πνπδψλ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α»),
εβδνκαδηαία ζεκαηνινγία, ρσξίο ηελ χπαξμε θελψλ ζηα δηδαζθφκελα αληηθείκελα.
(2)

Η ζέζε πνπ θαηέρνπλ ζηε βαζκίδα ησλ κειψλ ΓΔΠ.

(3)

Ο βαζκφο δηδαθηηθήο εκπεηξίαο ηνπο.

(4)

Σν ζπγγξαθηθφ ηνπο έξγν.

(5) Η επηζηεκνληθή ηνπο έξεπλα θαη δξάζε θαζψο θαη ε
αληίζηνηρε ζε δηεζλέο επίπεδν.
(6) Η επηηπρήο δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ηνπο ζηε ρνιή Δζληθήο
Άκπλαο (ΔΘΑ), ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο φπσο απηή έρεη
θαζνξηζζεί απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο ρνιήο, γηα ηελ αλαηξνθνδφηεζε ηεο
παξερφκελεο εθπαίδεπζεο.

-6β.
Οη ππνςήθηνη πνπ δελ πιεξνχλ ηα απαηηνχκελα γεληθά θαη εηδηθά
πξνζφληα ησλ πξνο πιήξσζε ζέζεσλ, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηηο
παξαγξάθνπο 2 & 3 αλσηέξσ, απνθιείνληαη απφ ηε δηαδηθαζία επηινγήο θαη δελ
δχλαηαη λα πεξηιακβάλνληαη ζηνπο ζρεηηθνχο πίλαθεο ππνςεθίσλ πξνο ην αξκφδην
φξγαλν ηεο παξαγξάθνπ 5 ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. Οκνίσο, απνθιείνληαη απφ
ηε δηαδηθαζία επηινγήο, νη ππνςήθηνη πνπ δελ ζα ππνβάιινπλ ζηε ΔΘΑ
ζπκπιεξσκέλα ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ
παξάγξαθν 10 ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο.
5.

ΑΡΜΟΓΗΟ ΟΡΓΑΝΟ ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ

Σν αξκφδην φξγαλν γηα ηελ επηινγή ηνπ ζπλφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
πξνζσπηθνχ είλαη απηφ πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 30 ηνπ ΠΓ 153/04 «Πεξί
Οξγαληζκνχ ΔΘΑ», φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΠΓ 103/2009 (ΦΔΚ Α 129).

6.

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ

α.
Η ΔΘΑ 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.
7.
ΓΔΝΗΚΑ
ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ

ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ

–

ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ

α.
Σα θαζήθνληα πνπ ζα θιεζεί λα αλαιάβεη ην εθπαηδεπηηθφ
πξνζσπηθφ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηε ζχκβαζε εξγαζίαο, πνπ ππνγξάθεηαη
κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ (ηεο Γηνίθεζεο ηεο ΔΘΑ θαη ηνπ
πξνζιεθζέληνο Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ).
β.
Οη ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ ησλ
θαηεγνξηψλ Α θαη Β (Θέζεηο Καθηγηηών ΔΘΑ Βαζικών Κύκλων Δκπαίδεσζης
θαη Θέζεηο Έκηακηοσ Γιδακηικού Προζωπικού Διδικών Σομέων Δκπαίδεσζης)
είλαη:
(1) Πξνεηνηκάδνπλ θαηάιιεια ηε δηδαθηέα χιε ζηελ νπνία δίλεη
έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ ζπνπδαζηψλ θαη θαηαβάιεη

-7θάζε πξνζπάζεηα γηα ηελ πξναγσγή ηεο εθπαίδεπζεο, κε αλάινγεο εηζεγήζεηο γηα
ηε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ.
(2) Δηδνπνηνχλ εγθαίξσο ην Σκήκα Δθπαίδεπζεο ηεο ΔΘΑ ζε
πεξίπησζε θσιχκαηνο κε ηνπιάρηζηνλ 15ήκεξε πξνζεζκία.
(3) Δθηεινχλ ηα εθπαηδεπηηθά θαζήθνληα πνπ αθνξνχλ ζηελ
πξαγκαηνπνίεζε ησλ δηαιέμεσλ εληφο ηεο ηεζείζαο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηνπ θάζε
Κχθινπ ή Γέζκεο Μαζεκάησλ εθπαίδεπζεο, φπσο πξνβιέπεηαη ζηνλ Οδεγφ
πνπδψλ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α»), εμαηξνχκελσλ ησλ ιφγσλ πγείαο ή άιισλ
απξφβιεπησλ / επεηγνπζψλ αλαγθψλ πνπ ζα ηεθκεξηψλνληαη κε επίζεκα
παξαζηαηηθά ηνπ δεκνζίνπ.
(4) Δηζεγνχληαη ηελ ηξνπνπνίεζε θαη αλαζεψξεζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ επφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ έηνπο, κε πξνζαξκνγή
ηνπ σο πξνο ηηο εμειίμεηο ηεο επηζηήκεο.
(5) Έρνπλ αξκφδνπζα ζπκπεξηθνξά, εππξεπή εκθάληζε ρσξίο
ππεξβνιέο θαη αθξφηεηεο, ε νπνία ελαξκνλίδεηαη ππνρξεσηηθά ζην επίπεδν ηεο
ρνιήο. Η πεξηβνιή - ελδπκαζία (dress code), είλαη αλάινγε ηεο ζηνιήο ησλ
ζπνπδαζηψλ θαη ζχκθσλα κε ηελ επνρή ηνπ έηνπο.
(6) Παξαδίδνπλ, θαηά ηνλ ρξφλν ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο, ζην
Σκήκα Δθπαίδεπζεο ηεο ΔΘΑ:
(α) Σνπο Δθπαηδεπηηθνχο ηφρνπο [PERFORMANCE
OBJECTIVES (POs)] ηνπ θχθινπ ή ηεο δέζκεο καζεκάησλ πνπ αλαιακβάλεη λα
δηδάμεη, κε ρξήζε σο βάζε, θαηά θχθιν/δέζκε καζεκάησλ ησλ ήδε αλαθεξνκέλσλ
ζηνηρείσλ ζηνλ Οδεγφ πνπδψλ. Οη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη εμεηδηθεχνπλ ην ηη γλσξίδεη
θαη κπνξεί λα θάλεη ν ζπνπδαζηήο κεηά ην ηέινο ηεο θνίηεζήο ηνπ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
«Δ» παξνχζεο).
(β) Σνπο Δθπαηδεπηηθνχο ηφρνπο εθάζηνπ εκεξήζηνπ
καζήκαηνο ηνπ θχθινπ ή ηεο δέζκεο καζεκάησλ πνπ αλαιακβάλεη λα δηδάμεη
[ΔΝΑBLING OBJECTIVES (ELOs)] θαη ηα Κχξηα εκεία εθάζηνπ καζήκαηνο
[TEACHING POINTS(TPs)] (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Δ» παξνχζεο).
(7) πληάζζνπλ ζέκαηα θαη βαζκνινγνχλ αηνκηθέο εξγαζίεο ηνπ
αληηζηνίρνπ Κχθινπ/Γέζκεο ζηνλ νπνίν επηιέρηεθαλ (αθνξά κφλν Καζεγεηέο ΔΘΑ
Βαζηθψλ Κχθισλ Δθπαίδεπζεο).
(8) πληάζζνπλ ζέκαηα, επηβιέπνπλ θαη βαζκνινγνχλ ηηο
αηνκηθέο δηαηξηβέο πνπ ζα ηνπο αλαηεζνχλ απφ ην Γηεζλέο Σκήκα πνπδψλ.
(9) Παξέρνπλ ζηνπο ζπνπδαζηέο εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη νδεγίεο
δηεμαγσγήο ησλ αλαηεζέλησλ ζχκθσλα κε ηνλ Οδεγφ πνπδψλ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
«Α»), Case Studies, ηνπιάρηζηνλ κηα (1) εβδνκάδα πξν ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο
δηεμαγσγήο ηνπο.
(10) Δπηηξέπνπλ ηελ ερνγξάθεζε ή βηληενζθφπεζε ησλ
δηαιέμεσλ θαζψο θαη ηελ αλάξηεζή ηνπο ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηεο ΓΙΜΑ γηα

-8ρξήζε απφ ηνπο ζπνπδαζηέο ηεο ΔΘΑ, ρσξίο θαλελφο είδνπο επηπξφζζεηε
απαίηεζε απφ ηε ρνιή.
γ.
Η ΔΘΑ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ θαιχςεη κεξηθά ή νιηθά ηηο
ζέζεηο ή ηηο ψξεο δηδαζθαιίαο πνπ πξνθεξχζζνληαη θαηά ηελ θξίζε ηεο, ζε
πεξίπησζε κεηαβνιήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο αλαγθψλ.
8.

ΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ

α.
Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ είλαη
απφ 10 επηεκβξίνπ 2018 έσο 07 Γεθεκβξίνπ 2018.
β.
Μεηά ηηο αλσηέξσ εκεξνκελίεο 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.
9.

ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ ΤΜΒΑΖ

α.
ε πεξίπησζε κε πινπνίεζεο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ εθ ησλ
αλσηέξσ αλαγξαθνκέλσλ πξνυπνζέζεσλ απφ ηο εκπαιδεσηικό προζωπικό, ε
ζχκβαζε δχλαηαη λα θαηαγγέιιεηαη, κνλνκεξψο, απφ ηε ρνιή, ρσξίο ηελ
ππνρξέσζε πεξαηηέξσ θαηαβνιήο νπνηαζδήπνηε απνδεκίσζεο ή άιιεο παξνρήο
απφ ηε ζηηγκή ηεο θαηαγγειίαο. ηελ πεξίπησζε απηή ε ρνιή δχλαηαη, λα θαιεί
άκεζα ην επφκελν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ απφ ηνπο νξηζηηθνχο πίλαθεο
επηιαρφλησλ ηεο αληίζηνηρεο θπξσηηθήο απφθαζεο πξφζιεςεο απφ ην ΤΠΔΘΑ.
β.
ε πεξίπησζε επηινγήο δηδάζθνληνο απφ ηε ιίζηα επηιαρφλησλ
Καθηγηηών ΔΘΑ Βαζικών Κύκλων Δκπαίδεσζης ή ηνπ Έκηακηοσ Γιδακηικού
Προζωπικού Διδικών Σομέων Δκπαίδεσζης, ζα αλαιακβάλεηαη επηπξνζζέησο
ην ζχλνιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηνπ απνρσξήζαληνο εθπαηδεπηηθνχ
πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη νη αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο απφ αηνκηθέο εξγαζίεο,
γξαπηέο εμεηάζεηο θαη δηαηξηβέο, απνιακβάλνληαο ηηο πξνβιεπφκελεο νηθνλνκηθέο
απνδεκηψζεηο.
10. ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ - ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ
α.
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία πξφζιεςεο εθπαηδεπηηθνχ
πξνζσπηθνχ, νη ελδηαθεξφκελνη πνπ επηζπκνχλ λα πξνζιεθζνχλ ζηηο παξαπάλσ
ζέζεηο, πξέπεη λα ππνβάινπλ ζηε ΔΘΑ κέρξη ηελ 15:00 ηης 3ης Ασγούζηοσ
2018, ηα αθφινπζα έληππα - δηθαηνινγεηηθά, κε παξάιιειε απνζηνιή
γλσζηνπνίεζεο ηεο επηζπκίαο/πξφζεζεο ζπκκεηνρήο κε ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ
κήλπκα ζηε δηεχζπλζε: isc@hndc.mil.gr. :
(1) Αίηεζε ζε έληππε κνξθή, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηεο
πξνθήξπμεο (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Β»), ην νπνίν δχλαηαη λα αλαδεηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα
ηεο ΔΘΑ (https://setha.army.gr/). Η ζσζηή θαη πιήξεο ζπκπιήξσζε ηεο
αληίζηνηρεο αίηεζεο είλαη απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ ππνςεθίνπ.

-9(2) Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ζε έληππε κνξθή, ζχκθσλα κε ην
ζπλεκκέλν ππφδεηγκα ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Γ» ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε, ην νπνίν
δχλαηαη λα αλαδεηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΘΑ (https://setha.army.gr/), ζην
νπνίν λα αλαθέξνληαη θπξίσο νη ζπνπδέο, ε αθαδεκατθή, επηζηεκνληθή, εξεπλεηηθή
θαη επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ε θάζε είδνπο πξνυπεξεζία θαζψο θαη ππφκλεκα
επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ, δεκνζηεχζεσλ θιπ. Η ζσζηή θαη πιήξεο ζπκπιήξσζε
ηνπ αληίζηνηρνπ βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο είλαη απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ
ππνςεθίνπ.
(3) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 πεξί ςεπδνχο δήισζεο
ζε έληππε κνξθή, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηεο πξνθήξπμεο (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Γ»),
ην νπνίν δχλαηαη λα αλαδεηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΘΑ (https://setha.army.gr/).
Η ζσζηή θαη πιήξεο ζπκπιήξσζε ηεο αληίζηνηρεο ππεχζπλεο δήισζεο είλαη
απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ ππνςεθίνπ.
(4) Απιά Φσηναληίγξαθα ησλ θαηερφκελσλ ηίηισλ ζπνπδψλ ζε
έληππε κνξθή. Γηεπθξηλίδεηαη φηη:
α/
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.
β/
Γηα ηα ελ ελεξγεία κέιε ΓΔΠ δελ απαηηείηαη ε
πξνζθφκηζε ησλ αληηγξάθσλ ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ. Απαηηείηαη φκσο ε αλαιπηηθή
θαηαγξαθή ηνπ ζπλφινπ ησλ ηίηισλ ζηα αληίζηνηρα πεδία ηνπ βηνγξαθηθνχ
ζεκεηψκαηνο θαη ε ζπκπιήξσζε ηνπ ζρεηηθνχ ΦΔΚ δηνξηζκνχ ηνπο.
(5) Φσηναληίγξαθα ησλ θαηερφκελσλ ηίηισλ ζπνπδψλ
πηζηνπνίεζεο γλψζεο ηεο μέλεο γιψζζαο ζε άξηζην επίπεδν Γ2/C2, ζε έληππε
κνξθή. Γηα ηα απνδεθηά πηζηνπνηεηηθά, ν ππνςήθηνο κπνξεί λα αλαηξέμεη ζηε
ζρεηηθή ελφηεηα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΑΔΠ2 φπσο απηή ηζρχεη
κεηά ηελ εκεξνκελία γλσζηνπνίεζεο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο.
(6) Πηζηνπνηεηηθά, Βεβαηψζεηο Δπαγγεικαηηθήο- Δθπαηδεπηηθήο
πξνυπεξεζίαο. Σα ηδησηηθά έγγξαθα γίλνληαη δεθηά εθφζνλ πιεξνχλ ηηο
πξνυπνζέζεηο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/14 (ΦΔΚ Α 74).
(7) 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 ρνιή.
`
Σαπηφηεηαο.

(8) Φσηνηππία ησλ δχν (2) φςεσλ ηνπ Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο
(9) Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο.

2

https://www.asep.gr/ (πολίτεσ>ζντυπα – διαδικαςίεσ> διακζςιμα ζντυπα)
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Η αλαδήηεζε πηζηνπνηεηηθνχ ζηξαηνινγηθήο θαηάζηαζεο ηχπνπ Α΄
θαη αληηγξάθνπ πνηληθνχ κεηξψνπ δηθαζηηθήο ρξήζεο ζα γίλεη απφ ηελ ππεξεζία
απηεπάγγειηα.
γ.
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 ή κέιε ΓΔΠ ησλ
ΑΔΙ / ΑΔΙ, 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, ζα απνθιείνληαη απφ ηε δηαδηθαζία επηινγήο ρσξίο λα ππάξμεη
μερσξηζηή εηδνπνίεζε απφ ηελ Τπεξεζία. Δπίζεο, ζα απνθιείνληαη ππνςήθηνη πνπ
ζην παξειζφλ έρνπλ ππνβάιεη ζηε ρνιή ςεπδή δηθαηνινγεηηθά θαηά ηνλ
δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν ηεο παξαγξάθνπ 2β ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ4250/2014.
11. ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΔΧΝ
α.
Η ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ κε φια
δηθαηνινγεηηθά ζε έληππε κνξθή, δχλαηαη λα ιάβεη ρψξα:

ηα

πξναλαθεξφκελα

(1) Πξνζσπηθά απφ ηνπο ππνςεθίνπο ή απφ λφκηκα
εμνπζηνδνηεκέλα πξνο ηνχην άηνκα, ζηελ Κεληξηθή Γξακκαηεία ηεο ΔΘΑ, ζηελ
έδξα ηεο ρνιήο επί ηεο νδνχ Δπειπίδσλ 6 θαη Μνπζηνμχδε, εκπξφζεζκα.
(2) Με ζπζηεκέλν θάθειν κέζσ ππεξεζίαο θξαηηθψλ
ηαρπδξνκείσλ (επαλάγλσζηε εκεξνκελία ζθξαγίδαο ηαρπδξνκείνπ) ζηε δηεχζπλζε :
«ρνιή Δζληθήο Άκπλαο, νδφο Δπειπίδσλ 6 θαη Μνπζηνμχδε, ΣΚ 11362, Αζήλα»,
εκπξφζεζκα. ε θάζε πεξίπησζε δηεπθξηλίδεηαη φηη, απνδεηθηηθφ ζηνηρείν απνζηνιήο
ηνπ ζπζηεκέλνπ θαθέινπ είλαη ε απφδεημε απφ ην ηαρπδξνκείν ή απφ courier, ε
νπνία ζα πξέπεη λα ηεξεζεί απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν κέρξη ηελ αλάξηεζε ησλ
πξνζσξηλψλ απνηειεζκάησλ.
β.
Αληηθαηάζηαζε ηεο αηηήζεσο ή δηφξζσζε απηήο ή ζπκπιήξσζε
ηπρφλ ειιεηπφλησλ δηθαηνινγεηηθψλ επηηξέπεηαη κφλν κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο
ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. Γηθαηνινγεηηθά πνπ ζα θαηαηίζεληαη κεηά ηε ιήμε
πξνζεζκίαο ππνβνιήο δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε.
γ.
Η απνζηνιή κελχκαηνο γλσζηνπνίεζεο ηεο επηζπκίαο/πξφζεζεο
ζπκκεηνρήο κε ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ κήλπκα (email) ζηε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε
isc@hndc.mil.qr είλαη ππνρξεσηηθή, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί ππφςε ε αίηεζε
ζπκκεηνρήο, ψζηε:

-11(1) Να ελεκεξσζεί ε ΔΘΑ γηα ην ζχλνιν ησλ αηηήζεσλ, κε
έκθαζε ζε απηέο πνπ ζα απνζηαινχλ ηαρπδξνκηθψο, γηα λα αξρίζεη εγθαίξσο ε
δηαδηθαζία επηινγήο.
(2) Να ελεκεξψζεη ε ΔΘΑ φινπο ηνπο ππνςεθίνπο ζηηο
ειεθηξνληθέο ηνπο δηεπζχλζεηο γηα ηνλ πξνζσξηλφ θαη ηνλ νξηζηηθφ πίλαθα
απνηειεζκάησλ.
δ.

Μεηά ηελ 15:00 ηης 3ης Ασγούζηοσ 2018, δελ ζα γίλνληαη δεθηέο

αηηήζεηο.
ε.
Οη θάθεινη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ φζσλ δελ επηιεγνχλ, ζα ηεξεζνχλ
ζηε ρνιή έσο ην ηέινο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 4νπ ΓΣ ηεο ΔΘΑ, πιελ απηψλ πνπ ζα
επηζηξαθνχλ ζηνπο ππνςεθίνπο θαηφπηλ αηηήζεψο ηνπο, νπφηε θαη ζα
θαηαζηξαθνχλ κε ηηο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο.
12. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΠΑΡΟΥΔ – ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ
α.
Η απνδεκίσζε ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο ηνπ πξνζιεθζέληνο
εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζα ιάβεη ρψξα βάζε ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο
ζπνπδψλ θαη θαζνξίδεηαη ζην (η) ζρεηηθφ πνπ αλαθέξεηαη ζην πξννίκην ηεο
πξνθήξπμεο. ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο / θαηάξγεζεο απηψλ, ζα ελαξκνληζζνχλ
κε ηηο δηαηάμεηο ησλ εθάζηνηε Κνηλψλ Απνθάζεσλ ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη
Δζληθήο Άκπλαο.
β.
Η απνδεκίσζε ησλ πξνζιακβαλφκελσλ γηα ην έηνο 2018 ζα
γίλεη ζε βάξνο ηεο (ηδ) ζρεηηθήο απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηνπ ΓΔ/ΓΟΙ πνπ
θαηαρσξήζεθε ζην Μεηξψν
Γεζκεχζεσλ κε α/α εγγξαθήο αλαθνξάο
201820000018.
γ.
ηηο ψξεο δηδαζθαιίαο φισλ ησλ αλσηέξσ εθπαηδεπηηθψλ
αλαγθψλ γηα ηελ 4ε εθπαηδεπηηθή ζεηξά ηνπ Γηεζλνχο Σκήκαηνο πνπδψλ
ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη ψξεο γηα ηελ ζχληαμε PΟs θαη ELOs, επίβιεςε θαη
δηφξζσζε γξαπηψλ, αηνκηθψλ δηαηξηβψλ, εξγαζηψλ θαη δηεθπεξαίσζε ινηπνχ
εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ φπσο θαζνξίδεηαη παξαθάησ:
(1) Μία (1) ψξα δηδαζθαιίαο αλά 4 αηνκηθέο εξγαζίεο.
(2) Γχν (2) ψξεο δηδαζθαιίαο αλά αηνκηθή δηαηξηβή.
13. ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ
α.
Σα απνηειέζκαηα ηεο Δπηηξνπήο ππνβάιινληαη ζηε ΔΘΑ
/Γλζε πνπδψλ θαη πξνσζνχληαη ζην Γεληθφ Δπηηειείν Δζληθήο Άκπλαο/Β1, γηα
θαηάξηηζε πξνζσξηλψλ πηλάθσλ επηιεγέλησλ θαη επηιαρφλησλ, νη νπνίνη θπξψλνληαη
απφ ηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Δζληθήο Άκπλαο.
Σα νξηζηηθά απνηειέζκαηα (νξηζηηθφο πίλαθαο επηιεγέλησλ θαη
πίλαθαο επηιαρφλησλ) αλαθνηλψλνληαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηελ
εμέηαζε ηπρφλ ελζηάζεσλ.
β.
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Οη πξνζσξηλνί θαη νξηζηηθνί πίλαθεο αλαξηψληαη:
(1)
(2)
(3)

ην δηαδίθηπν ζην «Πξφγξακκα ΓΙΑΤΓΔΙΑ».
ηελ ηζηνζειίδα ηεο ρνιήο (https://setha.army.gr/).
ηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο Κεληξηθήο Γξακκαηείαο ηεο

ΔΘΑ.

14. ΔΝΣΑΔΗ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ
α.
Η θαηάζεζε ησλ ελζηάζεσλ γίλεηαη είηε απηνπξνζψπσο απφ ηνλ
ελδηαθεξφκελν πξνζσπηθά ή απφ λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξνο ηνχην, άηνκν, ζηελ
έδξα ηεο ρνιήο (Κεληξηθή Γξακκαηεία ηεο ΔΘΑ) είηε κε ζπζηεκέλεο επηζηνιέο,
κέζσ ππεξεζίαο ησλ Κξαηηθψλ Σαρπδξνκείσλ ή ηδησηηθψλ ηαρπδξνκηθψλ
ππεξεζηψλ (Courier) είηε κε κεραληθφ κέζν (ηειενκνηνηππία ζηνλ αξηζκφ 210-889
6545 ή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηε δηεχζπλζε isc@hndc.mil.gr.
β.
Οη ελζηάζεηο ησλ ππνςεθίσλ δχλαληαη λα ππνβάιινληαη εληφο 10
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο αλάξηεζεο ηνπ πξνζσξηλνχ
πίλαθα επηιεγέλησλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ρνιήο (https://setha.army.gr/). Μεηά ηελ
παξέιεπζε ησλ 10 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, νη ελζηάζεηο ζα είλαη εθπξφζεζκεο θαη
σο εθ ηνχηνπ ζα απνξξίπηνληαη.
γ.
Καη’ εμαίξεζε νη ππνςήθηνη πνπ ζα ππνβάινπλ ηελ έλζηαζε είηε κε
ηειενκνηνηππία ζηνλ αξηζκφ 210-8896545 ή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηε
δηεχζπλζε (isc@hndc.mil.gr), ζα πξέπεη ην αξγφηεξν κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ
ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο λα ππνβάινπλ έγγξαθν πνπ ζα θέξεη ηελ ηδηφρεηξε
ππνγξαθή ηνπο θαη ζα έρεη φκνην πεξηερφκελν κε απηφ πνπ παξέιαβε ε ρνιή κε ηα
αλσηέξσ κέζα. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε έλζηαζε - πξνζθπγή δεν ζα γίλεηαη
απνδεθηή σο εθπξφζεζκε.
δ.
Ο θνηλνπνηεκέλνο
επηδέρεηαη πεξαηηέξσ ελζηάζεσλ.

15. ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ
ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΚΑΗ ΔΡΓΟΤ

νξηζηηθφο

-

ΚΑΛΤΦΖ

Πίλαθαο

πξνζιεθζέλησλ

ΚΔΝΧΝ

δεν

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ

Η ΔΘΑ δχλαηαη λα πξνβεί ζε επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο μόνο γηα ηηο
ζέζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ δελ θαιχθζεθαλ ιφγσ κε ζπκκεηνρήο ή
απνθιεηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ. ε πεξίπησζε πνπ ζηελ επαλαπξνθήξπμε δελ
πθίζηαηαη ή δελ θαηαζηεί δπλαηή ε θάιπςε ζέζεο, είλαη δπλαηή ε πξφζθιεζε κεηά
απφ πξφηαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο ρνιήο θαη έγθξηζε ηνπ ΓΔΔΘΑ,
εμσηεξηθνχ νκηιεηή θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηα άξζξα 12 θαη 14 ηνπ νξγαληζκνχ ηεο
ρνιήο.
16. ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ – ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ
α.

Η παξνχζα πξνθήξπμε δεκνζηεχεηαη:
(1) ηελ
ηζηνζειίδα
ηνπ
πξνγξάκκαηνο
(https://diavgeia.gov.gr).

«Γηαχγεηα»

-13(2) ηελ
ηζηνζειίδα
ηεο
ρνιήο
Δζληθήο
Άκπλαο
(https://setha.army.gr).
(3) ηελ
ηζηνζειίδα
ηνπ
ΓΔΔΘΑ
(http://www.geetha.mil.gr/el/briefing-el/prokirixeis-el.html)
(4) ηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο Κεληξηθήο Γξακκαηείαο ηεο
ΔΘΑ.
β.
Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο δεκνζηεχεηαη ζηνλ έληππν
ηχπν θαη ζπγθεθξηκέλα ζε ηέζζεξηο (4) εκεξήζηεο εθεκεξίδεο παλειιαδηθήο
θπθινθνξίαο.
γ.
Λνηπέο πιεξνθνξίεο θαη ιεπηνκέξεηεο παξέρνληαη απφ ηελ εκέξα
δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο παξαιαβήο ησλ
αηηήζεσλ απφ:
(1) Σε ρνιή Δζληθήο Άκπλαο ζην Σκήκα Δθπαίδεπζεο ηεο
ΔΘΑ, θάζε εξγάζηκε εκέξα απφ 08:00 έσο 15:00.
(2) ην
ηειέθσλν:
210-8896530
θαη
ζηνλ
αξηζκφ
ηειενκνηνηππίαο 210-8896545.
(3) Καηφπηλ απνζηνιήο ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο ζηε δηεχζπλζε
isc@hndc.mil.gr.
Αζήλα 20 Ινπι 18

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΘΝΙΚΗ ΑΜΤΝΑ
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