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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 
 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙ∆ΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Α. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Πρόσληψης ∆ιδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού µε Σύµβαση (ΕΠΣ/ΕΕ), ανά Γνωστικό 
Αντικείµενο, για το Ακαδηµαϊκό Έτος 2019-2020 

Το Τµήµα Στρατιωτικών Επιστηµών της ΣΣΕ  λαµβάνοντας υπόψη το  παρακάτω νοµοθετικό 
πλαίσιο ως ισχύει: 

 
α. Τις διατάξεις του Ν.3187/2003 «Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα(ΑΣΕΙ)» (ΦΕΚ 

233/7-10-2003 τ. Α’). 
β. Τις διατάξεις του Ν.3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίς της Κυβερνήσεως και 

λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/28-6-2006 τ. Α’) 
γ. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/13-7-2010 τ. Α’) 

δ. Την υπ’ αριθµ. Φ.330/157993/Σ.2636/16-5-11/Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας 
«Θέµατα Οργάνωσης και ∆ιδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των ΑΣΕΙ»(ΦΕΚ 879/18-5-2011 τ. 
Β’). 

ε. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 «∆οµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότηταςτων σπουδών 
και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων» (ΦΕΚ 195/6-9-2011 τ.Α’) 

στ. Οργανισµός Σχολής Π∆ 50/2018 «Οργανισµός Σχολής» (ΦΕΚ 92 / 30 ΜΑΙΟΥ 2018   τ. Α’). 
ζ. ΦΕΚ 3181/12 Αυγ 2019 τ.Β /Αρ. απόφασης 247153α. «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον 

Υφυπουργό Εθνικής Άµυνας Αλκιβιάδη Στεφανή» 
η. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση διατάξεων του Π∆ 
318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις» (ΦΕΚ 74/26-3-2014 τ. Α’). 

θ. Πρακτικό Υπ’ Αριθµ. «7» της 20
ης

 Μάιου 2019 Σύσκεψης της Ακαδηµαϊκής Συνέλευσης 
 ι. Τα ΠρακτικόΥπ’ Αριθµ. 2/2019 της 23

ης
 Μάιου 2019 Σύσκεψης του Εκπαιδευτικού 

Συµβουλίου  
ια. Φ.841/26/22227/Σ.3836/7-3-2018/ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 1154/2018) Καθορισµός αµοιβής 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού µε Σύµβαση (Ε.Π.Σ.) των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών 
Ιδρυµάτων (Α.Σ.Ε.Ι.). 

ιβ. Ν.4485/2017 « Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ Α’ 114) 
ιγτις αποφάσεις της Ακαδηµαϊκής Συνέλευσης και του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου, προσκαλεί κάθε 

ενδιαφερόµενο να υποβάλει αίτηση για την πλήρωση θέσεων Ειδικών Επιστηµόνων για την κάλυψη 
των εκπαιδευτικών αναγκών της κατά το χειµερινό και εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2019-
2020, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, πλήρους ή µερικής απασχόλησης και 
σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 24, παρ. 2 & 3, του Ν. 2530/97 (ΦΕΚ Α 218/1997), τον Ν. 
3205/03 (ΦΕΚ Α΄ 297/2003), την Εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους υπ’ αριθ. 
2/72757/002/03, στις παρακάτω θέσεις ∆ιδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, µε τα αντίστοιχα 
γνωστικά αντικείµενα.  

ιδ.   Φ.392.1/18/1288154/Σ.1767/11 Ιουλ 19/ΓΕΣ/ΓΕΠΣ-∆Ι∆ΟΕ/∆Ι∆ΕΚΠ/3
α
 

ιε.   Πρακτικό Υπ’ Αριθµ. «11» της 5
ης

 Σεπτεµβρίου 2019 Σύσκεψης της Ακαδηµαϊκής 
Συνέλευσης 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ 

Πενήντα πέντε (55) Θέσεις ∆ιδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού µε Σύµβαση (ΕΠΣ), κατηγορίας 
Ειδικών Επιστηµόνων στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ), µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου πλήρους ή µερικής απασχόλησης, για τη διεξαγωγή ∆ιδακτικού – 
Ερευνητικού έργου, για το Ακαδηµαϊκό Έτος 2019-2020, σύµφωνα µε ανωτέρω σχετικές νοµοθετικές 

ΑΔΑ: 6ΧΛΡ6-ΦΨΘ



Σελίδα 2 από 12 

 

διατάξεις για τα ακόλουθα Γνωστικά Αντικείµενα όπως αναλυτικά αναφέρονται κάτωθι: 

Τοµέας 1: Θεωρητικών Επιστηµών (Θέσεις & Εξάµηνο)  

Αριθµός 
Θέσεων 

Γνωστικό Αντικείµενο ∆ιδακτικού 
Προσωπικού 

Μερική 
Απασχόληση 

Πλήρης 
Απασχόληση 

Εξάµηνο 

1 Γαλλίκή Γλώσσα και Φιλολογία µε 
έµφαση στη Στρατιωτική Ορολογία 

Χ  Χ+Ε 

1 Ηγεσία & Στρατιωτική ∆ιοικητική Ι Χ  Χ 

1 Ηγεσία & Στρατιωτική ∆ιοικητική ΙΙ Χ  Ε 

2 Στρατιωτική Στρατηγική και 
Θεωρίες Πολέµου 

Χ  Χ+Ε 

2 Πολεµική Τέχνη & Εφαρµογές Χ  Χ+Ε 

2 Στρατιωτική Ιστορία και Ανάλυση 
Στρατιωτικών Επιχειρήσεων 

Χ  Χ+Ε 

1 Νεώτερη Ελληνική Ιστορία Χ  Χ+Ε 

1 ∆ιεθνείς Σχέσεις – Γεωπολιτική 
∆ιεθνείς Στρατιωτικοί Οργανισµοί 

Χ  Χ+Ε 

1 Ελληνική γλώσσα και στρατιωτική 
ορολογία για προπαιδευοµένους 

αλλοδαπούς 

 Χ Χ+Ε 

1 Ελληνική Ιστορία και γλώσσα µε 
έµφαση στη στρατιωτική ορολογία 

για προπαιδευόµενους 
αλλοδαπούς 

 Χ Χ+Ε 

1 Στρατιωτική Γεωγραφία-
Επιχειρησιακή Ανάλυση 

Γεωγραφικών ∆ιαµερισµάτων 

 Χ Χ+Ε 

1 Στρατηγική  - Τακτική Ανάλυση 
Γεωγραφικών ∆ιαµερισµάτων 

 Χ Χ+Ε 

15 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ    

 

Αναλυτικότερα: 

1. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήµονα στη µισθολογική βαθµίδα Λέκτορα µε µερική απασχόληση(έως 
10/20) και µε γνωστικό αντικείµενο « Γαλλική Γλώσσα και Φιλολογία µε έµφαση στη στρατιωτική 
ορολογία.», για το χειµερινό και εαρινό εξάµηνο. Οι ενδιαφερόµενοι να είναι κάτοχοι ∆ιδακτορικού 
∆ιπλώµατος στη Γαλλική Γλώσσα και Φιλολογία ελληνικού Πανεπιστηµίου ή ισότιµου τίτλου ξένου 
Πανεπιστηµίου αναγνωρισµένο από το ∆ΟΑΤΑΠ στο γνωστικό αντικείµενο της Ελληνικής Γλώσσας ή 
εξαιρετικής τεχνικής εµπειρίας, κατά την ισχύουσα νοµοθεσία για τα Πανεπιστήµια. Ιδιαίτερο προσόν 
η γνώση της Γαλλικής ή της Αγγλικής ή Αραβικών ή Σλαβικών Γλωσσών. 

2. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήµονα στη µισθολογική βαθµίδα Λέκτορα µε µερική απασχόληση(έως 
10/20) και µε γνωστικό αντικείµενο «Ηγεσία & Στρατιωτική ∆ιοικητική Ι», για το χειµερινό εξάµηνο. 
Οι ενδιαφερόµενοι να είναι κάτοχοι συναφούς ή συγγενούς ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος ελληνικού 
Πανεπιστηµίου ή ισότιµου τίτλου ξένου Πανεπιστηµίου αναγνωρισµένου από το ∆ΟΑΤΑΠ, µε σχετική 
ειδίκευση στο γνωστικό αντικείµενο ή, ελλείψει αυτού, συναφούς Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος 
Ειδίκευσης είτε, ελλείψει αυτού, να διαθέτουν αναγνωρισµένη επαγγελµατική εµπειρία και εξαιρετική 
τεχνική κατάρτιση στο γνωστικό αντικείµενο της θέσης, καθώς και τίτλο από την Ανώτατη Σχολή 
Πολέµου.  

3.Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήµονα στη µισθολογική βαθµίδα Λέκτορα µε µερική απασχόληση(έως 
10/20) και µε γνωστικό αντικείµενο «Ηγεσία & Στρατιωτική ∆ιοικητική ΙΙ», για το εαρινό εξάµηνο. Οι 
ενδιαφερόµενοι να είναι κάτοχοι συναφούς ή συγγενούς ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος  
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ελληνικού Πανεπιστηµίου ή ισότιµου τίτλου ξένου Πανεπιστηµίου αναγνωρισµένου από το ∆ΟΑΤΑΠ, 
µε σχετική ειδίκευση στο γνωστικό αντικείµενο ή, ελλείψει αυτού, συναφούς Μεταπτυχιακού 
∆ιπλώµατος Ειδίκευσης είτε, ελλείψει αυτού, να διαθέτουν αναγνωρισµένη επαγγελµατική εµπειρία 
και εξαιρετική τεχνική κατάρτιση στο γνωστικό αντικείµενο της θέσης, καθώς και τίτλο από την 
Ανώτατη  ∆ιακλαδική Σχολή Πολέµου ή ισότιµη µε αυτή . 

4. ∆ύο (2) θέσεις Ειδικού Επιστήµονα στη µισθολογική βαθµίδα Λέκτορα µε µερική απασχόληση 
(έως 10/20)και µε γνωστικό αντικείµενο «Στρατιωτική Στρατηγική και Θεωρίες Πολέµου», για το 
χειµερινό και εαρινό εξάµηνο. Οι ενδιαφερόµενοι να είναι κάτοχοι κατά προτεραιότητα συναφούς ή 
συγγενούς ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος ελληνικού Πανεπιστηµίου ή ισότιµου τίτλου ξένου 
Πανεπιστηµίου αναγνωρισµένων από το ∆ΟΑΤΑΠ, µε σχετική ειδίκευση στο γνωστικό αντικείµενο ή, 
ελλείψει αυτού, συναφούς Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης είτε, ελλείψει αυτού, να διαθέτουν 
αναγνωρισµένη επαγγελµατική εµπειρία και εξαιρετική τεχνική κατάρτιση στο γνωστικό αντικείµενο 
της θέσης, καθώς και τίτλο από την Ανωτάτη Σχολή Πολέµου ή ισότιµη .  

5.∆ύο (2) θέσεις Ειδικού Επιστήµονα στη µισθολογική βαθµίδα Λέκτορα µε µερική απασχόληση(έως 
10/20) και µε γνωστικό αντικείµενο «Πολεµική Τέχνη & Εφαρµογές», για το χειµερινό και εαρινό 
εξάµηνο. Οι ενδιαφερόµενοι να είναι κάτοχοι συναφούς ή συγγενούς ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος 
ελληνικού Πανεπιστηµίου ή ισότιµου τίτλου ξένου Πανεπιστηµίου αναγνωρισµένου από το ∆ΟΑΤΑΠ, 
µε σχετική ειδίκευση στο γνωστικό αντικείµενο ή, ελλείψει αυτού, συναφούς Μεταπτυχιακού 
∆ιπλώµατος Ειδίκευσης είτε, ελλείψει αυτού, να διαθέτουν αναγνωρισµένη επαγγελµατική εµπειρία 
και εξαιρετική τεχνική κατάρτιση στο γνωστικό αντικείµενο της θέσης, καθώς και τίτλο από την 
Ανωτάτη Σχολή Πολέµου ή ισότιµη.  
 
6.∆ύο (2) θέσεις Ειδικού Επιστήµονα στη µισθολογική βαθµίδα Λέκτορα µε µερική απασχόληση(έως 
10/20) και µε γνωστικό αντικείµενο «Στρατιωτική Ιστορία και Ανάλυση Στρατιωτικών 
Επιχειρήσεων», για το χειµερινό και εαρινό εξάµηνο. Οι ενδιαφερόµενοι να είναι κάτοχοι συναφούς 
ή συγγενούς ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος ελληνικού Πανεπιστηµίου ή ισότιµου τίτλου ξένου 
Πανεπιστηµίου αναγνωρισµένου από το ∆ΟΑΤΑΠ, µε σχετική ειδίκευση στο γνωστικό αντικείµενο ή, 
ελλείψει αυτού, συναφούς Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης είτε, ελλείψει αυτού, να διαθέτουν 
αναγνωρισµένη επαγγελµατική εµπειρία και εξαιρετική τεχνική κατάρτιση στο γνωστικό αντικείµενο 
της θέσης, καθώς και τίτλο από την Ανωτάτη Σχολή Πολέµου.  
 
7.Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήµονα στη µισθολογική βαθµίδα Λέκτορα µε µερική απασχόληση (έως 
10/20)και µε γνωστικό αντικείµενο «Νεώτερη Ελληνική Ιστορία», για το χειµερινό και εαρινό 
εξάµηνο. Οι ενδιαφερόµενοι να είναι κάτοχοι ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος στην Ιστορία µε έµφαση στη 
νεότερη Ελληνική Ιστορία ελληνικού Πανεπιστηµίου ή ισότιµου τίτλου ξένου Πανεπιστηµίου 
αναγνωρισµένο από το ∆ΟΑΤΑΠ.  

8.Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήµονα στη µισθολογική βαθµίδα Λέκτορα µε µερική απασχόληση(έως 
10/20) και µε γνωστικό αντικείµενο «∆ιεθνείς Σχέσεις – Γεωπολιτική ∆ιεθνείς Στρατιωτικοί 
Οργανισµοί», για το χειµερινό και εαρινό εξάµηνο. Οι ενδιαφερόµενοι να είναι κάτοχοι ∆ιδακτορικού 
∆ιπλώµατος στην Πολιτική Επιστήµη ελληνικού Πανεπιστηµίου ή ισότιµου τίτλου ξένου 
Πανεπιστηµίου ανεγνωρισµένου από το ∆ΟΑΤΑΠ στη γνωστική περιοχή των ∆ιεθνών Σχέσεων και 
της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 

9.Μία (1) θέση 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 ∆ιδακτορικού 
∆ιπλώµατος στην Ελληνική Γλώσσα και Φιλολογία ελληνικού Πανεπιστηµίου ή ισότιµο τίτλο ξένου 
Πανεπιστήµιου αναγνωρισµένο από το ∆ΟΑΤΑΠ στο γνωστικό αντικείµενο της Ελληνικής ή 
εξαιρετικής τεχνικής εµπειρίας. Ιδιαίτερο προσόν η γνώση της Γαλλικής ή της Αγγλικής ή Αραβικών ή 
Σλαβικών Γλωσσών.  

10.Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήµονα στη µισθολογική βαθµίδα Λέκτορα µε πλήρη απασχόληση µε 
γνωστικό αντικείµενο στην «Ελληνική Ιστορία και γλώσσα µε έµφαση στη στρατιωτική ορολογία 
για προπαιδευόµενους αλλοδαπούς», για το χειµερινό και εαρινό εξάµηνο. Οι ενδιαφερόµενοι να 
είναι κάτοχοι ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος στην Ελληνική Ιστορία ή γλώσσα ελληνικού Πανεπιστηµίου ή 
ισοτίµου τίτλου ξένου Πανεπιστηµίου ανεγνωρισµένου από το ∆ΟΑΤΑΠ στο αντίστοιχο γνωστικό 
αντικείµενο ή εξαιρετικής τεχνικής εµπειρίας. Ιδιαίτερο προσόν η γνώση της Γαλλικής ή της Αγγλικής 
ή Αραβικής ή Σλαβικών Γλωσσών ως ενδιάµεσων υποστηρικτικών γλωσσών διδασκαλίας.  

11. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήµονα στη µισθολογική βαθµίδα Λέκτορα µε πλήρη απασχόληση  και 
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µε γνωστικό αντικείµενο στην «Στρατιωτική Γεωγραφία-Επιχειρησιακή Ανάλυση Γεωγραφικών 
∆ιαµερισµάτων », για το χειµερινό και εαρινό εξάµηνο. Οι ενδιαφερόµενοι να είναι κάτοχοι συναφούς 
ή συγγενούς ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος ελληνικού Πανεπιστηµίου ή ισότιµου τίτλου ξένου 
Πανεπιστηµίου αναγνωρισµένου από το ∆ΟΑΤΑΠ, µε σχετική ειδίκευση στο γνωστικό αντικείµενο ή, 
ελλείψει αυτού, συναφούς Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης είτε, ελλείψει αυτού, να διαθέτουν 
αναγνωρισµένη επαγγελµατική εµπειρία και εξαιρετική τεχνική κατάρτιση στο γνωστικό αντικείµενο 
της θέσης, καθώς και τίτλο από την Ανωτάτη Σχολή Πολέµου ή ισότιµη.  
 
12.Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήµονα στη µισθολογική βαθµίδα Λέκτορα µε πλήρη απασχόληση  και 
µε γνωστικό αντικείµενο στην «Στρατηγική  - Τακτική Ανάλυση Γεωγραφικών ∆ιαµερισµάτων », 
για το χειµερινό και εαρινό εξάµηνο. Οι ενδιαφερόµενοι να είναι κάτοχοι συναφούς ή συγγενούς 
∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος ελληνικού Πανεπιστηµίου ή ισότιµου τίτλου ξένου Πανεπιστηµίου 
αναγνωρισµένου από το ∆ΟΑΤΑΠ, µε σχετική ειδίκευση στο γνωστικό αντικείµενο ή, ελλείψει αυτού, 
συναφούς Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης είτε, ελλείψει αυτού, να διαθέτουν αναγνωρισµένη 
επαγγελµατική εµπειρία και εξαιρετική τεχνική κατάρτιση στο γνωστικό αντικείµενο της θέσης, καθώς 
και τίτλο από την Ανώτατη Σχολή Πολέµου ή ισότιµη.  
 

Τοµέας 2: Φυσικών Επιστηµών και Εφαρµογών (Θέσεις & Εξάµηνο) 

Αριθµός 
Θέσεων 

Γνωστικό Αντικείµενο ∆ιδακτικού 
Προσωπικού 

Μερική 
Απασχόληση 

Πλήρης 
Απασχόληση 

Εξάµηνο 

2 Χηµική Τεχνολογία (Θεωρία & 
Εργαστήρια)», 

Χ  Χ+Ε 

1 Φυσική και Στρατιωτικών 
Εφαρµογών 

Χ  Χ+Ε 

1 Φυσική και Στρατιωτικών 
Εφαρµογών- Εργαστήρια 

Χ  Χ+Ε 

1 Αµυντικά Υλικά και Στρατιωτικές 
Εφαρµογές 

Χ  Ε 

1 Φυσική Οπλικών Επιστηµών- 
Μετεωρολογία 

Χ  Χ+Ε 

2 Εφαρµοσµένη Χηµεία (Τροφίµων, 
Εκρηκτικών και Πυροµαχικών) 

Χ  Χ 

2 Στρατιωτικές Εφαρµογές Φυσικής / 
Χηµείας 

Χ  Ε 

1 Φυσική Προπαιδευοµένων Χ  Ε 

11 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ    

 

Αναλυτικότερα: 

13. ∆ύο (2) θέσεις Ειδικού Επιστήµονα στη µισθολογική βαθµίδα Λέκτορα µε µερική 
απασχόληση(έως 10/20), µε γνωστικό αντικείµενο «Χηµική Τεχνολογία (Θεωρία & Εργαστήρια)», 
για το χειµερινό και εαρινό εξάµηνο. Οι ενδιαφερόµενοι να είναι κάτοχοι ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος 
στη Χηµεία – Χηµική Τεχνολογία ελληνικού Πανεπιστηµίου ή ισότιµου τίτλου ξένου Πανεπιστηµίου 
αναγνωρισµένο από το ∆ΟΑΤΑΠ στο αντίστοιχο γνωστικό πεδίο.  

14. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήµονα στη µισθολογική βαθµίδα Λέκτορα µε µερική απασχόληση(έως 
10/20), µε γνωστικό αντικείµενο «Φυσική και Στρατιωτικές Εφαρµογές», για το χειµερινό και εαρινό 
εξάµηνο. Οι ενδιαφερόµενοι να είναι κάτοχοι ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος στη Φυσική Ελληνικού 
Πανεπιστηµίου ή ισότιµου τίτλου ξένου Πανεπιστηµίου αναγνωρισµένο από το ∆ΟΑΤΑΠ στο 
αντίστοιχο γνωστικό πεδίο.  

15. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήµονα στη µισθολογική βαθµίδα Λέκτορα µε µερική απασχόληση(έως 
10/20), µε γνωστικό αντικείµενο «Φυσική και Στρατιωτικές Εφαρµογές - Εργαστήρια», για το 
χειµερινό και εαρινό εξάµηνο. Οι ενδιαφερόµενοι να είναι κάτοχοι ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος στη 
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Φυσική Ελληνικού Πανεπιστηµίου ή ισότιµου τίτλου ξένου Πανεπιστηµίου αναγνωρισµένο από το 
∆ΟΑΤΑΠ στο αντίστοιχο γνωστικό πεδίο. 

16.Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήµονα στη µισθολογική βαθµίδα Λέκτορα µε µερική απασχόληση(έως 
10/20), µε γνωστικό αντικείµενο «Αµυντικά Υλικά και Στρατιωτικές Εφαρµογές», για το εαρινό 
εξάµηνο. Οι ενδιαφερόµενοι να είναι κάτοχοι ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος στη Φυσική ή Χηµεία 
Ελληνικού Πανεπιστηµίου ή ισότιµου τίτλου ξένου Πανεπιστηµίου αναγνωρισµένο από το ∆ΟΑΤΑΠ 
στο αντίστοιχο γνωστικό πεδίο.  

17. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήµονα στη µισθολογική βαθµίδα Λέκτορα µε µερική απασχόληση(έως 
10/20), µε γνωστικό αντικείµενο «Φυσική Οπλικών Επιστηµών- Μετεωρολογία», για το χειµερινό 
και εαρινό εξάµηνο. Οι ενδιαφερόµενοι να είναι κάτοχοι συναφούς ή συγγενούς ∆ιδακτορικού 
∆ιπλώµατος ελληνικού Πανεπιστηµίου ή ισότιµου τίτλου ξένου Πανεπιστηµίου αναγνωρισµένου από 
το ∆ΟΑΤΑΠ, µε σχετική ειδίκευση στο γνωστικό αντικείµενο ή, ελλείψει αυτού, συναφούς 
Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης.  

18. ∆ύο (2) θέσεις Ειδικού Επιστήµονα στη µισθολογική βαθµίδα Λέκτορα µε µερική 
απασχόληση(έως 10/20), µε γνωστικό αντικείµενο « Εφαρµοσµένη Χηµεία (Τροφίµων, 
Εκρηκτικών και Πυροµαχικών», για το χειµερινό εξάµηνο. Οι ενδιαφερόµενοι να είναι κάτοχοι 
∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος σε συναφές αντικείµενο από Ελληνικό Πανεπιστήµιο ή ισότιµου τίτλου 
ξένου Πανεπιστηµίου αναγνωρισµένο από το ∆ΟΑΤΑΠ στο αντίστοιχο γνωστικό πεδίο.  

19. ∆ύο (2) θέσεις Ειδικού Επιστήµονα στη µισθολογική βαθµίδα Λέκτορα µε µερική 
απασχόληση(έως 10/20), µε γνωστικό αντικείµενο «Στρατιωτικές Εφαρµογές Φυσικής / Χηµείας», 
για το εαρινό εξάµηνο. Οι ενδιαφερόµενοι να είναι κάτοχοι ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος στη Φυσική ή 
στη Χηµεία – Χηµική Τεχνολογία Ελληνικού Πανεπιστηµίου ή ισότιµου τίτλου ξένου Πανεπιστηµίου 
αναγνωρισµένο από το ∆ΟΑΤΑΠ στο αντίστοιχο γνωστικό πεδίο.  

20. Μία (1) θέση ειδικού επιστήµονα στη µισθολογική βαθµίδα Λέκτορα µε µερική απασχόληση(έως 
10/20) και µε γνωστικό αντικείµενο «Φυσική Προπαιδευοµένων», για το εαρινό εξάµηνο. Οι 
ενδιαφερόµενοι να είναι κάτοχοι ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος στην Φυσική Ελληνικού Πανεπιστηµίου ή 
ισότιµου τίτλου ξένου Πανεπιστήµιου αναγνωρισµένο από το ∆ΟΑΤΑΠ στο γνωστικό αντικείµενο της 
Φυσικής ή εξαιρετικής εµπειρίας. Ιδιαίτερο προσόν η γνώση της Γαλλικής ή της Αγγλικής ή Αραβικών 
ή Σλαβικών Γλωσσών.  
 
 

Τοµέας 3: Μαθηµατικών και Επιστηµών Μηχανικού (Θέσεις & Εξάµηνο) 

Αριθµός 
Θέσεων 

Γνωστικό Αντικείµενο ∆ιδακτικού 
Προσωπικού 

Μερική 
Απασχόληση 

Πλήρης 
Απασχόληση 

Εξάµηνο 

2 Στρατιωτική Τοπογραφία – 
∆ορυφορική Τηλεπισκόπηση- 
Συστήµατα Γεωγραφικών 

Πληροφοριών 

Χ  Ε 

1 Ανώτερα Μαθηµατικά (Γεωµετρία)», Χ  Χ+Ε 

1 Ανώτερα Μαθηµατικά Χ  Χ+Ε 

7 Πληροφορική και Στρατιωτικών 
Εφαρµογών 

Χ  Χ+Ε 

1 Βλητική Χ  Χ+Ε 

1 Μηχανική Χ  Ε 

1 Ηλεκτρονική και Τηλεπικοινωνιακά 
Συστήµατα 

Χ  Ε 

1 Ηλεκτρονική και Τηλεπικοινωνιακά 
Συστήµατα 

Χ  Χ+Ε 

1 Ηλεκτρονική και Στρατιωτικές 
Επικοινωνίες 

Χ  Χ+Ε 

3 Προσοµοίωση Στρατιωτικών Χ  Χ 
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Επιχειρήσεων 

1 Στρατιωτική Εφοδιαστική Αλυσίδα 
(MilitaryLogistics) 

Χ  Χ+Ε 

1 Μαθηµατικά Προπαιδευοµένων Χ  Ε 

21 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ    

 

Αναλυτικότερα: 

21. ∆ύο (2) θέσεις Ειδικού Επιστήµονα στη µισθολογική βαθµίδα Λέκτορα µε µερική 
απασχόληση(έως 10/20), µε γνωστικό αντικείµενο « Στρατιωτική Τοπογραφία – ∆ορυφορική 
Τηλεπισκόπηση- Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών», για το εαρινό εξάµηνο. Οι 
ενδιαφερόµενοι να είναι κάτοχοι ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος στο αντίστοιχο ή σε συναφές γνωστικό 
αντικείµενο Ελληνικού Πανεπιστηµίου ή ισότιµου τίτλου ξένου Πανεπιστηµίου ανεγνωρισµένου από 
το ∆ΟΑΤΑΠ, µε σχετική ειδίκευση στο γνωστικό αντικείµενο ή, ελλείψει αυτού, συναφούς 
Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης είτε, ελλείψει αυτού, να διαθέτουν αναγνωρισµένη 
επαγγελµατική εµπειρία και εξαιρετική τεχνική κατάρτιση στο γνωστικό αντικείµενο της θέσης, κάτοχοι 
τίτλου ΑΣΕΙ (εν ενεργεία Αξκοι)  .Ιδιαίτερο προσόν η ευδόκιµη διδακτική προϋπηρεσία στο γνωστικό 
αντικείµενο.  
 
22. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήµονα στη µισθολογική βαθµίδα Λέκτορα µε µερική απασχόληση(έως 
10/20), µε γνωστικό αντικείµενο «Ανώτερα Μαθηµατικά (Γεωµετρία)», για το χειµερινό και εαρινό 
εξάµηνο. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος ελληνικού 
Πανεπιστηµίου στη θεµατική περιοχή του γνωστικού αντικειµένου της θέσης ή ισότιµου τίτλου ξένου 
Πανεπιστηµίου ανεγνωρισµένου από το ∆ΟΑΤΑΠ στο αντίστοιχο γνωστικό πεδίο.  
 
23. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήµονα στη µισθολογική βαθµίδα Λέκτορα µε µερική απασχόληση(έως 
10/20), µε γνωστικό αντικείµενο «Ανώτερα Μαθηµατικά», για το χειµερινό και εαρινό εξάµηνο. Οι 
ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος ελληνικού Πανεπιστηµίου στη 
θεµατική περιοχή του γνωστικού αντικειµένου της θέσης ή ισότιµου τίτλου ξένου Πανεπιστηµίου 
ανεγνωρισµένου από το ∆ΟΑΤΑΠ στο αντίστοιχο γνωστικό πεδίο.  
 
24.  Επτά (7) θέσεις Ειδικού Επιστήµονα στη µισθολογική βαθµίδα Λέκτορα µε µερική 
απασχόληση(έως 10/20), µε γνωστικό αντικείµενο «Πληροφορική και Στρατιωτικές Εφαρµογές», 
για το χειµερινό και εαρινό εξάµηνο. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι ∆ιδακτορικού 
∆ιπλώµατος 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 ∆ΟΑΤΑΠ στο αντίστοιχο γνωστικό πεδίο.  
 
25. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήµονα)στη µισθολογική βαθµίδα Λέκτορα µε µερική απασχόληση(έως 
10/20), µε γνωστικό αντικείµενο «Βλητική», για το χειµερινό και εαρινό εξάµηνο. Οι ενδιαφερόµενοι 
να είναι κάτοχοι ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος στο αντίστοιχο ή σε συναφές γνωστικό αντικείµενο 
Ελληνικού Πανεπιστηµίου ή ισότιµου τίτλου ξένου Πανεπιστηµίου ανεγνωρισµένου από το 
∆ΟΑΤΑΠµε σχετική ειδίκευση στο γνωστικό αντικείµενο ή, ελλείψει αυτού, συναφούς Μεταπτυχιακού 
∆ιπλώµατος Ειδίκευσης είτε, ελλείψει αυτού, να διαθέτουν αναγνωρισµένη επαγγελµατική εµπειρία 
και εξαιρετική τεχνική κατάρτιση στο γνωστικό αντικείµενο της θέσης, κάτοχοι τίτλου ΑΣΕΙ (εν 
ενεργεία Αξκοι) , . Ιδιαίτερο προσόν η ευδόκιµη διδακτική προϋπηρεσία στο γνωστικό αντικείµενο.  
 
27. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήµονα στη µισθολογική βαθµίδα Λέκτορα µε µερική απασχόληση(έως 
10/20), µε γνωστικό αντικείµενο «Μηχανική», για το εαρινό εξάµηνο. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει 
να είναι κάτοχοι ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος Πολιτικού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού 
ελληνικού Πολυτεχνείου ή ισότιµου τίτλου ξένου Πολυτεχνείου ανεγνωρισµένου από το ∆ΟΑΤΑΠ στο 
αντίστοιχο γνωστικό πεδίο.  
 
28. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήµονα στη µισθολογική βαθµίδα Λέκτορα µε µερική απασχόληση(έως 
10/20), µε γνωστικό αντικείµενο «Ηλεκτρονική και Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα», για το 
χειµερινό και εαρινό εξάµηνο. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι ∆ιδακτορικού 
∆ιπλώµατος ελληνικού Πανεπιστηµίου ή Πολυτεχνείου στο αντίστοιχο γνωστικό πεδίο ή ισότιµου 
τίτλου ξένου Πανεπιστηµίου ή Πολυτεχνείου αναγνωρισµένου από το ∆ΟΑΤΑΠ στο αντίστοιχο 
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γνωστικό πεδίο. Ιδιαίτερο αποτελεί η διδακτική είτε ερευνητική εµπειρία στο αντικείµενο των θέσεων 
µε έµφαση στις στρατιωτικές εφαρµογές.  
 
29. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήµονα στη µισθολογική βαθµίδα Λέκτορα µε µερική απασχόληση(έως 
10/20), µε γνωστικό αντικείµενο «Ηλεκτρονική και Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα», για το εαρινό 
εξάµηνο. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος ελληνικού 
Πανεπιστηµίου ή Πολυτεχνείου στο αντίστοιχο γνωστικό πεδίο ή ισότιµου τίτλου ξένου Πανεπιστηµίου 
ή Πολυτεχνείου αναγνωρισµένου από το ∆ΟΑΤΑΠ στο αντίστοιχο γνωστικό πεδίο. Ιδιαίτερο αποτελεί 
η διδακτική είτε ερευνητική εµπειρία στο αντικείµενο των θέσεων µε έµφαση στις στρατιωτικές 
εφαρµογές.  

30. Μια (1) θέση Ειδικού Επιστήµονα στη µισθολογική βαθµίδα Λέκτορα µε µερική απασχόληση(έως 
10/20), µε γνωστικό αντικείµενο «Ηλεκτρονική και Στρατιωτικές Επικοινωνίες», για το χειµερινό 
και εαρινό εξάµηνο. Οι ενδιαφερόµενοι να είναι κάτοχοι ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος στο αντίστοιχο ή 
συναφές γνωστικό αντικείµενο Ελληνικού Πανεπιστηµίου ή ισότιµου τίτλου ξένου Πανεπιστηµίου 
αναγνωρισµένου από το ∆ΟΑΤΑΠµε σχετική ειδίκευση στο γνωστικό αντικείµενο ή, ελλείψει αυτού, 
συναφούς Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης είτε, ελλείψει αυτού, να διαθέτουν αναγνωρισµένη 
επαγγελµατική εµπειρία και εξαιρετική τεχνική κατάρτιση στο γνωστικό αντικείµενο της θέσης, κάτοχοι 
τίτλου ΑΣΕΙ (εν ενεργεία Αξκοι)  και να φέρουν τουλάχιστον το βαθµό του Λοχαγού ή αντίστοιχου των 
άλλων κλάδων των Ενόπλων ∆υνάµεων.  

31. Τρείς (3) θέσεις Ειδικού Επιστήµονα στη µισθολογική βαθµίδα Λέκτορα µε µερική 
απασχόληση(έως 10/20),µε γνωστικό αντικείµενο «Προσοµοίωση Στρατιωτικών Επιχειρήσεων», 
για το χειµερινό εξάµηνο. Οι ενδιαφερόµενοι να είναι κάτοχοι συναφούς ή συγγενούς ∆ιδακτορικού 
∆ιπλώµατος ελληνικού Πανεπιστηµίου ή ισότιµου τίτλου ξένου Πανεπιστηµίου αναγνωρισµένου από 
το ∆ΟΑΤΑΠ, µε σχετική ειδίκευση στο γνωστικό αντικείµενο ή, ελλείψει αυτού, συναφούς 
Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης είτε, ελλείψει αυτού, να διαθέτουν αναγνωρισµένη 
επαγγελµατική εµπειρία και εξαιρετική τεχνική κατάρτιση στο γνωστικό αντικείµενο της θέσης, κάτοχοι 
τίτλου ΑΣΕΙ (εν ενεργεία Αξκοι),  

32. Μία (1) θέση  Ειδικού Επιστήµονα στη µισθολογική βαθµίδα Λέκτορα µε µερική απασχόληση(έως 
10/20), µε γνωστικό αντικείµενο «Στρατιωτική Εφοδιαστική Αλυσίδα (MilitaryLogistics)», για το 
χειµερινό και το εαρινό εξάµηνο. Οι ενδιαφερόµενοι να είναι κάτοχοι ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος στο 
αντίστοιχο ή συναφές γνωστικό αντικείµενο Ελληνικού Πανεπιστηµίου ή ισότιµου τίτλου ξένου 
Πανεπιστηµίου αναγνωρισµένου από το ∆ΟΑΤΑΠ ή ελλείψει αυτού, συναφούς Μεταπτυχιακού 
∆ιπλώµατος Ειδίκευσης είτε, ελλείψει αυτού, να διαθέτουν αναγνωρισµένη επαγγελµατική εµπειρία 
και εξαιρετική τεχνική κατάρτιση στο γνωστικό αντικείµενο της θέσης, κάτοχοι τίτλου ΑΣΕΙ (εν 
ενεργεία Αξκοι), 

33. Μία (1) θέση ειδικού επιστήµονα στη µισθολογική βαθµίδα Λέκτορα µε µερική απασχόληση(έως 
10/20) και µε γνωστικό αντικείµενο «Μαθηµατικά Προπαιδευοµένων», για το εαρινό εξάµηνο. Οι 
ενδιαφερόµενοι να είναι κάτοχοι ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος στα Μαθηµατικά Ελληνικού 
Πανεπιστηµίου ή ισότιµου τίτλου ξένου Πανεπιστήµιου αναγνωρισµένο από το ∆ΟΑΤΑΠ στο 
γνωστικό αντικείµενο των Μαθηµατικών ή εξαιρετικής εµπειρίας. Ιδιαίτερο προσόν η γνώση της 
Γαλλικής ή της Αγγλικής ή Αραβικών ή Σλαβικών Γλωσσών.  

Τοµέας 4: Φυσικής και Πολιτισµικής Αγωγής (Θέσεις & Εξάµηνο) 

Αριθµός 
Θέσεων 

Γνωστικό Αντικείµενο ∆ιδακτικού 
Προσωπικού 

Μερική 
Απασχόληση 

Πλήρης 
Απασχόληση 

Εξάµηνο 

1 Φυσική Αγωγή και Πετοσφαίριση Χ  Χ+Ε 

1 Φυσική Αγωγή και Αντισφαίριση Χ  Χ+Ε 

1 Φυσική Αγωγή και Καλαθοσφαίριση Χ  Χ+Ε 

1 Φυσική Αγωγή και Τεχνική 
Αναρρίχηση 

Χ  Χ+Ε 

1 Φυσική Αγωγή και Στίβος Χ  Χ+Ε 

2 Φυσική Αγωγή και Στρατιωτικές 
Εφαρµογές 

Χ  Χ+Ε 
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1 Φυσική Αγωγή και Κολύµβηση Χ  Χ+Ε 

8 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ    

 

Αναλυτικότερα: 

34. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήµονα στη µισθολογική βαθµίδα λέκτορα µε µερική απασχόληση(έως 
10/20), µε γνωστικό αντικείµενο «Φυσική Αγωγή και Πετοσφαίριση», για το χειµερινό και εαρινό 
εξάµηνο. Οι ενδιαφερόµενοι να είναι κάτοχοι Πτυχίου ΤΕΦΑΑ (ΣΕΦΑΑ) ή ισότιµου τίτλου ξένου 
Πανεπιστηµίου αναγνωρισµένου από το ∆ΟΑΤΑΠ µε κύρια ειδικότητα στο γνωστικό αντικείµενο της 
Πετοσφαίρισης. Για την πλήρωση της θέσεως θα συνεκτιµηθούν κατά προτεραιότητα η προϋπηρεσία 
σε ΑΣΕΙ στο γνωστικό αντικείµενο, η επαγγελµατική διδακτική προϋπηρεσία στο γνωστικό 
αντικείµενο καθώς και η εξαιρετική τεχνική και ειδική εµπειρία λόγω εξειδίκευσης στις στρατιωτικές 
εφαρµογές.  
 
35. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήµονα στη µισθολογική βαθµίδα λέκτορα µε µερική απασχόληση(έως 
10/20), µε γνωστικό αντικείµενο «Φυσική Αγωγή και Αντισφαίριση», για το χειµερινό και εαρινό 
εξάµηνο. Οι ενδιαφερόµενοι να είναι  να είναι κάτοχοι Πτυχίου ΤΕΦΑΑ (ΣΕΦΑΑ) ή ισότιµου τίτλου 
ξένου Πανεπιστηµίου αναγνωρισµένου από το ∆ΟΑΤΑΠ µε κύρια ειδικότητα στο γνωστικό 
αντικείµενο της Αντισφαίρισης. Για την πλήρωση της θέσεως θα συνεκτιµηθούν κατά προτεραιότητα η 
προϋπηρεσία σε ΑΣΕΙ στο γνωστικό αντικείµενο, η επαγγελµατική διδακτική προϋπηρεσία στο 
γνωστικό αντικείµενο καθώς και η εξαιρετική τεχνική και ειδική εµπειρία λόγω εξειδίκευσης στις 
στρατιωτικές εφαρµογές.  
 
36. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήµονα στη µισθολογική βαθµίδα λέκτορα µε µερική απασχόληση(έως 
10/20), µε γνωστικό αντικείµενο «Φυσική Αγωγή και Καλαθοσφαίριση», για το χειµερινό και εαρινό 
εξάµηνο. Οι ενδιαφερόµενοι να είναι κάτοχοι συναφούς Πτυχίου ΤΕΦΑΑ (ΣΕΦΑΑ) ή ισότιµου τίτλου 
ξένου Πανεπιστηµίου αναγνωρισµένου από το ∆ΟΑΤΑΠ µε κύρια ειδικότητα στο γνωστικό 
αντικείµενο στο γνωστικό αντικείµενο της Καλαθοσφαίρισης. Για την πλήρωση της θέσεως θα 
συνεκτιµηθούν κατά προτεραιότητα η προϋπηρεσία σε ΑΣΕΙ στο γνωστικό αντικείµενο, η 
επαγγελµατική διδακτική προϋπηρεσία στο γνωστικό αντικείµενο καθώς και η εξαιρετική τεχνική και 
ειδική εµπειρία λόγω εξειδίκευσης στις στρατιωτικές εφαρµογές.  
 
37. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήµονα στη µισθολογική βαθµίδα λέκτορα µε µερική απασχόληση(έως 
10/20), µε γνωστικό αντικείµενο «Φυσική Αγωγή και Τεχνική Αναρρίχηση», για το χειµερινό και 
εαρινό εξάµηνο. Οι ενδιαφερόµενοι να είναι κάτοχοι Πτυχίου ΤΕΦΑΑ (ΣΕΦΑΑ) ή ισότιµου τίτλου 
ξένου Πανεπιστηµίου αναγνωρισµένου από το ∆ΟΑΤΑΠ µε κύρια ειδικότητα στο γνωστικό 
αντικείµενο της Τεχνικής Αναρρίχησης. Για την πλήρωση της θέσεως θα συνεκτιµηθούν κατά 
προτεραιότητα η προϋπηρεσία σε ΑΣΕΙ στο γνωστικό αντικείµενο, η πιστοποιηµένη επαγγελµατική 
διδακτική προϋπηρεσία στο γνωστικό αντικείµενο καθώς και η εξαιρετική τεχνική και ειδική εµπειρία 
λόγω εξειδίκευσης στις στρατιωτικές εφαρµογές.  
 
38. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήµονα στη µισθολογική βαθµίδα λέκτορα µε µερική απασχόληση(έως 
10/20), µε γνωστικό αντικείµενο «Φυσική Αγωγή και Στίβος (∆ρόµοι)», για το χειµερινό και εαρινό 
εξάµηνο. Οι ενδιαφερόµενοι να είναι κάτοχοι Πτυχίου ΤΕΦΑΑ (ΣΕΦΑΑ) ή ισότιµου τίτλου ξένου 
Πανεπιστηµίου αναγνωρισµένου από το ∆ΟΑΤΑΠ µε κύρια ειδικότητα στο γνωστικό αντικείµενο της 
θέσης. Για την πλήρωση της θέσεως θα συνεκτιµηθούν κατά προτεραιότητα η προϋπηρεσία σε ΑΣΕΙ 
στο γνωστικό αντικείµενο, η πιστοποιηµένη επαγγελµατική διδακτική προϋπηρεσία στο γνωστικό 
αντικείµενο καθώς και η εξαιρετική τεχνική και ειδική εµπειρία λόγω εξειδίκευσης στις στρατιωτικές 
εφαρµογές.  

39.∆ύο (2) θέσεις Ειδικού Επιστήµονα, στη µισθολογική βαθµίδα λέκτορα µε µερική 
απασχόληση(έως 10/20), µε γνωστικό αντικείµενο «Φυσική Αγωγή καιΣτρατιωτικές Εφαρµογές», 
για το χειµερινό και εαρινό εξάµηνο. Οι ενδιαφερόµενοι να είναι κάτοχοι Πτυχίου ΤΕΦΑΑ (ΣΕΦΑΑ) ή 
ισότιµου τίτλου ξένου Πανεπιστηµίου αναγνωρισµένου από το ∆ΟΑΤΑΠ µε κύρια ειδικότητα στο 
γνωστικό της θέσης. Για την πλήρωση της θέσεως θα συνεκτιµηθούν κατά προτεραιότητα η 
προϋπηρεσία σε ΑΣΕΙ στο γνωστικό αντικείµενο, η πιστοποιηµένη επαγγελµατική διδακτική 
προϋπηρεσία στο γνωστικό αντικείµενο καθώς και η εξαιρετική τεχνική και ειδική εµπειρία λόγω 
εξειδίκευσης στις στρατιωτικές εφαρµογές.  

40. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήµονα στη µισθολογική βαθµίδα λέκτορα µε µερική απασχόληση(έως 
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10/20), µε γνωστικό αντικείµενο «Φυσική Αγωγή και Κολύµβηση», για το χειµερινό και εαρινό 
εξάµηνο. Οι ενδιαφερόµενοι να είναι κάτοχοι Πτυχίου ΤΕΦΑΑ (ΣΕΦΑΑ) ή ισότιµου τίτλου ξένου 
Πανεπιστηµίου αναγνωρισµένου από το ∆ΟΑΤΑΠ µε κύρια ειδικότητα στο γνωστικό αντικείµενο της 
θέσης. Για την πλήρωση της θέσεως θα συνεκτιµηθούν κατά προτεραιότητα η προϋπηρεσία σε ΑΣΕΙ 
στο γνωστικό αντικείµενο, η πιστοποιηµένη επαγγελµατική διδακτική προϋπηρεσία στο γνωστικό 
αντικείµενο καθώς και η εξαιρετική τεχνική και ειδική εµπειρία λόγω εξειδίκευσης στις στρατιωτικές 
εφαρµογές.  

 

Β. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

1.Για τη συµµετοχή στη διαδικασία πρόσληψης οι ενδιαφερόµενοι/ες θα πρέπει να υποβάλλουν τα 

παρακάτω δικαιολογητικά: 

  α. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, σύµφωνα µε το 

σχετικό επισυναπτόµενο υπόδειγµα, στην οποία, µεταξύ άλλων, θα δηλώνονται υπεύθυνα οι 

πραγµατικά διαθέσιµες ώρες και ηµέρες της εβδοµάδας για πρωινή και απογευµατινή απασχόληση 

στη Σχολή. Η σωστή συµπλήρωση της αίτησης είναι αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου. 

 

  β. Βιογραφικό σηµείωµα, σε ηλεκτρονική µορφή,στο οποίο να αναφέρονται κυρίως οι 

σπουδές, η ακαδηµαϊκή, επιστηµονική, ερευνητική, επαγγελµατική δραστηριότητα; καθώς και πλήρες 

αναλυτικό υπόµνηµα του επιστηµονικού έργου του υποψήφιου, επίσης σε ηλεκτρονική µορφή, τα 

οποία και υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης.  

 

  γ. Αντίγραφα τίτλων σπουδών σε ηλεκτρονική µορφή. Σε περίπτωση τίτλων σπουδών του 

εξωτερικού, θα πρέπει να επισυνάπτεται η αναγνώριση των τίτλων από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.. 

 

  δ. ∆ιδακτική, ερευνητική προϋπηρεσία, καθώς και η τεχνική εµπειρία αρµοδίως όπου 

απαιτείται, τεκµηριωµένη, σε συναφές γνωστικό αντικείµενο του αντίστοιχου µαθήµατος, σε ΑΣΕΙ ή 

ΑΕΙ.  

 

  ε. Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις, σε ηλεκτρονική µορφή, συµπεριλαµβανοµένης και της 

διδακτορικής διατριβής, πλην των περιπτώσεων για τους οποίους δεν απαιτείται ∆ιδακτορικό 

∆ίπλωµα, 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 της πράξης διορισµού.  

 

  ζ. Πιστοποιητικό  τύπου  Α, εκπλήρωσης Στρατιωτικών Υποχρεώσεων (για τους άρρενες) 

ή νόµιµης απαλλαγής από αυτές. 

 

 2.  Επιπλέον για την επιλογή των Αξιωµατικών εν ενεργεία, πέραν των ανωτέρω, 

απαιτούνται: 

Ο κατεχόµενος βαθµός του Λοχαγού, τουλάχιστον ή αντίστοιχου των άλλων κλάδων των Ε∆. 

Για την επιλογή συνεκτιµάται, ιδιαιτέρως, η κατ’ ελάχιστον 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 Ε∆ 

εσωτερικού ή εξωτερικού.  
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Γ.ΠΡΟΣΟΝΤΑ - Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 
1. Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω απαιτούµενα γενικά προσόντα: 

 
 α. Να είναι Έλληνες πολίτες. 

(1) Για όσους/ες έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια µε πολιτογράφηση και  έχει 
παρέλθει ένα τουλάχιστον έτος από την απόκτησή της, µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας 
υποβολής των αιτήσεων. 
 (2) ∆ικαιούνται να είναι υποψήφιοι/ες και όσοι/ες απέκτησαν την ελληνικήιθαγένεια µε 
πολιτογράφηση, αλλά δεν έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της, εφόσονµέχρι την απόκτησή της 
ήταν υπήκοοι κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). 
 
 β.∆ύνανται επίσης να είναι υποψήφιοι/ες και πολίτες των Κρατών –Μελών της ΕΕ. Γι’ αυτούς/ες 
απαιτείται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας, ηοποία αποδεικνύεται µε 
πτυχίο ή µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ, ή απολυτήριοΕλληνικού Λυκείου, ή εξατάξιου 
Γυµνασίου ή πιστοποιητικό ελληνοµάθειας Γ1 επιπέδου απόκέντρο Ελληνικής Γλώσσας. 
 
 γ.Να µην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα. 
 
 δ.Να µη διώκονται ή έχουν καταδικασθεί για τα ποινικά αδικήµατα του άρθρου8 του 
Υπαλληλικού κώδικα (Ν.3528/07). 
 
 ε. Οι άρρενες υποψήφιοι, µέχρι την ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολήςτων αιτήσεων 
συµµετοχής, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή ναέχουν νόµιµα απαλλαγεί 
από αυτές. ∆εν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικώνυποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της 
ΕΕ, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρατους υποχρεωτική στράτευση, γεγονός το οποίο το 
αποδεικνύουν µε δική τους µέριµνα,προσκοµίζοντας αντίστοιχη βεβαίωση από τις αρµόδιες 
υπηρεσίες του κράτους τους,επίσηµα µεταφρασµένη. 
 
 στ.Να έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος και να µην έχουν υπερβεί το 64ο έτος της ηλικίας τους την 
31η ∆εκεµβρίου του έτους της προκήρυξης του διαγωνισµού. 
 
2. Τα ανωτέρω γενικά προσόντα θα πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνολήξης της προθεσµίας 
υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο διορισµού τους. 
 
3.  Ειδικότερα επισηµαίνεται: 
 
 α. Σε περίπτωση επιλογής διδασκόντων/ουσες που κατέχουν άλλη θέση στο ∆ηµόσιο, σε ΝΠ∆∆ 

ή ΝΠΙ∆ ή ευρύτερο ∆ηµόσιο Τοµέα θα πρέπει να υποβάλλουν άδεια της Υπηρεσίας τους που θα τους 

επιτρέπει την απασχόλησή  στη Σχολή εφ’όσον προσληφθούν. 

        β. Η Σχολή  διατηρεί το δικαίωµα, της µη κάλυψης (µερικώς ή ολικώς) των παραπάνω 

γνωστικών αντικειµένων ανάλογα µε το πρόγραµµα σπουδών ή τις εκπαιδευτικές της ανάγκες, όπως 

αυτές θα έχουν διαµορφωθεί κατά τον χρόνο της δηµοσίευσης της προκήρυξης ή της πρόσληψης, 

καθώς και της λύσης της σύµβασης σε περίπτωση πρόσληψης µόνιµου διδακτικού προσωπικού σε 

συναφές γνωστικό αντικείµενο.Επίσης, διατηρεί, µονοµερώς, το δικαίωµα να προβεί σε αλλαγή του 

καθεστώτος απασχόλησης του επιλεγέντες από πλήρους σε µερικής απασχόλησης, αναλόγως των 

διδακτικών αναγκών της Σχολής, µε απόφαση του οικείου ∆ιευθυντή Τοµέα και του Κοσµήτορα. 

 γ. Όποιοι/ες επιλεγούν θα πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 για τον κύριο 
ασφαλιστικό φορέα, τον αριθµό µητρώου ασφαλισµένου και τον ΑΦΜτους. 
 
 δ. Σε περίπτωση µη προσέλευσης του/της επιλεγέντος για ανάληψη υπηρεσίας,λόγω κωλύµατος 
ή και αποχώρησής του/της προ της λήξης της χρονικής διάρκειας της απασχόλησής του/της ή ακόµα, 
λόγω ανεπαρκούς διαθεσιµότητας συγκριτικά µε τις απαιτούµενες ώρες και ηµέρες απασχόλησης, 
σύµφωνα µε το πρόγραµµα και τις ανάγκες της ΣΣΕ, η Σχολή διατηρεί µονοµερώς το δικαίωµα 
αντικατάστασης του/της επιλεγέντος απότον/την επόµενο/η κατά σειρά αναπληρωµατικό, µε σχετική 
εισήγηση του Κοσµήτορα και απόφαση της Ακαδηµαϊκής Συνέλευσης (ΑΣ) της ΣΣΕ. 
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   ε. Αρµόδιο όργανο για την επιλογή είναι η Ακαδηµαϊκή Συνέλευση (ΑΣ) της Σχολής. Προ της 
επιλογής, οι υποψήφιοι/ες ενδέχεται να προσκληθούν για να παραστούνενώπιον της ΑΣ για την 
παροχή διευκρινίσεων επί του φακέλου υποψηφιότητάς τους.  

 
στ. Όποιοι/ες επιλεγούν θα κληθούν να υπογράψουν σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 
χρόνου, µερικής/πλήρους απασχόλησης, στην οποία θα καθορίζεται και θα εξειδικεύεται αναλυτικά το 
διδακτικό και ερευνητικό έργο τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.3187/2011, και το πρόγραµµα της 
Σχολής, όπως προκύπτει από τον Οργανισµό της Σχολής εξαιρουµένων των χρονικών διαστηµάτων 
απουσίας των µαθητών για δραστηριότητες εκτός σχολής. Ο υπολογισµός αµοιβής και η διαδικασία 
καταβολής του αντιµισθίου του Εκπαιδευτικού Προσωπικού µε Σύµβαση (Ε.Π.Σ.), ρητά προβλέπεται 
από την ΚΥΑ του 2018, και από τις αντίστοιχες διαταγές των αρµόδιων Υπηρεσιών. 
 
 ζ. Η σύµβαση λύεται αυτοδικαίως µε τη λήξη της , χωρίς άλλη διατύπωση.HΣχολή διατηρεί το 

δικαίωµα να ανανεώνει τη διάρκεια της σύµβασης ανά ακαδηµαϊκό έτος, ανάλογα µε τις απαιτήσεις 

του εκπαιδευτικού της προγράµµατος και προσωπικού, µετά την σύµφωνη γνώµη του 

αντισυµβαλλόµενου, χωρίς η συνολική διάρκεια να µπορεί να υπερβεί τα τρία (3) έτη.  

 η. Η Σχολή  διατηρεί το δικαίωµα, της µη κάλυψης (µερικώς ή ολικώς) των παραπάνω 

γνωστικών αντικειµένων ανάλογα µε το πρόγραµµα σπουδών ή τις εκπαιδευτικές της ανάγκες, όπως 

αυτές θα έχουν διαµορφωθεί κατά τον χρόνο της δηµοσίευσης της προκήρυξης ή της πρόσληψης, 

καθώς και της λύσης της σύµβασης σε περίπτωση πρόσληψης µόνιµου διδακτικού προσωπικού σε     

συναφές γνωστικό αντικείµενο. 

 θ. Η  Σχολή διατηρεί το δικαίωµα, να γνωστοποιεί σε τρίτους στοιχεία τα οποία έχουν καταθέσει 

οι υποψήφιοι/ες, τηρουµένων των προβλέψεων της νοµοθεσίας για την γνώση διοικητικών εγγράφων 

και για τη προστασία των προσωπικών δεδοµένων. 

 ι. Η  πραγµατική διαθεσιµότητα του χρόνου απασχόλησης των υποψηφίων για τις θέσεις µερικής 

απασχόλησης (Μ.Α.), για την κάλυψη των αναγκών του προγράµµατος σπουδών, συνιστά 

πρωταρχικό κριτήριο επιλογής και πρόσληψης.  

 ια.. Μετά τη λήξη των συµβάσεων οι επιλεγέντες υποχρεούνται να διενεργούν τυχόν 
επαναληπτικές εξετάσεις, να διορθώνουν και να παραδίδουν βαθµολογία των εξετάσεων.  

 

 ιβ.. Οι διδακτικές ώρες, ανά διδάσκοντα, µπορούν να κατανέµονται ανάλογα προς τις ανάγκες 

του Προγράµµατος Σπουδών, ύστερα από απόφαση του οικείου ∆ιευθυντή Τοµέα, κατά την κειµένη 

νοµοθεσία.  

 

ιγ. Οι υποψήφιοι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των µελών ∆ΕΠ 

ΑΣΕΙ, όπως αυτά περιγράφονται στην κείµενη νοµοθεσία και στον οικείο Οργανισµό της ΣΣΕ.  

 
 
 

∆. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
 1. Προσκαλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, το αργότερο µέχρι 
την  30 Οκτ 2019 και ώρα 12:00 π.µ.. 
 
 2.. Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν εµπρόθεσµα µε την αίτηση των 
υποψηφίων. Υποψήφιοι/ες, των οποίων τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή µη επικυρωµένα, όπου 
απαιτείται, θα αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής και δεν θα υπάρξει ξεχωριστή ειδοποίηση 
από την Υπηρεσία. 

 3.  Η αίτηση και όλα τα στοιχεία των φακέλων των υποψηφιοτήτων των ενδιαφεροµένων θα 

πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά σε ηλεκτρονική µορφή µέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρµας 

Υποβολής της ΣΣΕ. 
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apply.sse.gr 

 4. Ιδιαιτέρως, επισηµαίνεται ότι, προς διευκόλυνση των Επιτροπών Εκλογής, η απαιτούµενη 

ηλεκτρονική εκδοχή των Βιογραφικών Σηµειωµάτων (CV) των υποψηφίων πρέπει απαραιτήτως να 

υποβάλλεται σε ανοικτή µορφή (πχ .doc, .docx ή .odt)." 

 

 5. Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στη Γραµµατεία της Κοσµητείας του 

Τµήµατος Στρατιωτικών Επιστηµών της Σ.Σ.Ε., κάθε εργάσιµη ηµέρα από 09:00 έως 14:00 ώρα, και 

στα τηλέφωνα:  

210-890-4217 και 2108904257-58 

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, 15 Οκτ2019 

 

       Νικόλαος ∆άρας                                                                       Υπτγος ∆ηµήτριος Χούπης 

        Κοσµήτορας                                                                                      ∆ιοικητής 
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