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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 

 Πρόσληψης Στρατιωτικού Διδακτικού  Προσωπικού (ΣΔΠ) στη Σχολή Ικάρων, ανά 
Γνωστικό Αντικείμενο, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-23 

 
Η ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ  

            
  Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις: 
α.  των παρ. 3 και 5 του άρθρου 25 του ν.3187/2003 «Ανώτατα Στρατιωτικά 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ)» (Α΄ 233), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
β.  της παρ. 4 του άρθρου 16 του ν.4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 

διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων» (Α΄ 195).  

γ. του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. Φ.330/157993/Σ.2636/16-5-11/Απόφασης 
του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Θέματα Οργάνωσης και Διδακτικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού των ΑΣΕΙ» (Β΄ 879). 

2.      Το π.δ.151/2013 «Οργανισμός Σχολής Ικάρων» (Α’ 238). 
3. Τα Πρακτικά της 3ης/11-03-2022 Συνεδρίασης Ακαδημαϊκής Συνέλευσης 

Σχολής Ικάρων. 
4. Τα Πρακτικά της Α/11-04-2022 Συνεδρίασης του Εκπαιδευτικού 

Συμβουλίου της Σχολής Ικάρων. 
5. Την υπ’ αριθμ. 236/2022 εισηγητική έκθεση του Προϊστάμενου 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 
6. Την υπ’ αριθμ. Υ 247153α/9-8-2019/Απόφαση του Πρωθυπουργού και 

του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής 
Άμυνας Αλκιβιάδη Στεφανή» (ΦΕΚ 3181/12-8-2019 τ. Β΄). 

7. Το υπ’ αριθμ. Φ.392/ΑΔ.4511/Σ.847/8-07-2022/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ/Β2 
έγγραφο «Έγκριση Απόφασης Εκπαιδευτικού Συμβουλίου περί Έκδοσης Προκήρυξης για 
την Πρόσληψη Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού (ΣΔΠ) στη Σχολή Ικάρων για το 
Ακαδημαϊκό Έτος 2022-23». 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 
Την πλήρωση είκοσι μία  (21) θέσεων Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού (ΣΔΠ) 

στη Σχολή Ικάρων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, μερικής 
απασχόλησης (Μ.Α.), για τη διεξαγωγή κατ’ εξοχήν Διδακτικού έργου, για το Ακαδημαϊκό 
Έτος 2022-23, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3187/2003 και του άρθρου 58 
του ΠΔ 151/2013, για τα ακόλουθα Γνωστικά Αντικείμενα, όπως αναλυτικά αναφέρονται 
στους κατωτέρω πίνακες:  
           

ΤΟΜΕΑΣ ΗΓΕΤΙΚΗΣ –ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 
 

ΚΩΔ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΑΜΗΝΟ* 

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Α-1 ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 1  Χ + Ε 

Α-2 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΓΕΣΙΑ 1  Χ + Ε 

Α-3 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 1  Χ + Ε 

Α-4 ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΣΥΡΡΑΞΕΩΝ 1  Χ + Ε 
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ΤΟΜΕΑΣ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΤΗΣΗΣ 

 
ΚΩΔ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΑΜΗΝΟ* 

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Γ-8 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 1  Χ + Ε 

 
 

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΏΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
 

ΚΩΔ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΑΜΗΝΟ* 

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Δ-8 ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1  Χ + Ε 

 

 
ΤΟΜΕΑΣ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 
ΚΩΔ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΑΜΗΝΟ* 

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Ε-1 ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ -ΔΑΠΕΔΑ 1  Χ + Ε 

Ε-2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ-
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ 

1  Χ + Ε 

 
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 
ΚΩΔ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΑΜΗΝΟ* 

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΣΤ-12 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΩΝ  
(AVIONICS )-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ (ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 
ΔΕΠ)  
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 Χ + Ε 

 
ΤΟΜΕΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΚΩΔ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΑΜΗΝΟ* 

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Θ-2 ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ 2  Χ + Ε 

Θ-4 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΤΗΣΕΩΝ 2  Χ + Ε 

Θ-5 ΤΕΧΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  
ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΒΛΗΜΑΤΩΝ 

1  Χ + Ε 

Θ-7 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 1  Χ + Ε 

Θ-8 ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΩΝ ΒΛΗΜΑΤΩΝ 1  Χ + Ε 

Θ-9 ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΦΩΝ 1  Χ + Ε 

Θ-10 ΕΝΑΕΡΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 1  Χ + Ε 

Θ-11 ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 1  Χ + Ε 

Θ-12 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ 1  Χ + Ε 

 
*ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ                    
*ΕΑΡΙΝΟ 

 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

  
1. Οι υποψήφιοι για τις προκηρυσσόμενες θέσεις πρέπει να είναι αξιωματικοί εν 

ενεργεία των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας ή του Λιμενικού Σώματος ή 
Στρατιωτικοί Δικαστές, που φέρουν το βαθμό τουλάχιστον Λοχαγού ή αντίστοιχου των άλλων 
Κλάδων των ΕΔ και να είναι κάτοχοι πτυχίου Παν/μίου ή ΑΣΕΙ ή ΣΣΑΣ. Οι μεταπτυχιακοί 
τίτλοι σπουδών, το διδακτορικό δίπλωμα, το επιστημονικό έργο και η εμπειρία του 
υποψηφίου μέλους ΣΔΠ πρέπει να είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και με 
τα διδακτικά καθήκοντα που θα αναλάβει. 

 
2. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία πρόσληψης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να 

υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
                

α. Αίτηση με το ειδικό έντυπο (Αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωση), το οποίο 
δύναται να αναζητηθεί στο Γραφείο Ενημέρωσης Κοινού της Πολεμικής Αεροπορίας ή από 
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την ιστοσελίδα της Σχολής Ικάρων (https://hafa.haf.gr/). Το έντυπο της αίτησης 

συμπληρώνεται σύμφωνα με τις "ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ" που αναφέρονται σε αυτό. Η 
σωστή συμπλήρωση της αίτησης είναι αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου. 
             

β. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών. Αν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί 
στην αλλοδαπή απαιτείται πιστοποιητικό ισοτιμίας από το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο 
Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ) ή πιστοποιητικό 
ισοτιμίας από αναγνωρισμένο ΑΕΙ του εσωτερικού, για τους τίτλους που έχουν αποκτηθεί 
πριν την ίδρυση του ΔΙΚΑΤΣΑ. Επίσης τα αντίγραφα πτυχίων ή διπλωμάτων αλλοδαπής, 
πρέπει να είναι επίσημα επικυρωμένα και αρμοδίως μεταφρασμένα στα Ελληνικά. 
   

γ. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα - σε τέσσερα (4) αντίτυπα σε έντυπη 
μορφή και τέσσερα (4) σε ψηφιακή - στο οποίο να αναφέρονται κυρίως οι σπουδές, η 
Ακαδημαϊκή, επιστημονική, ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα, η κάθε είδους 
προϋπηρεσία, καθώς και υπόμνημα επιστημονικών εργασιών, δημοσιεύσεων κ.λ.π. 
 

δ. Υπόμνημα επιστημονικών εργασιών-δημοσιεύσεων σε ένα (1) αντίτυπο 
σε έντυπη μορφή και ένα (1) σε ψηφιακή. Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις και εργασίες (σε 
επιστημονικά περιοδικά με κριτές, συνέδρια κ.λ.π.) πρέπει να περιλαμβάνονται στο φάκελο 
του/της υποψηφίου. Σε περίπτωση που η εργασία έγινε δεκτή για δημοσίευση αλλά δε 
δημοσιεύτηκε ακόμη, πρέπει να υπάρχει γραπτή βεβαίωση του εκδοτικού οίκου, ότι η 
υποβληθείσα εργασία έχει γίνει δεκτή για δημοσίευση χωρίς αλλαγές και πρέπει να είναι 
συναφής με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης. 

ε. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από τον αρμόδιο φορέα έκδοσής τους. 
                  
          3. Για την συμμετοχή των υποψηφίων στην διαδικασία επιλογής για την πλήρωση 
θέσης ΣΔΠ, απαιτείται η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις άδεια διδασκαλίας από 
την Υπηρεσία τους. 
      
          4. Σε περίπτωση που υποψήφιος/α υποβάλει υποψηφιότητα σε περισσότερες 
από μία θέσεις, υποχρεούται να υποβάλει αίτηση και πλήρη φάκελο δικαιολογητικών για 
κάθε μία υποψηφιότητα ξεχωριστά.  
 
 5. 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 ή, ακόμα, απόκλισης από τις απαιτούμενες ώρες απασχόλησης -  
κατανεμημένες τουλάχιστον σε μια (1) ημέρα την εβδομάδα, σύμφωνα με το πρόγραμμα και 
τις ανάγκες της Σχολής Ικάρων, η Σχολή διατηρεί, μονομερώς το δικαίωμα αντικατάστασης 
του/της επιλεγέντος από τον/την επόμενο/η επιλαχόντα/ουσα, με σχετική εισήγηση του 
Κοσμήτορα και απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου (Ε.Σ.) της Σχολής Ικάρων.        
            
          6.     Αρμόδιο όργανο για την επιλογή είναι η Ακαδημαϊκή Συνέλευση (ΑΣ) της Σχολής 
Ικάρων. Προ της επιλογής, οι υποψήφιοι/ες ενδέχεται να προσκληθούν για να παραστούν 
ενώπιον της ΑΣ, για την παροχή διευκρινίσεων επί του φακέλου υποψηφιότητάς τους.  
              
         7. Όσοι/ες επιλεγούν θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση, στην οποία θα 
καθορίζεται και θα εξειδικεύεται αναλυτικά το διδακτικό οργανωτικό έργο τους. 
              
         8. Η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως με την λήξη της, χωρίς άλλη διατύπωση ενώ η  
Σχολή 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 

https://hafa.haf.gr/
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τα τρία (3) έτη, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1β’ του ν.3187/2003, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 
 
         9. Η Σχολή Ικάρων 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. 
 
 10. Η Σχολή Ικάρων διατηρεί το δικαίωμα να γνωστοποιεί σε τρίτους στοιχεία τα 
οποία έχουν καταθέσει οι υποψήφιοι, τηρουμένων των προβλέψεων της νομοθεσίας για την 
γνώση διοικητικών εγγράφων και για τη προστασία των προσωπικών δεδομένων. 
 
 11. Για την επιλογή λαμβάνεται υπόψη και η πραγματική διαθεσιμότητα χρόνου 
απασχόλησης, κατά το Πρόγραμμα Σπουδών συνιστά πρωταρχικό κριτήριο επιλογής και 
πρόσληψης. 
 
 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 

1. Όσοι/ες επιθυμούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις καλούνται να 
υποβάλουν τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά στο Γραφείο Σχέσεων ΥΕΘΑ Κοινού  
(Mεσογείων 227-231, τ.κ. 15561 Χολαργός Αττικής) για Σχολή Ικάρων, μέσα σε δέκα (10) 
ημέρες, από την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης στον Τύπο. 
 

2. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Κοσμητεία της 
Σχολής Ικάρων: 

 
α. Στο Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού της Σχολής Ικάρων, κάθε εργάσιμη 

ημέρα από 09:00 έως 13:00 και στο τηλέφωνο: 210-8193681. 
 
β. Στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Ικάρων, κάθε εργάσιμη ημέρα 

από 09:00 έως 13:00 και στο τηλέφωνο: 210-8193851. 
 
           3. Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν εμπρόθεσμα με την 
αίτηση του/της υποψηφίου (ένας φάκελος για κάθε μάθημα). 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. 
 
           4. Με μέριμνα της ΣΙ θα ανακοινωθούν αυτοί/ες που θα επιλεγούν, μετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας, στη Διαδικτυακή θέση «Διαύγεια» και στην ιστοσελίδα της 
Σχολής Ικάρων, στη διεύθυνση https://hafa.haf.gr/news/academic-announcements. 
 
 
             Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ                                                            Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
Καθηγητής Πέτρος Κωτσιόπουλος                               Υπτχος (Ι) Κωνσταντίνος Καραμεσίνης 
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