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 1. Γενικά 
 
  Η Σχολή Αεροπορίας Στρατού, µε έδρα το Στεφανοβίκειο Ν. Μαγνησίας, 
για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της, για το ακαδηµαϊκό έτος 2012 – 
2013,  προκηρύσσει την πρόσληψη, µε επιλογή, διδακτικού προσωπικού µε ω-
ριαία αποζηµίωση. 
 
 2. Προσόντα Υποψηφίων – Θέσεις προς Κάλυψη 
 
  α. Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα παρακάτω απαιτούµενα γε-
νικά προσόντα : 
 
   (1) Να είναι Έλληνες πολίτες. 
 
    (α) Για όσους έχουν αποκτήσει την Ελληνική ιθαγένεια µε 
πολιτογράφηση πρέπει να έχει παρέλθει ένα (1) τουλάχιστον έτος από την από-
κτησή της, µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων. 
 
    (β) ∆ικαιούνται επίσης να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτη-
σαν την Ελληνική ιθαγένεια µε πολιτογράφηση αλλά δεν έχει παρέλθει έτος από 
την απόκτησή της, εφόσον, µέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους µέλους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
   (2) ∆ύνανται επίσης να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών 
– µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους πολίτες αυτούς απαιτείται η γνώση 
της Ελληνικής γλώσσας σε βαθµό επαρκή (Β΄ Επιπέδου) για την άσκηση των κα-
θηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται µε πιστοποιητικό ελληνοµά-
θειας, που χορηγείται από το Κέντρο της Ελληνικής Γλώσσας, όπως επίσης απο-
δεικνύεται µε αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, το οποίο χορηγείται ύστερα από 
σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη Σχολή ή από σχολείο Ελληνικής 
Γλώσσας. 
 
   (3) Να µην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα. 
 
   (4) Να µην διώκονται ή έχουν καταδικαστεί για τα ποινικά αδική-
µατα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/07) 
 
   (5) Οι άρρενες υποψήφιοι µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προ-
θεσµίας υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι-
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κές τους υποχρεώσεις, ή να έχουν νόµιµα απαλλαγεί από αυτές. ∆εν απαιτείται 
εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοιο κώ-
λυµα, γεγονός το οποίο το αποδεικνύουν µε δική τους µέριµνα, προσκοµίζοντας 
αντίστοιχη βεβαίωση από τις αρµόδιες υπηρεσίες του κράτους τους, επίσηµα µε-
ταφρασµένη. 
 
   (6) Να έχουν συµπληρώσει το 18 έτος και να µην έχουν υπερβεί 
το 67 έτος της ηλικίας τους την 31 ∆εκεµβρίου 2012. 
 
   (7) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαι-
τείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαµβάνο-
νται. 
 
   (8) Να κατέχουν τους απαιτούµενους τίτλους σπουδών, µέχρι 
την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής και σε 
περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή να κατέχουν βεβαίωση 
ισοτιµίας και αντιστοιχίας από το πρώην ∆ΙΚΑΤΣΑ ή ∆ΟΑΤΑΠ. 
 
   (9) Σε περίπτωση που κατέχουν δηµόσια θέση, να µην υπόκει-
νται στους περιορισµούς των Νόµων 1256/1982 και 1305/1982 (περί πολυθεσίας). 
Τακτικοί υπάλληλοι του ∆ηµοσίου, των ∆Π∆∆, των ΟΤΑ α’ και β’ βαθµίδας και των 
Ανεξάρτητων Αρχών, οι οποίοι διορίσθηκαν βάσει του Ν.2190/94,δεν έχουν δικαί-
ωµα συµµετοχής σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων του δηµοσίου και δικαίωµα 
συµµετοχής σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων του δηµοσίου και ευρύτερου τοµέα 
πριν συµπληρωθεί πενταετία από την ηµεροµηνία διορισµού τους. Η απαγόρευση 
αυτή αφορά αποκλειστικά τους µόνιµους υπαλλήλους των ανωτέρω φορέων, η 
υπηρεσιακή κατάσταση των οποίων ρυθµίζεται από τον Υπαλληλικό Κώδικα. Η 
απαγόρευση δεν ισχύει για τους υπαλλήλους που ασχολούνται στους ανωτέρω 
φορείς µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισµένου χρόνου, α-
κόµη και αν αυτοί έχουν προσληφθεί βάσει του Ν. 2190/94 και κατέχουν οργανικές 
θέσεις. 
 
  β. Τα ανωτέρω γενικά προσόντα, θα πρέπει να συντρέχουν τόσο κα-
τά την τελευταία ηµέρα προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά την 
πρόσληψη. 
 
  γ. Η ΣΑΣ προκηρύσσει: 
 
   (1) Μία (1) θέση, προς κάλυψη, του µαθήµατος των Αγγλικών. 
 
   (2) Τα ειδικά προσόντα που απαιτούνται για την κάλυψη της 
παραπάνω θέσης είναι : 
 
    (α) Πτυχίο Τµήµατος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Φι-
λοσοφικής Σχολής. 
    (β) Προϋπηρεσία σε ∆ηµόσιο ή Ιδιωτικό Φορέα ή άσκηση 
επαγγέλµατος µε εκπαιδευτικά καθήκοντα ή έργα συναφή µε το γνωστικό αντικεί-
µενο του ανωτέρου τίτλου σπουδών. 
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    (γ) Λαµβάνεται υπόψη το ερευνητικό έργο (µελέτες, έρευ-
νες, συµµετοχή σε συνέδρια, δηµοσιεύσεις κ.λ.π.) 
 
   (3) Η γνώση µιας εκ των δύο ξένων γλωσσών (Γαλλικά – Γερµα-
νικά) δεν αποτελεί απαραίτητο προσόν για την κάλυψη της παραπάνω θέσεις. 
 
 3. Γενικά Καθήκοντα – Υποχρεώσεις Καθηγητών 
 
  α. Τα καθήκοντα που θα κληθεί να αναλάβει ο διορισθείς καθηγητής 
θα αναφέρονται αναλυτικά στη σύµβαση εργασίας, που υπογράφεται µεταξύ της 
ΣΑΣ και του διορισθέντος καθηγητή (τριας). 
 
  β. Το σύνολο των ωρών απασχόλησης για τον υποψήφιο καθηγητή – 
τρια του µαθήµατος των Αγγλικών είναι 60 ώρες για τη χρονική περίοδο διδα-
σκαλίας από 01 Σεπ 2012 έως 31 Αυγ 2013. 
 
 4. ∆ικαιολογητικά  
 
  α. Όσοι επιθυµούν να προσληφθούν στην παραπάνω θέση πρέπει 
να υποβάλουν (εντός φακέλου µε διάφανο εξώφυλλο) στη Σχολή µέχρι την  
20 Ιουλίου 2012 τα ακόλουθα έντυπα – δικαιολογητικά: 
 
   (1) Υποχρεωτικά : 
 
    (α) Αίτηση στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία 
τους, όπως αυτά αποτυπώνονται στο δελτίο αστυνοµικής τους ταυτότητας, µαζί µε 
µία πρόσφατη έγχρωµη φωτογραφία. Στην αίτηση θα δηλώνεται υποχρεωτικά από 
τον υποψήφιο η διαθεσιµότητά του σε εβδοµαδιαία βάση. 
 
    (β) Βιογραφικό σηµείωµα, στο οποίο θα παρατίθενται σύ-
ντοµα βιογραφικά στοιχεία (ονοµατεπώνυµο, έτος και τόπος γέννησης, σηµερινή 
απασχόληση, οικογενειακή κατάσταση, διεύθυνση και τηλέφωνα επικοινωνίας). 
 
    (γ) Πτυχία και διπλώµατα επικυρωµένα από τα οποία θα 
αποδεικνύονται οι σπουδές των ενδιαφεροµένων. 
 
    (δ) Τα παρακάτω δικαιολογητικά για την απόδειξη της 
προϋπηρεσίας, κατά περίπτωση: 
 
     1/ Οι εργαζόµενοι στο δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα: 
 
      α/ Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, 
από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης. 
 
      β/ Χωριστά από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, 
σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνονται επακριβώς, ο 
χρόνος και το είδος της προϋπηρεσίας καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσι-
κού προσώπου ή της επωνυµίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νοµικό πρόσω-
πο. Εναλλακτικά οι µισθωτοί του δηµοσίου τοµέα, µπορούν αντί της βεβαίωσης 
του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκοµίζουν βεβαίωση 
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του οικείου φορέα του δηµοσίου τοµέα, από την οποία να προκύπτει το είδος της 
προϋπηρεσίας. 
 
     2/ Οι ελεύθεροι επαγγελµατίες :  
 
      α/ Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, 
στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης. 
 
      β/ Υπεύθυνη δήλωση, χωριστά από την αίτηση, 
σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 1599/86, ότι πραγµατοποίησε συγκεκριµένες ερ-
γασίες, µελέτες και έργα σχετικά µε το αντικείµενο της θέσης. 
 
      γ/ Υποβολή µιας τουλάχιστον σχετικής σύµβα-
σης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν ενδεικτικά τη διάρκεια και το 
είδος της προϋπηρεσίας. 
 
      δ/ Για προϋπηρεσία η οποία έχει αποκτηθεί 
στην αλλοδαπή, επιπλέον των δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά τις ανωτέρω 
περιπτώσεις, ο υποψήφιος προσκοµίζει βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο α-
σχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης και 
βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισµού, είτε πρόκειται για αµιγώς κρατική 
ή αµιγώς ιδιωτική ή µικτή ασφάλιση. 
 
      ε/ Όταν ο χρόνος προϋπηρεσίας έχει διανυθεί 
σε υπηρεσίες δηµοσίου χαρακτήρα της αλλοδαπής µπορεί να αποδεικνύεται και µε 
βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα. 
 
      στ/ Τα δικαιολογητικά του υποψήφιου ο οποίος 
επικαλείται προϋπηρεσία που διανύθηκε στο εξωτερικό, θα πρέπει αν συνοδεύο-
νται εκτός από τα πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα των πρωτότυπων και 
από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
 
    (ε) Βεβαίωση ευδόκιµης προϋπηρεσίας της ΣΑΣ, εφόσον 
έχουν διδάξει οποτεδήποτε στο παρελθόν. 
 
    (στ) Επισηµαίνονται τα παρακάτω: 
 
     1/ Οι βεβαιώσεις επαγγελµατικής απασχόλησης 
(προϋπηρεσίας) θα πρέπει να αναφέρουν σαφώς, το χρονικό διάστηµα απασχό-
λησης σε µήνες. 
 
     2/ Οι βεβαιώσεις των ασφαλιστικών φορέων, εφόσον 
καλύπτονται από τα αναφερόµενα στην υποπαράγραφο για την υποβολή των δι-
καιολογητικών περί απόδειξης προϋπηρεσίας, αρκούν από µόνες τους για την α-
πόδειξη της επαγγελµατικής δραστηριότητας, αρκεί να εκδίδονται από τις ∆ιευ-
θύνσεις ή τα Τµήµατα Προσωπικού. 
 
     3/ Οι βεβαιώσεις από ιδιώτες θα πρέπει να είναι θε-
ωρηµένες από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας. 
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    (ζ) Επικυρωµένη φωτοτυπία των δύο όψεων του δελτίου 
αστυνοµικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του (της) αιτούντος (σης), από το ο-
ποίο να προκύπτει η ελληνική ιθαγένεια καθώς και ο τρόπος και η ακριβής ηµερο-
µηνία κτήσης αυτής. 
 
    (η) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/96, στην οποία να δη-
λώνουν ότι δεν κατέχουν δηµόσια θέση, ή στην περίπτωση που κατέχουν δήλωση 
για την κατηγορία, το βαθµό και το είδος της κατεχόµενης θέσης, έχοντας υπόψη 
του περιορισµούς περί πολυθεσίας. 
 
    (θ) Υπεύθυνη δήλωση του Νόµου 1599/96, στην οποία θα 
αναφέρεται : 
 
     1/ Εάν έχει καταθέσει αίτηση υποψηφίου ωροµισθίου 
καθηγητών και σε άλλη Σχολή των Ε∆. 
 
     2/ Σε ποιες Σχολές κατέθεσε αίτηση. 
 
     3/ Σε ποια γνωστικά αντικείµενα ανά Σχολή. 
 
     4/ Τον αριθµό των ωρών διδασκαλίας ανά µάθηµα. 
 
   (2) Κατά περίπτωση: 
 
    (α) Τίτλοι Σπουδών: 
 
     1/ Νόµιµα θεωρηµένα αντίγραφα των απαιτούµενων 
από την προκήρυξη πτυχίων σπουδών, όπου να φαίνεται υποχρεωτικά ο βαθµός 
επίδοσης σε δεκαβάθµια κλίµακα καθώς και η ηµεροµηνία που ο υποψήφιος έχει 
καταστεί πτυχιούχος. 
 
     2/ Αντί του νόµιµα θεωρηµένου αντιγράφου δύναται 
ο υποψήφιος να υποβάλει πιστοποιητικό σπουδών από τη Γραµµατεία της Σχο-
λής, επί του οποίου θα αναγράφονται τα ίδια στοιχεία ως ανωτέρω. 
 
     3/ Όσοι υποψήφιοι επικαλούνται πτυχίο ή δίπλωµα 
ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή προγραµµάτων σπουδών 
επιλογής (ΠΣΕ), ΑΕΙ της ηµεδαπής αντίστοιχης ειδικότητας µε το ζητούµενο από 
την προκήρυξη, υποχρεούνται να προσκοµίσουν συγχρόνως βεβαίωση του αρµο-
δίου οργάνου ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή προγραµµά-
των σπουδών επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ, στο οποίο ανήκει το τµήµα που χορήγησε το 
εν λόγω πτυχίο ή δίπλωµα, περί του ότι ο τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που 
καλύπτουν µε πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείµενο του πτυχίου που ζητείται 
µε την προκήρυξη. 
 
     4/ Εφόσον ο βασικός τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί 
από Εκπαιδευτικό Ίδρυµα της αλλοδαπής, θα πρέπει να υποβληθούν τα παρακά-
τω: 
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      α/ Πτυχία ή νόµιµα θεωρηµένα αντίγραφα επι-
κυρωµένα από δικηγόρο ή από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ή από την α-
ντίστοιχη προξενική αρχή της αντίστοιχης χώρας, συνοδευόµενο από επίσηµη µε-
τάφραση των απαιτουµένων από την προκήρυξη πτυχίων σπουδών, όπου να φαί-
νεται υποχρεωτικά ο βαθµός επίδοσης σε δεκαβάθµια κλίµακα καθώς και η ηµε-
ροµηνία που ο υποψήφιος έχει καταστεί πτυχιούχος. 
 
      β/  Πράξη ανάγνωσης από το ∆.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. για 
την ισοτιµία, αντιστοιχία του τίτλου και τη βαθµολογική αντιστοιχία αυτού ή Πιστο-
ποιητικό Αναγνώρισης από το ∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων 
Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) για την ισοτιµία ή ισοτιµία και α-
ντιστοιχία του τίτλου και τη βαθµολογική αντιστοιχία αυτού ή Πράξη αναγνώρισης 
Επαγγελµατική Ισοτιµίας από το Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικής Ισοτι-
µίας Τίτλων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, εφόσον στη δεύτερη αυτή περίπτωση οι 
απαιτούµενοι βάση της προκήρυξης  τίτλοι σπουδών εµπίπτουν στα νοµοθετικώς 
ρυθµιζόµενα επαγγέλµατα αρµοδιότητας του «ΣΑΕΙ», σύµφωνα µε τα άρθρα 10 
παράγραφο 2 έως 12 και 11 του Π∆ 165/2000 που έχει εκδοθεί µέχρι την τελευ-
ταία ηµέρα της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων.  
 
      γ/ Σε περίπτωση που είτε από την πράξη ή το 
πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείµενο, απαιτείται βε-
βαίωση από το εκπαιδευτικό ίδρυµα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει 
το γνωστικό αντικείµενο καθώς επίσης και επίσηµη µετάφραση της. 
 
      δ/ Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι πτυχίων ή 
διπλωµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί σε κράτη µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγ-
γελµατικής ισοτιµίας από το Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικής Ισοτιµίας 
(ΣΑΕΙ) του άρθρου 10 του Π∆ 165/2000 όπως ισχύει και κάτοχοι τίτλων µεταδευ-
τεροβάθµιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί το δικαίωµα άσκησης νοµοθετικά κατοχυ-
ρωµένου επαγγέλµατος σύµφωνα µε σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελµα-
τικής εκπαίδευσης που χορηγείται από το Συµβούλιο Επαγγελµατικής Αναγνώρι-
σης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΕΑΤΕΚ) των άρθρων 13 και14 του ΠΣ 
231/98, εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόµισης πράξεως αναγνώρισης για 
την ισοτιµία και την αντιστοιχία τίτλου. 
 
      ε/ Βεβαίωση αντιστοιχίας του βαθµού και του 
χαρακτηρισµού του πτυχίου µε τους βαθµούς και τους χαρακτηρισµούς που ισχύ-
ουν. Σε περιπτώσεις που δεν υφίσταται για τους αλλοδαπούς τίτλους αντιστοιχία 
βαθµολογικής ή αξιολογικής κλίµακας µε τη βαθµολογική ή αξιολογική κλίµακα τίτ-
λων ηµεδαπής, ο σχετικό τίτλος χαρακτηρίζεται ως αδιαβάθµητος (άρθρο 8 του Ν∆ 
3328/2005). Στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος στη θέση του εντύπου της αίτη-
σης που αναφέρεται στο βαθµό τίτλου σπουδών συµπληρώνει το ελάχιστο της 
βαθµολογικής κλίµακας Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης της ηµεδαπής «δηλαδή 5». 
 
  β. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι δεν θα µπορούν να υποβάλουν αίτηση 
παρά µόνο στα µαθήµατα που οι συνολικές ώρες διδασκαλίας δεν υπερβαίνουν τις 
400. 
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  γ. Όλα τα αντίγραφα των εγγράφων θα πρέπει να είναι επίσηµα θε-
ωρηµένα ή να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου στην οποία 
θα δηλώνεται ότι είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του Ν.2690/1999. 
 
 5. Κριτήρια Αξιολόγησης 
 
  Κατά την αξιολόγηση, κρίση και επιλογή των υποψηφίων, θα λαµβάνο-
νται υπόψη τα παρακάτω: 
 
 
 
 
Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΟΡΙΩΝ Α-

ΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

1 Βασικός τίτλος σπουδών (Υποχρεωτική κατοχή 
πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ ισότιµου, αναγνωρισµένα επί-
σηµα) 

(Βαθµός πτυχίου Χ 55) 
π.χ. (6.90 Χ 55 = 379,5 
µόρια) 
 
ο µέγιστος αριθµός 
µορίων που λαµβάνει 
ένας υποψήφιος από 
αυτό το κριτήριο είναι 
τα 550 µόρια. 
 
55% 

2 Προϋπηρεσία σε εκπαιδευτικά καθήκοντα στον ίδιο 
ή άλλα (δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα), η οποία θα α-
ποδεικνύεται µε την υποβολή των προβλεπόµενων 
δικαιολογητικών. Ως τέτοια νοείται η απασχόληση 
σε δηµόσιο ή στον ιδιωτικό φορέα ή άσκηση επαγ-
γέλµατος σε εκπαιδευτικά καθήκοντα ή έργα συνα-
φή µε το γνωστικό αντικείµενο του τίτλου σπου-
δών. Εφόσον οι χρόνοι προϋπηρεσίας συµπί-
πτουν ηµερολογιακά υπολογίζονται ως ένας. 

(Μήνες προϋπηρεσίας 
Χ 2) π.χ. (60 Χ 2 = 120 
µόρια) 
 
Ο µέγιστος αριθµός 
µορίων που λαµβάνει 
ένας υποψήφιος από 
αυτό το κριτήριο είναι 
τα 100 µόρια 
 
10% 

3 Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας µοριοδοτείται ως 
απαραίτητο κριτήριο για την κάλυψη της συγκεκρι-
µένης θέσης. 

Άριστη : 150 µόρια 
Πολύ Καλή : 125 µόρια 
Καλή : 100 µόρια  
 
Ο µέγιστος αριθµός 
µορίων που λαµβάνει 
ένας υποψήφιος από 
αυτό το κριτήριο είναι 
τα 150 µόρια. 
 
15% 

4 Ερευνητικό έργο (δηµοσιεύσεις, µελέτες, έρευνες, 
συµµετοχή σε συνέδρια, κ.λ.π.) 

200 µόρια 
20% 

5 Σειρά κριτηρίων αξιολόγησης που λαµβάνονται υπόψιν ΜΟΝΟ σε περίπτω-
ση συγκέντρωσης ίσου αριθµού µορίων των υποψηφίων από τα προαναφε-
ρόµενα κριτήρια: 
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α. Ηµεροµηνία κτήσης βασικού τίτλου σπουδών Προηγείται ο/η υποψή-
φιος που έχει τον αρ-
χαιότερο τίτλο σπουδών 
ως προς την ηµεροµηνία 
κτήσης. 

β. Η ύπαρξη τέκνων (σε περίπτωση υποψηφίων που έ-
χουν κοινή ηµεροµηνία κτήσης βασικού τίτλου σπου-
δών). 

Εάν έχουµε κοινή ηµε-
ροµηνία κτήσης βασικού 
τίτλου σπουδών υπερτε-
ρεί ο υποψήφιος που 
έχει τέκνα. 

γ. Ο αριθµός τέκνων (σε περίπτωση υποψηφίων που έ-
χουν τέκνα) 

Προηγείται ο/η υποψή-
φιος που έχει το µεγαλύ-
τερο αριθµό τέκνων. 

δ. Ηλικία υποψηφίου (αν οι υποψήφιοι έχουν τον ίδιο α-
ριθµό τέκνων ή αν δεν υπάρχουν τέκνα) 

Προηγείται ο/η µεγαλύ-
τερος σε ηλικία υποψή-
φιος. 

  
 6. Επισηµαίνονται τα παρακάτω: 
 
  α. Οι αιτήσεις πρέπει να είναι συµπληρωµένες και υπογεγραµµένες 
από τους ίδιους τους υποψηφίους. Θεωρηµένες για το γνήσιο της υπογραφής είτε 
από τη πλησιέστερο αστυνοµικό τµήµα είτε από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών 
(ΚΕΠ). 
 
  β. Αποκλειστικά υπεύθυνοι για την εγκυρότητα ή µη της υποβαλλό-
µενης αίτησης και των δικαιολογητικών, είναι οι ίδιοι υποψήφιοι. 
 
  γ. ∆εν µοριοδοτούνται οι τίτλοι σπουδών (διδακτορικό , µεταπτυχια-
κό) ή αυτοί που δεν απαιτούνται από την προκήρυξη. 
 
  δ. Εξαιρούνται της διαδικασίας µοριοδότησης οι υποψήφιοι οι οποίοι 
είναι µέλη ∆ΕΠ, ΑΕΙ, ΑΣΕΙ και ΤΕΙ και θα επιλέγονται – κρίνονται από το Εκπαι-
δευτικό Συµβούλιο της Σχολής.  
 
  ε. Αποκλείεται από τον διαγωνισµό υποψήφιος χωρίς ειδοποί-
ηση, στις παρακάτω περιπτώσεις: 
 
   (1) Όταν τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή. 
 
   (2) Όταν τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν υποβάλλονται ε-
µπρόθεσµα. 
 
   (3) Όταν δεν πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις. 
 
  στ. Οι υποψήφιοι µε την συµµετοχή τους στο διαγωνισµό, εξουσιοδο-
τούν τη ∆ιοίκηση της Σχολής Αεροπορίας Στρατού, σε περίπτωση έννοµου συµ-
φέροντος των αιτούντων, να έχουν το δικαίωµα να γνωστοποιούν σε συνυποψή-
φιους τους τα ακαδηµαϊκά επαγγελµατικά και συνεκτιµώµενα προσόντα τους, τη-
ρουµένων των προβλέψεων της νοµοθεσίας για τη γνώση διοικητικών εγγράφων 
και την προστασία των προσωπικών δεδοµένων. 
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  ζ. Οι προσληφθέντες προσέρχονται στις Σχολές, εντός χρονικού δι-
αστήµατος επτά (7) ηµερών από την ανάρτηση του πίνακα προσληφθέντων, για 
την υπογραφή της ατοµικής τους σύµβασης εργασίας 
 
  η. Η ΣΑΣ διατηρεί το δικαίωµα της µη κάλυψης (µερικώς ή ολικώς) 
της απαιτούµενης θέσης ή ωρών για το υπόψη µάθηµα και οι υποψήφιοι θα ενη-
µερωθούν εγγράφως. 
 
  θ. Η ΣΑΣ έχει το δικαίωµα να κάνει επαλήθευση της γνησιότητας ό-
λων των δικαιολογητικών και πιστοποιητικών των υποψηφίων καθηγητών που δι-
ορίσθηκαν. Σε περίπτωση που αποκαλυφθεί ότι διορίσθηκαν µε βάση ψευδή και 
αναληθή δικαιολογητικά θα ανακαλείται ο διορισµός τους και θα κινείται η διαδικα-
σία για την ποινική τους δίωξη. 
 
  ι. Η ΣΑΣ δεν υποχρεούται να καλεί τους υποψηφίους, των οποίων 
τα κατατιθέµενα δικαιολογητικά είναι ελλιπή, για τη συµπλήρωση αυτών. 
 
  ια. Η διαδικασία µοριοδότησης των υποψηφίων και η τελική επιλογή 
του προσωπικού, θα πραγµατοποιηθεί από τριµελή επιτροπή που θα συγκροτηθεί 
για το σκοπό αυτό, από το Γενικό Επιτελείο Στρατού. 
 
  ιβ. Εφόσον ζητηθεί από υποψήφιο-α η γνώση δικαιολογητικών άλλων 
υποψηφίων, αυτά είναι δυνατόν να δοθούν από τη ΣΑΣ αποκλειστικά και µόνο για 
τους συνυποψήφιους για την κάλυψη της συγκεκριµένης θέσης που έχουν λάβει 
βαθµολογία υψηλότερη από τον αιτούντα. 
 
  ιγ. Ανακοίνωση αποτελεσµάτων  
 
   Τα αποτελέσµατα επιλογής διδακτικού προσωπικού µε ωριαία 
αποζηµίωση για κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της Σχολής Αεροπορίας 
Στρατού, για το ακαδηµαϊκό έτος 2012-2013, θα ανακοινωθούν το δίµηνο 
Αυγ – Σεπ 2012 στον πίνακα ανακοινώσεων της Σχολής Αεροπορίας Στρατού 
(Στρατόπεδο Υπλγού Περισάκη, Στεφανοβίκειο Μαγνησίας, ΤΚ 37500) και 
στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ www.army.gr. 
 
  ιδ. Ενστάσεις υποψηφίων  
 
   (1) Οι ενστάσεις υποψηφίων : 
 
    (α) Θα κατατίθενται εντός δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµε-
ρών (ηµερολογιακά υπολογιζόµενες) από την επόµενη µέρα ανάρτησης του Πίνα-
κα ∆ιοριστέων στα προαναφερόµενα σηµεία. 
 
    (β) Είναι δυνατόν να κατατίθενται από τον ενδιαφερόµενο 
προσωπικά ή από νόµιµα εξουσιοδοτηµένο προς τούτο άτοµο, είτε στη Σχολή, είτε 
στα Γραφεία Ενηµερώσεων Κοινού των Ενόπλων ∆υνάµεων. 
 
   (2) Πέραν της ηµεροµηνίας των δεκαπέντε ηµερών (ηµερολογια-
κά υπολογιζόµενες) οι ενστάσεις θα είναι εκπρόθεσµες και ως εκ τούτου θα απορ-
ρίπτονται. 
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  ιε. Η εκπαίδευση στη Σχολή διεξάγεται από ∆ευτέρα έως Παρασκευή 
07:30 έως 14:00. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι σε θέση να αναλάβουν έργο και 
να είναι στη διάθεση της Σχολής σε οποιαδήποτε εκπαιδευτική περίοδο. Η Σχολή 
διατηρεί το δικαίωµα λύσης της σύµβασης εργασίας, που υπογράφεται µεταξύ αυ-
τής και του διορισθέντος καθηγητή, όταν αυτός δηλώσει ότι δεν είναι σε θέση να 
αναλάβει την παραπάνω υποχρέωση. 
 
  ιστ. Οι φάκελοι των δικαιολογητικών όσων δεν επιλεγούν, θα τηρηθούν 
στη Σχολή έως το τέλος του ακαδηµαϊκού έτους, πλην αυτών που θα επι-
στραφούν στους υποψηφίους κατόπιν αιτήσεώς τους, οπότε και θα κατα-
στραφούν µε τις προβλεπόµενες διαδικασίες. 
 
 7. Απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτείται να υποβληθούν µετά την 
πρόσληψη, εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός (1) µηνός από την ηµέρα κοι-
νοποίησης της πρόσληψής τους. 
 
  α. Απόφαση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου του Υπουργείου που α-
νήκουν, η οποία θα επιτρέπει την απασχόλησής τους, άλλως θα ανακαλείται η 
πρόσληψής τους. Σε κάθε περίπτωση οι δηµόσιοι υπάλληλοι θα προσλαµβάνονται 
µόνο για τα µαθήµατα των οποίων οι συνολικές ώρες διδασκαλίας δεν υπερβαί-
νουν τις τετρακόσιες(400) 
 
  β. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α από το οποίο 
να προκύπτει η εκπλήρωση  Στρατιωτικών Υποχρεώσεων ή η νόµιµη απαλλαγή 
για τους άρρενες, τα οποία θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.  
 
  γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να αναφέρεται ότι 
δεν έχουν καταδικαστεί και δεν διώκονται ποινικά. 
 
  δ. Πιστοποιητικό υγείας και αρτιµέλειας της Πρωτοβάθµιας Υγειονο-
µικής Επιτροπής. 
          
  ε. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.  
 
 8.  Οικονοµικές Παροχές – Αποζηµίωση 
  
  Η ωριαία αποζηµίωση των προσληφθέντων ωροµισθίων καθηγητών, 
καθορίζεται από τις διατάξεις τις εκάστοτε Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνι-
κής Άµυνας και Οικονοµίας και Οικονοµικών µε βάση τα προσόντα που απαιτεί η 
προκήρυξη και όχι τα κατεχόµενα από τους υποψηφίους. 
 
  9. Υποβολή Αιτήσεων  
          
  α. Η υποβολή των αιτήσεων µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
για την πρόσληψη θα γίνεται προσωπικά από τους υποψηφίους στην Σχολή 
Αεροπορίας Στρατού ή µε συστηµένες επιστολές µέσω υπηρεσίας των Κρα-
τικών Ταχυδροµείων (ευανάγνωστη ηµεροµηνία σφραγίδας κρατικού ταχυ-
δροµείου) στη διεύθυνση Σχολή Αεροπορίας Στρατού ,Στρατόπεδο Υπλγού 
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Περισάκη ,Τ.Κ.37500, Στεφανοβίκειο Ν. Μαγνησίας, µέχρι 20 Ιουλίου 2012 το 
αργότερο. 
 
  β. Μετά την 20 Ιουλίου 2012 κανένα έγγραφο δεν θα γίνεται δεκτό. 
 
 10. Επικοινωνία – Πληροφορίες 
 
  Λοιπές πληροφορίες και λεπτοµέρειες παρέχονται από: 
 
  α. Την Σχολή Αεροπορίας Στρατού κάθε εργάσιµη ηµέρα από 07:30-
14:00 ώρα. 
 
  β. Στα τηλέφωνα 2425062417,2425062403,2425062413 και FAX 
2425022383 και 2425041590 
 
 
 

Στεφανοβίκειο 20 Ιουν 2012 
Από τη Σχολή Αεροπορίας Στρατού 
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                                                                                         Α/Α ΑΙΤΗΣΕΩΣ................. 

ΘΕΣΗ  
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ                               
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ                                               

                                                                                            ΠΡΟΣΟΧΗ 
 
                                                                             Η φωτογραφία να σφραγισθεί από  

                                                                        την ίδια Αρχή που θα θεωρήσει  
                                                                το γνήσιο της υπογραφής. 

 
ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ- 

ΣΜΥ-ΣΜΥΝ-ΣΤΥΑ-ΣΥ∆  
 
 Α. ΠΡΟΣ:............................................................................. 
 
 Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
 
 1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ή ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ  
 
 2. ΕΠΩΝΥΜΟ                             
 
 3. ΟΝΟΜΑ  
 
 4. ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ 
 
 5. ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ 
 
 6. ΠΑΤΡΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ    
 
 7. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Ηµεροµηνία...Μήνας...Έτος... 
 
 8. ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:................................ 
 
 9. ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:........................................ 
 
 10. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
 
 Ο∆ΟΣ:....................................... 
 
 ΑΡΙΘΜΟΣ:................................. 
 
 ΠΟΛΗ:....................................... 
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 Τ.Κ............................................ 
 
 Α.Τ. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:............................................. 
 
 ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ (ΣΤΑΘΕΡΟ-ΚΙΝΗΤΟ):.................................................. 
 
 ΤΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ:................................................................................ 
 
 11. Είµαι έγγαµος ΝΑΙ (Ν) ή ΟΧΙ (Ο) 
 
 12. Έχω ..................τέκνο (-α). 
 
 13 Έχω/∆εν έχω εκπληρώσει τις στρατιωτικές µου υποχρεώσεις. 
 
 14. Κατέχω/∆εν κατέχω ∆ηµόσια θέση. 
 ................................................................. 
 
 15. Τίτλοι σπουδών. 
 ..................................... 
 ..................................... 
 ..................................... 
 ..................................... 
 ..................................... 
 
 16. Γνώση Ξένων Γλωσσών. 
 ................................................... 
 ................................................... 
 ................................................... 
 ................................................... 
 
 17. Υποβάλλω υποψηφιότητα για να προσληφθώ µε σχέση εργασίας ιδιω-
τικού  δικαίου και ωριαία αντιµισθία σε θέση έκτακτου εκπαιδευτικού προσω-
πικού, προκειµένου να διδάξω το µάθηµα ή ένα από τα µαθήµατα όπως αυτά α-
ναγράφονται  στην  παρούσα.  
 ...................................................................................... 
 ...................................................................................... 
 ...................................................................................... 
 ...................................................................................... 

18. Επισυνάπτω επικυρωµένα όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που 
προβλέπονται από την προκήρυξη, δηλώνω δε υπεύθυνα και εν γνώσει των 
συνεπειών του νόµου περί ψευδούς δηλώσεως ότι όλα είναι πραγµατικά και 
πλήρη. 
 
         (Τόπος),................................2012 
 
                  -Ο/Η- 
            ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ 
            (υπογραφή) 
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