
 1 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ    

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ     

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ     

 ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.)  

                           ΑΘΗΝΑ                                              

     

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ ΔΙΓΙΚΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ 

ΜΔ ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΙΓΙΧΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

Ή ΜΔ ΤΜΒΑΗ ΑΝΑΘΔΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ 

ΜΔ ΧΡΙΑΙΑ ΑΝΣΙΜΙΘΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2011-2012 

 

Σν Σ.Δ.Ι. Αζήλαο, κε βάζε ηελ κε αξ. 19/11-5-2011 απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ, 

πξνθεξχζζεη ηελ πξφζιεςε εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα θάιπςε δηδαθηηθψλ, εξεπλεηηθψλ ή άιισλ επηζηεκνληθψλ 

αλαγθψλ ηνπ Κέληξνπ Ξέλσλ Γισζζψλ θαη Φπζηθήο Αγσγήο (Κ.Ξ.Γ.Φ.Α.) ηνπ 

Ιδξχκαηνο γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2011-2012. 

Η ζχκβαζε κπνξεί λα δηαξθεί κέρξη έλα αθαδεκατθφ έηνο θαη κπνξεί λα 

αλαλεψλεηαη κέρξη δχν  αθφκε αθαδεκατθά έηε. 

Σν Δθπαηδεπηηθφ απηφ Πξνζσπηθφ ζα πξνζιεθζεί ζηελ θαηεγνξία Δθπαηδεπηηθνχ 

Δηδηθψλ Μαζεκάησλ (Δ.Δ.Μ.),  γηα ηελ νπνία σο ειάρηζηα πξνζφληα νξίδνληαη ηα ίδηα κε 

απηά ησλ κειψλ Δηδηθνχ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Δ.ΓΙ.Π.), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 

1) Σνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν. 1404/1983 (ΦΔΚ 173/η.Α΄/24-11-1983) «Γνκή θαη 

Λεηηνπξγία ησλ Σερλνινγηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη.  

      2) Σνπ Ν.2431/1996 (ΦΔΚ 175/η.Α΄/30-6-1996) «Γηνξηζκφο ή πξφζιεςε πνιηηψλ 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε». 

3) Σνπ άξζξνπ 7 παξ.2 ηνπ Ν.3194/2003 (ΦΔΚ 267/η.Α΄/20-11-2003) «Ρχζκηζε 

εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

      4) Σνπ άξζξνπ 2 παξ. 15 ηνπ Ν.3234/2004 (ΦΔΚ 52/η.Α΄/18-6-2004) 

«Αλαπξνζαξκνγή ζπληάμεσλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο».  
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 5) Σνπ Ν.3404/2005 (ΦΔΚ 260/17-10-2005) «Ρχζκηζε ζεκάησλ ηνπ 

Παλεπηζηεκηαθνχ θαη Σερλνινγηθνχ Σνκέα ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο» 

6) Σνπ Ν.3549/2007 (ΦΔΚ 69/η.Α΄/20-3-2007) «Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ γηα ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ» 

7) Σνπ άξζξνπ 15 ηνπ Ν. 3794/2009 (ΦΔΚ 156/η.Α΄/4-9-2009) «Ρχζκηζε 

ζεκάησλ ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ θαη ηερλνινγηθνχ ηνκέα ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» 

       8) Σνπ Π.Γ. 134/1999 (ΦΔΚ132/η.Α΄/29-6-1999) «Γηνξηζκφο ή πξφζιεςε 

πνιηηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα, Σερλνινγηθά 

Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα θαη ινηπά  Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη Γεκφζηεο 

Τπεξεζίεο ηνπ ρψξνπ Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο αξκνδηφηεηαο ηνπ ΤΠΔΠΘ». 

       9) Σνπ Π.Γ. 163/2002 (ΦΔΚ149/η.Α΄/26-6-2002) «Γηαδηθαζία θαη πξνυπνζέζεηο 

πξφζιεςεο Δπηζηεκνληθψλ πλεξγαηψλ, Δξγαζηεξηαθψλ πλεξγαηψλ, Δθπαηδεπηηθψλ 

Δηδηθψλ Μαζεκάησλ (ΔΔΜ) θαη Δηδηθψλ πλεξγαηψλ ζηα Σερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά 

Ιδξχκαηα (ΣΔΙ)». 

Η απαζρφιεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απηνχ πξνζσπηθνχ κπνξεί λα είλαη πιήξεο ή 

κεξηθή. Η κεληαία απνδεκίσζή ηνπ είλαη ίζε κε ηηο θάζε είδνπο απνδνρέο ησλ κειψλ ηνπ 

Δηδηθνχ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Δ.ΓΙ.Π.), εθφζνλ ε απαζρφιεζε είλαη πιήξεο ή ην 

αλάινγν πνζνζηφ ησλ απνδνρψλ απηψλ, εθφζνλ ε απαζρφιεζε είλαη κεξηθή εθηφο απφ 

ην ρξνλνεπίδνκα, ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζην κε αξηζ. Φ.11/120735/Δ5/13-11-

2002 έγγξαθν ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ. 

ην εθπαηδεπηηθφ απηφ πξνζσπηθφ αλαηίζεηαη ε εθηέιεζε φκνηνπ δηδαθηηθνχ, 

εξεπλεηηθνχ ή άιινπ επηζηεκνληθνχ θαη νξγαλσηηθνχ έξγνπ πνπ έρεη πξνβιεθζεί γηα ηα 

κέιε ηνπ Δηδηθνχ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Δ.ΓΙ.Π.). 

ε πεξίπησζε δηαθνξνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ είλαη δπλαηή ε 

ηξνπνπνίεζε (κείσζε) ησλ σξώλ απαζρόιεζεο ή θαηαγγειία ηεο ζύκβαζεο 

εξγαζίαο, κε απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Σ.Δ.Ι. πνπ γλσζηνπνηείηαη έγθαηξα ζηνλ/ζηε 

πλεξγάηε.    

        Σα ειάρηζηα πξνζφληα γηα ηελ πξφζιεςε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Δηδηθψλ 

Μαζεκάησλ (Δ.Δ.Μ.) είλαη ηα αθφινπζα: 
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  Δθπαηδεπηηθνί Δηδηθώλ Μαζεκάησλ (Δ.Δ.Μ.) 

α) Πηπρίν ή Γίπισκα Α.Δ.Ι. αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή αλαγλσξηζκέλνο ηζφηηκνο 

ηίηινο Παλεπηζηεκίνπ ηεο αιινδαπήο. 

β) Πεληαεηήο αμηφινγε δηδαθηηθή πείξα κεηά ηελ ιήςε ηνπ πηπρίνπ. 

    Οη αλαγλσξηζκέλνη κεηαπηπρηαθνί ηίηινη ζπνπδψλ, ε επηζηεκνληθή 

δξαζηεξηφηεηα θαζψο θαη ην ζπγγξαθηθφ έξγν ζπλεθηηκψληαη.  

ε πεξίπησζε πνπ νη ππνςήθηνη δελ δηαζέηνπλ ηα πξνζφληα ησλ πξνεγνχκελσλ 

παξαγξάθσλ, επηηξέπεηαη ε αλάζεζε κε σξηαία αληηκηζζία, δηδαθηηθνχ έξγνπ ζε 

ππνςήθηνπο πνπ θαηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηνλ αληίζηνηρν βαζηθφ ηίηιν ζπνπδψλ. Η σξηαία 

αληηκηζζία ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Δηδηθψλ Μαζεκάησλ (Δ.Δ.Μ.) Σ.Δ.Ι. ηεο παξαγξάθνπ 

απηήο θαζνξίδεηαη κε θνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη 

Δζληθήο Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ (απφθαζε κε αξηζ. 2/54807/0022/22-10-2002 - ΦΔΚ 

1393/η.Β΄/1-11-2002) θαη εθθαζαξίδεηαη θαη θαηαβάιιεηαη ζηνπο δηθαηνχρνπο ζε κεληαία 

βάζε. Ο αξηζκφο ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο πνπ αλαηίζεηαη ζε Δ.Δ.Μ. ηεο παξαγξάθνπ 

απηήο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο δεθαπέληε (15) ψξεο εβδνκαδηαίσο.  

Η δηδαθηηθή δξαζηεξηφηεηα απνδεηθλχεηαη: α) Με ηπρφλ ππάξρνπζα δηθαζηηθή 

απφθαζε απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη ε εηδηθφηεηα απαζρφιεζεο  θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα 

ηεο παξνρήο ηεο. β) Πξνθεηκέλνπ γηα πξνυπεξεζία πνπ έρεη παξαζρεζεί ζηνλ Ιδησηηθφ 

ηνκέα, βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε θαη απνδεδεηγκέλε αζθαιηζηηθή θάιπςε γηα ην 

αληίζηνηρν δηάζηεκα απαζρφιεζεο. γ) Πξνθεηκέλνπ γηα πξνυπεξεζία πνπ έρεη 

παξαζρεζεί ζην Γεκφζην απαηηείηαη, πηζηνπνηεηηθφ πξνυπεξεζίαο απφ ηνλ θνξέα 

απαζρφιεζεο θαη απνδεδεηγκέλε αζθαιηζηηθή θάιπςε γηα ην αληίζηνηρν δηάζηεκα 

απαζρφιεζεο. Γηα δε ηηο ζπκβάζεηο έξγνπ ζην Γεκφζην η) εθ’ φζνλ έρνπλ παξαζρεζεί κε 

αζθαιηζηηθφ θνξέα ην ΙΚΑ απαηηνχληαη, αληίγξαθα ησλ ζπκβάζεσλ έξγνπ θαη 

απνδεδεηγκέλε αζθαιηζηηθή θάιπςε γηα ην αληίζηνηρν δηάζηεκα απαζρφιεζεο, ηη) εθ’ 

φζνλ έρνπλ παξαζρεζεί κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ ειεχζεξνπ επαγγεικαηία θαη αζθαιηζηηθφ 

θνξέα ηνλ ΟΑΔΔ απαηηνχληαη, αληίγξαθα ησλ ζπκβάζεσλ έξγνπ, έλαξμε επηηεδεχκαηνο 

απφ ηελ αξκφδηα ΓΟΤ, απνδεδεηγκέλε αζθαιηζηηθή θάιπςε γηα ην αληίζηνηρν δηάζηεκα 

απαζρφιεζεο, Γειηία Παξνρήο Τπεξεζηψλ θαη εθθαζαξηζηηθά ζεκεηψκαηα ησλ 

αληίζηνηρσλ νηθνλνκηθψλ εηψλ θαη δ) Πξνθεηκέλνπ γηα ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο 

απαηηείηαη, έλαξμε επηηεδεχκαηνο απφ ηελ αξκφδηα ΓΟΤ, απνδεδεηγκέλε αζθαιηζηηθή 
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θάιπςε γηα ην αληίζηνηρν δηάζηεκα απαζρφιεζεο, Γειηία Παξνρήο Τπεξεζηψλ θαη 

εθθαζαξηζηηθά ζεκεηψκαηα ησλ αληίζηνηρσλ νηθνλνκηθψλ εηψλ. 

Απφ ηα αξκφδηα φξγαλα πξφζιεςεο ζπλεθηηκάηαη ε πξνεγνχκελε εθπαηδεπηηθή 

πξνυπεξεζία ζην ίδην ή άιιν Σ.Δ.Ι. 

Με ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν.1404/1983, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

θαη φπσο ζπκπιεξψζεθε απφ ην άξζξν 15 ηνπ Ν. 3794/2009, «…πνπ δηέπνπλ ηελ 

πξφζιεςε θαη ηελ αλάζεζε δηδαθηηθνχ έξγνπ ζε Δ.Δ.Μ.  Σ.Δ.Ι., κπνξεί λα αλαηεζεί 

δηδαθηηθφ έξγν κφλν γηα εμεηδηθεπκέλα καζήκαηα κέρξη ηεζζάξσλ (4) εβδνκαδηαίσλ 

σξψλ σο ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ζε κφληκνπο ή ζπκβαζηνχρνπο ππαιιήινπο ηνπ 

δεκφζηνπ ή επξχηεξνπ δεκφζηνπ  ηνκέα, ύζηεξα από άδεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπο, θαζψο 

θαη ζε ζπληαμηνχρνπο ηνπ δεκφζηνπ ή ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, κε ζηγνκέλσλ ησλ 

πνιπηέθλσλ εθπαηδεπηηθψλ ζηνπο νπνίνπο εθαξκφδνληαη νη πεξηνξηζκνί πνπ ζέηεη ην 

άξζξν 1 ηνπ Ν.1256/1982 θαη ην άξζξν 21 παξάγξαθνο 3 ηνπ Ν. 1400/1983». Η άδεηα 

ζα πξέπεη πξνζθνκηζζεί εληόο δηκήλνπ από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο (ζε 

πεξίπησζε κε εκπξόζεζκεο θαηάζεζεο ηεο άδεηαο ε ζύκβαζε ζα αλαθαιείηαη).  

Με απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Κέληξνπ Ξέλσλ Γισζζψλ & Φπζηθήο Αγσγήο, 

νη Δ.Δ.Μ. Σ.Δ.Ι., κπνξνχλ λα θιεζνχλ κεηά ηελ ιήμε ηεο ζχκβαζήο ηνπο λα 

δηελεξγήζνπλ ηηο εμεηάζεηο ησλ καζεκάησλ πνπ δίδαμαλ ην εμάκελν πνπ έιεμε ή λα 

νξηζζνχλ σο επηηεξεηέο ζηηο εμεηάζεηο απηέο. ηελ πεξίπησζε απηή, θαηαβάιιεηαη 

απνδεκίσζε ζηνπο εμεηαζηέο γηα πέληε (5) ψξεο ζπλνιηθά θάζε εμεηαδφκελνπ 

καζήκαηνο, θαη ζηνπο επηηεξεηέο απνδεκίσζε πνπ αληηζηνηρεί ζηηο ψξεο ηεο επηηήξεζεο, 

ππνινγηδφκελεο γηα θάζε πεξίπησζε ζηηο απνδνρέο ηνπ ηειεπηαίνπ κήλα ηεο ζχκβαζήο 

ηνπο. Η απνδεκίσζε ζε θάζε πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην κηζφ ησλ απνδνρψλ 

ηνπ πξνηειεπηαίνπ κήλα ηεο ζχκβαζήο ηνπο.  

Η ελδερφκελε απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ, γηα έλα ή πεξηζζφηεξα εμάκελα 

ζην ίδην ή άιιν Σ.Δ.Ι., ζε θακία πεξίπησζε δελ δεκηνπξγεί δηθαίσκα κεηαηξνπήο ηεο 

ζχκβαζεο ζε ανξίζηνπ ρξφλνπ ή άιια δηθαηψκαηα κε πξνβιεπφκελα απφ ηνλ 

Ν.1404/1983, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, έλαληη ηνπ Σ.Δ.Ι. ή ηνπ Γεκνζίνπ.   

 

ΚΔΝΣΡΟ ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ & ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ (Κ.Ξ.Γ. & Φ.Α.) (40 ώξεο) 

Οδφο Αγ. ππξίδσλνο, Σ.Κ. 12210 Αηγάιεσ  
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ Κ.Ξ.Γ.& Φ.Α., Σει. 210 5385832 

Απφθαζε πκβνπιίνπ Κ.Ξ.Γ.& Φ.Α. 04/12-04-2011 

 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΙ ΔΙΓΙΚΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ (ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ)  

ΜΑΘΗΜΑΣΑ  

1. Γεξκαληθά  Οξνινγία (Θεσξία) 

2. Ξέλε Γιψζζα Δηδηθφηεηαο ΙΙ {Γεξκαληθά} (Θεσξία & Δξγαζηήξην) 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΙ ΔΙΓΙΚΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ (ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ)  

ΜΑΘΗΜΑΣΑ  

1. Αηζζεηηθή Γπκλαζηηθή Ι  (Θεσξία & Δξγαζηήξην) 

2. Αηζζεηηθή Γπκλαζηηθή ΙΙ  (Θεσξία & Δξγαζηήξην) 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΙ ΔΙΓΙΚΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ (ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ)  

Φπζηθή Αγσγή (Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Γπκλαζηεξίνπ & ησλ Αζιεκάησλ) 

 

           Οη αηηήζεηο θαη ηα βηνγξαθηθά ππνβάιινληαη κόλν ειεθηξνληθά ζηε 

δηεύζπλζε https://epistimonikoi-ergastiriakoi.teiath.gr θαη ζηε ζπλέρεηα 

εθηππώλεηαη κόλν ε ππνβιεζείζα αίηεζε θαη θαηαηίζεηαη  καδί κε όια ηα αλαγθαία 

δηθαηνινγεηηθά ζηε Γξακκαηεία ηνπ θάζε Σκήκαηνο κέζα ζε απνθιεηζηηθή 

πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ, αξρφκελε απφ ηελ επνκέλε ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο 

ζηνλ εκεξήζην Σχπν, δειαδή, φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, απφ  30-5-2011 κέρξη 

θαη  20-6-2011. 

Οη ππνςήθηνη δελ κπνξνύλ λα δειώζνπλ πεξηζζόηεξα από πέληε (5) καζήκαηα αλά 

ηκήκα (αλεμαξηήησο αλ πξόθεηηαη γηα ζεσξεηηθά ή εξγαζηεξηαθά καζήκαηα) θαη 

ζηηο αηηήζεηο ηνπο πξέπεη λα αλαθέξνληαη θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο νη Σνκείο (φπνπ 

ππάξρνπλ) θαη ηα Μαζήκαηα (Θεσξία, Δξγαζηήξηα).  

Όζνη έρνπλ ήδε εηζάγεη δεδνκέλα ηνπ βηνγξαθηθνχ ηνπο ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα, 

πξέπεη λα επηβεβαηψζνπλ ηελ θαηαρψξεζή ηνπο θαη λα πξνζζέζνπλ ηα ηπρφλ λέα 

ζηνηρεία ηνπο (π.ρ. πξνυπεξεζία, δεκνζηεχζεηο θ.ά.).   

Σα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα θέξνπλ αξίζκεζε, λα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε εηδηθφ θάθειν 

θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ ζπλνπηηθή αλάιπζε ηνπ επηζηεκνληθνχ έξγνπ ηνπ ππνςεθίνπ 

θαη πίλαθα ησλ ππνβαιιφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ. 
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Σα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα είλαη ζεσξεκέλα επίζεκα απφ ηηο θαηά ην λφκν αξκφδηεο 

αξρέο. Σν απηφ ηζρχεη θαη γηα ηα μελφγισζζα δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία πξέπεη λα 

ζπλνδεχνληαη απφ λφκηκεο κεηαθξάζεηο. Δπηπιένλ, νη ηίηινη ζπνπδψλ ηνπ εμσηεξηθνχ 

πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ πξάμε ή βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ νξγάλνπ, κε ηελ νπνία 

αλαγλσξίδνληαη σο ηζφηηκνη πξνο ηνπο απνλεκφκελνπο ηίηινπο απφ ηα εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα ηεο εκεδαπήο. 

Δθηφο ησλ άιισλ δηθαηνινγεηηθψλ απαηηνχληαη: 

α) Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο Γήκνπ ή Κνηλφηεηαο φπνπ ζα θαίλεηαη 

ν ηξφπνο θαη ν ρξφλνο θηήζεσο ηεο Διιεληθήο Ιζαγέλεηαο ή θσηνηππία αζηπλνκηθήο 

ηαπηφηεηαο. Πξνθεηκέλνπ γηα πνιίηεο θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο ηελ ηζαγέλεηα ηνπ νπνίνπ έρεη ν 

ππνςήθηνο. 

β) Πηζηνπνηεηηθφ ηξαηνινγίαο (ηχπνπ Α) ηνπ αξκφδηνπ ηξαηνινγηθνχ Γξαθείνπ 

απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ελδηαθεξφκελνο δελ έρεη ζηξαηησηηθή ππνρξέσζε ή έρεη 

λφκηκα απαιιαγεί απφ απηέο ή έρεη αλαγλσξηζζεί σο αληηξξεζίαο ζπλείδεζεο θαη έρεη 

εθπιεξψζεη, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο ζηξαηνινγηθήο λνκνζεζίαο, άνπιε 

ζεηεία ή ελαιιαθηηθή πνιηηηθή θνηλσληθή ζεηεία. Σν θψιπκα ηεο κε εθπιήξσζεο ησλ 

ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ δελ ηζρχεη γηα πνιίηε θξάηνπο-κέινπο ηεο Δπξσπατθήο 

Δλσζεο, ζην νπνίν δελ πξνβιέπεηαη φκνην θψιπκα δηνξηζκνχ.  

Σν πηζηνπνηεηηθφ ζηξαηνινγίαο ζα αλαδεηεζεί απηεπάγγειηα απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ 

Σκήκαηνο θαη κφλν γηα ηνπο ππνςεθίνπο πνπ ηειηθά ζα επηιεγνχλ. 

      Οη πνιίηεο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, εθηφο ησλ αλσηέξσ 

δηθαηνινγεηηθψλ, νθείινπλ λα ππνβάιινπλ θαη πηπρίν ή κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ 

Διιεληθνχ Σκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Σνκέα ή απνιπηήξην Διιεληθνχ Λπθείνπ ή 

εμαηαμίνπ Γπκλαζίνπ ή πηζηνπνηεηηθφ ειιελνκάζεηαο Γ΄ επηπέδνπ απφ ην Κέληξν 

Διιεληθήο Γιψζζαο, απφ ην νπνίν ζα απνδεηθλχεηαη ε πιήξεο γλψζε θαη άλεηε ρξήζε 

ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο. 

πκπιήξσζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο πξνθήξπμεο κεηά ηελ θαηάζεζε θαη 

πξσηνθφιιεζε ησλ αηηήζεσλ ππνςεθηφηεηαο, επηηξέπεηαη κφλν αλ πξφθεηηαη γηα 

δηεπθξηληζηηθά ζηνηρεία πνπ δεηήζεθαλ ζπκπιεξσκαηηθά απφ ηα αξκφδηα φξγαλα 

πξφζιεςεο θαη αθνξνχλ ζε δηθαηνινγεηηθά πνπ θαηαηέζεθαλ εκπξφζεζκα. 

ΑΔΑ: 4ΑΘΑ4691ΟΗ-Γ



 7 

    Η πξνθήξπμε θαζψο θαη αληίγξαθν ηεο αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο, ζα επξίζθνληαη 

απφ ηελ εκέξα έλαξμεο ππνβνιήο αηηήζεσλ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σ.Δ.Ι. Αζήλαο:  

http://www.teiath.gr (Δπηινγή Πξνθεξύμεηο-Πξνθεξύμεηο Θέζεσλ)  & επίζεο 

http://www.teiath.gr (Δπηινγή Γηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο-Γηεύζπλζε Γηνηθεηηθνύ-  

                                     Σκήκα Δ.Π.-Πξνθεξύμεηο) 

   Γίλεηαη γλσζηφ φηη, επεηδή κε ην πθηζηάκελν λνκνζεηηθφ θαζεζηψο νη δηαδηθαζίεο είλαη 

ρξνλνβφξεο, ε πξψηε πιεξσκή ζα γίλεη κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ απφ ην λφκν 

πξνβιεπφκελσλ δηαδηθαζηψλ. 

 

 

 

   

                                                                                 Αηγάιεσ 27-5-2011 

      Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΣΔΙ ΑΘΗΝΑ 

 

             ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΝΙΝΟ 

                  ΚΑΘΗΓΗΣΗ 
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