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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΔΑ: 

 

ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Αθήνα, 29 Ιουν 17 

 

 

 

 
 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  

 

«ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 - 2018» 

 

1. Η Σχολή Εθνικής Άμυνας, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού 

Ευελπίδων 6 και Μουστοξύδη, ΤΚ 11362, λαμβάνοντας υπόψη: 

 

α. Τις διατάξεις του ΝΔ 91/73 (Α΄169) «Περί Σχολής Εθνικής 

Άμυνας»,  όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 1353/83 (ΦΕΚ  Α΄59) 

β. Τις διατάξεις του ΠΔ 153/2004 (ΦΕΚ Α 111) «Περί Οργανισμού 

της ΣΕΘΑ» όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ΠΔ 103/2009 (ΦΕΚ Α 129),  

γ. Τις διατάξεις του ΠΔ 410/1988 (Α΄191) 

δ. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.2026/1992 (Α΄43) 

ε. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.2190/1994 (Α΄28)  

στ. Τις διατάξεις του Ν.3528/2007 (Α΄26) 

ζ. Τις διατάξεις της ΚΥΑ με Αριθμ. 2/42740/0022/14 Αυγ 2008 

(Β΄1732) 

θ. Τη Φ.331.21/16/500686/Σ2896/2-6-2017/ΓΕΕΘΑ/Β2/1 με την 

οποία εγκρίθηκε το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) ακαδημαϊκού έτους 

2017-2018 

η. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/14 (Α΄74)  

 ι. Την υπ’ αριθμόν ΔΟ1/13450/11/21-08-80/ Απόφ. Υπουργού 

Προεδρίας (ΦΕΚ Β΄ 789)  

 ια. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4440/2016 (Α΄224) 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 
 

Την πλήρωση θέσεων, Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με Σύμβαση Εργασίας 

Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και ωριαία αποζημίωση (ΕΠΣ), με μέγιστο 

αριθμό ωρών απασχόλησης ανά Εκπαιδευτή στα γνωστικά αντικείμενα, όπως 
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περιγράφονται στους παρακάτω πίνακες για την κάλυψη των εκπαιδευτικών 

αναγκών του ακαδημαϊκού έτους 2017 – 2018 της 70ης Εκπαιδευτικής Σειράς 

Κανονικής Φοίτησης (ΚΦ) και της 8ης Διαδικτυακής Μάθησης (ΔΙ.ΜΑ.): 

 

 Α. Θέσεις Καθηγητών ΣΕΘΑ σε Βασικούς Τομείς Εκπαίδευσης 

(ΚΣΒΤ)1: 

Α/Α 
ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ 

ΑΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 
ΘΕΣΕΙΣ 

1 

1ος Τομέας:  

 

«ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ» 

Ώρες:  

Μέχρι 210 συνολικά στα 

αντικείμενα της ΔΙ.ΜΑ. και της 

7ης και 8ης Εκπαιδευτικής 

Εβδομάδας (ΕΕ) του ΑΠΣ ΚΦ 

(Συνημμένο «1») 

1 θέση Καθηγητή 

Πολιτικής και 

Διπλωματικής Ιστορίας  

2 

2ος Τομέας: 

«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ-

ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΠΛΙΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» 

Ώρες:  

Μέχρι 210 συνολικά στα 

αντικείμενα της ΔΙ.ΜΑ. και της 

11ης, 12ης, και 13ης ΕΕ του ΑΠΣ 

ΚΦ (Συνημμένο «1») 

1 θέση Καθηγητή  

Διεθνών Σπουδών  

 ή  

Ανωτάτου εν 

αποστρατεία 

Αξιωματικού  

3 

3ος Τομέας:  

 

«ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ» 

Ώρες:  

Μέχρι 210 συνολικά στα 

αντικείμενα της ΔΙ.ΜΑ. και της 

25ης και 26ης ΕΕ του ΑΠΣ ΚΦ 

(Συνημμένο «1») 

1 θέση Υπαλλήλου εν 

ενεργεία ή εν συντάξει 

κατά προτεραιότητα του 

Διπλωματικού Κλάδου  

ή  

Καθηγητή Πολιτικών 

Επιστημών – Διεθνών 

Σχέσεων 

4 

4ος Τομέας  

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ΘΕΜΑΤΑ» 

Ώρες:  

Μέχρι 140 συνολικά στα 

αντικείμενα της ΔΙ.ΜΑ. και της 

28ης και 29ης ΕΕ του ΑΠΣ ΚΦ 

(Συνημμένο «1») 

1 θέση  Καθηγητή 

Οικονομικών Επιστημών 

5 

5ος  Τομέας: 

 

«ΔΙΟΙΚΗΣΗ - 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – ΗΓΕΣΙΑ» 

 

Ώρες:  

Μέχρι 180 συνολικά στα 

αντικείμενα της ΔΙ.ΜΑ. και της 

32ης ΕΕ του ΑΠΣ ΚΦ 

(Συνημμένο «1») 

1 θέση  Καθηγητή 

Διοικητικών Επιστημών 

 

 

 

                                                           
1
 Διευκρινίζεται ότι ο όρος «Καθηγητής ΣΕΘΑ σε Βασικούς Τομείς Εκπαίδευσης» χρησιμοποιείται μόνον στην 

παρούσα προκήρυξη με βάση τον Οργανισμό της ΣΕΘΑ, δεν αντιστοιχεί με την ακαδημαϊκή βαθμίδα του 
ν.1268/82 (όπως και τροποποιήθηκε και ισχύει) δύναται να καλυφθεί από όλες τις βαθμίδες μελών ΔΕΠ. 
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Β. Θέσεις Έκτακτου Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΠ) σε Ειδικούς Τομείς 

ή Ειδικά Θέματα: 

 

Α/Α 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ 

ΑΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 
ΘΕΣΕΙΣ 

 

1 

 

«ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ» 

Ώρες:  

Μέχρι 90 συνολικά στα αντικείμενα 

της ΔΙ.ΜΑ. και της 10ης ΕΕ του 

ΑΠΣ ΚΦ (Συνημμένο «1») 

 

 

1 Θέση 

 

2 

 

«ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ 

ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ» 

Ώρες:  

Μέχρι 90 συνολικά στα αντικείμενα 

της ΔΙ.ΜΑ. και της 20ης ΕΕ του 

ΑΠΣ  ΚΦ (Συνημμένο «1») 

 

 

1 Θέση 

 

3 

 

«ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ» 

Ώρες:  

Μέχρι 90 συνολικά στα αντικείμενα 

της ΔΙ.ΜΑ. και της 23ης ΕΕ του 

ΑΠΣ ΚΦ (Συνημμένο «1») 

 

 

1 Θέση 

 

4 

«ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ – 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΚΡΙΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΑΜΥΝΑΣ» 

Ώρες:  

Μέχρι 90 συνολικά στα αντικείμενα 

της ΔΙ.ΜΑ. και της 30ης ΕΕ του 

ΑΠΣ ΚΦ (Συνημμένο «1») 

 

 

1 Θέση 

   

2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 

  Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα παρακάτω απαιτούμενα γενικά 

προσόντα: 

 

 α. Να είναι Έλληνες Πολίτες. 

 

 β. Οι πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκλείονται 

από τις συγκεκριμένες θέσεις για λόγους διασφάλισης της εθνικής άμυνας της 

χώρας και της δημόσιας ασφάλειας, καθώς οι θέσεις συνάπτονται με καθήκοντα που 

συνεπάγονται έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και πρόσβαση σε 

χώρους και έγγραφα υψίστης ασφάλειας (Πρακτικά επεξεργασίας 492/2002 & 

61/2004 ΣτΕ, Ε΄ Τμήμα). 

 

 γ. Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα. 

 

 δ. Να μην διώκονται ή να έχουν καταδικασθεί για τα ποινικά 

αδικήματα όπως ορίζονται στο άρθρο 13 του (β) σχετικού. 

 

 ε. Οι άρρενες υποψήφιοι, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 

υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, κατά το χρόνο διορισμού των 

υποψηφίων, πλην των αναγραφομένων στην παράγραφο 3β(2). 
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 στ. Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους. 

 

 ζ. Να έχουν υγεία, που να επιτρέπει την άσκηση των καθηκόντων 

που πρόκειται να τους ανατεθούν, όπως ορίζει το άρθρο 7 του ν 4210/13 (ΦΕΚ 

Α΄254). 

 

 η. 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 και βεβαίωση 

ισοτιμίας από το πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ. Η βαθμολογία του πτυχίου να 

αναφέρεται σε δεκαβάθμια κλίμακα. 

 

 θ. Σε περίπτωση που κατέχουν δημόσια θέση, να μην υπόκεινται 

στους περιορισμούς των ν.1256/82 και ν.1305/82, «Περί Πολυθεσίας». 

 

 ι. Τα ανωτέρω γενικά προσόντα, θα πρέπει να συντρέχουν τόσο 

κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά το 

χρόνο πρόσληψης, με εξαίρεση το προσόν της εκπλήρωσης των στρατιωτικών 

υποχρεώσεων οι οποίες θα πρέπει να έχουν εκπληρωθεί ως την ημερομηνία 

διορισμού, όπως ορίζει το (ια) σχετικό. 

 

3. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 

 α. Για την κάλυψη των θέσεων Καθηγητών ΣΕΘΑ Βασικών Τομέων 

Εκπαίδευσης, οι υποψήφιοι για τις θέσεις πρέπει: 

 

  (1) Να είναι εν ενεργεία μέλη Διδακτικού Επιστημονικού 

Προσωπικού (ΔΕΠ) των ΑΕΙ ή των ΑΣΕΙ, καθώς και των αντίστοιχων αυτών 

Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, όλων των βαθμίδων, με διδακτορικό δίπλωμα 

Ελληνικού Πανεπιστημίου ή αντίστοιχου της αλλοδαπής αναγνωρισμένο κατά τις 

οικείες διατάξεις του ιδίου ή συναφούς με τις προκηρυσσόμενες θέσεις γνωστικού 

αντικειμένου. 

 

  (2) Να έχουν άριστη γνώση  μίας  ξένης γλώσσας σε επίπεδο 

Γ2/C2, γνώση η οποία αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 

«Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε 

θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α΄), σε 

συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 

«Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α΄. 

 

  (3) Για τη θέση με α/α 2, οι υποψήφιοι σε περίπτωση που είναι 

Καθηγητές Διεθνών Σπουδών, να έχουν εξειδίκευση στα θέματα στρατηγικών και 

αμυντικών σπουδών, εξοπλισμών και ανάπτυξης οπλικών συστημάτων, ενώ σε 

περίπτωση που είναι ε.α. Αξιωματικοί να έχουν ανάλογες γνώσεις και να έχουν 

τερματίσει ευδόκιμα την υπηρεσία τους.  
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  (4) Ειδικότερα για τη θέση με α/α 3, κατά προτεραιότητα να  είναι 

εν ενεργεία ή εν συντάξει υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών, του 

Διπλωματικού Κλάδου, με βαθμό τουλάχιστον Πρέσβη. 

 

 β.  Για την κάλυψη των θέσεων Έκτακτου Διδακτικού Προσωπικού 

(ΕΔΠ), οι υποψήφιοι για τις θέσεις πρέπει να είναι: 

 

  (1) Ειδικοί Επιστήμονες (αφορά σε μέλη ΔΕΠ, πρώην μέλη ΔΕΠ, 

εξωτερικούς συνεργάτες/επισκέπτες καθηγητές ΑΕΙ/ΑΣΕΙ/ΑΤΕΙ, visiting Professors, 

adjunct Lecturers και άλλους διπλωματούχους), με εμπειρία και εξειδίκευση όπως 

απαιτείται ανά προκηρυσσόμενη θέση,  ή 

 

  (2) Ανώτατοι / Ανώτεροι Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων 

και των Σωμάτων Ασφαλείας, εν ενεργεία με μόρφωση στο αντικείμενο που 

αιτούνται να διδάξουν και επαγγελματική και διδακτική εμπειρία, όπως αυτή 

προκύπτει από την υπηρεσία τους και την επιμόρφωση τους. Οι εν ενεργεία 

Αξιωματικοί θα πρέπει να έχουν αξιολογηθεί στις Εκθέσεις/Σημειώματα 

Αξιολογήσεων ως «εξαίρετοι» κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών ετών 

έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της παρούσας  προκήρυξης της ΣΕΘΑ και 

να κατέχουν τα ουσιαστικά προσόντα του βαθμού τους σε εξαίρετο βαθμό. 

 

 γ. Γενικά οι Καθηγητές ΣΕΘΑ Βασικών Τομέων Εκπαίδευσης και 

το Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικού Ειδικών Τομέων Εκπαίδευσης πρέπει να 

έχουν : 

 

  (1) Πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της 

αλλοδαπής, από το πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ που να καλύπτει το γνωστικό 

αντικείμενο της θέσης ή συναφές με αυτό γνωστικό πεδίο. 

 

  (2) Επιστημονική εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο της 

οικείας θέσης ή συναφές με αυτό γνωστικό πεδίο, που αποδεικνύεται με 

μεταπτυχιακό τίτλο ή διδακτορικό δίπλωμα Ελληνικού Πανεπιστημίου ή αντίστοιχου 

της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο κατά τις οικείες διατάξεις από το πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ ή 

ΔΟΑΤΑΠ. 

 

 4. EΠΙΛΟΓΗ – ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

  α. Στην επιλογή και στο διορισμό για την κάλυψη των θέσεων 

Καθηγητών ΣΕΘΑ των Βασικών Τομέων Εκπαίδευσης και του Έκτακτου 

Διδακτικού Προσωπικού Ειδικών Τομέων Εκπαίδευσης, θα συνεκτιμηθούν: 

 

   (1) Η δυνατότητα των υποψηφίων για υλοποίηση της 

διδασκαλίας σε ολοκληρωμένες Εκπαιδευτικές Εβδομάδες (ΕΕ), με βάση την 

αναφερόμενη στο ΑΠΣ (συνημμένο «1»), εβδομαδιαία θεματολογία, χωρίς την 

ύπαρξη κενών στα διδασκόμενα αντικείμενα. 
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   (2) Η επιτυχής διδακτική προϋπηρεσία τους στη Σχολή και τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος (εφόσον 

έχουν κοινοποιηθεί από το Διευθυντή Σπουδών και σύμφωνα με τις αποφάσεις 

εκπαιδευτικού συμβουλίου της Σχολής). 

 

   (3) Η θέση που κατέχουν στη βαθμίδα των μελών ΔΕΠ. 

 

   (4) Ο βαθμός διδακτικής εμπειρίας τους. 

 

   (5) Το συγγραφικό τους έργο. 

 

   (6) Η επιστημονική τους έρευνα και δράση καθώς και η 

αντίστοιχη σε διεθνές επίπεδο. 

 

  β. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι εν ενεργεία Αξιωματικοί 

θα συνεκτιμηθεί επιπρόσθετα η κατοχή των ουσιαστικών προσόντων του βαθμού 

τους, σε εξαίρετο βαθμό καθώς και η αξιολόγησή τους, ως εξαίρετοι, κατά το 

χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών ετών έως τη λήξη της προθεσμίας 

υποβολής της παρούσας προκήρυξης της ΣΕΘΑ, σύμφωνα με τις Εκθέσεις / 

Σημειώματα Αξιολογήσεων, τα οποία θα αναζητηθούν με μέριμνα της υπηρεσίας. 

 

  γ. Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τα απαιτούμενα γενικά και ειδικά 

προσόντα των προς πλήρωση θέσεων, όπως περιγράφονται στις παραγράφους 2 & 

3, αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής και δεν δύναται να περιλαμβάνονται 

στους σχετικούς πίνακες υποψηφίων προς το αρμόδιο όργανο της παραγράφου 5 

της παρούσης. Ομοίως, αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής, οι υποψήφιοι 

που δεν θα υποβάλλουν στη ΣΕΘΑ συμπληρωμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 9 της παρούσας προκήρυξης. 

 

  δ. Ο μέγιστος αριθμός ανάθεσης Τομέων Εκπαίδευσης ανά 

Διδάσκοντα θα είναι ένας επί του συνόλου των Βασικών Τομέων Εκπαίδευσης και 

των Ειδικών Τομέων Εκπαίδευσης, για εξασφάλιση πλουραλισμού στην 

παρουσίαση των εκπαιδευτικών αντικειμένων. 

 

 5. ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

  Το αρμόδιο όργανο για την επιλογή του συνόλου του εκπαιδευτικού 

προσωπικού είναι αυτό που ορίζεται στο άρθρο 30 του ΠΔ 153/04 «Περί 

Οργανισμού ΣΕΘΑ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

 6. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

  α. Τα καθήκοντα που θα κληθεί να αναλάβει το εκπαιδευτικό 

προσωπικό αναφέρονται αναλυτικά στη σύμβαση εργασίας, που υπογράφεται 
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μεταξύ των συμβαλλομένων μερών (της Διοίκησης της ΣΕΘΑ και του 

προσληφθέντος Εκπαιδευτικού Προσωπικού). 

 

  β. Οι συμβατικές υποχρεώσεις του Εκπαιδευτικού Προσωπικού των 

κατηγοριών Α και Β (Θέσεις Καθηγητών ΣΕΘΑ Βασικών Τομέων Εκπαίδευσης 

και Θέσεις Έκτακτου Διδακτικού Προσωπικού Ειδικών Τομέων Εκπαίδευσης) 

είναι: 

 

   (1) Προετοιμάζουν κατάλληλα τη διδακτέα ύλη στην οποία δίνει 

έμφαση στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των σπουδαστών και καταβάλει 

κάθε προσπάθεια για την προαγωγή της εκπαίδευσης, με ανάλογες εισηγήσεις για 

τη λήψη των αναγκαίων μέτρων. 

 

   (2) Ειδοποιούν εγκαίρως το Τμήμα Εκπαίδευσης της ΣΕΘΑ σε 

περίπτωση κωλύματος με τουλάχιστον 15ήμερη προθεσμία. 

 

   (3) Εκτελούν τα εκπαιδευτικά καθήκοντα που αφορούν στην 

πραγματοποίηση των διαλέξεων εντός της τεθείσας χρονικής διάρκειας της κάθε 

Εκπαιδευτικής Εβδομάδας, όπως προβλέπεται στο ΑΠΣ (συνημμένο «1»), 

εξαιρούμενων των λόγων υγείας ή άλλων απρόβλεπτων / επειγουσών αναγκών που 

θα τεκμηριώνονται σε επίσημα παραστατικά του δημοσίου. 

 

   (4)  Υποβάλλουν απολογισμό εκπαιδεύσεως με το πέρας 

διδασκαλίας του συνόλου των αντικειμένων έκαστης Εκπαιδευτικής Εβδομάδας που 

τους έχει ανατεθεί, με βάση το ΑΠΣ (συνημμένο «1»). 

 

   (5) Εισηγούνται την τροποποίηση και αναθεώρηση του 

εκπαιδευτικού  προγράμματος του επόμενου εκπαιδευτικού έτους, με προσαρμογή 

του ως προς τις εξελίξεις της επιστήμης. 

 

   (6) Έχουν αρμόζουσα συμπεριφορά, ευπρεπή εμφάνιση χωρίς 

υπερβολές και ακρότητες, η οποία εναρμονίζεται υποχρεωτικά στο επίπεδο της 

Σχολής. Η περιβολή - ενδυμασία (dress code), είναι ανάλογη της στολής των 

σπουδαστών και σύμφωνα με την εποχή του έτους. 

 

   (7) Παραδίδουν, κατά τον χρόνο υπογραφής της σύμβασης,  στο 

Τμήμα Εκπαίδευσης της ΣΕΘΑ, τα περιγράμματα, των διαλέξεων, των αντίστοιχων 

εκπαιδευτικών σημειώσεων και της προτεινόμενης βιβλιογραφίας για την υλοποίηση  

της διδασκαλίας στις Εκπαιδευτικές Εβδομάδες που θα τους έχει ανατεθεί, με βάση 

το ΑΠΣ (συνημμένο «1»), στην αντίστοιχη κυρωτική απόφαση του οριστικού πίνακα 

πρόσληψης από το ΥΠΕΘΑ. Το περίγραμμα διαλέξεων επιδίδεται σε έντυπη και 

ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με το σχετικό επισυναπτόμενο στην παρούσα 

Προκήρυξη πρότυπο (συνημμένο «5» παρούσης). 

 

   (8) Συντάσσουν θέματα και βαθμολογούν ατομικές εργασίες 

καθώς και γραπτά εξετάσεων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Σχολής 
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αντιστοίχου βασικού τομέα εκπαίδευσης στον οποίο επιλέχτηκαν (αφορά μόνο 

Καθηγητές ΣΕΘΑ Βασικών Τομέων Εκπαίδευσης). 

 

   (9) Συντάσσουν θέματα, επιβλέπουν και βαθμολογούν τις 

ατομικές διατριβές μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Σχολής για το σύνολο 

των σπουδαστών της 70ης εκπαιδευτικής σειράς της Κανονικής Φοίτησης και της 8ης 

ΔΙ.ΜΑ. που θα τους ανατεθεί από το Τμήμα Μελετών της Σχολής. 

 

   (10)  Επιτρέπουν την ηχογράφηση ή βιντεοσκόπηση των 

διαλέξεων καθώς και την ανάρτησή τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΔΙΜΑ για 

χρήση από τους σπουδαστές της ΣΕΘΑ, χωρίς κανενός είδους απαίτηση από τη 

Σχολή. 

 

  γ.  Η ΣΕΘΑ διατηρεί το δικαίωμα να μην καλύψει μερικά ή ολικά τις 

θέσεις ή τις ώρες διδασκαλίας που προκηρύσσονται κατά την κρίση της σε 

περίπτωση μεταβολής των εκπαιδευτικών της αναγκών. 

 

 7. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

  Η διάρκεια σύμβασης του εκπαιδευτικού προσωπικού για κάλυψη 

εκπαιδευτικών σειρών κανονικής φοίτησης και φοίτησης με διαδικτυακή μάθηση 

(ΔΙΜΑ) είναι όπως παρακάτω: 

 

  α. Από 9 Οκτωβρίου 2017 έως 16 Απριλίου 2018 για τις ανάγκες της 

70ης εκπαιδευτικής σειράς κανονικής φοίτησης με βάση το συνημμένο αναλυτικό 

πρόγραμμα σπουδών (διάστημα από 7η έως και 33η Εκπαιδευτική Εβδομάδα).  

 

  β. Από 13 Σεπτεμβρίου 2017 έως 14 Σεπτεμβρίου 2018 για τις 

ανάγκες της 8ης ΔΙΜΑ.  

 

 8. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

  α. Σε περίπτωση μη υλοποίησης ενός ή περισσοτέρων εκ των 

ανωτέρω αναγραφομένων προϋποθέσεων από το εκπαιδευτικό προσωπικό, η 

σύμβαση δύναται να καταγγέλλεται, μονομερώς, από τη Σχολή, χωρίς την 

υποχρέωση περαιτέρω καταβολής οποιασδήποτε αποζημίωσης ή άλλης παροχής 

από τη στιγμή της καταγγελίας. Στην περίπτωση αυτή η Σχολή δύναται, να καλεί 

άμεσα το επόμενο εκπαιδευτικό προσωπικό από τους οριστικούς πίνακες 

επιλαχόντων της αντίστοιχης κυρωτικής απόφασης πρόσληψης από το ΥΠΕΘΑ. 

 

  β. Σε περίπτωση επιλογής διδάσκοντος από τη λίστα επιλαχόντων 

Καθηγητών ΣΕΘΑ Βασικών Τομέων Εκπαίδευσης ή του Έκτακτου Διδακτικού 

Προσωπικού Ειδικών Τομέων Εκπαίδευσης, θα αναλαμβάνεται επιπροσθέτως 

το σύνολο του εκπαιδευτικού έργου των Εκπαιδευτικών Εβδομάδων του 

αποχωρήσαντος εκπαιδευτικού προσωπικού, καθώς και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις 
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από ατομικές εργασίες, γραπτές εξετάσεις και διατριβές, απολαμβάνοντας τις 

προβλεπόμενες οικονομικές αποζημιώσεις. 

 

 9. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

  α. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία πρόσληψης εκπαιδευτικού 

προσωπικού, οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να προσληφθούν στις παραπάνω 

θέσεις, πρέπει να υποβάλουν στη ΣΕΘΑ μέχρι την 15:00 της 14ης Ιουλίου 2017, τα 

ακόλουθα έντυπα – δικαιολογητικά, με παράλληλη αποστολή γνωστοποίησης της 

επιθυμίας/πρόθεσης συμμετοχής με σχετικό  ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση 

studiesresident@hndc.mil.gr : 

 

   (1) Αίτηση σε έντυπη μορφή, σύμφωνα με τα υποδείγματα της 

προκήρυξης (συνημμένο «2»), τα οποία δύνανται να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα 

της ΣΕΘΑ (https://setha.army.gr/). Η σωστή και πλήρης συμπλήρωση της 

αντίστοιχης αίτησης είναι αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου.  

 

   (2) Βιογραφικό σημείωμα σε έντυπη μορφή, σύμφωνα με το  

συνημμένο υπόδειγμα «3» στην παρούσα προκήρυξη, το οποίο δύναται να 

αναζητηθεί  στην ιστοσελίδα της ΣΕΘΑ (https://setha.army.gr/), στο οποίο να 

αναφέρονται κυρίως οι σπουδές, η ακαδημαϊκή, επιστημονική, ερευνητική και 

επαγγελματική δραστηριότητα, η κάθε είδους προϋπηρεσία καθώς και υπόμνημα 

επιστημονικών εργασιών, δημοσιεύσεων κλπ. Η σωστή και πλήρης συμπλήρωση 

του αντίστοιχου βιογραφικού σημειώματος είναι αποκλειστική ευθύνη του 

υποψηφίου.  

 

   (3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 περί ψευδούς δήλωσης 

σε έντυπη μορφή, σύμφωνα με το υπόδειγμα  της προκήρυξης (συνημμένο «4»), το 

οποίο δύναται να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα της ΣΕΘΑ (https://setha.army.gr/). Η 

σωστή και πλήρης συμπλήρωση της αντίστοιχης υπεύθυνης δήλωσης είναι 

αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου. 

 

   (4) Απλά Φωτοαντίγραφα των κατεχόμενων τίτλων σπουδών σε 

έντυπη μορφή. Διευκρινίζεται ότι: 

 

    α/ Αν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή 

απαιτείται επιπλέον η κατάθεση φωτοαντιγράφου του πιστοποιητικού ισοτιμίας του 

Διαπανεπιστημιακού Κέντρου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής 

(ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ) ή του πιστοποιητικού ισοτιμίας από αναγνωρισμένο ΑΕΙ του 

εσωτερικού, για τους τίτλους που έχουν αποκτηθεί πριν την ίδρυση του ΔΙΚΑΤΣΑ. 

 

    β/ Για τα εν ενεργεία μέλη ΔΕΠ δεν απαιτείται η 

προσκόμιση των αντιγράφων των τίτλων σπουδών. Απαιτείται όμως η αναλυτική 

καταγραφή του συνόλου των τίτλων στα αντίστοιχα πεδία του βιογραφικού 

σημειώματος και η συμπλήρωση του σχετικού ΦΕΚ διορισμού τους. 
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   (5) Φωτοαντίγραφα των κατεχόμενων τίτλων σπουδών 

πιστοποίησης γνώσης της ξένης γλώσσας σε άριστο επίπεδο Γ2/C2, σε έντυπη 

μορφή (απαιτείται μόνο για θέση Καθηγητή ΣΕΘΑ Βασικών Τομέων Εκπαίδευσης).  

Για τα αποδεκτά πιστοποιητικά, ο υποψήφιος μπορεί να ανατρέξει στη σχετική 

ενότητα που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ2  όπως αυτή ισχύει μετά την 

ημερομηνία γνωστοποίησης της παρούσας προκήρυξης. 

 

   (6) Πιστοποιητικά, Βεβαιώσεις Επαγγελματικής- Εκπαιδευτικής 

προϋπηρεσίας. Τα ιδιωτικά έγγραφα γίνονται δεκτά εφόσον πληρούν τις 

προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 1 του ν. 4250/14 (ΦΕΚ Α 74).  

 

   (7) Άδεια της Υπηρεσίας σε έντυπη μορφή των υπαλλήλων  που 

κατέχουν άλλη θέση στο Δημόσιο, σε ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, 

που θα τους επιτρέπει την απασχόλησή τους στη Σχολή. Σε περίπτωση που δεν 

είναι δυνατή η προσκόμιση εν λόγω άδειας μέχρι το χρόνο λήξης της προθεσμίας 

υποβολής των αιτήσεων, τότε ο υποψήφιος δύναται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση 

του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνει ότι: «έχει καταθέσει σχετική αίτηση προς 

την Υπηρεσία του, δεσμεύεται να την προσκομίσει πριν από τον ενδεχόμενο διορισμό 

του, διαφορετικά θα αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής χωρίς να υπάρξει 

ξεχωριστή ειδοποίηση από την ΣΕΘΑ». 

 

  β. Η αναζήτηση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης  τύπου Α΄ 

και αντιγράφου ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης θα γίνει από την υπηρεσία 

αυτεπάγγελτα. 

 

  γ. Όσοι επιλεγούν θα πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του 

Ν.1599/86 για τον κύριο ασφαλιστικό φορέα, τον αριθμό μητρώου ασφαλισμένου και 

τον ΑΦΜ τους. 

 

  δ. Όσοι επιλεγούν και δεν είναι Δημόσιοι υπάλληλοι ή μέλη ΔΕΠ των 

ΑΕΙ / ΑΣΕΙ, θα πρέπει στη συνέχεια να υποβάλουν πιστοποιητικό υγείας κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν. 4210/13 (ΦΕΚ Α 254). 

 

  ε. Σε περίπτωση που υποψήφιος υποβάλει υποψηφιότητα σε 

περισσότερες από μια θέσεις, υποχρεούται να υποβάλει αίτηση σε έντυπη μορφή  

για κάθε μία υποψηφιότητα ξεχωριστά. Όσον αφορά στα υπόλοιπα δικαιολογητικά 

υποβάλλονται μόνο μία φορά σε έντυπη μορφή. 

 

  στ. Οι υποψήφιοι που υποβάλουν ελλιπή ή εκπρόθεσμα 

δικαιολογητικά ή δεν έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις ή δεν αποδέχονται τους όρους 

της παρούσης, θα αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής χωρίς να υπάρξει 

ξεχωριστή ειδοποίηση από την Υπηρεσία. Επίσης, θα αποκλείονται υποψήφιοι που 

στο παρελθόν έχουν υποβάλει στη Σχολή ψευδή δικαιολογητικά κατά τον 

δειγματοληπτικό έλεγχο της παραγράφου 2β του άρθρου 1 του ν4250/2014. 

                                                           
2
 https://www.asep.gr/  (πολίτες>έντυπα – διαδικασίες> διαθέσιμα έντυπα) 
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 10. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

  α. Η υποβολή των αιτήσεων με όλα τα προαναφερόμενα 

δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή, δύναται να λάβει χώρα: 

 

   (1) Προσωπικά από τους υποψηφίους ή από νόμιμα 

εξουσιοδοτημένα προς τούτο άτομα, στην Κεντρική Γραμματεία της ΣΕΘΑ, στην 

έδρα της Σχολής επί της οδού Ευελπίδων 6 και Μουστοξύδη, εμπρόθεσμα.  

 

   (2) Με συστημένο φάκελο μέσω υπηρεσίας κρατικών 

ταχυδρομείων (ευανάγνωστη ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου) ή από courier 

στη διεύθυνση : «Σχολή Εθνικής Άμυνας, οδός Ευελπίδων 6 και Μουστοξύδη, ΤΚ 

11362, Αθήνα», εμπρόθεσμα. Σε κάθε περίπτωση διευκρινίζεται ότι, αποδεικτικό 

στοιχείο αποστολής του συστημένου φακέλου είναι η απόδειξη από το ταχυδρομείο 

ή από courier, η οποία θα πρέπει να τηρηθεί από τον ενδιαφερόμενο μέχρι την 

ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων. 

 

  β. Αντικατάσταση της αιτήσεως ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση 

τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας  

υποβολής των αιτήσεων. Δικαιολογητικά που θα κατατίθενται μετά τη λήξη 

προθεσμίας υποβολής δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 

 

  γ. Η αποστολή μηνύματος  γνωστοποίησης της επιθυμίας/πρόθεσης 

συμμετοχής με σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στη ηλεκτρονική διεύθυνση 

studiesresident@hndc.mil.gr είναι υποχρεωτική, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η 

αίτηση συμμετοχής, ώστε: 

 

   (1) Να ενημερωθεί η ΣΕΘΑ για το σύνολο των αιτήσεων, με 

έμφαση σε αυτές που θα αποσταλούν ταχυδρομικώς, για να αρχίσει εγκαίρως η 

διαδικασία επιλογής. 

 

   (2) Να ενημερώσει η ΣΕΘΑ όλους τους υποψηφίους στις 

ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις για τον προσωρινό και τον οριστικό πίνακα 

αποτελεσμάτων. 

 

  δ. Μετά την 15:00 της 14ης Ιουλίου 2017 δεν θα γίνονται δεκτές 

αιτήσεις. 

 

  ε. Οι φάκελοι των δικαιολογητικών όσων δεν επιλεγούν, θα τηρηθούν 

στη Σχολή έως το τέλος της λειτουργίας της 70ης Σειράς ΚΦ και της 8ης ΔΙΜΑ της 

ΣΕΘΑ, πλην αυτών που θα επιστραφούν στους υποψηφίους κατόπιν αιτήσεώς 

τους, οπότε και θα καταστραφούν με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. 
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 11. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

 

  α. Η αποζημίωση των ωρών διδασκαλίας του προσληφθέντος 

εκπαιδευτικού προσωπικού θα λάβει χώρα βάση του αναλυτικού προγράμματος 

σπουδών και καθορίζεται στην (ζ) σχετική ΚΥΑ που αναφέρεται στο προοίμιο της  

προκήρυξης. Σε περίπτωση τροποποίησης / κατάργησης αυτής, θα εναρμονισθεί με 

τις διατάξεις της εκάστοτε Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και  

Εθνικής Άμυνας. 

 

  β.  Στις ώρες διδασκαλίας όλων των ανωτέρω εκπαιδευτικών 

αναγκών για την 70η εκπαιδευτική σειρά ΚΦ καθώς και της 8ης ΔΙΜΑ  

συμπεριλαμβάνονται και οι ώρες για διενέργεια εξετάσεων, επίβλεψη και διόρθωση  

γραπτών, ατομικών διατριβών, εργασιών και διεκπεραίωση λοιπού εκπαιδευτικού 

έργου όπως καθορίζεται παρακάτω: 

 

   (1) Μία (1) ώρα διδασκαλίας ανά 10 γραπτά εξετάσεων. 

 

   (2) Μία (1) ώρα  διδασκαλίας ανά 4 ατομικές εργασίες. 

 

   (3) Τρεις (3) ώρες διδασκαλίας ανά ατομική διατριβή. 

 

 12. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

  α. Τα αποτελέσματα της επιλογής του εκπαιδευτικού προσωπικού 

(προσωρινός πίνακας επιλεγέντων και πίνακας επιλαχόντων) για την κάλυψη των 

εκπαιδευτικών αναγκών της ΣΕΘΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, θα 

ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας: 

 

   (1) Στην ιστοσελίδα της Σχολής (https://setha.army.gr/). 

 

   (2) Στον πίνακα ανακοινώσεων της Κεντρικής Γραμματείας της 

ΣΕΘΑ. 

 

  β. Τα οριστικά αποτελέσματα (οριστικός πίνακας και πίνακας 

επιλαχόντων) θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την 

εξέταση τυχόν ενστάσεων, με τους ακόλουθους τρόπους: 

 

   (1) Στο διαδίκτυο στο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

 

   (2) Στην ιστοσελίδα της Σχολής (https://setha.army.gr/). 

 

   (3) Στον πίνακα ανακοινώσεων της Κεντρικής Γραμματείας της 

ΣΕΘΑ. 

 

  γ. Σε περίπτωση μη προσέλευσης του επιλεγέντος για ανάληψη 

υπηρεσίας, λόγω κωλύματος ή/και αποχώρησής του προ της λήξης της χρονικής 

https://setha.army.gr/
https://setha.army.gr/
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διάρκειας της απασχόλησής του, ή ακόμα, λόγω ανεπαρκούς διαθεσιμότητας 

συγκριτικά με τις απαιτούμενες ώρες και ημέρες απασχόλησης, σύμφωνα με το 

πρόγραμμα και τις ανάγκες της ΣΕΘΑ, η Σχολή διατηρεί, μονομερώς το δικαίωμα 

αντικατάστασης του επιλεγέντος από τον επόμενο επιλαχόντα, με σχετική απόφαση 

της Διοίκησης της ΣΕΘΑ. 

 

 13. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

 

  α. Η κατάθεση των ενστάσεων γίνεται είτε αυτοπροσώπως από τον 

ενδιαφερόμενο προσωπικά ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο προς τούτο, άτομο, στην 

έδρα της Σχολής (Κεντρική Γραμματεία της ΣΕΘΑ) είτε με συστημένες επιστολές, 

μέσω υπηρεσίας των Κρατικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών ταχυδρομικών 

υπηρεσιών (Courier) είτε με μηχανικό μέσο (τηλεομοιοτυπία στον αριθμό 210 889 

6545 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση 

(studiesresident@hndc.mil.gr ).  

 

  β. Οι ενστάσεις των υποψηφίων δύνανται να υποβάλλονται εντός 10 

ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης του προσωρινού 

πίνακα επιλεγέντων στην ιστοσελίδα της Σχολής (https://setha.army.gr/). Μετά την 

παρέλευση των 10 ημερολογιακών ημερών, οι ενστάσεις θα είναι εκπρόθεσμες και 

ως εκ τούτου θα απορρίπτονται.  

 

  γ. Κατ’ εξαίρεση οι υποψήφιοι που θα υποβάλουν την ένσταση με 

μηχανικό μέσο, θα πρέπει το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη λήξη της 

προθεσμίας να υποβάλουν έγγραφο που θα φέρει την ιδιόχειρη υπογραφή τους και 

θα έχει όμοιο περιεχόμενο με αυτό το οποίο παρέλαβε με μηχανικό μέσο η Σχολή, 

άλλως η ένσταση - προσφυγή θα είναι απαράδεκτη ως εκπρόθεσμη. 

 

  δ. Ο κοινοποιημένος οριστικός Πίνακας προσληφθέντων δεν 

επιδέχεται περαιτέρω ενστάσεων. 

 

 14. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ 

 

  Η ΣΕΘΑ δύναται να προβεί σε επανάληψη της διαδικασίας μόνο για τις 

θέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού που δεν καλύφθηκαν λόγω μη συμμετοχής ή 

αποκλεισμού των υποψηφίων. Σε περίπτωση που στην επαναπροκήρυξη δεν 

υφίσταται κάλυψη θέσης, είναι δυνατή η πρόσκληση μετά από πρόταση του 

εκπαιδευτικού συμβουλίου της Σχολής και έγκριση του ΓΕΕΘΑ, εξωτερικού ομιλητή 

κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 12 και 14 του οργανισμού της Σχολής. 

 

 15. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

  α. Η παρούσα προκήρυξη δημοσιεύεται: 

 

mailto:tmekpe@hndc.mil.gr
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   (1) Στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια» 

(https://diavgeia.gov.gr). 

 

   (2) Στην ιστοσελίδα της Σχολής Εθνικής Άμυνας 

(https://setha.army.gr). 

 

   (3) Στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ 

(http://www.geetha.mil.gr/el/briefing-el/prokirixeis-el.html) 

 

   (4) Στον πίνακα ανακοινώσεων της Κεντρικής Γραμματείας της 

ΣΕΘΑ. 

 

  β. Περίληψη της παρούσας προκήρυξης δημοσιεύεται στον έντυπο 

τύπο και συγκεκριμένα σε τέσσερις (4) ημερήσιες εφημερίδες πανελλαδικής 

κυκλοφορίας. 

 

  γ. Λοιπές πληροφορίες και λεπτομέρειες παρέχονται από την ημέρα 

δημοσίευσης της προκήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης παραλαβής των 

αιτήσεων από: 

 

   (1) Τη Σχολή Εθνικής Άμυνας στο Τμήμα Εκπαίδευσης της 

ΣΕΘΑ, κάθε εργάσιμη ημέρα από 09:00 έως 15:00. 

 

   (2) Στα τηλέφωνα: 210-8896510, 210-8896509 και στον αριθμό 

τηλεομοιοτυπίας 210-8896545. 

 

   (3) Κατόπιν αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση 

studiesresident@hndc.mil.gr . 

 

 

    Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

    ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 

 
 

 

Συνημμένα 

1. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών ΣΕΘΑ 2017 – 2018  (διάστημα από 7η έως και 

33η Εκπαιδευτική Εβδομάδα Κανονικής Φοίτησης) 

2. Υποδείγματα Αιτήσεων (Α1, Α2) 

3. Υποδείγματα Βιογραφικού Σημειώματος (Β1, Β2)  

4. Υποδείγματα Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν1599/1986 (Γ1, Γ2, Γ3) 

5. Υπόδειγμα Περιγράμματος Διαλέξεων 

https://diavgeia.gov.gr/
https://setha.army.gr/
http://www.geetha.mil.gr/el/briefing-el/prokirixeis-el.html
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Συνημμένο «1»  
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΠΟΥΔΩΝΣΕΘΑ 2017-2018 
(Διάστημα από 7η έως 33η Εκπαιδευτική Εβδομάδα Κανονικής Φοίτησης) 

 
 
 
 

 

  BΑΣΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 1 «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ»:   
   

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:  3ΕΕ  

Από 9/10/2017 έως 27/10/2017  
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A/Α 7η ΕΕ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ – ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ / ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ 

ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ  ΧΩΡΩΝ 
ΩΡΕ

Σ 
ΔΣΕΟ ΗΜΕΡΑ 

Μη 
Αμοιβ 

24 
9/10 

Η συμβολή της ιστορίας ως μεθοδολογικού εργαλείου στην κατανόηση του 
κόσμου.          (ΚΣΒΤ) 

1 
 

Δ 
 

25  
Αμερικανική Επανάσταση: Η γέννηση του Αμερικανικού Έθνους και του 
Αμερικανικού Πολιτικού Συστήματος      (ΚΣΒΤ) 

2 
 

Δ 
 

26  
Γαλλική Επανάσταση και οι Ναπολεόντειοι πόλεμοι                                         (ΚΣΒΤ) 1 

 
Δ 

 

27 
  

Φιλελευθερισμός Εθνικισμός και επαναστάσεις στην Ευρώπη 19ος -20ος 
αιώναςμε έμφαση στα Βαλκάνια                                                                           (ΚΣΒΤ) 

2 
 

Δ 
 

28 
10/10 Στρατηγικές ειρήνης στην Ευρώπη (1815-1915)                                                 (ΚΣΒΤ) 2   ΤΡ 

 

29 
  Ελληνική Επανάσταση : Εθνικές Στρατηγικές και ευρωπαϊκή πολιτική           (ΚΣΒΤ) 2 2 ΤΡ 

 

30 
11/10 Το πολιτειακό ζήτημα στην Ελλάδα: 19ος και 20ος αιώνας   (ΚΣΒΤ) 2 

 
ΤΕ 

 

31  
Η Μεγάλη Ιδέα                                                                                                         (ΚΣΒΤ) 2   ΤΕ 

 

32 
  Βαλκανικοί πόλεμοι: Ανάλυση                                                                               ΚΣΒΤ) 2   ΤΕ 

 

33 
12/10 Στρατηγικές επιλογές του Α΄ ΠΠ                                                                           (ΚΣΒΤ) 2   ΠΕ 

 

34 
  Η Ελλάδα στον Α΄ ΠΠ                                                                                             (ΚΣΒΤ) 2 2 ΠΕ 

 

35 
13/10 Εθνικός διχασμός: Σχέση στρατού, πολιτικής και κοινωνίας                           (ΚΣΒΤ) 2   ΠΑΡ 

 

36 
  Μικρασιατική εκστρατεία: Ανάλυση                            (ΚΣΒΤ) 2   ΠΑΡ 

 

 

  ΣΥΝΟΛΟ 24 4    
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A/A 8η ΕΕ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ – ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ / ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ 

ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ  ΧΩΡΩΝ 
ΩΡΕ

Σ 
ΔΣΕΟ ΗΜΕΡΑ 

 
Μη 

Αμοιβ 

37 
16/10 Πόλεμος και Ειρήνη στην Ευρώπη του  Μεσοπολέμου                         (ΚΣΒΤ) 2   Δ 

 

38 
  Ανορθόδοξοι πόλεμοι στην Ελλάδα: Μακεδονικός Αγώνας , Κυπριακό (ΚΣΒΤ) 2   Δ 

 

39 
17/10 Στρατηγικές του Β΄ ΠΠ                                                               (ΚΣΒΤ) 2   ΤΡ 

 

40 
  Η Ελλάδα στην Κατοχή                                                          (ΚΣΒΤ) 2 2 ΤΡ 

 

41 
18/10 Ελληνικός Εμφύλιος πόλεμος: Ανάλυση                            (ΚΣΒΤ) 2   ΤΕ 

 

42 
  Η Ελλάδα στο Ψυχρό Πόλεμο                                       (ΚΣΒΤ) 2   ΤΕ 

 

43 
19/10 Ψυχρός πόλεμος και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση     (ΚΣΒΤ) 2   ΠΕ 

 

44 
  Ελλάδα – Ευρώπη: Στρατηγικές Ολοκλήρωσης και Εκσυγχρονισμού             (ΚΣΒΤ) 2 2 ΠΕ 

 

45 
20/10 Ο ρόλος του στρατού στην μεταπολεμική περίοδο      (ΚΣΒΤ) 2   ΠΑΡ 

 

46 
  

Ανάμεσα στη Διεθνή Ύφεση και στο Ψυχρό Πόλεμο (1968 – 1987) 
(ΚΣΒΤ) 

2   ΠΑΡ 
 

 

  ΣΥΝΟΛΟ 20 4    
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A/A 9η ΕΕ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ  ΧΩΡΩΝ 
ΩΡΕ

Σ 
ΔΣΕΟ ΗΜΕΡΑ 

 
Μη 

Αμοιβ 

47 

23/10 
Η Ελλάδα στο τέλος του 20ου αιώνα: Από τον Ψυχρό Πόλεμο στην εποχή της 
Παγκοσμιοποίησης                                                                 (ΚΣΒΤ) 

2   Δ 

 
 

48 
  

Παγκοσμιοποίηση, δημοκρατία και η αμφισβήτηση των ελίτ στην Ευρώπη και στις 
ΗΠΑ                                                                                                                         (ΚΣΒΤ) 

2   Δ 
 

49 
24/10 Ιστορική Ανασκόπηση Μουσουλμανικής Μειονότητας Θράκης          (ΕΞ.ΟΜ.) 2 

 
ΤΡ 

 

50 

24/10 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΕΘΑ ΚΑΙ  
ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» 

(4 ΕΞ.ΟΜ. – panel discussion) 
Αντικείμενα: 
α. Συνθήκη  Λωζάννης 
β. Ιστορική Ανασκόπηση Κυπριακού Ζητήματος                                                                                   

3   ΤΡ 

 

51 
25/10 Ελληνική Διασπορά στα Βαλκάνια                        (ΕΞ.ΟΜ.) 

2 
  

ΤΕ 
 

52  
Ιστορική ανασκόπηση ελληνικών μειονοτήτων σε όμορες χώρες                (ΕΞ.ΟΜ.) 2 2 ΤΕ 

 

53 
26/10 Επίσκεψη  στην εταιρεία MOTOR-OIL 6   ΠΕ 

◙ 

54 
27/10 Κριτική 1ου ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 2   ΠΑ 

◙ 

55 
  Εξετάσεις 1ου ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 3   ΠΑ 

◙ 

 

  ΣΥΝΟΛΟ 24 2    
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BΑΣΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 2  
«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ – ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΠΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:  8ΕΕ  

Από 30/10/2017 έως 21/12/2017  

ΑΔΑ: ΩΨΩΜ6-ΘΒΦ
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A/A 10η ΕΕ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΩΡΕΣ ΔΣΕΟ ΗΜΕΡΑ 
 

Μη 
Αμοιβ 

56 

30/10 
Εισαγωγή στην Γεωπολιτική/Διάκριση Γεωπολιτικής - Γεωστρατηγικής – 
Ορισμοί - Γεωοικονομία         (ΕΔΠ) 

2   Δ 

 
 

57 

 

Οι  θεμελιωτές της γεωπολιτικής (Ratzel, Kjellén, Haushofer, Mackinder, 
Spykman, VidaldeLaBlache, AlbertDemangeon, JaquesAnsel, YvesLacoste, 
Mahan, deSeversky)  και οι  Σχολές Γεωπολιτικής (Γερμανική – Αγγλοσαξωνική – 
Γαλλική)                                                                                                (ΕΔΠ)  

2   Δ 

 

58 
31/10 Προτεινόμενη μεθοδολογία γεωπολιτικής ανάλυσης    (ΕΔΠ) 4   ΤΡ 

 

59  
Γεωπολιτική Ανάλυση του Κουρδικού στην ευρύτερη Μέση Ανατολή (1ο 
Γεωπολιτικό Παράδειγμα)                                                              (ΕΔΠ) 

2   ΤΡ 
 

60 
1/11 Η Γεωπολιτική των Θρησκειών – Ισλαμικές Οργανώσεις   (ΕΔΠ) 2  ΤΕ 

 

61 

  
Γεωπολιτική Ανάλυση του Ισλαμιστικού Κινήματος στην ευρύτερη Μέση Ανατολή 
και ο ρόλος της Τουρκίας (2ο Γεωπολιτικό Παράδειγμα)   (ΕΔΠ) 

2 2 ΤΕ 

 

62 
2/11 

Γεωπολιτική Ανάλυση της δράσης της Ρωσίας στη Συρία (3ο Γεωπολιτικό 
Παράδειγμα)                                                     (ΕΔΠ) 

2   ΠΕ 
 

63 

  
Γεωπολιτική Ανάλυση της κλιματικής αλλαγής,  των επιπτώσεων του Αρκτικού 
Κύκλου και της νέας διεθνούς ανακατανομής ισχύος (4ο Γεωπολιτικό 
Παράδειγμα)                               (ΕΔΠ) 

2   ΠΕ 

 

64 

3/11 Ελληνική ΑΟΖ και Στρατηγική       (ΕΔΠ) 2  ΠΑΡ 

 

65 

3/11 
Γεωπολιτική Ανάλυση των ΑΟΖ στην ΝΑ Μεσόγειο μεταξύ Ελλάδος-Κύπρου-
Ισραήλ-Αιγύπτου (5ο Γεωπολιτικό Παράδειγμα)                                               (ΕΔΠ) 

2 2 ΠΑΡ 

 

 

  ΣΥΝΟΛΟ 22 4    

ΑΔΑ: ΩΨΩΜ6-ΘΒΦ



7 
 

 

A/A 11η ΕΕ ΘΕΩΡΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥ – ΜΕΓΑΛΟΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΩΡΕΣ ΔΣΕΟ ΗΜΕΡΑ 
Μη 

Αμοιβ 

66 
6/11 Φιλοσοφία Πολέμου (φύση, χαρακτήρας, αίτια πολέμου)                      (ΚΣΒΤ) 2   Δ 

 

67 
  Νίκη, ήττα και τερματισμός του πολέμου                                    (ΚΣΒΤ) 2   Δ 

 

68 
7/11 Μεγάλοι Θεωρητικοί του Πολέμου: Θουκυδίδης             (ΚΣΒΤ) 2 

 
ΤΡ 

 

69  
Μεγάλοι Θεωρητικοί του Πολέμου: Clausewitz             (ΚΣΒΤ) 2 2 ΤΡ 

 

70 
8/11 Μεγάλοι Θεωρητικοί του Πολέμου: SunTzu             (ΚΣΒΤ) 2   ΤΕ 

 

71 
 Διαφορές στη Στρατιωτική Στρατηγική Σκέψη των Clausewitz, SunTzu    (ΕΞ. ΟΜ.) 2  ΤΕ 

 

72 

9/11 
Μεγάλοι Θεωρητικοί του Πολέμου - Κονδύλης Ανάλυση Γεωπολιτικών και 
Στρατηγικών Παραμέτρων ενός Ελληνο-Τουρκικού Πολέμου:                       (ΚΣΒΤ) 

 
2 

 
2 

ΠΕ 

 

73 
74 

10/11 

ΗΜΕΡΙΔΑ(3 ΕΞ.ΟΜ. – panel discussion) 
 
Αντικείμενα: 
α. Αιτίες παρακμής της σύγχρονης Ελλάδας κατά τον Κονδύλη 
β. Στρατηγική Κουλτούρα και Τουρκικός Αναθεωρητισμός                                 

3   ΠΑΡ 

 

 

  ΣΥΝΟΛΟ 17 4    

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

ΑΔΑ: ΩΨΩΜ6-ΘΒΦ



8 
 

A/A 12η ΕΕ ΜΕΓΑΛΟΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ - ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΩΡΕΣ ΔΣΕΟ ΗΜΕΡΑ 
Μη 

Αμοιβ 

75 
13/11 

Μεγάλοι Θεωρητικοί του Πολέμου: Jomini, LiddellHart – Delbruck, Fuller, 
Machiavelli, Φρειδερίκος ο Μέγας, Ναπολέων, Mahan–Corbett,Douhet – Mitchell, 
MartinVanCreveld                                                                                                (ΚΣΒΤ) 

4   Δ 
 

76 
14/11 

Ανταρτοπόλεμος (επαναστατικός Πόλεμος) – MaoTse –Tung , CheGuevara 
                                                                                                                               (ΚΣΒΤ) 

4 2 ΤΡ 
 

77 
15/11 

Μεγάλοι Θεωρητικοί του Πολέμου: MartinVanCreveld(Η μεταμόρφωση Πολέμου) 
                                      (ΕΞ.ΟΜ.) 

2  2 ΤΕ 
 

78 
16/11 

Επανάσταση στις Στρατιωτικές Υποθέσεις (RMA) και σύγχρονες τάσεις 
Στρατηγικής μετά την πτώση του τείχους                      (ΕΞ.ΟΜ.) 

2 
 

ΠΕ 
 

79 
 Νέες Τεχνολογίες και Στρατηγική                                                                    (ΕΞ.ΟΜ.) 2  ΠΕ 

 

80 
17/11 Νέα Οπλικά Συστήματα και η στρατηγική τους σχεδίαση                            (ΕΞ.ΟΜ.) 4  ΠΑΡ 

 

 

    18 4    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΨΩΜ6-ΘΒΦ
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A/A 13η ΕΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΥΨΗΛΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΩΡΕΣ ΔΣΕΟ ΗΜΕΡΑ 
Μη 

Αμοιβ 

81 

20/11 
Βασικές Έννοιες Στρατηγικής  (ορισμοί / επίπεδα / άμεση - έμμεση προσέγγιση /  
εκμηδένιση -εξουθένωση / φθορά –ελιγμός / αποτροπή – πειθαναγκασμός κλπ).
 (ΚΣΒΤ) 

4   Δ 

 

82  
Συντελεστές Ισχύος Εθνικής Στρατηγικής               (ΚΣΒΤ) 2   Δ 

 

83 
21/11 ΑΡΓΙΑ (ΕΟΡΤΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ)     ΤΡ 

 

84 
22/11 Έξυπνη – Σκληρή – Μαλακή Ισχύς (Smart- hard – softPower)            (ΚΣΒΤ) 2 2 ΤΕ 

 

85 
23/11 Μεθοδολογία Στρατηγικής Ανάλυσης              (ΚΣΒΤ) 2  ΠΕ 

 

86  
Στρατηγική Ανάλυση Ιστορικών αντιπαραθέσεων στα επίπεδα της Υψηλής και 
Στρατιωτικής Στρατηγικής (μεθοδολογία)                               (ΕΞ. ΟΜ.) 

2 2 ΠΕ 
 
 

87 
24/11 Πυρηνική Ισχύς και Στρατηγική               (ΚΣΒΤ) 4   ΠΑΡ 

 

88 
 Υψηλή Στρατηγική Μικρών Χωρών                                                                (ΕΞ. ΟΜ.) 2  ΠΑΡ 

 

 

  ΣΥΝΟΛΟ 18 4    

 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΨΩΜ6-ΘΒΦ



10 
 

A/A 14η ΕΕ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΩΡΕΣ ΔΣΕΟ ΗΜΕΡΑ 
Μη 

Αμοιβ 

89 
27/11 Χερσαία Ισχύς και Στρατηγική                                                                 (ΕΞ.ΟΜ.) 4   Δ 

 

90 
28/11 Θαλάσσια/Ναυτική Ισχύς και Στρατηγική          (ΕΞ.ΟΜ.) 4 2 ΤΡ 

 

91 
29/11 Αεροπορική Ισχύς και Στρατηγική                                                                 (ΕΞ.ΟΜ.) 4 2  ΤΕ 

 

92 
30/11 

Στρατηγική  Ανάλυση αντιπάλων κατά τον Πελοποννησιακό Πόλεμο 
(Θουκυδίδης)               (ΕΞ.ΟΜ.) 

4 
 

ΠΕ 
 

93 
1/12 

Στρατηγική  Ανάλυση αντιπάλων – Ελλάδος κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους
                                                                                 (ΕΞ.ΟΜ.) 

4   ΠΑ 
 

 

  ΣΥΝΟΛΟ 20 4    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

ΑΔΑ: ΩΨΩΜ6-ΘΒΦ
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A/A 15η ΕΕ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΩΡΕΣ ΔΣΕΟ ΗΜΕΡΑ 
Μη 

Αμοιβ 

94 
4/12 Στρατηγική  Ανάλυση αντιπάλων – Ελλάδος κατά τον Α΄ΠΠ         (ΕΞ.ΟΜ.) 2   Δ 

 

95 
 Αξιολόγηση Στρατηγικής της Ελλάδος στη Μικρασιατική Εκστρατεία        (ΕΞ.ΟΜ.) 2  Δ 

 

96 
5/12 Στρατηγική  Ανάλυση αντιπάλων Ελλάδος κατά τον Β΄ΠΠ         (ΕΞ.ΟΜ.) 2 2 ΤΡ 

 

97 
6/12 

Επίσκεψη  στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής 
Αστυνομίας (ΔΕΕ)  

6   ΤΕ 
 

◙ 

98 
7/12 

Στρατηγική Ανάλυση συγκρούσεων ασθενούς – ισχυρού αντιπάλου         (ΕΞ.ΟΜ.) 
2 

 
ΠΕ 

 

99  
Στρατηγική  Ανάλυση αντιπάλων στον Πόλεμο Αιγύπτου - Ισραήλ (1973)  
                                                                                                                            (ΕΞ.ΟΜ.) 

2 2 ΠΕ 
 

100 
8/12 Στρατηγική  Ανάλυση αντιπάλων  κατά το Ψυχρό Πόλεμο         (ΕΞ.ΟΜ.) 4   ΠΑΡ 

 

 

  ΣΥΝΟΛΟ 20 4    

ΑΔΑ: ΩΨΩΜ6-ΘΒΦ



12 
 

A/A 16η ΕΕ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΩΡΕΣ ΔΣΕΟ ΗΜΕΡΑ 
Μη 

Αμοιβ 

101 
11/12 

Στρατηγική  Ανάλυση αντιπάλων στον πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας - Κοσσόβου
                 (ΕΞ.ΟΜ.) 

4   Δ 
 

102 
12/12 

Στρατηγική  Ανάλυση αντιπάλων στον 1ο πόλεμο του ΙΡΑΚ (1991) και στο 2ο 
πόλεμο του ΙΡΑΚ (2003)              (ΕΞ.ΟΜ.) 

4 2 ΤΡ 
 

103 

13/12 
Στρατηγική  Ανάλυση αντιπάλων στον πόλεμο του Αφγανιστάν με την ΕΣΣΔ 
(1979 – 89) και με το ΝΑΤΟ (2001 – 14)                                            (ΕΞ.ΟΜ.) 

4   ΤΕ 

 

104 
14/12 

Υβριδικοί Πόλεμοι – Στρατηγική Ανάλυση της περίπτωσης της Ρωσίας /  
Ουκρανίας                          (ΕΞ.ΟΜ.) 

4 2 ΠΕ 
 

105 
15/12 Στρατηγική Ανάλυση του Ισλαμικού Κράτους (ISIS/ISIL)        (ΕΞ.ΟΜ.) 4   ΠΑΡ 

 

 

  ΣΥΝΟΛΟ 20 4    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

      

 

ΑΔΑ: ΩΨΩΜ6-ΘΒΦ
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A/A 17η ΕΕ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ       
Μη 

Αμοιβ 

106 
18/12 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ  
(2 έως 3 Εξωτερικοί Ομιλητές – paneldiscussion) 

3  Δ 
 

107 
19/12 Ανάλυση Στρατηγικού Δόγματος ΗΠΑ                                                         (ΕΞ.ΟΜ.) 2 

 
ΤΡ 

 

108  
Ανάλυση Στρατηγικού Δόγματος Ρωσίας                                                   (ΕΞ.ΟΜ.) 2 2 ΤΡ 

 

109 
20/12 Ανάλυση Στρατηγικού Δόγματος Κίνας                                                       (ΕΞ.ΟΜ.) 2   ΤΕ 

 

110 
  Ανάλυση Στρατηγικού Δόγματος Τουρκίας                                                 (ΕΞ.ΟΜ.) 2 2 ΤΕ 

 

111 
21/12 Κριτική 2ου ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 1   ΠΕ 

◙ 

112 
  Εξετάσεις 2ου ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 3   ΠΕ 

◙ 

 

22/12 ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ     ΠΑΡ  

 

    15 4   
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

ΑΔΑ: ΩΨΩΜ6-ΘΒΦ
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A/A 18η ΕΕ          

  25/12 ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ     Δ  

  26/12 ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ     ΤΡ  

  27/12 ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ     ΤΕ  

  28/12 ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ     ΠΕ  

  29/12 ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ     ΠΑΡ  

A/A 19η ΕΕ          

  1/1 ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ     Δ  

  2/1 ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ     ΤΡ  

  3/1 ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ     ΤΕ  

  4/1 ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ     ΠΕ  

  5/1 ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ     ΠΑΡ  

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΨΩΜ6-ΘΒΦ
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BΑΣΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 3 

«ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ»:   
  

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:  8ΕΕ  

Από 8/1/2018 έως 2/3/2018  

 
 

 
 

ΑΔΑ: ΩΨΩΜ6-ΘΒΦ
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A/A 20η ΕΕ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΩΡΕΣ ΔΣΕΟ ΗΜΕΡΑ 
Μη 

Αμοιβ 

113 

8/1 
Αναδρομή  στην εξέλιξη του διακρατικού συστήματος – Οι Διεθνείς Σχέσεις και ο 
μεταβαλλόμενος κόσμος των Κρατών      (ΕΔΠ) 

2   Δ 

 

114 

  
Η επιστήμη των Διεθνών Σχέσεων -  Ο Ουτοπικός Φιλελευθερισμός– 
Στρουκτουραλισμός                                                                                               (ΕΔΠ) 

2   Δ 

 

115 

9/1 Ρεαλισμός (Κλασικός  –Νεοκλασικός – Στρατηγικός -  Νεορεαλισμός)            (ΕΔΠ) 4 2 ΤΡ 

 

116 

10/1 
Φιλελευθερισμός (Κοινωνιολογικός, Αλληλεξάρτησης, Θεσμικός, Δημοκρατικός, 
Νεορεαλιστικές Κριτικές).                                                                        (ΕΔΠ) 

4 2 ΤΕ 

 

117 

11/1 
Διεθνής Κοινωνία – Αγγλική Σχολή  (Τάξη και Δικαιοσύνη, Πολιτική πράξη και 
ευθύνη, Εθνική ευθύνη, Διεθνής ευθύνη, ανθρωπιστική ευθύνη, ιστορικά 
παραδείγματα ).                                                               (ΕΔΠ) 

2   ΠΕ 

 

118 
  

Διεθνής Πολιτική Οικονομία: (Κλασικές Θεωρίες, Μερκαντιλισμός, Οικονομικός 
Φιλελευθερισμός, Μαρξισμός)       (ΕΔΠ) 

2   ΠΕ 
 

119 
  

Διεθνής Πολιτική Οικονομία: Σύγχρονοι Θεωρητικοί Προβληματισμοί – Κλασικές 
και Θετικισκιστικές Προσεγγίσεις – συμπεριφορισμός.                           (ΕΔΠ) 

2   ΠΕ 
 

120 

12/1 
Μεταθετικιστικές Προσεγγίσεις: Κριτική Θεωρία, Μεταμοντερνισμός, 
Κονστρουκτιβισμός                          (ΕΔΠ) 

4   ΠΑΡ 

 

 

  ΣΥΝΟΛΟ 22 4    

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

ΑΔΑ: ΩΨΩΜ6-ΘΒΦ
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A/A 21η ΕΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΩΡΕΣ ΕΟ ΗΜΕΡΑ 
Μη 

Αμοιβ 

121 

15/1 
Η σύγχρονη δομή του διεθνούς συστήματος: από τη Βεστφαλία στο συλλογικό 
σύστημα ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών                     (ΕΞ.ΟΜ.) 

2   Δ 

 

122 
  Οι δρώντες του διεθνούς συστήματος                                                (ΕΞ.ΟΜ.) 2   Δ 

 

123 
16/1 Διεθνείς οργανισμοί: ΝΑΤΟ                                                                             (ΕΞ.ΟΜ.) 2   ΤΡ 

 

124 
  Ο ρόλος της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ                                                                        (ΥΠΕΞ) 2 2 ΤΡ 

 

125 
17/1 Διεθνείς οργανισμοί: ΕΕ               (ΕΞ.ΟΜ.) 2   ΤΕ 

 

126 
  Ο ρόλος της Ελλάδας στην ΕΕ                                                                           (ΥΠΕΞ) 2 2 ΤΕ 

 

127 
18/1 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ  
(2 έως 3 Εξωτερικοί Ομιλητές – paneldiscussion) 

3   ΠΕ 
 

128 
19/1 Διεθνείς οργανισμοί: ΟΗΕ  -   ΟΑΣΕ                                                       (ΕΞ.ΟΜ.) 2   ΠΑΡ 

 

129 
  Ο ρόλος της Ελλάδας στον ΟΗΕ  - ΟΑΣΕ                                                          (ΥΠΕΞ) 2   ΠΑΡ 

 

 

  ΣΥΝΟΛΟ 19 4    

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

ΑΔΑ: ΩΨΩΜ6-ΘΒΦ
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A/A 22η ΕΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΑΠΕΙΛΕΣ – ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ) ΩΡΕΣ ΔΣΕΟ ΗΜΕΡΑ 
Μη 

Αμοιβ 

130 22/1 Τι είναι το Ισλάμ ως Δίκαιο                                                                               (ΕΞ.ΟΜ.) 2   Δ  

131 
  Το Χαλιφάτο ως Ισλαμική Διακυβέρνηση            (ΕΞ.ΟΜ.) 2   Δ 

 

132  
Το Νομικό Καθεστώς του Ιερού Πολέμου του Ισλάμ                          (ΕΞ.ΟΜ.) 2   Δ 

 

133 
23/1  Διαφορές Σιϊτών και Σουνιτών                                                                         (ΕΞ.ΟΜ.) 2   ΤΡ 

 

134 
  Το εξτρεμιστικό Ισλάμ και Θρησκευτικός Φονταμενταλισμός                      (ΕΞ.ΟΜ.) 2   ΤΡ 

 

135  
Εσωτερικές προκλήσεις εθνικής ασφαλείας: Μετανάστευση          (ΕΞ.ΟΜ.) 2   ΤΡ 

 

136 

24/1  Προκλήσεις ασφαλείας: Ενέργεια, Νερό, Τρόφιμα, Κλιματική Αλλαγή       (ΕΞ.ΟΜ.) 2 
 

ΤΕ 

 

137  
Εσωτερικές προκλήσεις εθνικής ασφαλείας: Οργανωμένο έγκλημα, Τρομοκρατία 
και Ένοπλες ομάδες               (ΕΞ.ΟΜ.) 

2 2  ΤΕ 
 

138 
 25/1 Η δημογραφική κρίση Ευρώπης και Ελλάδας           (ΕΞ.ΟΜ.) 2 

 
ΠΕ 

 

139  
Ασύμμετρες Απειλές                                                                                         (ΕΞ.ΟΜ.) 2 2  ΠΕ 

 

140 
26/1 

Countering the changing threat of international terrorism          
                                                                                (Professor of Plymouth University)       

2   ΠΑΡ 
 

◙ 

141 
  Κυβερνοπόλεμος –Κυβερνοασφάλεια                                            (ΕΞ.ΟΜ.) 4   ΠΑΡ 

 

 

  ΣΥΝΟΛΟ 26 4    

 
 

     

 

ΑΔΑ: ΩΨΩΜ6-ΘΒΦ
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A/A 23η ΕΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ  ΩΡΕΣ ΔΣΕΟ ΗΜΕΡΑ 
Μη 

Αμοιβ 

142 
29/1 

Το διεθνές δίκαιο και οι διεθνείς σχέσεις: από την κυριαρχία στη δικαιοσύνη 
                                                                                                                                 (ΕΔΠ) 

2   Δ 
 

143 
  Σχέση ανάμεσα στο διεθνές και εσωτερικό δίκαιο              (ΕΔΠ) 2   Δ 

 

144 
30/1 Θέματα ιεραρχίας κανόνων διεθνούς δικαίου                                                    (ΕΔΠ) 2   ΤΡ 

 

145 
  

Ανθρωπιστικό δίκαιο που εφαρμόζεται σε ένοπλες συρράξεις – Δίκαιο του 
πολέμου                     (ΕΔΠ) 

2 2 ΤΡ 
 

146 

31/1 
Πρακτική εφαρμογή ορισμού στρατιωτικού στόχου, αναλογικότητας και 
προφυλάξεων κατά την επίθεση                                           (ΕΔΠ) 

2   ΤΕ 

 

147 
  

Η δικαιϊκή αντιμετώπιση της διεθνούς τρομοκρατίας από διεθνείς οργανισμούς 
                                                                                                                                  
(ΕΔΠ) 

2 2 ΤΕ 
 

148 1/2 Επίσκεψη στη ΒτΕ 4   ΠΕ ◙ 

149 
2/2 

Διεθνείς Δικαιοπραξίες (Δίκαιο των Διεθνών Συνθηκών, Μονομερείς διακηρύξεις, 
Μνημόνια Συνεννόησης)                                                                                       (ΕΔΠ) 

2   ΠΑΡ 
 

150 
  Διεθνής Διαιτησία και διπλωματικές μέθοδοι επίλυσης  των διαφορών         (ΕΔΠ) 2   ΠΑΡ 

 

 

  ΣΥΝΟΛΟ 20 4    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

ΑΔΑ: ΩΨΩΜ6-ΘΒΦ



20 
 

A/A 24η ΕΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΩΡΕΣ ΔΣΕΟ ΗΜΕΡΑ 
Μη 

Αμοιβ 

151 
5/2 Το δίκαιο της θάλασσας                                                                                   (ΕΞ.ΟΜ.) 2   Δ 

 

152 
  Οριοθέτηση Ελληνικών Θαλασσίων Ζωνών                                                  (ΕΞ.ΟΜ.) 2   Δ 

 

153 
6/2 Το δίκαιο του αέρα                                                                                            (ΕΞ.ΟΜ.) 2   ΤΡ 

 

154 
  Το καθεστώς της ναυτικής και της αεροπορικής έρευνας και διάσωσης   (ΕΞ.ΟΜ.) 2 2 ΤΡ 

 

155 

7/2 
Το Διεθνές Δικαστήριο και η ενδεχόμενη προσφυγή ελληνικών υποθέσεων 
(υφαλοκρηπίδα, υπόθεση Σκοπίων, γερμανικές επανορθώσεις κτλ)         (ΕΞ.ΟΜ.) 

2   ΤΕ 

 

156 
  

Το Διεθνές Δίκαιο και η Λειτουργία του στις Ελληνοτουρκικές Σχέσεις (1974-2004)  
                 (ΕΞ.ΟΜ.) 

2 2 ΤΕ  
 

157 8/2 Επίσκεψη στο Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Ε-Δ 6   ΠΕ ◙ 

158 
9/2 

Νομικό πλαίσιο Μετανάστευσης – Πολιτικής Ασύλου -   Δίκαιο Μειονοτήτων και 
αποσχιστικές τάσεις                                                                                         (ΕΞ.ΟΜ.) 

3   ΠΑΡ 
 

159 
  

Συνθήκη Schengen και Διαδικασία εισόδου – εξόδου για πολίτες εκτός ΕΕ  - 
Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή / Ακτοφυλακή EUROPEAN BOARDER COAST 
GUARD)                                                                                                                 (ΥΠΕΞ) 

3   ΠΑΡ 
 

 

  ΣΥΝΟΛΟ 24 4    
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A/A 25η ΕΕ   ΘΕΩΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΩΡΕΣ ΔΣΕΟ ΗΜΕΡΑ 
Μη 

Αμοιβ 

160 12/2 Εξωτερική  Πολιτική                                                                        (ΚΣΒΤ) 2   Δ  

161   ΠΡΕΣΒΗΣ 2   Δ ◙ 

162 13/2 Η διπλωματία ως συντελεστής ισχύος του Κράτους                                       (ΚΣΒΤ) 2   ΤΡ  

163   Η σχέση μεταξύ διπλωματίας και στρατιωτικής ισχύος                                  (ΚΣΒΤ) 2   ΤΡ  

164   ΠΡΕΣΒΗΣ 2   ΤΡ ◙ 

165 14/2 Διμερής και Πολυμερής Διπλωματία                                                                  (ΚΣΒΤ) 2   ΤΕ  

166   Οι διαπραγματεύσεις και η διαμεσολάβηση                                                     (ΚΣΒΤ) 1   ΤΕ  

167   Η Διασπορά: Μέσο Άσκησης Εξωτερικής Πολιτικής                                 (ΚΣΒΤ) 1   ΤΕ  

168   ΠΡΕΣΒΗΣ 2   ΤΕ ◙ 

169 15/2 Η οικονομική διπλωματία και οι οικονομικές κυρώσεις                       (ΚΣΒΤ) 2   ΠΕ  

170   Ενεργειακή Διπλωματία                                                                                      (ΚΣΒΤ) 2  2 ΠΕ  

171 16/2 Η Γεωπολιτική της Ορθοδοξίας                                    (ΕΞ.ΟΜ.) 2   ΠΑΡ  

172   ΟΜΙΛΗΤΗΣ  ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  2   ΠΑΡ ◙ 

 

  ΣΥΝΟΛΟ 24 2    
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A/A 26η ΕΕ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΩΡΕΣ ΔΣΕΟ ΗΜΕΡΑ 
Μη 

Αμοιβ 

 

19/2 ΑΡΓΙΑ ΚΑΘΑΡΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 
 

  Δ 
 

173 
20/2 Η Στρατιωτική Διπλωματία                                                                                 (ΚΣΒΤ) 2  2 ΤΡ 

 

174 
 Πολιτικά Συστήματα και Καθεστώτα στη Μέση Ανατολή                              (ΕΞ.ΟΜ.) 2  ΤΡ 

 

175 
21/2 Η Αμερικανική Εξωτερική Πολιτική στη μεταψυχροπολεμική περίοδο         (ΚΣΒΤ) 2   ΤΕ 

 

176 
  

Η Αμερικανική Εξωτερική Πολιτική στην ΝΑ Μεσόγειο και Μέση Ανατολή           
                                                                                                                               (ΚΣΒΤ) 

2   ΤΕ 
 

177 
  ΠΡΕΣΒΗΣ 2   ΤΕ 

◙ 

178 
22/2 Η Ρωσική Εξωτερική Πολιτική στη μεταψυχροπολεμική περίοδο               (ΕΞ.ΟΜ.) 2   ΠΕ 

 

179 
  Η Ρωσική Εξωτερική Πολιτική στην ΝΑ Μεσόγειο και Μέση Ανατολή        (ΕΞ.ΟΜ.) 2   ΠΕ 

 

180 
 Η Κίνα ως παγκόσμια δύναμη                                                                         (ΕΞ.ΟΜ.) 2  ΠΕ 

 

181 
23/2 Προσανατολισμοί της Τουρκίας                                                                      (ΕΞ.ΟΜ.) 2   ΠΑΡ 

 

182 
 

Διερεύνηση της στρατηγικής σκέψης της τουρκικής 
πολιτικοστρατιωτικήςHγεσίας                                  (ΕΞ.ΟΜ.) 

2 2 ΠΑΡ 
 

 

  ΣΥΝΟΛΟ 20 4   
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A/A 27η ΕΕ  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΩΡΕΣ ΔΣΕΟ ΗΜΕΡΑ 
Μη 

Αμοιβ 

183 
26/2 

Η ανάπτυξη και η δομή της Κοινής Πολιτικής Ασφαλείας και Άμυνας (ΚΠΑΑ)  ΕΕ
                 (ΕΞ.ΟΜ.) 

2   Δ 
 

184  
Η Γερμανική Εξωτερική Πολιτική και ΕΕ                                   (ΕΞ.ΟΜ.) 2 

 
Δ 

 

185 

27/2 
Αντιλήψεις και Προτεραιότητες της Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής από το 1974 
έως σήμερα                                                                                             (ΕΞ.ΟΜ.) 

2   ΤΡ 

 

186 
  Η Ελληνική Εξωτερική Πολιτική στο Κυπριακό Ζήτημα                                (ΕΞ.ΟΜ.) 2 2 ΤΡ 

 

187 
28/2 Η Ελληνική Εξωτερική Πολιτική στα Βαλκάνια                                              (ΕΞ.ΟΜ.) 1   ΤΕ 

 

188 
  Η Ελληνική Εξωτερική Πολιτική στη Μέση Ανατολή                                    (ΕΞ.ΟΜ.) 1   ΤΕ 

 

189 
  Η Ελλάδα και Ευρωατλαντικές Σχέσεις                                                             (ΚΣΒΤ) 2 2 ΤΕ 

 

190 1/3 Ενημερώσεις Εθνικών Θεμάτων στη Διπλωματική Ακαδημία ΥΠΕΞ 6   ΠΕ ◙ 

191 
2/3 Κριτική 3ου ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 2   ΠΑΡ 

◙ 

192 
 Εξετάσεις 3ου ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 3   ΠΑΡ 

◙ 

 

  ΣΥΝΟΛΟ 23 4    
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BΑΣΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 4 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ»:   
  

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:  2ΕΕ  

Από 5/3/2018 έως 16/3/2018  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

      

 

ΑΔΑ: ΩΨΩΜ6-ΘΒΦ



25 
 

A/A 28η ΕΕ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΔΣΕΟ 
ΗΜΕΡ

Α 

Μη 
Αμοι

β 

193 
5/3 Πολιτική Οικονομία (εισαγωγικές έννοιες, παραγωγικό κύκλωμα)                  (ΚΣΒΤ) 4   Δ 

 

194 
6/3 Θεωρίες πολιτικής οικονομίας                                                                              (ΚΣΒΤ) 2   ΤΡ  

 

195 
  Δημόσια Οικονομικά                                                                                              (ΚΣΒΤ) 2   ΤΡ 

 

196 

7/3 
Ζητήματα Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας (Διεθνή Οικονομικά Καθεστώτα, Διεθνείς 
Οικονομικοί Οργανισμοί)                                                                                       (ΚΣΒΤ) 

4 2 ΤΕ 

 

197 
8/3 Η οικονομία ως συντελεστής ισχύος                                                                    (ΚΣΒΤ) 2   ΠΕ 

 

198 
  Η σημερινή παγκόσμια οικονομία                                                                        (ΚΣΒΤ) 2 2 ΠΕ 

 

199 
9/3 Η ευρωπαϊκή οικονομία και η οικονομία του εγγύς περιβάλλοντος                 (ΚΣΒΤ) 4   ΠΑΡ 

 

 

  ΣΥΝΟΛΟ 20 4    
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A/A 29η ΕΕ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΔΣΕΟ 
ΗΜΕΡ

Α 

Μη 
Αμοι

β 

200 
12/3 Η οικονομία της Ελλάδας                                                                                      (ΚΣΒΤ) 4   Δ 

 

201 
13/3 Τα οικονομικά της ενέργειας και η εθνική ασφάλεια: Η ελληνική περίπτωση(ΚΣΒΤ) 2   ΤΡ  

 

202 
  Τα οικονομικά της άμυνας και του πολέμου                                     (ΚΣΒΤ) 2 2 ΤΡ 

 

203 
14/3 Ναυτιλία, τουρισμός, πολιτισμός: Η ελληνική μαλακή ισχύς                          (ΚΣΒΤ) 2   ΤΕ 

 

204 
  Παγκόσμια αγορά εξοπλιστικών προγραμμάτων     (ΚΣΒΤ) 2   ΤΕ 

 

205 
  Το μέλλον της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας                                 (ΕΞ.ΟΜ.) 2   ΤΕ 

◙ 

206 

15/3 
Εξελίξεις – κίνδυνοι Προοπτικές Ανάπτυξης Ελληνικής Οικονομίας και της Ζώνης 
του Ευρώ                                                                                                       (ΔΚΤΗΣ ΤτΕ) 

2 
 

ΠΕ 

◙ 

207 
  

Προφίλ του Έλληνα καταναλωτή – Λιανεμπόριο Καταναλωτικών Αγαθών                                                                                              
                                                                                                                   (ΕΞ.ΟΜ. ΙΕΛΚΑ) 

2   ΠΕ 
◙ 

208 
  

Η Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία ως μοχλός ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας  
                                                                                                                              (ΕΞ.ΟΜ.) 

2   ΠΕ 
◙ 

209 16/3 Κριτική 4ου ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 2   ΠΑ ◙ 

210   Εξετάσεις 4ου ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 3   ΠΑ ◙ 

 

  ΣΥΝΟΛΟ 25 2    
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BΑΣΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 5 

«ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΗΓΕΣΙΑ»:   
  

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:  6ΕΕ  

Από 19/3/2018 έως 27/4/2018   
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A/A 30η ΕΕ ΕΘΝΙΚΗΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΩΡΕΣ ΔΣΕΟ 
ΗΜΕΡ

Α 

Μη 
Αμοι

β 

211 
19/3 Θεωρία διαχείρισης κρίσεων                                         (ΕΔΠ) 2   Δ 

 

212 
  Η έννοια της διεθνούς κρίσεως: Αίτια, έλεγχος και διευθέτηση αυτής                (ΕΔΠ) 2   Δ 

 

213 
20/3 Διαδικασίες Χειρισμού κρίσεων στο πλαίσιο ΝΑΤΟ - ΕΕ                                     (ΕΔΠ) 2   ΤΡ 

 

214 
  

Συστήματα και διαδικασίες λήψεως αποφάσεων σε περίοδο εκτάκτων αναγκών 
και κρίσεων σε εθνικό πλαίσιο                                                                     (ΕΔΠ) 

2   ΤΡ 

 

215 
 

Ο ρόλος των ΜΜΕ στη λήψη των αποφάσεων σε περίοδο ειρήνης, κρίσης και 
πολέμου                                                                                                               (ΕΞ.ΟΜ.) 

2   ΤΡ 
 

216 
21/3 Η κρίση της Κούβας  του 1962          (ΕΔΠ) 2   ΤΕ 

 

217 
  Η κρίση των Φώκλαντ  του 1982                                         (ΕΔΠ) 2   ΤΕ 

 

218 
 22/3 Η κρίση στο Σουέζ  του 1956                                             (ΕΔΠ) 2   ΠΕ 

 

219 
 Η κρίση στο Ισραήλ  του 2006                                       (ΕΔΠ) 2   2 ΠΕ 

 

220 
23/3 

Η ελληνοτουρκική κρίση του 1987 και η κρίση των Ιμίων 1996  
(2 έως 3 Εξωτερικοί Ομιλητές – paneldiscussion) 

3   ΠΑΡ 
 

 

    21 2    
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A/A 31η ΕΕ ΕΘΝΙΚΗΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΩΡΕΣ ΔΣΕΟ ΗΜΕΡΑ 
Μη 

Αμοιβ 

221 
26/3 Θεωρία Παιγνίων & Εφαρμογές - Πολεμικά παίγνια     (ΕΔΠ) 2 

 
Δ 

 

222  
Ενημέρωση - Ανάλυση – προετοιμασία Άσκησης ΑΘΗΝΑ 2018    
(ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ) 

3 1 Δ 
◙ 

223 
27/3 Στρατηγική Σύγκρουσης (STRATEGYOFCONFLICT)(ΕΞ.ΟΜ.) 2 

 
ΤΡ 

 

224  
Προσομοίωση, πολεμικά παίγνια. Πρακτική εξάσκηση                              (3 ΕΞ.ΟΜ.) 4   ΤΡ 

 

225 
28/3 Προσομοίωση, πολεμικά παίγνια. Πρακτική εξάσκηση                              (3 ΕΞ.ΟΜ.) 6   ΤΕ 

 

226 
29/3 Προσομοίωση, πολεμικά παίγνια. Πρακτική εξάσκηση                              (3 ΕΞ.ΟΜ.) 6  ΠΕ 

 

227 
 30/3 Προσομοίωση, πολεμικά παίγνια. Πρακτική εξάσκηση                              (3 ΕΞ.ΟΜ.) 4  ΠΑ 

 

228  
Απενημέρωση  Άσκησης                                                                                (3 ΕΞ.ΟΜ.) 2  ΠΑ 

 

 

  ΣΥΝΟΛΟ 29 1    
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A/A 32η ΕΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΓΕΤΗ ΚΑΙ MANAGEMENT ΩΡΕΣ ΔΣΕΟ ΗΜΕΡΑ 
Μη 

Αμοιβ 

229 
2/4 Ο Ρόλος των Ηγετών στη Διαμόρφωση της Εξωτερικής Πολιτικής                  (ΚΣΒΤ) 2   Δ 

 

230  
Χαρακτηριστικά ενός Πολιτικού και ενός Στρατιωτικού Ηγέτη           (ΚΣΒΤ) 2 2  Δ 

 

231 
3/4 Συναισθηματική Νοημοσύνη και Ψυχολογία του Ηγέτη                 (ΚΣΒΤ) 2  ΤΡ 

 

232 
4/4 Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και Οργανωσιακή Συμπεριφορά(ΚΣΒΤ) 2 2 ΤΡ 

 

233 
 Διαχείριση άγχους (ειρήνης, κρίσης, μάχης) (ΚΣΒΤ) 2  ΤΕ 

 

234 
 Διευθυντική Συμπεριφορά σε στρατηγικό επίπεδο                          (ΚΣΒΤ) 2   ΤΕ 

 

 5/4 ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ   ΠΕ  

 
6/4 ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ   ΠΑΡ 

 

 

                               ΣΥΝΟΛΟ 12 4    
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A/A 33η ΕΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΓΕΤΗ ΚΑΙ MANAGEMENT ΩΡΕΣ ΔΣΕΟ ΗΜΕΡΑ 
Μη 

Αμοιβ 

 9/4 ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ   Δ  

 10/4 ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ   ΤΡ  

 
11/4 ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ   ΤΕ 

 

235 
12/4 Ανάλυση Ηγετικών Προσωπικοτήτων                                                                (ΚΣΒΤ) 4  ΠΕ 

 

236  
Α/ΓΕ 2  ΠΕ ◙ 

237 
13/4 Πρακτικές στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων                                                 (ΕΞ.ΟΜ.) 2  ΠΑΡ 

 

238 
 Διαπραγματεύσεις – Λήψη Αποφάσεων – Διαχείριση Συγκρούσεων           (ΕΞ.ΟΜ.) 2  ΠΑΡ 

 

239 
  Α/ΓΕ 2  ΠΑΡ 

◙ 

 

  ΣΥΝΟΛΟ 12 0    

240 
16/4 Κριτική 5ου ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 2   Δ 

 
◙ 

241  
Εξετάσεις 5ου ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 2   Δ 

 
◙ 
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  ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ     

        

Α/Α: Αύξων Αριθμός     

ΓΔΑΕΕ: Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων     

ΔΣΕΟ: Διευθυνόμενες Συζητήσεις στις Εκπαιδευτικές Ομάδες     

ΕΔΠ: Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό     

ΕΕ: Εκπαιδευτική Εβδομάδα     

ΕΞ.ΟΜ.: Εξωτερικός Ομιλητής     

ΚΣΒΤ: Καθηγητής ΣΕΘΑ Βασικού Τομέα     

Μη Αμοιβ: Μη Αμοιβόμενες Εκπαιδευτικές Ώρες 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΨΩΜ6-ΘΒΦ



Υπόδειγμα  Α1(Αφορά εν ενεργεία και πρώην Μέλη ΔΕΠ, Ειδικούς Επιστήμονες,  Υπαλλήλους Διπλωματικού Κλάδου) 
 

 ΠΡΟΣ 
Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ), 
Ευελπίδων 6 και Μουστοξύδη, 

Τ.Κ. 11362, Αθήνα 
 

Υποβάλλω υποψηφιότητα για να προσληφθώ ως 
Εκπαιδευτικό Προσωπικό με Σύμβαση (ΕΠΣ), με σκοπό να 
διδάξω κατά το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018, για τη θέση 
(επιλογή ενός πεδίου): 

□ του Καθηγητή ΣΕΘΑ του 1ου Βασικού Τομέα Εκπαίδευσης 
με διδακτικό αντικείμενο «Πολιτική & Διπλωματική Ιστορία». 

□ του Καθηγητή ΣΕΘΑ του 2ου Βασικού Τομέα Εκπαίδευσης 
με διδακτικό αντικείμενο «Στρατηγικές & Αμυντικές 
Σπουδές, Εξοπλισμοί & Ανάπτυξη Οπλικών 
Συστημάτων». 

□ του Καθηγητή ΣΕΘΑ του 3ου Βασικού Τομέα Εκπαίδευσης 
με διδακτικό αντικείμενο «Διεθνείς Σχέσεις και Εξωτερική 
Πολιτική». 

□ του Καθηγητή ΣΕΘΑ του 4ου Βασικού Τομέα Εκπαίδευσης 
με διδακτικό αντικείμενο «Οικονομικά Θέματα». 

□ του Καθηγητή ΣΕΘΑ του 5ου Βασικού Τομέα Εκπαίδευσης 
με διδακτικό αντικείμενο «Διοίκηση – Διεύθυνση - Ηγεσία». 

□ του Έκτακτου Διδακτικού Προσωπικού στον Ειδικό Τομέα 
Εκπαίδευσης με διδακτικό αντικείμενο «Γεωπολιτική». 

□ του Έκτακτου Διδακτικού Προσωπικού στον Ειδικό Τομέα 
Εκπαίδευσης με διδακτικό αντικείμενο «Η Επιστήμη των 
Διεθνών Σχέσεων». 

□ του Έκτακτου Διδακτικού Προσωπικού στον Ειδικό Τομέα 
με διδακτικό αντικείμενο «Διεθνές Δίκαιο». 

□ του Έκτακτου Διδακτικού Προσωπικού στον Ειδικό Τομέα 
Εκπαίδευσης με διδακτικό αντικείμενο «Εθνική Στρατηγική – 
Πολιτική Διαχείρισης Κρίσεων Εθνικής Αμύνης». 
 
Επισυνάπτω Συμπληρωμένα: 
1. Βιογραφικό Σημείωμα (Υπόδειγμα Β1). 
2. Υπεύθυνη Δήλωση (Άρθρο 3 Ν.1599/1986) (Υπόδειγμα Γ1). 
3. Φ/A κατεχόμενων Τίτλων Σπουδών (δεν απαιτείται για εν 

ενεργεία μέλη ΔΕΠ). 
4. Φ/A των κατεχόμενων τίτλων σπουδών πιστοποίησης 

γνώσης ξένης γλώσσας σε επίπεδο Γ2/C2 (απαιτείται 
μόνο για θέση Καθηγητή ΣΕΘΑ). 

5. Αναλυτική Βεβαίωση Προϋπηρεσίας (απαιτείται για εν 
ενεργεία μέλη ΔΕΠ). 

6. Πιστοποιητικά, Βεβαιώσεις Επαγγελματικής - 
Εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας. 

7. Άδεια της Υπηρεσίας (μόνο υπαλλήλων που κατέχουν άλλη 
θέση στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ κτλ) 

8. Άλλο:___________________________________ 
___________________________________             ___ ΑΙΤ_____ 

Αίτηση 
 

Έχετε υποβάλει αίτηση πρόσληψης 
στη ΣΕΘΑ στο παρελθόν; 

□ΝΑΙ               □ΟΧΙ 
Έτη: ……………………………………… 
 
Επώνυμο: 
__________________________________ 
Όνομα: 
__________________________________ 
Όνομα Πατρός: 
__________________________________
Όνομα Μητρός: 
__________________________________ 
Το γένος (για έγγαμη γυναίκα): 
__________________________________
Ημερομηνία Γέννησης: 
__________________________________
Τόπος Γέννησης: 
__________________________________
Επάγγελμα: 
__________________________________
Email: 
__________________________________ 
 
 
 
ΘΕΜΑ: Πρόσληψη Ωρομίσθιου 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού με 
Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία 
αποζημίωση (ΕΠΣ), στη Σχολή Εθνικής 
Άμυνας (ΣΕΘΑ) κατά το εκπαιδευτικό 
έτος 2017-2018 για τις ανάγκες της 70ης 
Σειράς Κανονικής Φοίτησης και της 8ης 
ΔΙΜΑ. 
 
 
 
 
 
Αθήνα  ___/___/ 2017 
 

ΑΔΑ: ΩΨΩΜ6-ΘΒΦ



 
 
Υπόδειγμα  Α2   (Αφορά εν ενεργεία Αξιωματικούς Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας και εν αποστρατεία 
Αξκούς μόνο για κάλυψη της θέσης Καθηγητή ΣΕΘΑ 2ου Βασικού Τομέα Εκπαίδευσης) 
 
 ΠΡΟΣ 

Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ), 
Ευελπίδων 6 και Μουστοξύδη, 

Τ.Κ. 11362, Αθήνα 
Υποβάλλω υποψηφιότητα για να προσληφθώ ως 
Εκπαιδευτικό Προσωπικό με Σύμβαση (ΕΠΣ), με σκοπό να 
διδάξω κατά το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018, για τη θέση 
(επιλογή ενός πεδίου): 
 □ του Καθηγητή ΣΕΘΑ του 1ου Βασικού Τομέα Εκπαίδευσης 
με διδακτικό αντικείμενο «Πολιτική & Διπλωματική Ιστορία». 
 □ του Καθηγητή ΣΕΘΑ του 2ου Βασικού Τομέα Εκπαίδευσης 
με διδακτικό αντικείμενο «Στρατηγικές & Αμυντικές 
Σπουδές, Εξοπλισμοί & Ανάπτυξη Οπλικών 
Συστημάτων». 
 □ του Καθηγητή ΣΕΘΑ του 3ου Βασικού Τομέα Εκπαίδευσης 
με διδακτικό αντικείμενο «Διεθνείς Σχέσεις και Εξωτερική 
Πολιτική». 
 □ του Καθηγητή ΣΕΘΑ του 4ου Βασικού Τομέα Εκπαίδευσης 
με διδακτικό αντικείμενο «Οικονομικά Θέματα». 
 □ του Καθηγητή ΣΕΘΑ του 5ου Βασικού Τομέα Εκπαίδευσης 
με διδακτικό αντικείμενο «Διοίκηση – Διεύθυνση - Ηγεσία». 
 □ του Έκτακτου Διδακτικού Προσωπικού στον Ειδικό Τομέα 
Εκπαίδευσης με διδακτικό αντικείμενο «Γεωπολιτική». 
 □ του Έκτακτου Διδακτικού Προσωπικού στον Ειδικό Τομέα 
Εκπαίδευσης με διδακτικό αντικείμενο «Η Επιστήμη των 
Διεθνών Σχέσεων». 
 □ του Έκτακτου Διδακτικού Προσωπικού στον Ειδικό Τομέα 
με διδακτικό αντικείμενο «Διεθνές Δίκαιο». 
 □ του Έκτακτου Διδακτικού Προσωπικού στον Ειδικό Τομέα 
Εκπαίδευσης με διδακτικό αντικείμενο «Εθνική Στρατηγική – 
Πολιτική Διαχείρισης Κρίσεων Εθνικής Αμύνης». 
 
Επισυνάπτω Συμπληρωμένα: 
1. Βιογραφικό Σημείωμα (Υπόδειγμα Β2). 
2. Υπεύθυνη Δήλωση (Άρθρο 3 Ν.1599/1986) (Υπόδειγμα 

Γ2 για τους εν ενεργεία Αξιωματικούς Ενόπλων Δυνάμεων 
και Σωμάτων Ασφαλείας, Υπόδειγμα Γ3 για τους εν 
αποστρατεία Αξιωματικούς Ενόπλων Δυνάμεων και 
Σωμάτων Ασφαλείας). 

3. Φ/A κατεχόμενων Τίτλων Σπουδών. 
4. Φ/A κατεχόμενων τίτλων σπουδών πιστοποίησης γνώσης 

ξένης γλώσσας σε επίπεδο Γ2/C2 (απαιτείται μόνο για 
θέση Καθηγητή ΣΕΘΑ). 

5. Πιστοποιητικά, Βεβαιώσεις Επαγγελματικής - 
Εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας. 

6. Άδεια της Υπηρεσίας (για εν ενεργεία Αξκούς). 
7. Άλλο: 

_________________________________________________________                
                                                                                                      _ ΑΙΤ.._____ 

Αίτηση 
 

Έχετε υποβάλει αίτηση πρόσληψης 
στη ΣΕΘΑ στο παρελθόν; 

□ΝΑΙ               □ΟΧΙ 
Έτη: ……………………………………… 
 
Επώνυμο: 
__________________________________ 
Όνομα: 
__________________________________ 
Όνομα Πατρός: 
__________________________________
Όνομα Μητρός: 
__________________________________ 
Το γένος (για έγγαμη γυναίκα): 
__________________________________
Ημερομηνία Γέννησης: 
__________________________________
Τόπος Γέννησης: 
__________________________________ 
Υπηρεσία που υπηρετώ (για τους εν 
ενεργεία Αξιωματικούς): 
 
__________________________________
Email: 
__________________________________ 
 
 
 
ΘΕΜΑ: Πρόσληψη Ωρομίσθιου 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού με 
Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία 
αποζημίωση (ΕΠΣ), στη Σχολή Εθνικής 
Άμυνας (ΣΕΘΑ) κατά το εκπαιδευτικό 
έτος 2017-2018 για τις ανάγκες της 70ης 
Σειράς Κανονικής Φοίτησης (ΚΦ) και 
της 8ης ΔΙΜΑ. 
 
 
Αθήνα  ___/___/ 2017 
 
 
 

    
 

ΑΔΑ: ΩΨΩΜ6-ΘΒΦ



Υπόδειγμα  Β1        (Αφορά εν ενεργεία και πρώην Μέλη ΔΕΠ, Ειδικούς Επιστήμονες, και Υπαλλήλους 
Διπλωματικού Κλάδου) 
 

Βιογραφικό Σημείωμα 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Επώνυμο:……………………………………… Όνομα: ………………………………………… 
Όνομα Πατρός:…………………… Το Γένος (Για Έγγαμη Γυναίκα) : ………………………. 
Ημερομηνία Γέννησης: …………………………………………………………………………… 
Τόπος Γέννησης:………………………………… Υπηκοότητα:……………………………….. 
Τόπος Κατοικίας: ……………….. Οδός:………………………… Αριθμός:………T.K.:…….. 
Αστυνομικό Τμήμα Κατοικίας:……………………………………………………………………. 
Τηλέφωνο Οικίας:…………………………Τηλέφωνο Εργασίας: ……………………………... 
Κινητό Τηλέφωνο:………………….. Ηλεκτρονική Διεύθ. (Email):……………………………. 
Αριθμός Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας: ……………………………………………………. 
Ημερομηνία Έκδοσης ΑΔΤ: …………………. Εκδούσα Αρχή ΑΔΤ: ……………………….. 
Αιτούμαι για τη(τις) θέση (εις):  
……………………... …………………………………………………………………………...… 
 

 
ΒΑΘΜΟΣ-ΙΔΙΟΤΗΤΑ Ή ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 
 

Εν ενεργεία μέλος ΔΕΠ: □ΝΑΙ    ΦΕΚ Διορισμού: …………………… 

 □ΟΧΙ 
Ειδικός Επιστήμονας (αφορά σε μέλη ΔΕΠ, 
πρώην μέλη ΔΕΠ, εξωτερικούς συνεργάτες / 
επισκέπτες καθηγητές ΑΕΙ/ΑΣΕΙ/ΑΤΕΙ και άλλους 
διπλωματούχους): 

□ΝΑΙ    Ιδιότητα: ……………………………… 

 □ΟΧΙ 
Υπάλληλος Διπλωματικού Κλάδου 
(εν ενεργεία ή επίτιμοι): □ΝΑΙ    Βαθμός: ……………………………… 

               Επίτιμος: □ΝΑΙ    □ΟΧΙ 
 □ΟΧΙ 

 

 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 
1α. Πανεπιστημιακές Σπουδές: 

α. ΑΕΙ:   □ΝΑΙ      □ΟΧΙ     ΑΣΕΙ :   □ΝΑΙ      □ΟΧΙ     ΑΤΕΙ:   □ΝΑΙ      □ΟΧΙ 
β. Σχολή: ……………………………………………………………………………….. 
γ. Τμήμα:……………………………………………………………………………….. 
δ. Συνάφεια πτυχίου/διπλώματος με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης:    

    □ΝΑΙ       □ΟΧΙ 

ε. Πιστοποιητικό ισοτιμίας(1) του ΔΟΑΤΑΠ ή πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ:   □ΝΑΙ         □ΟΧΙ 
στ. Παρατηρήσεις: ………………………………………………….…………………... 
 ………………………………………………………………………………………….. 
  

(1) Για τίτλους σπουδών που έχουν απονεμηθεί από Πανεπιστήμια/Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού. 

ΑΔΑ: ΩΨΩΜ6-ΘΒΦ



Υπόδειγμα  Β1        (Αφορά εν ενεργεία και πρώην Μέλη ΔΕΠ, Ειδικούς Επιστήμονες, και Υπαλλήλους 
Διπλωματικού Κλάδου) 
 
1β. Πανεπιστημιακές Σπουδές (σε περίπτωση δεύτερου πτυχίου/διπλώματος): 

α. ΑΕΙ:   □ΝΑΙ      □ΟΧΙ     ΑΣΕΙ :   □ΝΑΙ      □ΟΧΙ      ΑΤΕΙ:   □ΝΑΙ      □ΟΧΙ 
β. Σχολή: …………………………………………………………………………………… 
γ. Τμήμα: ………………………………………………………………………………….. 
δ. Συνάφεια πτυχίου/διπλώματος με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης:   

    □ΝΑΙ       □ΟΧΙ 

ε. Πιστοποιητικό ισοτιμίας(1) του ΔΟΑΤΑΠ ή πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ:   □ΝΑΙ         □ΟΧΙ 
στ. Παρατηρήσεις: ………………………………………………………………………... 
 ………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………….. 
 
 

2α. Μεταπτυχιακές Σπουδές: 

α. ΑΕΙ:   □ΝΑΙ      □ΟΧΙ    ΑΣΕΙ :   □ΝΑΙ      □ΟΧΙ      ΑΤΕΙ:   □ΝΑΙ      □ΟΧΙ 
β. Σχολή:………………………………………………………………………………….. 
γ. Τμήμα:………………………………………………………………………………….. 
δ. Ειδικότητα: ……………………………………………………………………………. 
ε. Συνάφεια πτυχίου/διπλώματος με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης:    

    □ΝΑΙ       □ΟΧΙ 

στ. Πιστοποιητικό ισοτιμίας(1) του ΔΟΑΤΑΠ ή πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ:   □ΝΑΙ        □ΟΧΙ 
ζ. Παρατηρήσεις: ………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………….. 
 

 
2β. Μεταπτυχιακές Σπουδές (σε περίπτωση δεύτερου πτυχίου/διπλώματος): 

α. ΑΕΙ:   □ΝΑΙ      □ΟΧΙ    ΑΣΕΙ :   □ΝΑΙ      □ΟΧΙ      ΑΤΕΙ:   □ΝΑΙ      □ΟΧΙ 
β. Σχολή: …………………………………………………………………………………… 
γ. Τμήμα: ……………………………………………………………………………….. 
δ. Ειδικότητα: ……………………………………………………………………………. 
ε. Συνάφεια πτυχίου/διπλώματος με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης:   

    □ΝΑΙ       □ΟΧΙ 

στ. Πιστοποιητικό ισοτιμίας(1) του ΔΟΑΤΑΠ ή πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ:   □ΝΑΙ      □ΟΧΙ 
ζ. Παρατηρήσεις: ………………………………………………………………………... 
 ………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

(1) Για τίτλους σπουδών που έχουν απονεμηθεί από Πανεπιστήμια/Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού. 

ΑΔΑ: ΩΨΩΜ6-ΘΒΦ



Υπόδειγμα  Β1        (Αφορά εν ενεργεία και πρώην Μέλη ΔΕΠ, Ειδικούς Επιστήμονες, και Υπαλλήλους 
Διπλωματικού Κλάδου) 
 
3α. Διδακτορικό: 
 

α. ΑΕΙ:………………………………………………………………………………………. 
β. Σχολή: ………………………………………………………………………………...... 
γ. Τμήμα: ………………………………………………………………………………….. 
δ. Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: ...………………………………………………......... 
 ……………………………………………………………………………………………. 

ε. Συνάφεια διπλώματος με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης:   □ΝΑΙ       □ΟΧΙ 

στ. Πιστοποιητικό ισοτιμίας(1) του ΔΟΑΤΑΠ ή πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ:   □ΝΑΙ       □ΟΧΙ 
ζ. Παρατηρήσεις: ………………………………………………………………………..... 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 

 
3β. Διδακτορικό (σε περίπτωση δεύτερου διπλώματος): 
 

α. ΑΕΙ: ..……………………………………………………………………………………. 
β. Σχολή: …………………………………………………………………………………… 
γ. Τμήμα: …………………………………………………………………………………… 
δ. Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: ……………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………….. 

ε. Συνάφεια διπλώματος με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης:   □ΝΑΙ       □ΟΧΙ 

στ. Πιστοποιητικό ισοτιμίας(1) του ΔΟΑΤΑΠ ή πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ:   □ΝΑΙ       □ΟΧΙ 
ζ. Παρατηρήσεις: ………………………………………………………………………..... 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 

 
4. Συγγραφικό έργο (αναφορά στον αριθμό δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά 
περιοδικά, ανακοινώσεων σε συνέδρια, βιβλίων και συμπλήρωση των κύριων τίτλων 
αυτών οι οποίοι έχουν συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης):  
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………………
……………………….………………………………………………………………………………
……………………………….………………………………………………………………………
……………………………………….………………………………………………………………
……………………………………………….………………………………………………………
……………………………………………………….………………………………………………
……………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………………………….………………………………
……………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

(1) Για τίτλους σπουδών που έχουν απονεμηθεί από Πανεπιστήμια/Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού. 

ΑΔΑ: ΩΨΩΜ6-ΘΒΦ



Υπόδειγμα  Β1        (Αφορά εν ενεργεία και πρώην Μέλη ΔΕΠ, Ειδικούς Επιστήμονες, και Υπαλλήλους 
Διπλωματικού Κλάδου) 
 
5. Επιστημονική και Ερευνητική Δραστηριότητα: 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………………
……………………….………………………………………………………………………………
……………………………….………………………………………………………………………
……………………………………………….………………………………………………………
……………………………………………………….……………………………………………… 
……………….……………………………………………………………………………………… 
……………….……………………………………………………………………………………… 
 
6. Διδακτική Εμπειρία:  
………………………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………………
……………………….………………………………………………………………………………
……………………………….………………………………………………………………………
……………………………………….………………………………………………………………
……………………………………………….………………………………………………………
……………………………………………………….………………………………………………
……………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………………………….……………………………… 
 
7. Άριστη Γνώση ………….. Γλώσσας (απαιτείται μόνο για θέση Καθηγητή ΣΕΘΑ Βασικών 

Τομέων Εκπαίδευσης) σε επίπεδο Γ2/C2:      □ΝΑΙ         □ΟΧΙ    η οποία αποδεικνύεται1:  

□ Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2/C2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε 
με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 

□ Με πιστοποιητικό επιπέδου Γ2/C2 των πανεπιστημίων ……………. 

□ Με πιστοποιητικό Γ2/C2 άλλου φορέα (πανεπιστημίου ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, 
που είναι πιστοποιημένος ή αναγνωρισμένος από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργεί 
εξετάσεις και να χορηγεί πιστοποιητικά γνώσης ………. .γλώσσας στο επίπεδο Γ2/C2. (Εάν δεν υπάρχει ο 
φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή 
της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τον φορέα σε τρίτους, οι 
οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την ………..ή, είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής 
χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της ……….. γλώσσας στο επίπεδο Γ2/C2. Ως οικεία χώρα νοείται η 
χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η ………..). 

□ Με Πτυχίο ……….. Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας 
ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής. 

□ Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε 
αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής. 

□ Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει 
αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.  
 

1 https://www.asep.gr/ 
(2) Συμπληρώστε σε περίπτωση ύπαρξης επιπλέον πτυχίων/διπλωμάτων ή άλλων επιπρόσθετων πληροφοριών. 

                                                           

ΑΔΑ: ΩΨΩΜ6-ΘΒΦ



Υπόδειγμα  Β1        (Αφορά εν ενεργεία και πρώην Μέλη ΔΕΠ, Ειδικούς Επιστήμονες, και Υπαλλήλους 
Διπλωματικού Κλάδου) 
 
Παρατηρήσεις (σε περίπτωση δεύτερης ξένης γλώσσας): 
………………………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 
ΚΑΤΟΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΘΕΣΗΣ: 

Κάτοχος Δημόσιας Θέσης: □ΝΑΙ         □ΟΧΙ 
α. Κατηγορία:……………………………………………………………………………………... 
β. Βαθμός:………………………………………………………………………………………… 
γ. Κατεχομένη Οργανική Θέση:………………………………………………………………… 
 
 
 
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ: 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ(2): 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….……………………………… 
……………………………………………………………………….……………………………… 
……………………………………………………………………….……………………………… 
……………………………………………………………………….……………………………… 
 
Δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του Νόμου Περί ψευδούς δηλώσεως, 
ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή και πλήρη και ότι θα προσκομίσω επιπλέον 
έγκυρα δικαιολογητικά εφ’ όσον μου ζητηθούν από τη Σχολή Εθνικής Άμυνας. 
 

……. / …… / 2017 
 

  …. Δηλ…. 

(2) Συμπληρώστε σε περίπτωση ύπαρξης επιπλέον πτυχίων/διπλωμάτων ή άλλων επιπρόσθετων πληροφοριών. 

ΑΔΑ: ΩΨΩΜ6-ΘΒΦ



Υπόδειγμα  Β2  (Αφορά εν ενεργεία και εν αποστρατεία 
  Αξιωματικούς Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας) 
 

Βιογραφικό Σημείωμα 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Επώνυμο:……………………………………… Όνομα: ………………………………………… 
Όνομα Πατρός:…………………… Ημερομηνία Γέννησης: …………………………………… 
Τόπος Γέννησης:………………………………… Υπηκοότητα:……………………………….. 
Τόπος Κατοικίας: ……………….. Οδός:………………………… Αριθμός:………T.K.:…….. 
Αστυνομικό Τμήμα Κατοικίας:……………………………………………………………………. 
Υπηρεσία:…………………………………………………………………………………………... 
Διεύθυνση Υπηρεσίας (Οδός - Αριθμός – Τ.Κ.): …………………………………………........ 
………………………………………………………………………………………………………. 
Τηλέφωνο Οικίας:…………………………Τηλέφωνο Εργασίας: ……………………………... 
Κινητό Τηλέφωνο:………………….. Ηλεκτρονική Διεύθ. (Email):……………………………. 
Αριθμός Στρατιωτικού/Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας: ……………………………………. 
Ημερομηνία   Έκδοσης: ………………….…… Εκδούσα Αρχή: ……………………………… 
Αιτούμαι για τη(τις) θέση (εις):  
……………………... …………………………………………………………………………...… 
 

 
ΒΑΘΜΟΣ-ΙΔΙΟΤΗΤΑ Ή ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 
 

Αξιωματικός Ενόπλων Δυνάμεων ή Σωμάτων 
Ασφαλείας εν ενεργεία: □ΝΑΙ    Βαθμός: …………………………… 

 □ΟΧΙ 
Αξιωματικός Ενόπλων Δυνάμεων ή Σωμάτων 
Ασφαλείας εν αποστρατεία: □ΝΑΙ    Βαθμός: …………………………… 

        Επίτιμος: □ΝΑΙ    □ΟΧΙ 

 □ΟΧΙ 
Έχετε αποφοιτήσει ευδόκιμα από ΣΕΘΑ ή 
ΣΕΑ ή αντίστοιχη Σχολή της αλλοδαπής: □ΝΑΙ    Σχολή: ……………………………… 

 □ΟΧΙ 
 

 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
 
1α. Πανεπιστημιακές Σπουδές: 

α. ΑΕΙ:   □ΝΑΙ      □ΟΧΙ     ΑΣΕΙ :   □ΝΑΙ      □ΟΧΙ     ΑΤΕΙ:   □ΝΑΙ      □ΟΧΙ 
β. Σχολή: ……………………………………………………………………………….. 
γ. Τμήμα:……………………………………………………………………………….. 
δ. Συνάφεια πτυχίου/διπλώματος με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης:    

    □ΝΑΙ       □ΟΧΙ 

ε. Πιστοποιητικό ισοτιμίας(1) του ΔΟΑΤΑΠ ή πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ:   □ΝΑΙ         □ΟΧΙ 
στ. Παρατηρήσεις: ………………………………………………….…………………... 
 ………………………………………………………………………………………….. 

(1) Για τίτλους σπουδών που έχουν απονεμηθεί από Πανεπιστήμια/Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού. 

ΑΔΑ: ΩΨΩΜ6-ΘΒΦ



Υπόδειγμα  Β2  (Αφορά εν ενεργεία και εν αποστρατεία 
  Αξιωματικούς Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας) 
 
1β. Πανεπιστημιακές Σπουδές (σε περίπτωση δεύτερου πτυχίου/διπλώματος): 

α. ΑΕΙ:   □ΝΑΙ      □ΟΧΙ     ΑΣΕΙ :   □ΝΑΙ      □ΟΧΙ      ΑΤΕΙ:   □ΝΑΙ      □ΟΧΙ 
β. Σχολή: …………………………………………………………………………………… 
γ. Τμήμα: ………………………………………………………………………………….. 
δ. Συνάφεια πτυχίου/διπλώματος με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης:   

    □ΝΑΙ       □ΟΧΙ 

ε. Πιστοποιητικό ισοτιμίας(1) του ΔΟΑΤΑΠ ή πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ:   □ΝΑΙ         □ΟΧΙ 
στ. Παρατηρήσεις: ………………………………………………………………………... 
 ………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………….. 
 
 

2α. Μεταπτυχιακές Σπουδές: 

α. ΑΕΙ:   □ΝΑΙ      □ΟΧΙ    ΑΣΕΙ :   □ΝΑΙ      □ΟΧΙ      ΑΤΕΙ:   □ΝΑΙ      □ΟΧΙ 
β. Σχολή:………………………………………………………………………………….. 
γ. Τμήμα:………………………………………………………………………………….. 
δ. Ειδικότητα: ……………………………………………………………………………. 
ε. Συνάφεια πτυχίου/διπλώματος με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης:    

    □ΝΑΙ       □ΟΧΙ 

στ. Πιστοποιητικό ισοτιμίας(1) του ΔΟΑΤΑΠ ή πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ:   □ΝΑΙ        □ΟΧΙ 
ζ. Παρατηρήσεις: ………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………….. 
 

 
2β. Μεταπτυχιακές Σπουδές (σε περίπτωση δεύτερου πτυχίου/διπλώματος): 

α. ΑΕΙ:   □ΝΑΙ      □ΟΧΙ    ΑΣΕΙ :   □ΝΑΙ      □ΟΧΙ      ΑΤΕΙ:   □ΝΑΙ      □ΟΧΙ 
β. Σχολή: …………………………………………………………………………………… 
γ. Τμήμα: ……………………………………………………………………………….. 
δ. Ειδικότητα: ……………………………………………………………………………. 
ε. Συνάφεια πτυχίου/διπλώματος με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης:   

    □ΝΑΙ       □ΟΧΙ 

στ. Πιστοποιητικό ισοτιμίας(1) του ΔΟΑΤΑΠ ή πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ:   □ΝΑΙ      □ΟΧΙ 
ζ. Παρατηρήσεις: ………………………………………………………………………... 
 ………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 

 

(1) Για τίτλους σπουδών που έχουν απονεμηθεί από Πανεπιστήμια/Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού. 

ΑΔΑ: ΩΨΩΜ6-ΘΒΦ



Υπόδειγμα  Β2  (Αφορά εν ενεργεία και εν αποστρατεία 
  Αξιωματικούς Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας) 
 
3α. Διδακτορικό: 
 

α. ΑΕΙ:………………………………………………………………………………………. 
β. Σχολή: ………………………………………………………………………………...... 
γ. Τμήμα: ………………………………………………………………………………….. 
δ. Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: ...………………………………………………......... 
 ……………………………………………………………………………………………. 

ε. Συνάφεια διπλώματος με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης:   □ΝΑΙ       □ΟΧΙ 

στ. Πιστοποιητικό ισοτιμίας(1) του ΔΟΑΤΑΠ ή πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ:   □ΝΑΙ       □ΟΧΙ 
ζ. Παρατηρήσεις: ………………………………………………………………………..... 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 

 
3β. Διδακτορικό (σε περίπτωση δεύτερου διπλώματος): 
 

α. ΑΕΙ: ..……………………………………………………………………………………. 
β. Σχολή: …………………………………………………………………………………… 
γ. Τμήμα: …………………………………………………………………………………… 
δ. Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: ……………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………….. 

ε. Συνάφεια διπλώματος με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης:   □ΝΑΙ       □ΟΧΙ 

στ. Πιστοποιητικό ισοτιμίας(1) του ΔΟΑΤΑΠ ή πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ:   □ΝΑΙ       □ΟΧΙ 
ζ. Παρατηρήσεις: ………………………………………………………………………..... 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 

 
4. Συγγραφικό έργο (αναφορά στον αριθμό δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά 
περιοδικά, ανακοινώσεων σε συνέδρια, βιβλίων και συμπλήρωση των κύριων τίτλων 
αυτών οι οποίοι έχουν συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης):  
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………………
……………………….………………………………………………………………………………
……………………………….………………………………………………………………………
……………………………………….……………………………………………………………… 
 
 
5. Επιστημονική και Ερευνητική Δραστηριότητα: 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………

(1) Για τίτλους σπουδών που έχουν απονεμηθεί από Πανεπιστήμια/Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού. 

ΑΔΑ: ΩΨΩΜ6-ΘΒΦ



Υπόδειγμα  Β2  (Αφορά εν ενεργεία και εν αποστρατεία 
  Αξιωματικούς Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας) 
 
6. Διδακτική Εμπειρία:  
………………………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………………
……………………….………………………………………………………………………………
……………………………….………………………………………………………………………
……………………………………….………………………………………………………………
……………………………………………….………………………………………………………
……………………………………………………….………………………………………………
……………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………………………….……………………………… 
……………………………………………………………………….………………………………
……………………………………………………………………….……………………………… 
 
7. Άριστη Γνώση ………….. Γλώσσας (απαιτείται μόνο για θέση Καθηγητή ΣΕΘΑ Βασικών 

Τομέων Εκπαίδευσης) (επίπεδο Γ2/C2):      □ΝΑΙ         □ΟΧΙ η οποία αποδεικνύεται1:  

□ Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2/C2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε 
με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 

□ Με πιστοποιητικό επιπέδου Γ2/C2 των πανεπιστημίων ……………. 

□ Με πιστοποιητικό Γ2/C2 άλλου φορέα (πανεπιστημίου ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, 
που είναι πιστοποιημένος ή αναγνωρισμένος από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργεί 
εξετάσεις και να χορηγεί πιστοποιητικά γνώσης ………. .γλώσσας στο επίπεδο Γ2/C2. (Εάν δεν υπάρχει ο 
φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή 
της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τον φορέα σε τρίτους, οι 
οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την ………..ή, είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής 
χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της ……….. γλώσσας στο επίπεδο Γ2/C2. Ως οικεία χώρα νοείται η 
χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η ………..). 

□ Με Πτυχίο ……….. Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας 
ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής. 

□ Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε 
αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής. 

□ Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει 
αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.  
 
Παρατηρήσεις (σε περίπτωση δεύτερης ξένης γλώσσας): 
………………………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 

1 https://www.asep.gr/ 
(2) Συμπληρώστε σε περίπτωση ύπαρξης επιπλέον πτυχίων/διπλωμάτων ή επίσημης αποδοχής της 
υποψηφιότητας ως Διδακτόρων ή άλλων επιπρόσθετων πληροφοριών. 

                                                           

ΑΔΑ: ΩΨΩΜ6-ΘΒΦ



Υπόδειγμα  Β2  (Αφορά εν ενεργεία και εν αποστρατεία 
  Αξιωματικούς Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας) 
 
 
ΚΑΤΟΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΘΕΣΗΣ (αφορά μόνο εν αποστρατεία Αξιωματικούς): 

Κάτοχος Δημόσιας Θέσης: □ΝΑΙ         □ΟΧΙ 
α. Κατηγορία:……………………………………………………………………………………... 
β. Βαθμός:………………………………………………………………………………………… 
γ. Κατεχομένη Οργανική Θέση:………………………………………………………………… 
 
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ: 
 
Έχετε κατά το παρελθόν ασχοληθεί υπηρεσιακά με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης 

που επιθυμείτε να διδάξετε :  □ΝΑΙ         □ΟΧΙ 
 
[Αναφορά σε εμπειρία σε εθνικά και νατοϊκά θέματα με βάση τις θέσεις Διοίκησης ή /και με βάση 
την προϋπηρεσία σε εθνικές και νατοϊκές επιτελικές θέσεις, ή/και με βάση την προϋπηρεσία σε 
θέσεις των Διακλαδικών Σχολών της ΣΕΘΑ και της ΑΔΙΣΠΟ]  
   
Περιγραφή Θέσεως/ων (Τίτλος και έτη υπηρεσίας στη συγκεκριμένη θέση): 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ(2): 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του Νόμου Περί ψευδούς δηλώσεως, 
ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή και πλήρη και ότι θα προσκομίσω επιπλέον 
έγκυρα δικαιολογητικά εφ’ όσον μου ζητηθούν από τη Σχολή Εθνικής Άμυνας. 
 

……. / …… / 2017 
 

  …. Δηλ…. 

(2) Συμπληρώστε σε περίπτωση ύπαρξης επιπλέον πτυχίων/διπλωμάτων ή επίσημης αποδοχής της 
υποψηφιότητας ως Διδακτόρων ή άλλων επιπρόσθετων πληροφοριών. 
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Υπόδειγμα  Γ1  (Αφορά εν ενεργεία και πρώην Μέλη ΔΕΠ, Ειδικούς Επιστήμονες 
  και Υπαλλήλους Διπλωματικού Κλάδου) 

 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8, 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
 
 

ΠΡΟΣ(1): ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (ΣΕΘΑ) 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  
Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Ε-mail): 

 
 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 
1599/1986, δηλώνω ότι: 
 
1. Είμαι Έλληνας Πολίτης, έχω την Ελληνική ιθαγένεια και υπηκοότητα.   
  
2. ........... (Έχω/Δεν έχω) στερηθεί τα πολιτικά μου δικαιώματα. 
 
3. ............... (Διώκομαι/Δεν διώκομαι) ποινικά και .......... (έχω/δεν έχω) 
καταδικαστεί για ποινικά αδικήματα όπως ορίζονται στo άρθρο 13 του ΠΔ 153/ 2004 
(ΦΕΚ Α΄ 111) και στο άρθρο 3 παρ. 1 γ και 1 ε της υπ΄ αριθ. ΔΟ1/ 13450/ 11/ 21-08-
1980 Απόφαση Υπουργού Προεδρίας (ΦΕΚ Β΄ 789).  

 
4. (επιλέξτε υποχρεωτικά κατάλληλο πεδίο): 

□ Έχω εκπληρώσει τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις 
 
ή  

□ Έχω απαλλαγεί νόμιμα από αυτές  
κατά το χρόνο διορισμού μου σύμφωνα με την από 29-6-2017 προκήρυξη της ΣΕΘΑ. 

 
 

 1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
2) Αναγράφεται ολογράφως.  
3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 

άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
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δδηλούσα. 
 
   

5. ..... (Έχω/Δεν έχω) υγεία που μου επιτρέπει την άσκηση των καθηκόντων που 
πρόκειται να μου ανατεθούν, όπως ορίζει το άρθρο 7 του Ν. 4210/ 2013 (ΦΕΚ Α΄ 
254).  

6. ............... (Κατέχω/Δεν κατέχω) δημόσια θέση, κατηγορίας .................. 

   ............................ βαθμού............... με κατεχόμενη οργανική θέση 
.............................................., έχοντας υπόψη τους περιορισμούς 
του Ν.1256/1982 και του Ν.1305/82, (Περί πολυθεσίας) και θα προσκομίσω εντός 
της προθεσμίας που θα ορισθεί, απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Υπηρεσίας 
μου, με την οποία θα μου επιτρέπεται η διδακτική απασχόλησή μου στην ΣΕΘΑ. 

7. Ενημερώθηκα ότι τα στοιχεία ταυτότητάς μου θα τηρηθούν σε ηλεκτρονικό αρχείο 
της Σχολής ΣΕΘΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7Α, παρ. α του 
Ν.2472/1997, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 34 παρ. 3 του Ν.2915/2001. 

8. Έλαβα γνώση των όρων της από 29-6-2017 προκήρυξης της ΣΕΘΑ, το σύνολο των 
οποίων και αποδέχομαι. 

9.Τα αναγραφόμενα στην Αίτηση και στο Βιογραφικό Σημείωμα που συνημμένα υποβάλω 
για τη συμμετοχή μου στην από 29-6-2017 προκήρυξη της ΣΕΘΑ είναι ακριβή, 
αληθή και πλήρη. 

10.Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρ. 22 του Ν.1599/1986 όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 13 του άρθρ. 2 του Ν.2479/1997, δηλώνω ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι 
ακριβή και αληθή, πραγματικά και πλήρη και επιτρέπω προς επιβεβαίωση αυτών, την 
αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την ΣΕΘΑ δικαιολογητικών που είναι δυνατό να 
αναζητηθούν, σε διαφορετική δε περίπτωση μη δυνάμενης αυτεπάγγελτης αναζήτησης 
θα προσκομίσω ο ίδιος τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται προς 
επιβεβαίωση των όσων δηλώνω. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω δηλούμενα δεν 
αποδειχθούν, όπως και σε περίπτωση μη προσκόμισης  από μέρους μου των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών που μου ζητηθούν από την ΣΕΘΑ, εντός της 
προθεσμίας που θα μου ορισθεί, αποδέχομαι όπως επανεξετασθεί τυχόν πρόσληψη 
μου. 

11. ………………………… (Έχω/Δεν έχω) δυνατότητα για υλοποίηση διδασκαλίας σε ολοκληρωμένες 
Εκπαιδευτικές Εβδομάδες (ΕΕ), με βάση την αναφερόμενη στο Αναλυτικό Πρόγραμμα 
Σπουδών ως συνημμένο «1» της από 29-6-2017 προκήρυξης της ΣΕΘΑ, εβδομαδιαία 
θεματολογία, χωρίς την ύπαρξη κενών στα διδασκόμενα αντικείμενα για την 
θέση/εις στις οποίες έχω δηλώσει υποψηφιότητα (αφορά σε Καθηγητές ΣΕΘΑ Βασικών 
Τομέων Εκπαίδευσης και στο Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό Ειδικών Τομέων 
Εκπαίδευσης). 

 
  

Ημερομηνία:      ../../2017 
 

Ο – Η Δηλ… 
 
 
 

(Υπογραφή) 
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Υπόδειγμα  Γ2  (Αφορά εν ενεργεία Αξιωματικούς Ενόπλων  
  Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας) 

 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8, 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
 
 

ΠΡΟΣ(1): ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (ΣΕΘΑ) 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  
Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Ε-mail): 

 

 
 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που πρoβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

1. .......... (Έχω/Δεν έχω) στερηθεί τα πολιτικά μου δικαιώματα.  

2. ............... (Διώκομαι/Δεν διώκομαι) ποινικά και .......... (έχω/δεν έχω) 
καταδικαστεί για ποινικά αδικήματα. 

3. ..... (Έχω/Δεν έχω) αξιολογηθεί στις Εκθέσεις/Σημειώματα Αξιολογήσεων ως 
«εξαίρετος» κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών ετών έως τη λήξη 
της προθεσμίας υποβολής της από 30-6-2017 προκήρυξης της ΣΕΘΑ. 

4. .......... (Έχει/Δεν έχει) υποπέσει στην αντίληψή μου και ούτε έχει περιέλθει 
σε γνώση μου γεγονός που να αμφισβητεί ότι κατέχω εξαιρέτως τα ουσιαστικά 
προσόντα του βαθμού μου και ούτε υπάρχουν στο πρόσωπό μου ελαττώματα ή 
ελλείψεις που να εμποδίζουν την εξαίρετη κατοχή των αναφερομένων ουσιαστικών 
προσόντων. 

5. ..... (Έχω/Δεν έχω) κριθεί ευμενώς από τα αρμόδια Συμβούλια κατά την τελευταία 
κρίση, καθόσον δεν έχω ενημερωθεί ότι κρίθηκα δυσμενώς. 

6. .......... (Έχω/Δεν έχω) τιμωρηθεί με ανώτερη πειθαρχική ποινή και .......... 
(έχω/δεν έχω) παραπεμφθεί ενώπιον Πειθαρχικού Συμβουλίου.  

7. ..... (Έχω/Δεν έχω) υγεία που μου επιτρέπει την άσκηση των καθηκόντων που 
πρόκειται να μου ανατεθούν. 

8. Θα προσκομίσω εντός της προθεσμίας που θα ορισθεί, έγκριση της Υπηρεσίας μου, 
με την οποία θα μου επιτρέπεται η διδακτική απασχόλησή μου στην ΣΕΘΑ. 

9. Ενημερώθηκα ότι τα στοιχεία ταυτότητάς μου θα τηρηθούν σε ηλεκτρονικό αρχείο 
της ΣΕΘΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7Α, παρ. α του Ν.2472/1997, όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 34 παρ. 3 του Ν.2915/2001. 

10. Έλαβα γνώση των όρων της από 29-6-2017 προκήρυξης της ΣΕΘΑ, το σύνολο των 
οποίων και αποδέχομαι. 
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11.Τα αναγραφόμενα στην Αίτηση και στο Βιογραφικό Σημείωμα που συνημμένα υποβάλω 
για τη συμμετοχή μου στην από 29-6-2017 προκήρυξη της ΣΕΘΑ είναι ακριβή, 
αληθή και πλήρη. 

12.Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρ. 22 του Ν.1599/1986 όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 13 του άρθρ. 2 του Ν.2479/1997, δηλώνω ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι 
ακριβή και αληθή, πραγματικά και πλήρη και επιτρέπω προς επιβεβαίωση αυτών, την 
αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την ΣΕΘΑ δικαιολογητικών που είναι δυνατό να 
αναζητηθούν, σε διαφορετική δε περίπτωση μη δυνάμενης αυτεπάγγελτης αναζήτησης 
θα προσκομίσω ο ίδιος τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται προς 
επιβεβαίωση των όσων δηλώνω. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω δηλούμενα δεν 
αποδειχθούν, όπως και σε περίπτωση μη προσκόμισης  από μέρους μου των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών που μου ζητηθούν από την ΣΕΘΑ, εντός της 
προθεσμίας που θα μου ορισθεί, αποδέχομαι όπως επανεξετασθεί τυχόν διορισμός 
μου. 

13. ………………………… (Έχω/Δεν έχω) δυνατότητα για υλοποίηση διδασκαλίας σε ολοκληρωμένες 
Εκπαιδευτικές Εβδομάδες (ΕΕ), με βάση την αναφερόμενη στο Αναλυτικό Πρόγραμμα 
Σπουδών ως συνημμένο «1» της από 29-6-2017 προκήρυξης της ΣΕΘΑ, εβδομαδιαία 
θεματολογία, χωρίς την ύπαρξη κενών στα διδασκόμενα αντικείμενα για την 
θέση/εις στις οποίες έχω δηλώσει υποψηφιότητα (αφορά μόνο στο Έκτακτο Διδακτικό 
Προσωπικό Ειδικών Τομέων Εκπαίδευσης). 

 
  

Ημερομηνία:      ../../2017 
 

Ο – Η Δηλ… 
 
 
 

(Υπογραφή) 

 
 
 
 
 
 
 

1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δδηλούσα. 
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Υπόδειγμα  Γ3  (Αφορά εν αποστρατεία Αξιωματικούς  
  Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας) 

 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8, 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
 
 

ΠΡΟΣ(1): ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (ΣΕΘΑ) 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  
Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Ε-mail): 

 
 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

1. .......... (Έχω/Δεν έχω) στερηθεί τα πολιτικά μου δικαιώματα. 
2. ............... (Διώκομαι/Δεν διώκομαι) ποινικά και .......... (έχω/δεν έχω) 

καταδικαστεί για ποινικά αδικήματα όπως ορίζεται στo άρθρο 13 του ΠΔ 153/ 
2004 (ΦΕΚ Α΄ 111) και στο άρθρο 3 παρ. 1 γ και 1 ε της υπ΄ αριθ. ΔΟ1/ 13450/ 
11/ 21-08-1980 Απόφαση Υπουργού Προεδρίας (ΦΕΚ Β΄ 789). 

3. ..... (Έχω/Δεν έχω) υγεία που μου επιτρέπει την άσκηση των καθηκόντων που 
πρόκειται να μου ανατεθούν, όπως ορίζει το άρθρο 7 του Ν. 4210/ 2013 (ΦΕΚ Α΄ 
254). 

4. ..... (Έχω/Δεν έχω) αποστρατευτεί ως «ευδοκίμως τερματίσας» τη σταδιοδρομία 
μου). 

 

5. ............... (Κατέχω/Δεν κατέχω) δημόσια θέση, κατηγορίας .................. 

   ............................ βαθμού............... με κατεχόμενη οργανική θέση 
.............................................., έχοντας υπόψη τους περιορισμούς 
του Ν.1256/1982 και του Ν.1305/82, (Περί πολυθεσίας) και θα προσκομίσω εντός 
της προθεσμίας που θα ορισθεί, απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Υπηρεσίας 
μου, με την οποία θα μου επιτρέπεται η διδακτική απασχόλησή μου στην ΣΕΘΑ. 

6. Ενημερώθηκα ότι τα στοιχεία ταυτότητάς μου θα τηρηθούν σε ηλεκτρονικό αρχείο 
της Σχολής ΣΕΘΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7Α, παρ. α του 
Ν.2472/1997, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 34 παρ. 3 του Ν.2915/2001. 

7. Έλαβα γνώση των όρων της από 29-6-2017 προκήρυξης της ΣΕΘΑ, το σύνολο των 
οποίων και αποδέχομαι. 

8. Τα αναγραφόμενα στην Αίτηση και στο Βιογραφικό Σημείωμα που συνημμένα υποβάλω 
για τη συμμετοχή μου στην από 29-6-2017 προκήρυξη της ΣΕΘΑ είναι ακριβή, 
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αληθή και πλήρη. 

9. Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρ. 22 του Ν.1599/1986 όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 13 του άρθρ. 2 του Ν.2479/1997, δηλώνω ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι 
ακριβή και αληθή, πραγματικά και πλήρη και επιτρέπω προς επιβεβαίωση αυτών, την 
αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την ΣΕΘΑ δικαιολογητικών που είναι δυνατό να 
αναζητηθούν, σε διαφορετική δε περίπτωση μη δυνάμενης αυτεπάγγελτης αναζήτησης 
θα προσκομίσω ο ίδιος τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται προς 
επιβεβαίωση των όσων δηλώνω. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω δηλούμενα δεν 
αποδειχθούν, όπως και σε περίπτωση μη προσκόμισης  από μέρους μου των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών που μου ζητηθούν από την ΣΕΘΑ, εντός της 
προθεσμίας που θα μου ορισθεί, αποδέχομαι όπως επανεξετασθεί τυχόν διορισμός 
μου. 

10. ………………………… (Έχω/Δεν έχω) δυνατότητα για υλοποίηση διδασκαλίας σε ολοκληρωμένες 
Εκπαιδευτικές Εβδομάδες (ΕΕ), με βάση την αναφερόμενη στο Αναλυτικό Πρόγραμμα 
Σπουδών ως συνημμένο «1» της από 29-6-2017 προκήρυξης της ΣΕΘΑ, εβδομαδιαία 
θεματολογία, χωρίς την ύπαρξη κενών στα διδασκόμενα αντικείμενα για την 
θέση/εις στις οποίες έχω δηλώσει υποψηφιότητα(αφορά μόνο σε Καθηγητή ΣΕΘΑ του 
2ου Βασικού Τομέα Εκπαίδευσης). 

 
  

Ημερομηνία:      ../../2017 
 

Ο – Η Δηλ… 
 
 
 

(Υπογραφή) 
 
 
 

 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα.  
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Συνημμένο «5» 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ 
 

 ΠΡΟΣ 
Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ), 
Ευελπίδων 6 και Μουστοξύδη, 

Τ.Κ. 11362, Αθήνα 
 

  
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ  ΔΙΑΛΕΞΕΩΣ  

ΤΗΣ …………………ΜΕ ΘΕΜΑ: «……………………………………….» 
 

 
ΣΥΝΑΦΕΣ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑ 
 
[Αναγράφεται ένα απόφθεγμα το οποίο διατυπώθηκε από μία μεγάλη ιστορική 
φυσιογνωμία  του πολιτικού – στρατιωτικού – διπλωματικού – επιστημονικού 
χώρου, συναφές με το περιεχόμενο του αντικειμένου  που θα παρουσιαστεί από τον 
διαλέκτη. Η αναφορά του αποφθέγματος γίνεται με σκοπό την παρακίνηση του 
ενδιαφέροντος των σπουδαστών και την ομαλή εισαγωγή τους στο πνεύμα της 
διάλεξης που θα παρουσιαστεί. Το απόφθεγμα αναγράφεται σε μορφήitalicμε 
κεντρική στοίχιση]. 
 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
 
[Αναφέρεται ο σκοπός της θεματικής ενότητας που θα παρουσιαστεί από τον 
διαλέκτη σε 3 έως 5 γραμμές (30 έως 60 λέξεις) σε μορφή arial 12 με πλήρη 
στοίχιση]. 
 
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ – ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
 
[Αναφέρεται η σύνδεση της θεματικής ενότητας που θα παρουσιαστεί από τον 
διαλέκτημε την προηγούμενη αλλά και με την επόμενη διάλεξη με βάση το ΑΠΣ. Η 
σύνδεση περιγράφεται σε 5 έως 10γραμμές (50 έως 120 λέξεις) σε μορφή arial 12 
με πλήρη στοίχιση]. 
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΛΕΞΗΣ 
 
[Σκοπός της παρούσας ενότηταςείναι η συνοπτική παρουσίαση  και ανάλυση των 
κυρίων μερών της διάλεξης που θα αναπτυχθεί  από τον διαλέκτη με βάση το 
ΑΠΣ.Η ανάλυση ακολουθεί το επιλεχθέν από το διαλέκτη επιστημονικό ύφος, 
καλύπτει όλο το εύρος της παρουσιαζόμενης θεματολογίας,και δίδει έμφαση στην 
ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των σπουδαστών,εναρμονιζόμενη απαρέγκλιτα 
στο επίπεδο της Σχολής. Η ανάλυσηδύναται να ενσωματώσει σχεδιαγράμματα, ενώ 
παροτρύνεται ο διαλέκτης να συνοδεύσει την ανάλυση με αντίστοιχη παρουσίαση 
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σε μορφή powerpointμε σκοπό τον οπτικό τονισμό των κυρίων μερών της. Η 
ανάλυση περιγράφεται σε 3 έως 8 σελίδες (1000 έως 3000 λέξεις σε μορφή arial 12 
με πλήρη στοίχιση).Σε περίπτωση που συνοδεύεται από παρουσίαση, αυτή θα 
επισυνάπτεται σε έντυπη μορφή]. 
 
ΣΗΜΕΙΑ ΕΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
[Στην ενότητα αυτή αναγράφονται: 
 

(1)  Με τη μορφή ξεχωριστών προτάσεων τα κύρια σημεία μάθησης των 
σπουδαστών (basic take aways). 
 

(2) Με τη μορφή ερωτήσεων κρίσιμα θέματα συναφή με την ανάλυση που 
προηγήθηκε, επί των οποίων ο σπουδαστής στο τέλος της διάλεξης είτε θα πρέπει 
να έχει διαμορφωμένη και τεκμηριωμένη άποψη, είτε θα του έχει προκληθεί το 
ενδιαφέρον προς περαιτέρω ακαδημαϊκή διερεύνηση στο πλαίσιο της 
διευθυνόμενης συζήτησης που θα ακολουθηθεί εντός της εκπαιδευτικής ομάδος 
(ΔΣΕΟ) που ανήκει.  

 
Η ενότητα θα αναγράφεται σε μορφή arial 12 με πλήρη στοίχιση, σε εύρος 

από 150 έως 200 λέξεις]. 
 
ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ 
 
[Αναφέρεται το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα που θα έχουν οι σπουδαστές μετά την 
παρουσίαση από τον διαλέκτη της θεματικής ενότητας. Το επιδιωκόμενο 
αποτέλεσμα περιγράφεται σε 5 έως 10γραμμές (50 έως 120 λέξεις) σε μορφή arial 
12 με πλήρη στοίχιση]. 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
[Αναγράφεται: 
 
(1) Με αλφαβητική σειρά η χρησιμοποιούμενη σχετική με το θέμα που θα 
αναπτυχθεί ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση βιβλιογραφία με ακριβή παραπομπή 
στη διδακτέα ύλη ανά βιβλίο / άρθρα. 
 
(2)  Με αλφαβητική σειρά η προτεινόμενη σχετική με το θέμα που θα αναπτυχθεί 
ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση βιβλιογραφία.] 
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