INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2020.07.23 13:05:46
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΨΗ556-ΔΒ4

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣΧΟΛΗΕΥΕΛΠΙΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥNΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ) ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ
ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ, ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
«ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ»
Έχοντας υπόψη:
α. Τα άρθρα 9, 10, 11 και 25 του ν. 3187/2003 «Ανώτατα Στρατιωτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ)» (Α΄
233), όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
β. Το υπ’ αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.11/85/8044/06.05.2011 έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Προκηρύξεις – Εξελίξεις Μελών ΔΕΠ
Πανεπιστημίων».
γ. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
δ. Το άρθρο 28 του ν. 4305/2014 «Αυτεπάγγελτος έλεγχος των δικαιολογητικών των
υποψηφίων για διορισμό ή πρόσληψη» (Α΄ 237).
ε. Το άρθρο 1 του ν. 4250/2014 «Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων
εγγράφων» (Α΄ 74).
στ. Το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).
ζ. Το άρθρο 4 του ν. 4405/2016 (Α΄ 129).
η. Το π.δ. 50/2018 «Οργανισμός της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων» (Α΄ 92), όπως αυτό
τροποποιήθηκε και ισχύει.
θ. Την υπ’ αρ. 247153 α/12-8-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας (Β΄ 3181) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας,
Αλκιβιάδη Στεφανή».
ι. Την απόφαση μονιμοποίησης του Κωνσταντίνου Καραματσούκη, στη βαθμίδα του
Επίκουρου Καθηγητή(Γ΄ 142/2020).
ια. Την από 10 Φεβρουαρίου 2020 αίτηση εξέλιξης του ενδιαφερομένου Επίκουρου
Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή.
ιβ. Το υπ’ αρ. «2»/2020 (25 Φεβ 2020) πρακτικό του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου (ΕΣ) της
Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ).
ιγ. Την υπ’ αρ. Φ.391/19/10417/Σ. 1095/27 Απρ 2020/ΣΣΕ/ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ.
ιδ. Τη υπ’ αρ. 1252623/14 Μαϊ 2020 βεβαίωση ΓΕΣ/ΔΟΙ.
ιε. Την υπ’ αρ. 226/2020 εισηγητική έκθεση του Προϊσταμένου Οικονομικών
Υπηρεσιών/ΥΠΕΘΑ,
ιστ. Την Φ.391/69/1363158/Σ. 1283/20 Ιουν 2020/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΓΕΠΣ-ΔΙΔΟΕ/ΔΙΔΕΚΠ/3α ΥΑ
ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ Γ΄ 1078/13Ιουλίου 2020),
προκηρύσσουμε:
1. Την πλήρωση θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), του Τμήματος
Στρατιωτικών Σπουδών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ), λόγω εξέλιξης στην
επόμενη βαθμίδα, ως ακολούθως:
Τομέας: Μαθηματικών και Επιστημών Μηχανικού
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Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό
αντικείμενο «Στοχαστική Επιχειρησιακή Έρευνα».
2. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Οι υποψήφιοι για την ανωτέρω θέση ΔΕΠ θα πρέπει να έχουν τα προσόντα που ορίζονται
στο άρθρο 9 του ν. 3187/2003. Ειδικότερα:
α. Προϋπόθεση για την εκλογή σε θέση ΔΕΠ είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος. Η
διαπίστωση της συνάφειας της διδακτορικής διατριβής ή του όλου ερευνητικού έργου των
υποψηφίων με το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης ΔΕΠ αποτελεί ευθύνη
της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής και του εκλεκτορικού σώματος.
β. Για την θέση Αναπληρωτή Καθηγητή, απαιτούνται:
(1) Τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη αυτοδύναμης διδασκαλίας, μετά την απόκτηση του
διδακτορικού διπλώματος, στο γνωστικό αντικείμενο του τομέα ή τουλάχιστον τέσσερα (4)
έτη εργασίας σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή
αναγνωρισμένο επαγγελματικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή συνδυασμός των
παραπάνω.
(2) Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, από τις οποίες ένας αριθμός
πρέπει να είναι αυτοδύναμες ή πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες, εκτός από τη
διδακτορική διατριβή. Για την εκλογή συνεκτιμάται κατά πόσο το συνολικό ερευνητικό έργο
του υποψηφίου έχει συμβάλει στην πρόοδο της επιστήμης και αναγνωρίζεται από άλλους
ερευνητές.
γ. Η κρίση για την εκλογή μελών ΔΕΠ βασίζεται, κατά τον νόμο, στο συνολικό διδακτικό
έργο των κρινόμενων, στη συνολική τους επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα, με
έμφαση στη διεθνή τους παρουσία, ικανό μέρος των οποίων πρέπει να έχει συντελεσθεί
κατά τα τελευταία πέντε έτη από την υποβολή της αίτησης για εξέλιξη ή εκλογή. Στοιχεία
τα οποία συνεκτιμώνται ιδιαίτερα κατά την κρίση για κατάληψη θέσης ΔΕΠ είναι το ήθος,
η προσωπικότητα του υποψηφίου και η κοινωνική του προσφορά. Είναι δυνατή η εκλογή
και εν ενεργεία Αξιωματικών, οι οποίοι καταλαμβάνουν την αντίστοιχη θέση, αφού
προηγουμένως παραιτηθούν από την ενεργό υπηρεσία μετά την εκλογή τους.
3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
α. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
β. Αίτηση σε έντυπη μορφή, στην οποία θα καθορίζεται η θέση και το γνωστικό
αντικείμενο, για τα οποία ενδιαφέρεται να κριθεί ο υποψήφιος. Στην αίτηση πρέπει να
αναφέρεται υποχρεωτικά η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψηφίου.
γ. Βιογραφικό σημείωμα και πλήρες αναλυτικό υπόμνημα (εγγράφως και σε ηλεκτρονική
μορφή) για την εκπαιδευτική, ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα του
υποψηφίου.
δ. Νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών της ημεδαπής.
Οι τίτλοι σπουδών, οι οποίοι έχουν χορηγηθεί από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ)
του εξωτερικού, θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από
απόφαση ισοτιμίας από την αρμόδια Αρχή (ΔΟΑΤΑΠ). Οιοδήποτε ξενόγλωσσο
δικαιολογητικό έγγραφο να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση.
ε. Πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα (όπου απαιτείται).
στ. Αντίγραφο διδακτορικής διατριβής.
ζ. Αποδεικτικά συναφούς επαγγελματικής ή εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας (όπου
απαιτείται).
η. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, επικυρωμένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής,
στην οποία να αναφέρεται ο Δήμος στον οποίο είναι δημότης, ο τόπος και ο χρόνος
γέννησης, ο τρόπος και ο χρόνος κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας και ο στρατιωτικός
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αριθμός (μόνο για άρρενες), προκειμένου η Σχολή να προβεί αυτεπάγγελτα στην
αναζήτηση πιστοποιητικού γέννησης και οικογενειακής κατάστασης.
θ. Για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσκομίζεται αντίστοιχο
πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής του κράτους, την ιθαγένεια του οποίου έχει ο
υποψήφιος.
ι. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης και πιστοποιητικό στρατολογικής
κατάστασης θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία, η οποία θα προβεί στην
έκδοση της τελικής πράξης του διορισμού.
ια. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, επικυρωμένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής
με την οποία οι υποψήφιοι οι οποίοι υπόκεινται σε στράτευση δηλώνουν ότι έχουν
εκπληρώσει τις στρατολογικές τους υποχρεώσεις και σε αρνητική περίπτωση ότι
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν
απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της πράξης διορισμού τους.
ιβ. Πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4210/2013 (Α΄
254).
ιγ. Οι υποψήφιοι πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλουν να
υποβάλουν απαραιτήτως κατά την υποβολή της υποψηφιότητας, εκτός των παραπάνω
δικαιολογητικών και Πτυχίο ή Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο
ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου
από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, με το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και η
ευχερής χρήση της ελληνικής γλώσσας
4. Για τα παραπάνω δικαιολογητικά, διευκρινίζονται τα εξής:
α. Τα ΑΣΕΙ δεν μετέχουν εισέτι στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης
διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης μελών ΔΕΠ (ηλεκτρονική πλατφόρμα ΑΠΕΛΛΑ) του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Είναι συνεπώς απολύτως απαραίτητη για την
διεξαγωγή της διαδικασίας εκλογής η συμπερίληψη στην αίτηση της διεύθυνσης
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των υποψηφίων. Για τον ίδιο λόγο ζητείται τόσο η έγγραφη,
όσο και η ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών.
β. Τα αναγραφόμενα στο βιογραφικό σημείωμα, καθώς και κάθε άλλη σχετική αναφορά,
επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης.
γ. Απολύτως απαραίτητα δικαιολογητικά θεωρούνται το βιογραφικό σημείωμα, τα
επικυρωμένα αντίγραφα όλων των πτυχίων και των τίτλων σπουδών των υποψηφίων, το
αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα,
καθώς και οι επιστημονικές εργασίες. Επίσης, η υπεύθυνη δήλωση ως προς την
στρατολογική κατάσταση και για τους πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα
αποδεικτικά ελληνικής γλωσσομάθειας.
δ. Τα δικαιολογητικά των υποπαρ. 3η και 3θ πρέπει να κατατεθούν από τους
υποψήφιους, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της διαδικασίας εκλογής. Το
δικαιολογητικό της υποπαρ. 3ια υποβάλλεται από τον υποψήφιο που έχει εκλεγεί, εφόσον
του ζητηθεί.
ε. Τα δικαιολογητικά των υποπαρ. 3γ, 3δ, 3ε, 3στ και 3ζυποβάλλονται τόσο σε έντυπη
όσο και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή flash memory ή άλλο αποθηκευτικό μέσο).
5. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν
απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, κατά τον χρόνο έκδοσης της πράξης διορισμού τους.
6. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες
κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα
διορισμού.
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7. Η κατάθεση και παραλαβή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών γίνεται απευθείας στη
Κεντρική Γραμματεία της ΣΣΕ ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (με ευανάγνωστη
ημερομηνία και σφραγίδα), με ευθύνη του υποψηφίου/αποστολέα, εντός διμήνου από την
ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης στον ημερήσιο τύπο, στην παρακάτω
διεύθυνση:
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Κοσμητεία,
Λεωφόρος Ευελπίδων, Βάρη Αττικής, ΒΣΤ 902.
8. Διευκρινίζεται ότι αιτήσεις μέσω τηλεομοιοτυπίας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν
γίνονται δεκτές.
9. Επισημαίνεται ότι η ΣΣΕ δεν είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει τους υποψηφίους για
φακέλους, οι οποίοι έχουν ελλιπή δικαιολογητικά.
10. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε:
α. Στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ), κάθε
εργάσιμη
ημέρα
από09:00
έως
13:00
ώρα
και
στα
τηλέφωνα:
2108970229,2108904257, 2108904258.
β. Στην ιστοσελίδα της ΣΣΕ: www.sse.gr

