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ΘΕΜΑ: Επιλογή Στρατιωτικών Εκπαιδευτών (ΣΕ) ΣΑΝ Ακαδ. Έτους 2020-2021
ΣΧΕΤ : α. Ν.3187/2003 (ΦΕΚ 233/τ.Α'/7-10-2003)
β Ν.3257/2004 (ΦΕΚ 143/ τ.Α'/29-07-2004)
γ. Ν.3413/2005 (ΦΕΚ 278/τ.Α'/9-11-2005)
δ. Ν.3469/2006 (ΦΕΚ 131/τ.Α΄/2006)
ε Ν.3861/2010(ΦΕΚ112/τ.Α΄/2010)
στ Ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/24-9-2010)
ζ Οργανισµός ΣΑΝ (Π∆ 270/1998, ΦΕΚ 197/τ.Α΄/26-8-1998)
η. Την υπ΄αριθµ.247153 α/12-8-2019 Κοινή Απόφαση Πρωθυπουργού
και Υπουργού Εθνικής Άµυνας(Β΄3181/2019)” Ανάθεση Αρµοδιοτήτων στον
ΥΦΕΘΑ, Αλκιβιάδη Στεφανή”.
θ. Φ.300/77/194928/Σ.2324/07 Απρ 20/ΓΕΕΘΑ/Β΄ΚΛ/Β2
ι. Φ.337.3/7/101629/Σ.439/19 Μαΐ 20/ΣΑΝ/∆ΣΠ
1. Σε συνέχεια σχετικών, προκηρύσσεται θέση για το µάθηµα σωµατικής
αγωγής, προκειµένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες της Σχολής σε
Στρατιωτικούς Εκπαιδευτές (ΣΕ), για το Ακαδηµαϊκό Έτος 2020-2021.
2. Οι ενδιαφερόµενοι Αξιωµατικοί που επιθυµούν να συµµετάσχουν στην
επιλογική διαδικασία για τα µάθηµα αυτό θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική
αναφορά απευθείας στη Σχολή ή µέσω συστηµένης ταχυδροµικής επιστολής,
σύµφωνα µε το Υπόδειγµα του Παραρτήµατος «Α», µε καταληκτική ηµεροµηνία
την 4 Οκτωβρίου 2020.
3. Στην αναφορά θα πρέπει να επισυνάπτονται οι Τίτλοι Σπουδών και τα
κατά περίπτωση διαπιστευτήρια του υποψηφίου ΣΕ. Οι Τίτλοι Σπουδών που
αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη
µετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.
4. Ειδικότερα, σχετικά µε την επιλογική διαδικασία διευκρινίζονται τα
παρακάτω:
α. Οι υποψήφιοι ΣΕ θα πρέπει να είναι εν ενεργεία Αξιωµατικοί των Ε∆,
ΛΣ και ΣΑ.
β. Να είναι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΦΑΑ.
γ. Να κατέχουν Τίτλους Σπουδών, ή/και διαπιστευτήρια εξειδίκευσης,
ή/και διδακτική εµπειρία, σε συνάφεια µε το διδακτικό αντικείµενο.
δ. Τονίζεται ότι ο κατεχόµενος βαθµός των υποψηφίων ΣΕ δεν αποτελεί
κριτήριο αξιολόγησης.

-2ε. Η συµµετοχή στη διαδικασία επιλογής προϋποθέτει την καθολική
αποδοχή, εκ µέρους των υποψηφίων, των διαλαµβανοµένων στην παρούσα.
στ. Η επιλογική διαδικασία θα λάβει χώρα µετά το πέρας υποβολής των
σχετικών αναφορών, κατόπιν σύγκλησης του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου της
Σχολής και υποβολής των προτεινόµενων ΣΕ στο ΓΕΕΘΑ, προκειµένου να
κυρωθεί η ανάθεση εκπαιδευτικού έργου.
ζ. Κατά τη διαδικασία της επιλογής προηγούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι
διαθέτουν κατά φθίνουσα σειρά τα παρακάτω προσόντα (τονίζεται η αναγκαιότητα
της συνάφειας µε το εκπαιδευτικό αντικείµενο) :
(1) ∆ιδακτορικό Τίτλο Σπουδών.
(2) Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών.
(3) Εξειδίκευση.
(4) Βασικό Τίτλο Σπουδών.
(5) ∆ιδακτική εµπειρία επί του διδακτικού αντικειµένου, η οποία θα
πρέπει να αποδεικνύεται µε την επισύναψη σχετικών επιβεβαιωτικών εγγράφων.
(6) Ενασχόληση µε το διδακτικό αντικείµενο υπό µορφή
αρθρογραφίας ή συµµετοχής σε συνέδρια, η οποία θα πρέπει να αποδεικνύεται
µε την επισύναψη σχετικών επιβεβαιωτικών εγγράφων.
5. Σχετικά µε την επιλογική διαδικασία, διευκρινίζονται τα παρακάτω:
α. Τα µαθήµατα διεξάγονται επί το πλείστον
∆ευτέρα ως Πέµπτη
απογευµατινές ώρες (17:00-19:20) και πάντα σε συνεννόηση µε τη ∆ιεύθυνση
Σπουδών της Σχολής.
β. Οι ώρες διδασκαλίας των µαθηµάτων θα κατανεµηθούν σε όλη τη
διάρκεια του Ακαδηµαϊκού έτους 2020-2021, δηλαδή στο διάστηµα από 1 Σεπ 20
µέχρι και 31 Ιουλ 21, ανάλογα µε τις υποχρεώσεις των σπουδαστών της Σχολής
στο Τµήµα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ.
γ. Η υποχρέωση ενηµέρωσης των Μονάδων ή Υπηρεσιών στις οποίες
υπηρετούν οι υποψήφιοι ΣΕ σχετικά µε τη συµµετοχή τους στη διαδικασία και τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από την τυχόν επιλογή τους ως ΣΕ βαρύνει τους
ιδίους.
δ. Τυχόν αδυναµία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από
την επιλογή τους θα πρέπει να γίνεται έγκαιρα γνωστή, ώστε η Σχολή να προβεί
άµεσα στη διαδικασία αντικατάστασής τους.
6. Παρακαλούµε για τις ενέργειές σας.

7. Χειριστής θέµατος: Επγός (ΥΝ) Αγάπη Τσαρουχά, Τµηµατάρχης
Εκπαίδευσης 3ου Έτους ΣΑΝ , τηλ: 2107675636.

Πχος (ΥΝ) Μαρία Ψαροπούλου ΠΝ
Ακριβές Αντίγραφο

∆ιοικητής

Υπχος (ΥΝ) Χριστίνα Γκανά ΠΝ
Βοηθός Τµχη 3

ου

Έτους

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«Α» Υπόδειγµα Αναφοράς Επιθυµίας Επιλογής ΣΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
ΓΕΕΘΑ/Β΄ΚΛ/Β2
Αποδέκτες για Πληροφορία
ΓΕΕΘΑ/ΕΓΑ-ΕΓΥ-ΕΓΕ
ΓΕΕΘΑ/Β΄ΚΛΑ∆ΟΣ/∆ΝΤΗΣ
ΓΕΕΘΑ/Β’ΚΛ/Β4
ΓΕΕΘΑ/Γ΄ΚΛ/Γ6
ΓΕΣ/∆ΕΚΠ-∆ΟΙ/2Β
ΓΕΝ-ΓΕΑ/Β2
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Αρχηγείο Λιµενικού ΣώµατοςΕλληνικής Ακτοφυλακής/Κλάδος ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης/
∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης Προσωπικού ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1Ε2, ΤΚ 18510, Πειραιάς.
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Αρχηγείο ΕΛ.ΑΣ./Κλάδος ∆ιοικητικής Υποστήριξης και Ανθρωπίνου ∆υναµικού
∆νση Εκπαίδευσης/Τµ. 1ο, Π. Κανελλοπούλου 4, ΤΚ 10177, Αθήνα.

Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος/∆νση Ανθρωπίνων Πόρων/Τµήµα Εκπσης–
Επιµόρφωσης, Μουρούζη 4, ΤΚ 10674, ΑΘΗΝΑ.
ΣΑΝ/∆Μ-∆ΣΠ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ
Φ.392/5/103137/Σ.852

ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
4 Σεπ 20

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΣ ΣΤΗ ΣΑΝ

ΘΕΣΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Α/Α ΑΙΤΗΣΕΩΣVVVVVVVVVVV
ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021
ΜΑΘΗΜΑ (1):VVVVVVVVVVV..
ΜΑΘΗΜΑ (2):VVVVVVVVVVV..

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗ (ΣΕ)
ΠΡΟΣ: ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ)
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (Συµπληρώστε µε κεφαλαία)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΒΑΘΜΟΣ-ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ-ΑΜ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ–ΜΟΝΑ∆Α
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΟΣ (και γένος)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ΗΜ/ΜΗΝ/ΕΤ)
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΕΚΝΑ
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΟΙΚΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΚΙΝΗΤΟ)
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛ. ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟΥ ( e-mail)
Γ. ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

∆. ∆ια της παρούσης αίτησης υποβάλλω υποψηφιότητα για να επιλεγώ ως
Στρατιωτικός Εκπαιδευτής (ΣΕ) στη Σχολή Αξιωµατικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) µε
ωριαία αντιµισθία για το Ακαδηµαϊκό έτος 2020-2021, προκειµένου να διδάξω το
µάθηµα/µαθήµατα:.....................................................................................................
...................................................................................................................................
Ε. ∆ιαθεσιµότητα σε εβδοµαδιαία βάση:..................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
ΣΤ. Καταθέτω και υποβάλλω συνηµµένα τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. η παρούσα αίτηση (µε επικολληµένη φωτογραφία).
2. αντίγραφο στρατιωτικής ταυτότητας.
3. αντίγραφα κατεχόµενων τίτλων σπουδών όλων των βαθµίδων συνοδευόµενα
πιστοποιητικά ισοτιµίας ή επίσηµη µετάφραση (όπου απαιτείται).
4. πρόσφατο βιογραφικό σηµείωµα.
5. βεβαιώσεις διδακτικής προϋπηρεσίας.
6. Άλλο:VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV.......
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV..
Ζ. ∆ηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του νόµου περί ψευδούς
δηλώσεως, ότι τα δικαιολογητικά που καταθέτω είναι όλα πραγµατικά και πλήρη
και αναγνωρίζω πως η ΣΑΝ διατηρεί το δικαίωµα να ελέγξει τη γνησιότητά τους.

Αθήνα,................................................
...........................................................
(ηµεροµηνία, υπογραφή αιτούντος)
ΘΕΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
(από ΚΕΠ ή άλλη αρµόδια Αστυνοµική, ∆ηµοτική ή Στρατιωτική αρχή)
............................................................................................................
(ηµεροµηνία, σφραγίδα-υπογραφή αρµοδίου υπαλλήλου)

