ΟΔΗΓΙΕ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΕΙ:


Οη ππνςήθηνη/εο, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψζνπλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο («αίηεζε» θαηά ηε δηαηχπσζε
ηεο Πξνθήξπμεο, απνηειεί ε ζπκπιήξσζε θαη ε ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα),
πξέπεη λα έρνπλ ηα θάησζη έγγξαθα ζε ειεθηξνληθή κνξθή pdf ζε κέγηζην κέγεζνο 5 ΜΒ ην έθαζην:

1. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα κε θσηνγξαθία.
2. Δπηθπξσκέλν απφ ην ΑΔΙ αληίγξαθν πηπρίνπ (βαζηθφο ηίηινο ζπνπδψλ) ή επηθπξσκέλε απφ ην ΑΔΙ
βεβαίσζε πεξάησζεο ζπνπδψλ κε αλαθνξά ηνπ κέζνπ φξνπ ζπνπδψλ.
3. Δπηθπξσκέλε απφ ην ΑΔΙ αλαιπηηθή βαζκνινγία φισλ ησλ εηψλ.
4. Δπηθπξσκέλν απφ ηελ αξρή έθδνζεο ή δηθεγφξν αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ γισζζνκάζεηαο αγγιηθήο
επηπέδνπ Γ2. Σε πεξίπησζε απφθηεζεο πηπρίνπ ΑΔΙ ζην εμσηεξηθφ κε γιψζζα δηδαζθαιίαο ηελ αγγιηθή,
νη ππνςήθηνη/εο απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο άιινπ πηζηνπνηεηηθνχ γλψζεο αγγιηθήο
γιψζζαο. ε διαθοπεηική πεπίπηυζη οι ςποτήθιοι/ερ ςποβάλλονηαι ζε γπαπηή εξέηαζη. Η άξηζηε
γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο απνηειεί αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ επηινγή ζην Πξφγξακκα. Η γλψζε
κηαο δεχηεξεο μέλεο γιψζζαο (Γαιιηθά–Γεξκαληθά–Ιηαιηθά–Ιζπαληθά) είλαη επηζπκεηή. Σε πεξίπησζε
ππνβνιήο πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο πηπρίσλ γισζζνκάζεηαο, απηά ζαξψλνληαη ζε έλα εληαίν έγγξαθν pdf.
5. Δπηθπξσκέλα πηζηνπνηεηηθά θαη αλαιπηηθέο βαζκνινγίεο άιισλ ζπνπδψλ, εάλ ππάξρνπλ (άιισλ
Τκεκάησλ/ΑΔΙ, ΠΜΣ, Δζληθήο Σρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο, Δζληθήο Σρνιήο
Γηθαζηψλ, Γηπισκαηηθήο Αθαδεκίαο ή θνθ). Όια ηα έγγξαθα πξέπεη λα είλαη ζαξσκέλα ζε έλα εληαίν
έγγξαθν pdf.
6. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ/ηεο ππνςεθίνπ/αο πεξί γλεζηφηεηαο θαη πηζηφηεηαο ησλ αληηγξάθσλ, ζε πεξίπησζε
ππνβνιήο κε επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ ησλ σο άλσ ζεκείσλ 2, 3, 4 θαη 5. Η ππεχζπλε δήισζε πξέπεη
θέξεη επικύπυζη γνηζίος ςπογπαθήρ ηος/ηηρ ςποτηθίος/αρ ζε ΚΕΠ.
7. Γήισζε ζθνπνχ (πεξίπνπ 200 ιέμεσλ).
8. Γεκνζηεχζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, εάλ ππάξρνπλ (ζαξσκέλα απφ ην/ηα πεξηνδηθφ/ά ζε έλα εληαίν
έγγξαθν pdf).
9. Απνδεηθηηθά επαγγεικαηηθήο ή εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, εάλ ππάξρνπλ (ζε έλα εληαίν έγγξαθν pdf).
10. Φσηνηππία δχν φςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο (ζε έλα εληαίν έγγξαθν pdf).
11. Άιια δηθαηνινγεηηθά πνπ θξίλεη ν/ε ππνςήθηνο/α φηη εληζρχνπλ ηνλ θάθειφ ηνπ/ηεο (ζε έλα εληαίν
έγγξαθν pdf).


Οη ππνςήθηνη/εο απφ ηδξχκαηα ηεο αιινδαπήο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ/επηζπλάςνπλ ζηελ ειεθηξνληθή
ππνβνιή θαη πηζηνπνηεηηθφ αληηζηνηρίαο θαη ηζνηηκίαο απφ ηνλ ΓΟΑΤΑΠ, ζχκθσλα κε ην άξ.34, παξ. 7
ηνπ Ν. 4485/17.



Σηε δηαδηθαζία επηινγήο δχλαηαη λα ππνβάιινπλ αίηεζε θαη θνηηεηέο νη νπνίνη νθείινπλ έσο θαη δχν
καζήκαηα γηα ιήςε πηπρίνπ. ημειώνεηαι όηι η ζςμπλήπυζη ηος ανηίζηοισος πεδίος ηηρ
ηλεκηπονικήρ αίηηζηρ επέσει θέζη ςπεύθςνηρ δήλυζηρ.



Σχκθσλα κε ηελ Πξνθήξπμε εηζαγσγήο λέσλ θνηηεηψλ/ηξηψλ γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2022-23, ζα πξέπεη
λα θαηαηεζνχλ ΚΑΙ δχν πξσηφηππεο εκπηζηεπηηθέο ζπζηαηηθέο επηζηνιέο. Τνπιάρηζηνλ ε κία λα
ππνγξάθεηαη απφ κέινο ΓΔΠ αλψηαηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο (Λέθηνξα, Δπίθ. Καζεγεηή/ηξηα, Αλαπι.
Καζεγεηή/ηξηα ή Καζεγεηή/ηξηα). H δεχηεξε κπνξεί λα ππνγξάθεηαη θαη απφ άηνκν ην νπνίν ζα κπνξεί λα
εθθξάζεη ηεθκεξησκέλε γλψκε γηα ηηο επηζηεκνληθέο ή/θαη επαγγεικαηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ/ηηο
ππνςεθίνπ/ηηο. Οι ζςζηαηικέρ επιζηολέρ ΔΕΝ επιζςνάπηονηαι ζηην αίηηζη. Είναι απαπαίηηηη η
ηλεκηπονική αποζηολή ηοςρ από ηοςρ ζςνηάκηερ
ζηην ηλεκηπονική διεύθςνζη
mayastoyan@pspa.uoa.gr.



Οη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο, νθείινπλ λα δηαζέηνπλ θαη ζε θπζηθή (έληππε) κνξθή
θαζ’ φιε ηε δηαδηθαζία ηα έγγξαθα πνπ ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά (ζαξσκέλα) ζηελ πιαηθφξκα, ψζηε λα
ηα ππνβάιινπλ ζηελ Γξακκαηεία φπνηε απηφ ηνπο δεηεζεί.



Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη ε 15ε Ινπιίνπ 2022. Δθπξφζεζκεο αηηήζεηο δελ αμηνινγνχληαη.

