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ΘΕΜΑ: «Πλήρωση με επιλογή τεσσάρων (04) κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού 
Ναυτικού Πλοιάρχων (ΚΕΣΕΝ/Π) και στις   Δημόσιες  Σχολές  Εμπορικού Ναυτικού/Σωστικών 
Πυροσβεστικών Μέσων Ασπροπύργου( ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ Ασπροπύργου)   και Μακεδονίας ( ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ 
Μακεδονίας)» 
 
                                                                           

 ΑΠΟΦΑΣΗ -ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
 

Η  ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ -  
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

   
   Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:  
α) των άρθρων 14 και 24 του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και 
ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α΄), όπως ισχύει. 
β) του ν. 2431/1996 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (ΦΕΚ 175 Α΄). 
γ) των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45) όπως ισχύει. 
δ) την παρ. 11 του άρθρου 10 του ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, 
τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς 
ρυθμίσεις» (ΦΕΚ  220 Α΄), όπως ισχύει. 
ε) του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26 Α’), όπως ισχύει. 
στ) της παρ.1 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής  οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για 
την  αντιμετώπιση  της δημοσιονομικής κρίσης» (Φ.Ε.Κ. 40 Α΄), όπως ισχύει. 
ζ) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α΄). 
η) της παρ. 20 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012  «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων  Διοικητικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α΄). 
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θ) του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και 
δεδομένων του δημόσιου τομέα τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄57), προσαρμογή της εθνικής 
νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγικού διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 237 Α΄) όπως ισχύει. 
ι) του ν. 4440/16 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, 
υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N. 4369/2016, 
ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 224 
Α΄). 
ια) του ν. 4504/2017 «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού 
προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 184 Α΄) 
ιβ) του β.δ. 631/1972 «Περί οργανώσεως και λειτουργίας της Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού 
Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων» (ΦΕΚ 180 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
ιγ) του π.δ. 410/1988 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης  νομοθεσίας, που 
αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των  Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ  191 Α'), όπως  ισχύει. 
ιδ)του π.δ.141/2014 «Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιώματα 
υπηρεσίας στα πλοία και άλλες διατάξεις – Αντικατάσταση Προεδρικού Διατάγματος 243/1998» (ΦΕΚ 232 
Α΄). 
ιε)του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων …και    Τουρισμού.» (ΦΕΚ 114 Α΄). 
ιστ) του π.δ 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και       
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού,………………….και Δικτύων». (ΦΕΚ 
208A΄). 
ιζ) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 26 Α΄), ως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 του ν. 4532/2018 (Α΄63).. 
2. Την αριθ. 152091/7891/12-12-1975 κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και  Εμπορικής 
Ναυτιλίας «Περί κυρώσεως κανονισμού αποδοχών και αποζημιώσεων εις βάρος ΚΝΕ του πάσης φύσεως 
προσωπικού προσφέροντος τας υπηρεσίας του εις την Δημοσίαν Ναυτικήν Εκπαίδευσιν» (ΦΕΚ 1482 Β΄), 
όπως ισχύει. 
3. Την αριθμ. 33/27.12.2006 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων 
στο Δημόσιο Τομέα.» (ΦΕΚ 280 Α΄) όπως ισχύει. 
4. Την αριθ.ΔΟ1/13450/11-08-1980 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως «Περί καθορισμού 
διαδικασίας επιλογής του επί συμβάσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του Δημοσίου και 
ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 789 Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. ΔΟ1/15657/02-10-1980 όμοια (ΦΕΚ 1032 Β΄). 
5. Την  αριθ. 2/67958/0022/29-08-2014 κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και 
Αιγαίου «Καθορισμός αποδοχών εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου (ΙΔΑΧ) που υπηρετεί στα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ), στις 
Σχολές Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων (ΣΣΠΜ) και στη Δημόσια Σχολή Εμπορικού 
Ναυτικού/Μετεκπαίδευση Θαλαμηπόλων (ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛ/ΛΩΝ)» (ΦΕΚ 2381 Β΄). 
6. Την αριθ. 2901.03/27128/2018/13-04-2018 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής «Κατανομή οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού σε οργανικές μονάδες του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, πλην Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» 
(ΑΔΑ:63ΧΥ4653ΠΩ-ΕΝ8). 
 7.Την αριθ. 2901.1/ 38121/ 2016 /5-05-2016 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής «Τρόπος διαπίστωσης γνώσης της αγγλικής γλώσσας και της αγγλικής ναυτικής ορολογίας  ως 
προσόν διορισμού μόνιμου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π), Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π), 
Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π) και Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού ( Ε.Ε.Π.) στις Ακαδημίες 
Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)» (ΦΕΚ 1361 Β’). 
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8. Την  αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./1/38531/7-1-2016  Εγκριτική απόφαση της  Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 
της ΠΥΣ. 33/2006 ως ισχύει, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./30/οικ.4646/19-2-2016 
όμοια. 
9.Tις αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./59/13435/18-5-2017 και ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./145/22425/10-10-2017 Εγκριτικές 
αποφάσεις  της  Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ. 33/2006 ως ισχύει. 
10.  Το αριθμ.2901.32/162/201/04-12-2017 και 2901.2/561/2017/09-11-2017 έγγραφα ΚΕΣΕΝ/Πλοιάρχων 
και ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Ασπροπύργου, αντίστοιχα, περί των απαιτούμενων ειδικοτήτων για προκήρυξη. 
11.Τα αριθμ. 2814.1-2/42213/2017/12-06-2017 και 2814.1-2/2242/2018/10-01-2018 έγγραφα 
ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΡΟΠ δ΄ περί ύπαρξης πιστώσεων στον Ειδικό Λογαριασμό «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»(ΚΝΕ). 
 
 

Αποφασίζουμε - Προκηρύσσουμε  
 

Την πλήρωση, με επιλογή, τεσσάρων (04) κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ιδαχ) στo  Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών 
Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων (ΚΕΣΕΝ/Π) και στις  Δημόσιες  Σχολές  Εμπορικού Ναυτικού/Σωστικών 
Πυροσβεστικών Μέσων Ασπροπύργου( ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ Ασπροπύργου)   και Μακεδονίας ( ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ 
Μακεδονίας), ως εξής: 

(α)  Μία (01) θέση  Διευθυντή Σπουδών, ειδικότητας Πλοιάρχου Α΄τάξης Ε.Ν (κατηγορία ΒΙ/1 ) 
στη ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ Ασπροπύργου. 
(β ) Μία (01) θέση  Διευθυντή Σπουδών, ειδικότητας Πλοιάρχου Α΄τάξης Ε.Ν (κατηγορία ΒΙ/1 ) 
στη ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ Μακεδονίας. 
 (γ)  Μία (01) θέση Καθηγητή –Εκπαιδευτή, ειδικότητας Πλοιάρχου Α΄τάξης Ε.Ν (κατηγορία 
ΒΙΙ/1 ) στο  ΚΕΣΕΝ/Πλοιάρχων . 
(δ) Μία (01) θέση Βοηθού- Εκπαιδευτή (ειδικότητας  Ναυκλήρου Ε.Ν. κατηγορία ΒΙΙ/8 )  στη 
ΔΣΕΝ/ΣΠΜ /Ασπροπύργου 

         
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
 

(ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΤΟΣΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ  
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΣΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ) 

 
Οι υποψήφιοι πρέπει: 
1. Να είναι Έλληνες πολίτες. 

Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (ν. 
2431/1996) με τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 αυτού . 

Όσοι αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση δεν μπορούν να προσληφθούν ως 
υπάλληλοι πριν από τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την απόκτησή της, μέχρι την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, εκτός εάν μέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι 
κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής  Ένωσης. 

Για τους ανωτέρω πολίτες απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την 
άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (ν. 
4027/2011, άρθρο 9), που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) ΥΠ.Π.Ε.Θ. Ανδρέα 
Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210-3443384 και 210-3442322 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, 
Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ.2313331540 του κατωτέρω  επιπέδου το οποίο αντιστοιχίζεται με επίπεδο 
του Συμβουλίου της Ευρώπης: 
Δ΄ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Γ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Πανεπιστημιακής (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
(ΤΕ) Διοικητικού Προσωπικού. 
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Επίσης αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ. 
2310/997571-72-76) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή 
ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας. 

Γίνονται επίσης δεκτοί, για πλήρωση των προκηρυσσομένων θέσεων, Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι 
Ομογενείς  και Ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά 
Ίμβρο και Τένεδο καθώς και ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής 
ιθαγένειας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.δ. 3832/1958 ως ισχύει, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά 
τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους 
2. Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν (Ν. 
4210/2013,άρθρο 7, παρ. 1). 
3. Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης (άρθ. 8, ν. 3528/2007), ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των  αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο του πρόσληψης, ήτοι: 
α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή 
στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί 
την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για 
οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της 
γενετήσιας ζωής. 
β) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ άλλον νόμιμο τρόπο 
(άρθ. 43,ν. 4139/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα 
αυτό έχει παραγραφεί. 
γ) Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η 
στέρηση αυτή. 
δ) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική 
συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. 
ε) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του 
δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της 
σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει 
πενταετία από την απόλυση. 
Σημείωση: Η ανικανότητα προς διορισμό αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά το άρθρο 47 παρ.1 του 
Συντάγματος διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής 
4. Οι άνδρες κατά το χρόνο πρόσληψης πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 
υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 5 του ν. 3528/2007 και άρθρο 29 του ν. 
4440/2016). 
Εξαίρεση: 
Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής 
Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοια υποχρέωση και έχουν πολιτογραφηθεί 
ως Έλληνες πολίτες 
5. Να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα/ιδιότητες, όπως και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά 
αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων τους –εφόσον τα τελευταία αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, μέχρι 
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της  αιτήσεως συμμετοχής.   
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’  
ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

 
Οι υποψήφιοι για πρόσληψη πρέπει να κατέχουν, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
των αιτήσεων συμμετοχής, τα ακόλουθα τυπικά προσόντα, όπως αυτά καθορίζονται από τις οικείες 
διατάξεις, της παρ. 4 του άρθρου 137 του ν. 4504/2017 (Α΄184), του β.δ. 631/1972(Α΄ 180), όπως ισχύουν, 
σε συνδυασμό με την κ.υ.α. αριθμ. 152091/7891/75 (Β΄1482) : 
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1.  Για τη θέση Διευθυντού Σπουδών, ειδικότητας Πλοιάρχου Α΄τάξης Ε.Ν, των ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Ασπροπύργου 
και ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Μακεδονίας, απαιτούνται : 
(α) Αποδεικτικό Ναυτικής Ικανότητας (Α.Ν.Ι.), ειδικότητας Πλοιάρχου Α΄ Τάξης Εμπορικού Ναυτικού, σε 
ισχύ. 
(β) Τριετής τουλάχιστον πραγματική θαλάσσια υπηρεσία, μετά την κτήση του αποδεικτικού ναυτικής 
ικανότητας Πλοιάρχου Α΄ Τάξης Εμπορικού Ναυτικού, σε καθήκοντα Πλοιάρχου Α΄ Τάξης Ε.Ν.. 
(γ) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και αγγλικής ναυτικής ορολογίας. 
 
2. Για τη θέση του Καθηγητή–Εκπαιδευτή, ειδικότητας Πλοιάρχου Α΄τάξης Ε.Ν, του ΚΕΣΕΝ/ Πλοιάρχων 
απαιτούνται : 
(α) Πτυχίο ή δίπλωμα ναυτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο της αλλοδαπής. 
(β) Αποδεικτικό Ναυτικής Ικανότητας (Α.Ν.Ι.), ειδικότητας Πλοιάρχου  Α΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού, σε 
ισχύ. 
(γ)  Τριετής πραγματική θαλάσσια υπηρεσία με ειδικότητα Πλοιάρχου Α΄ ή Β΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού 
(Ε.Ν.), από την οποία η μισή τουλάχιστον σε πλοία ολικής χωρητικότητας (ο.χ.) πάνω από τρεις χιλιάδες 
(3.000) κ.ο.χ. ή τριετής διδακτική εμπειρία με την ειδικότητα του Πλοιάρχου A΄ Ε.Ν. 
(δ) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και αγγλικής ναυτικής ορολογίας. 
 
  
3. Για τη θέση Βοηθού- Εκπαιδευτή (ειδικότητας  Ναυκλήρου Ε.Ν.) της ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Ασπροπύργου, 
απαιτούνται : 
(α) Αποδεικτικό Ναυτικής Ικανότητας  (ΑΝΙ),  ειδικότητας  Ναυκλήρου Ε.Ν., σε ισχύ. Σε περίπτωση 
έλλειψης υποψηφίων με το προαναφερόμενο Αποδεικτικό Ναυτικής Ικανότητας  (ΑΝΙ) γίνονται αποδεκτοί 
υποψήφιοι που κατέχουν  Αποδεικτικό Ναυτικής Ικανότητας  (ΑΝΙ) Πλοιάρχου  Γ΄ τάξης Ε.Ν ,σε ισχύ. 
(β) Τριετής θαλάσσια πραγματική υπηρεσία ή διδακτική πείρα συναφής με την ειδικότητα της θέσης.  
(γ) Ειδικές γνώσεις συναφείς προς τα διδασκόμενα στη Σχολή μαθήματα, κατάλληλα βεβαιούμενες με 
πιστοποιητικά αντίστοιχων σπουδών ή συναφούς προϋπηρεσίας ημεδαπής ή αλλοδαπής. 
 
4. Για κάθε προκηρυσσόμενη θέση οι υποψήφιοι θα πρέπει να  είναι ενταγμένοι στο "Μητρώο 
Εκπαιδευτών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια" του 
ΕΟΠΠΕΠ ή να είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Β (Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων), 
δηλαδή να διαθέτουν πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια σε ισχύ. Είναι δυνατή η πρόσληψη 
υποψηφίων οι οποίοι δεν είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ, μόνον 
εφόσον δεν επαρκούν οι Πιστοποιημένοι υποψήφιοι. Στην περίπτωση αυτή η κατάταξη των υποψηφίων 
θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Δ΄. 
 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’  
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

 
Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα γενικά και ειδικά προσόντα της  προκηρυσσόμενης  

θέσης, όπως αυτά αναγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄(ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ)  και στο 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ (ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ) της παρούσας, πρέπει να υποβάλλουν : 
 
1.Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την  αίτηση του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  Γ΄.  

Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές και η υποψηφιότητα απορρίπτεται. 
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Σε περίπτωση που υποβληθεί υποψηφιότητα για περισσότερες από μια προκηρυσσόμενες θέσεις, η 
σειρά προτίμησης των θέσεων  δηλώνεται με την αίτηση.  
 
2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής 
προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου 
αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης 
ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα. Αν από 
αυτά δεν προκύπτει η ακριβής ημερομηνία γεννήσεως πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό ή 
βεβαίωση γεννήσεως. 

 
3. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την υπεύθυνη δήλωση του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  Δ  ΄. 
 
4. Τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια 
ή οι ιδιότητες των υποψηφίων, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄. 
 
 
Στην αίτηση ο υποψήφιος πρέπει να επισυνάπτει σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων 
όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη πιστοποιητικά ή τίτλους και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν ΚΕΦΑΛΑΙΟ και στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α΄, Γ΄ ΄ και Δ’. Αν δεν 
προσκομισθούν, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται. 

 
Κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να  υποβάλει την αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την 
επομένη της τελευταίας δημοσίευσης  περίληψης της παρούσας προκήρυξης στον Τύπο, δηλαδή από   
09/05/2018, μέχρι και 18/05/2018, είτε αυτοπροσώπως στο γραφείο 109, 1ος όροφος στην κατωτέρω 
ταχυδρομική διεύθυνση, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, είτε να αποστείλει ταχυδρομικώς επί 
αποδείξει (ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ), στην ταχυδρομική  διεύθυνση : 

 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ακτή Βασιλειάδη  
Πύλη Ε1 – Ε2 

Τ.Κ.: 18510, ΠΕΙΡΑΙΑΣ   
                           

Με την ένδειξη επί του φακέλου:  

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ  ΤΗ ΘΕΣΗ …………………………………………………..     

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αιτήσεως κρίνεται με βάση την 
ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου ή της εταιρείας ταχυμεταφοράς  που φέρει ο φάκελος 
αποστολής, ο οποίος θα διατηρηθεί στην  Υπηρεσία  με τα λοιπά δικαιολογητικά του  υποψηφίου. 
 

Υποβολή τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών ή/και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, 
επιτρέπεται αποκλειστικά  και μόνον εντός της ως άνω προθεσμίας, με κατάθεση νέας αίτησης με την 
επί του φακέλου ένδειξη «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ», η οποία θα υποβάλλεται ή αποστέλλεται με 
τους ίδιους ως άνω τρόπους. 
 

Έντυπο της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης διατίθεται: 

α) από τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή 
Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 – Ε2, Πειραιάς, γραφείο 109, 1ος όροφος), 
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β) από το Τμήμα Σχέσεων Κράτους –Πολίτη/ Επιχειρήσεων  του ΥΝΑΝΠ (Γρ. Λαμπράκη 150, Πειραιάς, 
ισόγειο) 

γ) στην ιστοσελίδα www.yen.gr (τοποθεσία: κατατάξεις - προσλήψεις), ως Παράρτημα της παρούσας 
Προκήρυξης.  

δ) στην ιστοσελίδα του  «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του Φορέα https://diavgeia.gov.gr/f/nautilias_new  (Αναζήτηση: Ανά 
είδος απόφασης/ Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων), ως Παράρτημα της παρούσας Προκήρυξης 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ –ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

 
Α.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από Τριμελή Επιτροπή, η οποία θα συγκροτηθεί  με απόφαση του  

Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου, κατά τα 
οριζόμενα στην αριθμ. ΔΟ 1/13450/11-08-1980 (ΦΕΚ 789 Β΄) απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της 
Κυβέρνησης, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθμ. ΔΟ1/15657/1980 (ΦΕΚ 1032 Β΄) 
όμοια. Ο ορισμός των ανωτέρω μελών , μετά των αναπληρωματικών αυτών, θα γίνει με όμοια  απόφαση 
του  Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου. 
 

Η Τριμελής Επιτροπή, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, συνέρχεται εντός δεκαπέντε (15) 
ημερολογιακών   ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή το αργότερο έως 
την 02-06-2018 και όχι προ της 29-05-2018, και ενεργεί κατά τα οριζόμενα στις ανωτέρω αποφάσεις του 
Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και της παρούσας προκήρυξης. Οι υποψήφιοι οφείλουν να 
παραστούν ενώπιον της ως άνω Επιτροπής για ακρόαση,  εφόσον κριθεί απαραίτητο και κληθούν από 
αυτήν.  

   
Η Τριμελής Επιτροπή Επιλογής , ελέγχει τα δικαιολογητικά και αποκλείει, με αιτιολογημένη απόφασή 

της, όσους εκ των υποψηφίων  δεν έχουν καταθέσει όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη 
πιστοποιητικά ή τίτλους και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία,  καθώς και όσους  δεν κατέχουν τα απαιτούμενα 
γενικά και ειδικά  προσόντα της  προκηρυσσόμενης  θέσης, πλην της γνώσης της αγγλικής γλώσσας και 
αγγλικής ναυτικής ορολογίας, όπου απαιτείται ως ειδικό προσόν πρόσληψης. Καταρτίζει  τον κατά τα 
ανωτέρω πίνακα αποκλειομένων , ανά προκηρυσσόμενη θέση,  στον οποίο αναγράφονται, οι λόγοι για 
τους οποίους αποκλείεται καθένας εξ΄αυτών. 

  
Ταυτόχρονα η Τριμελής Επιτροπή Επιλογής, καταρτίζει  πίνακα υποψηφίων ανά προκηρυσσόμενη 

θέση, οι οποίοι στη συνέχεια θα κληθούν από την αρμόδια Ειδική Τριμελή  Εξεταστική Επιτροπή του 
Παραρτήματος Α παρ.4δ της παρούσας προκήρυξης, προκειμένου να  εξεταστούν γραπτώς και 
προφορικώς για πιστοποίηση  της  καλής  γνώσης της αγγλικής γλώσσας και αγγλικής ναυτικής ορολογίας, 
όπου απαιτείται ως προσόν πρόσληψης. Τον  πίνακα αυτό η Τριμελής Επιτροπή Επιλογής αποστέλλει 
αμελλητί στην Επιτροπή του Παραρτήματος Α παρ.4δ  και στη Διεύθυνση  Διοικητικών Υπηρεσιών (ΔΔΥ) 
του ΥΝΑΝΠ  για τοιχοκόλληση στο Κεντρικό Κατάστημα του ΥΝΑΝΠ (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 – Ε2, 
Πειραιάς,)συντασσομένου σχετικού αποδεικτικού και ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο www.yen.gr  
(τοποθεσία: κατατάξεις – προσλήψεις). 

 
Οι γραπτές και προφορικές  εξετάσεις, διενεργούνται  από  την Ειδική Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 2901.1/ 38121/ 2016 /5-05-2016 Υπουργική  Απόφαση ,σε τόπο και  
χρόνο που αυτή ορίζει,  μετά από σχετική Ανακοίνωσή της, η οποία θα αναρτηθεί  με μέριμνά της,   στο 
διαδικτυακό τόπο www.yen.gr  (τοποθεσία: κατατάξεις – προσλήψεις). Μετά το πέρας των εξετάσεων 
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(προφορικών και γραπτών) και τη διόρθωση των γραπτών των υποψηφίων ,   συντάσσεται από την 
Επιτροπή αμελλητί  σχετικό Πρακτικό  , το οποίο περιλαμβάνει και  τα σχετικά αποτελέσματα  των 
εξετάσεων και παραδίδεται μαζί με τα γραπτά των υποψηφίων στην αρμόδια Τριμελή Επιτροπή  
Επιλογής. 

 
Στη συνέχεια η Τριμελής Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσματα  των εξετάσεων για την 

πιστοποίησης της γνώσης της   καλής  γνώσης της αγγλικής γλώσσας και αγγλικής ναυτικής ορολογίας,  
αξιολογεί εν συνόλω τα  τυπικά  και ουσιαστικά  προσόντα των υποψηφίων ανά προκηρυσσόμενη θέση, 
πλην των αποκλειομένων και καταρτίζει με αιτιολογημένη απόφασή της πίνακα  κατ΄ αξιολογική σειρά 
των υποψηφίων, με πλήρη αναφορά των προσόντων που ελήφθησαν υπόψη για την κατάταξη στον 
πίνακα αξιολόγησης. Συντάσσει εις διπλούν πίνακα  με τον επιλεγέντα υποψήφιο ανά προκηρυσσόμενη 
θέση, όπως προκύπτει από τον αντίστοιχο  αξιολογικό   πίνακα.  

 
Ένα αντίγραφο του  πίνακα με τον επιλεγέντα υποψήφιο αναρτά  η Επιτροπή στο κατάστημα της  

συνεδρίασης , συντασσομένου σχετικού αποδεικτικού, το οποίο μαζί με το δεύτερο αντίγραφο του πίνακα 
επιλεγέντος ,  τα σχετικά πρακτικά και  πίνακες (αποκλειομένων, κατ΄ αξιολογική σειρά, με τον επιλεγέντα 
υποψήφιο),τα γραπτά των υποψηφίων,  καθώς και τις αιτήσεις των υποψηφίων με τα συνημμένα σ΄αυτές 
δικαιολογητικά,  παραδίδονται άμεσα στη Διεύθυνση  Διοικητικών Υπηρεσιών (ΔΔΥ) του ΥΝΑΝΠ και 
συντάσσεται προς τούτο αποδεικτικό παράδοσης παραλαβής . 
     Αντίγραφο του κατ΄ αξιολογική σειρά πίνακα υποψηφίων  και του  πίνακα με τον επιλεγέντα υποψήφιο 
ανά προκηρυσσόμενη θέση αναρτώνται  από την ΔΔΥ  στο διαδικτυακό τόπο www.yen.gr  (τοποθεσία: 
κατατάξεις - προσλήψεις). Επίσης ένα αντίγραφο του πίνακα κατ΄ αξιολογική σειρά πίνακα υποψηφίων 
αναρτά  η Υπηρεσία στο Κεντρικό Κατάστημα του ΥΝΑΝΠ (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 – Ε2, Πειραιάς,)    
συντασσομένου σχετικού αποδεικτικού. 
 
Πρόσβαση στα δικαιολογητικά του  υποψηφίου  του πίνακα επιλεγέντα, καθώς και στα δικαιολογητικά  
των υποψηφίων που προηγούνται  στη σειρά  κατάταξης του οικείου αξιολογικού   πίνακα  , εφόσον τα 
δικαιολογητικά αυτά ελήφθησαν υπ’ όψιν για τη διαμόρφωση της σχετικής κρίσης, μπορούν να έχουν  
μόνον οι υποψήφιοι που έχουν έννομο συμφέρον και δεν έχουν απορριφθεί για τυπικό λόγο. 
  
Σε περίπτωση που, κατά τον προβλεπόμενο έλεγχο, ανακύψει οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τη 
νομιμότητα των πράξεων της Τριμελούς Επιτροπής, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή το 
εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο, αναπέμπει στην Επιτροπή  του παρόντος Κεφαλαίου για νέα κρίση.        
 

 
Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 
1. Για τη θέση του Διευθυντή Σπουδών ΔΣΕΝ/ΣΠΜ, η  κατάρτιση του πίνακα αξιολόγησης των 
υποψηφίων, γίνεται βάσει του συνολικού χρόνου  της πραγματικής θαλάσσιας υπηρεσίας, μετά την κτήση 
του αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας Πλοιάρχου Α΄ Τάξης Εμπορικού Ναυτικού, σε καθήκοντα 
Πλοιάρχου Α΄ . 
 
2. Για τη θέση Καθηγητή  –Εκπαιδευτή  ΚΕΣΕΝ, η αξιολόγηση των υποψηφίων και η κατάρτιση του πίνακα  
αξιολόγησης,  γίνεται βάσει του συνολικού χρόνου της πραγματικής  θαλάσσιας υπηρεσίας και της  
διδακτικής προϋπηρεσίας, όπως αυτή απαιτείται από τα ειδικά προσόντα πρόσληψης της παρ.2 του 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β’, ο οποίος ανάγεται σε ημέρες και πολλαπλασιάζεται  με συντελεστές βαρύτητας ως 
ακολούθως: 

α) Με συντελεστή  δύο (02) ο χρόνος  πραγματικής θαλάσσιας  υπηρεσίας  με την ειδικότητα 
Πλοιάρχου Α΄Ε.Ν ή  Β΄Ε.Ν μετά την απόκτηση του διπλώματος Α΄ή  Β τάξης.  
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β) Με συντελεστή  ένα και μισό (1,5) η διδακτική εμπειρία συναφής με την ειδικότητα Πλοιάρχου Α΄Ε.Ν 
μετά την απόκτηση του διπλώματος Α τάξης.    

 
3. Για τη θέση Ναυκλήρου η αξιολόγηση των υποψηφίων και η κατάρτιση του πίνακα ,  γίνεται με βάση το 
άθροισμα της  πραγματικής  θαλάσσιας υπηρεσίας με την ειδικότητα Ναυκλήρου και διδακτικής 
προϋπηρεσίας συναφούς με το αντικείμενο και την ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται.  
Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με Αποδεικτικό Ναυτικής Ικανότητας  (ΑΝΙ) Ναυκλήρου γίνονται 
αποδεκτοί υποψήφιοι που κατέχουν  Αποδεικτικό Ναυτικής Ικανότητας  (ΑΝΙ) Πλοιάρχου  Γ΄ τάξης Ε.Ν . Η 
αξιολόγησή τους και η κατάρτιση του πίνακα,  γίνεται με βάση το άθροισμα της  πραγματικής  θαλάσσιας 
υπηρεσίας με την ειδικότητα με την ειδικότητα Ναυκλήρου ή Πλοιάρχου  Γ΄  και διδακτικής προϋπηρεσίας 
συναφούς με το αντικείμενο και την ειδικότητα Ναυκλήρου ή Πλοιάρχου  Γ .  
 
4.Οι υποψήφιοι που είναι ενταγμένοι στο "Μητρώο Εκπαιδευτών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με 
πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια" του ΕΟΠΠΕΠ  ή είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Β (Μητρώο 
Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων),  δηλαδή διαθέτουν πιστοποιημένη  εκπαιδευτική επάρκεια σε 
ισχύ ,θα προηγούνται των λοιπών, ανά ειδικότητα υποψηφίων. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 
 ΠΡΟΣΛΗΨΗ   

 
Οι υποψήφιοι που επελέγησαν από την αρμόδια Τριμελή Επιτροπή προσλαμβάνονται με απόφαση του 

Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου, που 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  
         Σε κάθε περίπτωση η ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης πραγματοποιείται κατόπιν έκδοσης 
από τον αρμόδιο Υπουργό της απόφασης κατανομής της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 όπως 
ισχύει (παρ. 21, αρ. ένατο ν. 4057/2012). Τα αρμόδια για το διορισμό ή πρόσληψη όργανα οφείλουν να 
προβούν στη δημοσίευση των ατομικών πράξεων πρόσληψης εντός  τριών  (3)  μηνών  από  τη  
δημοσίευση  στην  Εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως  της  απόφασης  κατανομής.   

Εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών μετά τη δημοσίευση της πράξεως  προσλήψεως του προσωπικού 
που προσλαμβάνεται με διαδικασία η οποία προβλέπεται σε διατάξεις πλην αυτών του ν. 2190/1994 
διενεργείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτος έλεγχος της γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει 
υποβάλει ο υποψήφιος και τα οποία ήταν  απαραίτητα για την πρόσληψή του ή επηρεάζουν οπωσδήποτε 
την κατάταξή του κατά τη διαδικασία πρόσληψης  (παρ. 4, αρ. 26 ν. 4440/2016/Φ.Ε.Κ. 224/2-12-2016, που 
αντικατέστησε την παρ. 4 του άρθρου 28 του Ν. 4305/2014/Φ.Ε.Κ. 237/31-10-2014/τ.Α’). Σε περίπτωση  
που από τον έλεγχο κατά τα ανωτέρω εντοπιστεί  πλαστό δικαιολογητικό θα κινούνται οι προβλεπόμενες 
διαδικασίες στο  ν.3528/2007, ως ισχύει.          

 Αν προσληπτέος δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για πρόσληψη εντός της 
τασσόμενης από την Υπηρεσία προθεσμίας, θεωρείται ότι παραιτείται σιωπηρά και καλείται για 
πρόσληψη ο επόμενος από τον οικείο αξιολογικό πίνακα. Εάν δεν υπάρχει άλλος υποψήφιος, η θέση 
επαναπροκηρύσσεται. 

Αν προσληφθείς δεν αποδεχθεί ρητά ή σιωπηρά την πρόσληψή του, η πράξη πρόσληψης ανακαλείται 
υποχρεωτικά και καλείται ο επόμενος από τον οικείο αξιολογικό πίνακα, εφόσον δεν έχει παρέλθει 
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός (01) έτους από την κατάρτιση του πίνακα. Σε διαφορετική 
περίπτωση η θέση επαναπροκηρύσσεται.  

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΣΤ΄ 
 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
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Η παρούσα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στις Περιφέρειες της Χώρας, προκειμένου να προβούν σε 
ανάρτησή της  για ενημέρωση των πολιτών. Ενημερώνονται επίσης ηλεκτρονικά όλες οι Διευθύνσεις 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης των Νομών της Χώρας. 

 
Τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄ , Γ’ και Δ΄ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄  : ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ΄  : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ΄  : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
 
Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευθεί σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών, από αυτές που  
έχουν  τη μεγαλύτερη κυκλοφορία,  μια φορά (1) στην κάθε μία, και μια (1) φορά σε μια ημερήσια 
εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Η δαπάνη για τις δημοσιεύσεις επιβαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό 
Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης ( ΚΝΕ).     

Πλήρες αντίγραφο της προκήρυξης, μετά των Παραρτημάτων, αποστέλλεται σε ΠΝΟ, ΠΕΠΕΝ,  ΓΕΝΕ και 
αναρτάται στην ιστοσελίδα του  «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»   του Φορέα https://diavgeia.gov.gr/f/nautilias_new  
(Αναζήτηση: Ανά είδος απόφασης/ Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων) και   στην ηλεκτρονική διεύθυνση  
www.yen.gr  (τοποθεσία: κατατάξεις - προσλήψεις). 

Ολόκληρη η προκήρυξη θα τοιχοκολληθεί στο κεντρικό κτήριο του ΥΝΑΝΠ (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 – 
Ε2, Πειραιάς), στο κτήριο του ΥΝΑΝΠ επί της Γρ. Λαμπράκη 150 (ισόγειο) , Πειραιάς, καθώς και στο  
ΚΕΣΕΝ/Πλοιάρχων,  στη ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Ασπροπύργου και στη ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Μακεδονίας. 

Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Α΄ της Διεύθυνσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 – 
Ε2, Πειραιάς, γραφείο 109, 1ος όροφος) και στα τηλέφωνα 2131374370-71, 2131371585-86.   

        

                  Η      ΥΠΟΥΡΓΟΣ                                                                    Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ   ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ                                   ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
 
                                                                                             
 
            
              ΟΛΓΑ  ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ                                                   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ 

 

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
(Για τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο ΣΤ΄ της Προκήρυξης) 
1. ΚΕΣΕΝ/ΠλΟΙΑΡΧΩΝ  
2. ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
3. ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
4. Όλες οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις:  

i. Αττικής :  Κατεχάκη 56 T.K. 11525 Αθήνα,   
ggattiki@otenet.gr 
ii. Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας: Σωκράτους 111, Τ.Κ. 41336 Λάρισα,  
genikos@apdthest.gov.gr 
iii. Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας: Β. Ηπείρου 20, Τ.Κ. 45445 Ιωάννινα, 
 gg@apdhp-dm.gov.gr 
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iv. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου: Ν.Εθνική Οδός Πατρών - Αθηνών 158, Τ.Κ. 26442 Πάτρα, gg@apd-
depin.gov.gr 
v.Μακεδονίας – Θράκης: Καθ. Ρωσίδη 11, Τ.Κ. 54008 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,  
sq@damt.gov.gr 
vi. Αιγαίου:  Ακτή Μιαούλη 83 & Μπότσαρη 2 - 8 Τ.Κ. 18538 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 
 gg@apdaigaiou.gov.gr 
vii. Κρήτης : Πλ. Κουντουριώτη Τ.Κ.: 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ,  
webmaster@crete-region.gr 

5. ΄Ολες οι Περιφέρειες :  
i.  Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: Γ.Κακουλίδου 1, Τ.Κ.: 69100 Κομοτηνή,  
periferiarxis@perif-amth.gr 
ii.  Κεντρικής Μακεδονίας: Β. Όλγας 198 Τ.Κ. 54110 Θεσσαλονίκη,  periferiarxis@pkm.gov.gr  
iii.  Δυτικής Μακεδονίας: Περιοχή ΖΕΠ, , Τ.Κ.: 50100 Κοζάνη, info@pdm.gov.gr  
iv.  Ηπείρου: Πλατεία Πύρρου Ι, Διοικητήριο, Τ.Κ.: 45221 Ιωάννινα, periferiarxis@php.gov.gr    
v. Θεσσαλίας: Πλ. Ρ .Φεραίου Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου, Τ.Κ. 41110 Λάρισα, 
periferiarxis@thessaly.gov.gr  
vi.  Ιονίων Νήσων: Εθν. Παλαιοκαστρίτσας, Αλυκές Ποταμού, Τ.Κ.: 49100 Κέρκυρα, pin@pin.gov.gr  
vii. Δυτικής Ελλάδος : Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32, Τ.Κ.: 26442 Πάτρα, grafeio.pde@pde.gov.gr  
viii. Στερεάς Ελλάδας : Υψηλάντη 1,  Τ.Κ.:  35 100   Λαμία,  periferiarxis@pste.gov.gr   
ix.Αττικής : Συγγρού 15-17, Τ.Κ.: 117 44 Αθήνα, gperatt@patt.gov.gr  
x.  Πελοποννήσου : Πλατεία Εθν. Μακαρίου, Τ.Κ.: 221 00 Τρίπολη,  grammateia@ppel.gov.gr 
xi.  Βορείου Αιγαίου :  Π. Κουντουριώτη 1, Τ.Κ.: 811 00 Μυτιλήνη,  pv@pvaigaiou.gov.gr  
xii.  Νοτίου Αιγαίου : Επτανήσου 35, Τ.Κ. : 84100 Ερμούπολη Σύρου, infodesk@pnai.gov.gr  
xiii.  Κρήτης : Πλατεία Ελευθερίας. Τ.Κ: 71201 Ηράκλειο, gram.pkr@crete.gov.gr  

ΙΙ.ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  
1. Υπουργείο Εσωτερικών   

Δ/νση Προγραμματισμού& Ανθρώπινου Δυναμικού 
( info@ypes.gr) 

2. Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης   
Δ/νση Προγραμματισμού& Ανθρώπινου Δυναμικού 
( grammateia@ydmed.gov.gr)  

3. ΓΕΝΕ (helpdesk@generg.gr) 
4. ΠΝΟ ( gram@pno.gr) 
5.  ΠΕΠΕΝ(info@pepen.gr),  
ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
1. Γρ. κ. Υπουργού 
2. Γρ.κ. Γ.Γ 
3.  ΔΕΚΝ - ΔΙΠΡΟΠ 
4. ΔΗΔΕΠ Β’ - ΔΔΥ Β’  

(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου) 
 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΞΘΔ4653ΠΩ-ΥΜΦ



12 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 
 

 
Α.  Με την αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλονται τα αναφερόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄  καθώς και τα 
ακόλουθα δικαιολογητικά, σε ευκρινή φωτοαντίγραφα, με τα οποία οι υποψήφιοι αποδεικνύουν τα 
προσόντα, τις ιδιότητες και τα κριτήρια που απαιτούνται, σύμφωνα με το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄.  

 
1. Πτυχίο ή δίπλωμα ναυτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο της αλλοδαπής,(για τη θέση  
Καθηγητή–Εκπαιδευτή, ειδικότητας Πλοιάρχου Α΄ τάξης Ε.Ν, στο ΚΕΣΕΝ/ Πλοιάρχων). 

Για τίτλους ναυτικών σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού απαιτείται ισοτίμησή τους με τους 
τίτλους σπουδών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) από την αρμόδια Επιτροπή Ισοτιμιών του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 
 
2. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ  (ΑΝΙ) ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ. 
 
   Αποδεικτικό Ναυτικής Ικανότητας , σε ισχύ, Πλοιάρχου Α΄τάξης Ε.Ν. ή Ναυκλήρου Ε.Ν., ή Πλοιάρχου Γ΄ 
τάξης Ε.Ν., ανάλογα με την προκηρυσσόμενη θέση. 
   Αναγνωρίζονται τα Αποδεικτικά Ναυτικής Ικανότητας (Α.Ν.Ι.) Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού που 
έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της ΔΣ STCW 78 όπως ισχύει από Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή από τρίτα Κράτη με τα οποία η Χώρα μας έχει συνάψει σχετική διμερή συμφωνία, υπό τη 
προϋπόθεση έκδοσης πιστοποιητικού επικύρωσης αυτών (endorsement certificate).  
 
 
3. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
 
α. Θαλάσσια υπηρεσία. 
Οι υποψήφιοι προκειμένου να αποδείξουν θαλάσσια υπηρεσία  πρέπει να προσκομίσουν: 
i. Φωτοαντίγραφο Ναυτικού Φυλλαδίου. Από το Ναυτικό Φυλλάδιο συγκεκριμένα απαιτούνται οι σελίδες 
με στοιχεία ναυτικού καθώς και οι σελίδες του Ναυτικού Φυλλαδίου που αποδεικνύουν θαλάσσια 
υπηρεσία, στην περίπτωση που αυτή δεν καταγράφεται στο μηχανογραφικό πίνακα θαλάσσιας 
υπηρεσίας. 
ii. Mηχανογραφικό πίνακα θαλάσσιας υπηρεσίας από  ΥΝΑΝΠ/ΔΝΕΡδ΄. 
iii. Πιστοποιητικά θαλάσσιας υπηρεσίας (εφόσον υπάρχουν), σε υπό ξένη σημαία πλοία, εν ενεργεία, 
δεόντως θεωρημένα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, από Ελληνική Λιμενική  ή  
Προξενική  Αρχή. 
 
β. Διδακτική εμπειρία  
Για την απόδειξη διδακτικής εμπειρίας πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν: 
(α) Βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος ή φορέα, στην οποία να αναφέρονται οπωσδήποτε: η σχέση 
εργασίας, η ακριβής ιδιότητα ,ειδικότητα  με την οποία παρασχέθηκε το διδακτικό έργο, το διδαχθέν / τα 
διδαχθέντα μαθήματα, η διάρκεια, το είδος της διδακτικής απασχόλησης (πλήρης ή μερική) και τα 
συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα  αυτής (ώρες ανά εβδομάδα για χ εβδομάδες ή μήνες και σύνολο 
ωρών διδασκαλίας), καθώς και, αν πρόκειται για εμπειρία στο δημόσιο τομέα, το πλήρες  ωράριο 
εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης που ίσχυε κατά το χρόνο που παρασχέθηκε το διδακτικό έργο, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το πλήρες ωράριο εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης πρέπει να 
αναφέρεται στη βεβαίωση ακόμη και όταν προκύπτει με ανάλογη εφαρμογή διάταξης, κατ’ αντιστοιχία 
προς άλλη βαθμίδα εκπαίδευσης. 
(β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο της σχετικής σύμβασης ή πράξης πρόσληψης. 
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(γ) Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης , 
εφόσον πρόκειται για εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα. 
Οι υποψήφιοι που επικαλούνται διδακτική εμπειρία αποκτηθείσα στην αλλοδαπή οφείλουν να 
προσκομίσουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά σε επίσημη μετάφραση. 
Ο τρόπος υπολογισμού της διδακτικής  εμπειρίας γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα 
Β΄. 
 
γ. Στρατιωτική θητεία 
Ως χρόνος εμπειρίας αναγνωρίζεται και η απασχόληση που προκύπτει κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής  
θητείας. Η βεβαίωση των αρμοδίων αρχών πρέπει να αναφέρει το είδος και τη διάρκεια της 
απασχόλησης. Στην περίπτωση αυτή  το απαιτούμενο  κατά προκηρυσσόμενη θέση  Αποδεικτικό Ναυτικής 
Ικανότητας  πρέπει να έχει αποκτηθεί πριν  από τη στρατιωτική θητεία. 
 
δ. Δικαστική Απόφαση 
Η εμπειρία αποδεικνύεται και με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την οποία να προκύπτει το 
είδος της παρασχεθείσης εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της. 
 
 
4. ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ − ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 
 
Η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας , όπου απαιτείται , αποδεικνύεται ως ακολούθως: 

α) Με πτυχίο:  
 
• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE. 
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE. 
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate (UCLES) - The British Council - IDP Education Australia IELTS Australia με 
βαθμολογία από 
5,5 έως 6,5. 
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE - VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate (UCLES). 
• (ECCE) - EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου 
MICHIGAN. 
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή 
PEARSON 
TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL 
LEVEL I 
CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF B2) 
• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON. 
• CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -
COMMUNICATOR- 
και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -COMMUNICATOR- 
(Συνυποβάλλο- 
νται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL 
ESOL - 
COMMUNICATOR - και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - COMMUNICATOR - 
(Συνυ- 
ποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης). 
• TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του 
EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. 
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• EDI Level 1 Certifi cate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2) ή PEARSON EDI Level 1 Certifi cate in 
ESOL 
International (CEF B2). 
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ 
των 
ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”). 
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή 
“Credit. 
• OCNW Certifi cate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2) 
(μέχρι 
31.8.2009) 
• Ascentis Level 1 Certifi cate in ESOL International (CEF B2) 
• ESB Level 1 Certifi cate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2). 
• Michigan State University - Certifi cate of English Language Competency (MSU - CELC): CEF B2. 
• Test of Interactive English, B2 + Level (ACELS) 
• Test of Interactive English, B2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, Β2 Level (Gatehouse Awards). 
• NOCN Level 1 Certifi cate in ESOL International (B2). 
• AIM Awards Level 1 Certifi cate in ESOL International (B2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, 
Speaking). 
• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 80 έως 90 του 
CAMBRIDGE 
MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS. 
• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 157 έως 189 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE 
ASSESSMENTS 
• LRN Level 1 Certifi cate in ESOL International (CEF B2) 
Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα 
 
β) Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της 
γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από: 
(i) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό 
γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή 
ή 
(ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη 
υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε 
δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε 
αντίστοιχο επίπεδο. 
 
γ)  Επίσης η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται και με κρατικό πιστοποιητικό 
γλωσσομάθειας επιπέδου Β2, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 
Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 περ. α΄ του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α΄).  
 Η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της 
αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης. Οι εν 
λόγω τίτλοι της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της 
εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ.ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π 
ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π μόνο μετά την 
έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας. 
 
Σημείωση: 
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α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της αγγλικής γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών 
έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα. 
β) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης αγγλικής γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν 
και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της αγγλικής γλώσσας. 

Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας αγγλικής γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση αγγλικής γλώσσας (Π.δ. 
347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επίσημη 
μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας αγγλικής 
γλώσσας καθώς και ευκρινές φωτοαντίγραφο από αντίγραφο του τίτλου αυτού που έχει επικυρωθεί από 
δικηγόρο. 

΄Ολοι οι τίτλοι σπουδών αγγλικής  γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους 
στην ελληνική γλώσσα. 
 
δ) Η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, σε περίπτωση που δεν αποδεικνύεται με τους τίτλους 
γλωσσομάθειας των προηγούμενων παραγράφων, καθώς και η γνώση της αγγλικής ναυτικής ορολογίας, 
όπου απαιτούνται ως προσόν πρόσληψης, διαπιστώνονται ύστερα από γραπτές και προφορικές εξετάσεις 
που διενεργούνται από Ειδική Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή, η οποία  θα συγκροτηθεί  με απόφαση του  
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου σύμφωνα με  
τα οριζόμενα στην  αριθ. 2901.1/ 38121/ 2016 /5-05-2016 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής (αριθμ. 7 σχετική του προοιμίου της  παρούσης) .  Ο ορισμός τακτικών και 
αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής θα γίνει με  όμοια απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας & 
Νησιωτικής Πολιτικής ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου. 
 
5..  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 

Βεβαίωση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτή Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης 
(Πιστοποιητικό ένταξης στο "Μητρώο Εκπαιδευτών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με 
πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια") του ΕΟΠΠΕΠ ή Πιστοποιητικό ένταξης στο Μητρώο Β 
(Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων). 
 
Β. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  
i)Της αλλοδαπής 

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να 
είναι  επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. 

Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την 
Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα 
διορισμένο βάσει του ν. 148/26−12−1913/1−2−1914. Ειδικώς όμως μετά τον νέο «Κώδικα Δικηγόρων» 
(άρθρο 36, ν. 4194/2013/ΦΕΚ208/27.09.2013/τ. Α’), μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων που γίνονται 
από δικηγόρο μετά την 27.09.2013 γίνονται δεκτές εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή 
γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε. 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου περί τίτλων 
σπουδών με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας, τίτλοι που προσκομίζονται σε απλά 
φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις 
αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή 
επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων. 
Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν 
επικυρωθεί από δικηγόρο. 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία 
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 
ii)Της ημεδαπής 
α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του 
δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών – άδειες – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις 
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κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων 
εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους. 
β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς του 
δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) υποβάλλονται 
και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα 
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων 
ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας  και Θρησκευμάτων). 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 
     ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ  

 
 

I. ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 
Στις περιπτώσεις εκπαιδευτικής-διδακτικής προϋπηρεσίας με πλήρες υποχρεωτικό ωράριο, 
λαμβάνεται υπόψη  το σύνολο του  πραγματικού διαστήματος   που έχει παρασχεθεί η υπηρεσία σε 
έτη, μήνες και ημέρες.   
Στις περιπτώσεις εκπαιδευτικής-διδακτικής προϋπηρεσίας με μειωμένο ωράριο γίνεται αναγωγή στο 
υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας των μόνιμων εκπαιδευτικών της ειδικότητας του 
υποψηφίου που ίσχυε κατά το χρόνο παροχής της υπηρεσίας στον οικείο Φορέα. Για υπηρεσίες που 
παρέχονται με μειωμένο ωράριο εργασίας, αναγνωρίζεται ο χρόνος που προκύπτει από το πηλίκο της 
διαιρέσεως του συνόλου των ωρών εργασίας δια του αριθμού των ωρών εβδομαδιαίας πλήρους 
απασχόλησης που ίσχυε κατά το χρόνο παροχής της υπηρεσίας  για τον αντίστοιχο κλάδο  μόνιμου 
εκπαιδευτικού προσωπικού του οικείου Φορέα. Για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας που 
αναγνωρίζεται κατά τα προαναφερθέντα, ως ένα έτος λογίζονται τριακόσιες ημέρες εργασίας, ως 
ένας μήνας λογίζονται είκοσι πέντε ημέρες και ως μία εβδομάδα έξι ημέρες.  
 
 Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση    
Το υποχρεωτικό ωράριο απασχόλησης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση καθορίζεται από τις διατάξεις 
του άρθρου 14 του Ν. 1566/85 ως ίσχυε κατά το χρόνο που παρασχέθηκε το διδακτικό έργο. Για τα 
ιδιωτικά σχολεία γίνεται αναγωγή  στο υποχρεωτικό ωράριο του αντίστοιχου Κλάδου και Ειδικότητας 
των Σχολείων τις Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης. 
 
 Στις  Σχολές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  
Σε περίπτωση προϋπηρεσίας σε Σχολές, οι οποίες δεν είναι Ανώτερες ή Ανώτατες, τις αυτό προκύπτει 
είτε βάσει του οργανισμού λειτουργίας τις είτε από το γεγονός ότι δεν έχουν εξομοιωθεί με 
νομοθετική διάταξη με τις Ανώτερες και Ανώτατες Σχολές και ταυτόχρονα δε διαθέτουν τακτικό 
διδακτικό προσωπικό και άρα δεν προβλέπεται ρητά με νομοθετική διάταξη υποχρεωτικό ωράριο (τις 
π.χ. τις διάφορες Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, σε 
Σχολές τις πρώην Κατώτερης ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης), για να γίνει η σχετική 
αναγωγή, τότε λαμβάνεται υπόψη το ωράριο τις εβδομαδιαίας απασχόλησης του αντίστοιχου κλάδου 
και ειδικότητας των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα Σχολεία τις Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης . Τις περιπτώσεις που υπάρχει νομοθετημένο ωράριο θα λαμβάνεται υπόψη το 
νομοθετημένο ωράριο απασχόλησης.  
 
 Στις   Ανώτερες σχολές  
Σε ό,τι αφορά τις Ανώτερες σχολές (τις λ.χ. στη Σχολή Δόκιμων Αστυφυλάκων) για την αναγωγή τις 
μερικής απασχόλησης σε πλήρη απασχόληση, εάν δεν ορίζεται ελάχιστο υποχρεωτικό ωράριο, θα 
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εφαρμοστούν αναλογικά οι διατάξεις για το ελάχιστο υποχρεωτικό ωράριο που θα εφαρμόζονταν 
στην υπό κρίση χρονική περίοδο στο μόνιμο προσωπικό Ανωτέρων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων τις για 
παράδειγμα αυτό των Τ.Ε.Ι.  
 
 Στις  Σχολές  Εμπορικού Ναυτικού 
Για την αναγωγή τις μερικής απασχόλησης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού σε πλήρη 
απασχόληση, λαμβάνονται υπόψη, ως υποχρεωτικό ωράριο:  
α) Για τη μερική απασχόληση ως  ΕΕΠ σε ΑΕΝ  ως   πλήρης  απασχόληση , λαμβάνεται  υπόψη  το  
υποχρεωτικό ωράριο, του μονίμου εκπαιδευτικού προσωπικού βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή που 
ίσχυε κατά το χρόνο που διανύθηκε η προϋπηρεσία του υποψηφίου.  
Β) Για τη  μερική απασχόληση ως ωρομισθίου σε ΚΕΣΕΝ/Π-Μ,ΡΗ-ΡΕ  ως   πλήρης  απασχόληση , 
λαμβάνεται  υπόψη το  υποχρεωτικό ωράριο ΙΔΑΧ καθηγητή ΚΕΣΕΝ που ίσχυε κατά το χρόνο που 
διανύθηκε η προϋπηρεσία του υποψηφίου. 
Γ) Για τη μερική απασχόληση ως ωρομισθίου σε ΣΣΠΜ ως πλήρης  απασχόληση, λαμβάνεται  υπόψη  
το  υποχρεωτικό ωράριο ΙΔΑΧ καθηγητή ΣΣΠΜ που ίσχυε κατά το χρόνο που διανύθηκε η 
προϋπηρεσία του υποψηφίου 
 
 Στα  Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα  
Σε ό,τι αφορά στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.), για την αναγωγή τις μερικής 
σε πλήρη απασχόληση, ως πλήρες ωράριο εβδομαδιαίας απασχόλησης λαμβάνεται αυτό των 20 
ωρών (ωράριο μόνιμου εκπαιδευτικού μέλους Δ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. – αρ.13 παρ. 1, εδ. Β και γ του 
Ν.3187/2003 (Φ.Ε.Κ.233/ τις-Α`).  
 
 Για τα αλληλοεπικαλυπτόμενα χρονικά διαστήματα  
Σε περίπτωση αλληλοεπικαλυπτόμενων χρονικών διαστημάτων, η αναγνώριση του χρόνου 
εκπαιδευτικής- διδακτικής προϋπηρεσίας θα γίνει μία φορά. Δηλαδή, όταν τα επικαλυπτόμενα 
διαστήματα αφορούν προϋπηρεσίες ως ωρομισθίων, τότε θα μετατραπούν οι ώρες από τις θέσεις 
που κατείχαν ταυτόχρονα σε πλήρη απασχόληση με τη δυνατότητα συμπλήρωσης τους , ώστε τελικά 
να αναγνωριστεί ο συνολικός χρόνος προϋπηρεσίας με την προϋπόθεση ότι ο συνολικός χρόνος 
εβδομαδιαίας απασχόλησης από τις θέσεις απασχόλησης δεν υπερβαίνει το πλήρες ωράριο 
εβδομαδιαίας απασχόλησης των αντίστοιχων ανωτέρω κατηγοριών. Ο πλεονάζων, δηλαδή, χρόνος 
υπηρεσίας δεν λαμβάνεται υπόψη για εκπαιδευτική-διδακτική προϋπηρεσία.  

 
II. ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 
 

Για τα ιδιωτικά σχολεία και τα φροντιστήρια γίνεται αναγωγή  στο υποχρεωτικό ωράριο του 
αντίστοιχου Κλάδου και Ειδικότητας των Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης. Το 
υποχρεωτικό ωράριο απασχόλησης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση καθορίζεται από τις διατάξεις 
του άρθρου 14 του Ν. 1566/85, ως ίσχυε κατά το χρόνο που παρασχέθηκε το διδακτικό έργο.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

 
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 

 
ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Για την αριθμ. …………………………………………………………………………Προκήρυξη. 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
 

ΕΠΩΝΥΜΟ  
ΟΝΟΜΑ  
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ  
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ  
ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  
ΤΗΛΕΦΩΝΑ Σταθερό : Κινητό : 
E-
MAIL…………………….
..  

 
Παρακαλώ να εξετασθεί η υποψηφιότητά μου για πρόσληψη στις ακόλουθες θέσεις κατά 

σειρά προτίμησης: 
 

1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Σε περίπτωση πρόσληψής μου και προκειμένου υπογραφεί η σχετική σύμβαση, εξουσιοδοτώ 
την Υπηρεσία για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντιγράφου ποινικού μητρώου Γενικής 
χρήσεως και πιστοποιητικού Στρατολογίας Τύπου Α΄ (για τους άνδρες). 

 
                                                                                                                    (Τόπος/ημερομηνία) 

 
 

                                                                                                                  ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ 

[αριθμήστε σε εμφανές σημείο καθένα από τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά και τα 
υπόλοιπα έγγραφα που επισυνάπτετε για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς σας και 
καταγράψτε τα εδώ, ακολουθώντας την ίδια σειρά αρίθμησης] 

 
1………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2…………………………………………………………………………………………………………………………………         
3………………………………………………………..……………………………………………………………………………… 
4…………………………………………………………………………………..      
5……………………………………………………………………………………           
6…………………………………………………………………………. 
7……………………………………………………………………………………     
8……………………………………………………………………………………      
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

 
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: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ονοματεπώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο 
Πατέρα:  

 
 

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας:  
Ημερομηνία γέννησης(2):  
 

 

Τόπος Γέννησης:  
 

Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας: 
 

 Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αρι
θ: 

 ΤΚ:  
 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 
(Fax): 

 

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρ. 22 του Ν. 1599/1986, δηλαδή: «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. 
Επίσης 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», δηλώνω ότι: 
1. Έχω δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι δεν έχω  κώλυμα κατά τα άρθρα 8 και 9 του 

Υπαλληλικού Κώδικα, σύμφωνα με τα οποία δεν μπορεί να επιλεγεί όποιος: α) έχει καταδικαστεί για 
κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, 
πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση 
καθήκοντος, καθ' υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής· β) είναι υπόδικος και έχει 
παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, 
έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε· γ) έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για 
όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή δ) τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική 
δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. ε) έχει απολυθεί από θέση 
δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της 
πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, 
οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση. 

2. Κατά την ημερομηνία  υποβολής της αίτησης συμμετοχής μου, δεν κατείχα θέση τακτικού υπαλλήλου του 
Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθμίδας, κατόπιν πρόσληψης μου με τις διατάξεις του Ν. 2190/1994, ή 
κατείχα τέτοια θέση και έχει παρέλθει, κατά την ανωτέρω ημερομηνία, πενταετία από το διορισμό μου. 

3. Αποδέχομαι όλους τους όρους της προκήρυξης.  
                                                                                                   Ημερομηνία:                                                                                                                            

                                                                                                  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. 
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