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                                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
                                                                                               ΑΔΑ: 
 

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Άγιος Ι.  Ρέντη     21/ 6/ 2016 
   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ  & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ               

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-                                        Αρ. Πρωτ: 2901.02 / 16/ 2016 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ 
ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ                                                                

       
                      
 
 

 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  

 
 
Α. Το Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων του Υπουργείου  Ναυτιλίας 
& Νησιωτικής Πολιτικής προτίθεται να προσλάβει  για την κάλυψη των αναγκών του 
εκπαιδευτικού έτους 2016- 2017  ωρομίσθιους καθηγητές των παρακάτω ειδικοτήτων, 
λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του π.δ. 63/1974, της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 1943/1991, 
όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του ν. 2026/1992 (ΦΕΚ 43 Α), σε συνδυασμό με το 1ο 
εδάφιο της περίπτωσης β.β του άρθρου 24 και την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 
2190/1994 και με την υπ΄ αριθμ. Πρωτ.: 2901.02/ 42286 / 2016/ 19-5-2016  έγκριση ΥΝΑΝΠ/ΔΔΥ 
1Ο . 
 

 Μέχρι εννέα (09) Πλοίαρχοι Α΄ τάξης Ε.Ν. 
 

  Ένα (01) Μαθηματικό ή Φυσικό με μεταπτυχιακό στη Μετεωρολογία. 
 

  Έναν (01) Ιατρό για το ειδικό τμήμα Ιατρικής Μέριμνας. 
 

 Έναν (01) Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με προϋπηρεσία ενός (01) έτους σε προσομοιωτές BRM 
και ECDIS για τα ειδικά τμήματα SHIP HANDLING SIMULATOR BRM-BMS,ECDIS . 
 

 Έναν (01) Πτυχιούχο ΤΕΙ Πληροφορικής, με προϋπηρεσία ενός (01) έτους σε προσομοιωτές 
BRM και ECDIS για τα ειδικά τμήματα SHIP HANDLING SIMULATOR BRM- BMS, ECDIS,ARPA. 

 

 Έναν (01)Ναυπηγό Μηχανολόγο Μηχ/κο ΑΕΙ και ελλείψει υποψηφίων πτυχιούχο ΤΕΙ . 
 
 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην πρόσληψη μέρους του αριθμού προσωπικού 
που προκηρύσσεται, σε περίπτωση μεταβολής των εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον  
αιτιολογείται από το  ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων, χωρίς αυτό να εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση από τους 
υποψηφίους.   
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Β. ΓENIKA ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ. 
 
Οι υποψήφιοι,  πρέπει:  
α) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους 
τελευταίους απαιτείται η άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας αποδεικνυόμενη με αντίστοιχο 
πιστοποιητικό. Οι λοιποί αλλοδαποί που αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια με πολιτογράφηση 
δεν μπορούν να προσληφθούν πριν από τη συμπλήρωση ενός έτους από την απόκτησή της. 
β) Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν 
απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην έχουν κηρυχθεί ανυπότακτοι ή καταδικαστεί τελεσίδικα 
για λιποταξία. 
γ) 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. 
δ) Να μην είναι  υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για 
πλημμέλημα της περίπτωσης (γ), έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί. 
ε) Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα.  
στ) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική 
δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. 
ζ) 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 
  
 
Γ. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ. 
 
Τα ειδικά κατά περίπτωση προσόντα των υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτικών είναι τα 
ακόλουθα: 
 
1.Υποψήφιοι ναυτικών μαθημάτων: 
α. Κατάλληλο Πιστοποιητικό ή Δίπλωμα Πλοιάρχου Α' τάξης Ε.Ν. 
β. Τριετή(03) τουλάχιστον θαλάσσια υπηρεσία στην ειδικότητα του Πλοιάρχου Α' τάξης Ε.Ν  ή 
ετήσια τουλάχιστον διδακτική πείρα, βεβαιούμενη κατάλληλα για το μάθημα που πρόκειται να 
διδάξει και 
γ. Ειδικές Γνώσεις προσιδιάζουσες προς τα διδασκόμενα μαθήματα κάθε ειδικότητας, κατάλληλα 
βεβαιούμενες με αποδεικτικά. 
 
2 Υποψήφιοι λοιπών μαθημάτων: 
α. Δίπλωμα ή Πτυχίο ΑΕΙ 
β. Τριετή(03) επαγγελματική προϋπηρεσία ή ετήσια τουλάχιστον διδακτική πείρα βεβαιούμενη 
κατάλληλα για το μάθημα που πρόκειται να διδάξει καθώς και 
γ. Ειδικές γνώσεις προσιδιάζουσες προς τα διδασκόμενα στο Κέντρο μαθήματα κάθε ειδικότητας 
κατάλληλα βεβαιούμενες με αποδεικτικά.(Επαγγελματική εμπειρία) και 
δ. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και  εγγραφή  ως μέλη σε Ιατρικό Σύλλογο (όπου απαιτείται). 
 

Εκτός των  ανωτέρω αναφερόμενων προσόντων, οι υποψήφιοι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί 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 
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εκπαιδευτική επάρκεια σε ισχύ. Είναι δυνατή η πρόσληψη υποψηφίων οι οποίοι δεν είναι 
ενταγμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ, εφόσον δεν επαρκούν οι 
Πιστοποιημένοι υποψήφιοι. Ως εκ τούτου, επισημαίνεται ότι θα γίνονται δεκτές αιτήσεις 
υποψηφίων οι οποίοι δεν είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ, η κατάταξη των οποίων θα 
γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Ζ  της παρούσης. 

 
 

Δ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
    Ι. Οι υποψήφιοι υποβάλουν σε ευκρινές φωτοαντίγραφο και αρίθμηση ανά παραστατικό τα 
κατωτέρω δικαιολογητικά, σύμφωνα  και με τα οριζόμενα στην  παράγραφο ΣΤ: 
 
1. Αίτηση συμμετοχής. 
2. 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 ημερομηνία γεννήσεως πρέπει να προσκομισθεί και 
πιστοποιητικό γεννήσεως. 
3. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/86 (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα Ι)στην 
οποία , θα δηλώνει  ότι: 

 i)  Αποδέχεται όλους τους όρους της ανακοίνωσης.  
ii)Δεν έχει 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. 
iii) Δεν είναι υπόδικος που έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για 
πλημμέλημα της περίπτωσης ii, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί. 
iv) Δεν έχει στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά του δικαιώματα.  
v) Δεν τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική 
δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. 
vi) Δεν 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. 
vii) Εάν είναι συνταξιούχος και από ποιο φορέα λαμβάνει σύνταξη ή εάν είναι εργαζόμενος και 
πού απασχολείται. 
viii) Εάν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νόμιμα από 
αυτές. 
ix ) Εάν έχει την ιδιότητα του Δημοσίου Υπαλλήλου και στην περίπτωση αυτή, ότι δεν εμπίπτει 
στις απαγορευτικές διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 1256/82 περί  πολυθεσίας, όπως 
προστέθηκε και με την παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 1400/83, καθώς και σε αυτές του άρθρου 
35 του Ν. 3528/07 . 

Όλα τα ανωτέρω απαιτείται να περιλαμβάνονται στην υπεύθυνη δήλωση επί ποινή απόρριψης. 
Σε περίπτωση που η Υπεύθυνη δήλωση εκτυπωθεί σε δύο φύλλα ή σελίδες , θα πρέπει να φέρει  
και στα δύο, μονογραφή του υποψηφίου. 
 
4. Τίτλοι σπουδών, μεταπτυχιακοί τίτλοι, αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας (ΑΝΙ) πιστοποιητικά 
και διπλώματα.  
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Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α, ή 
το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιμία, ή ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από 
τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας ή ισοτιμίας και αντιστοιχίας. 
Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό 
αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία 
να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της. 
Ειδικά για τα πτυχία της Κύπρου: Για τα πτυχία που αποκτήθηκαν πριν από την πλήρη ένταξη της 
Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1−5−2004) και αναφέρονται στο Π.Δ. 299/1997 
δεν απαιτείται αντιστοιχία. 
Για τα ίδια πτυχία καθώς και για όλα τα υπόλοιπα, τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή 
της στην Ε.Ε. απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία. 
Ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι 
Έλληνες 
Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του Ν. 1735/1987 «σε περίπτωση που 
το  ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. και το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) δεν μπορούν να 
αναγνωρίσουν ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και 
επαναπατριζόμενοι Έλληνες, κατά την έννοια των διατάξεων της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του 
άρθρου 5, λόγω ανυπαρξίας αντίστοιχης σχολής στα  Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθορίζουν με 
βεβαίωσή τους τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου με πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της 
ημεδαπής. Με βάση τη βεβαίωση αυτή τα παραπάνω πρόσωπα επιτρέπεται να συμμετέχουν σε 
διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης για θέσεις των οποίων τυπικό προσόν είναι εκείνο προς το 
οποίο έχει αναγνωρισθεί συνάφεια από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε.». 
Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και 
επαναπατριζόμενοι Έλληνες, έχει χορηγηθεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης 
Τίτλων  Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) προκειμένου να συμμετέχουν σε 
διαδικασίες διορισμού ή  πρόσληψης πρέπει με βεβαίωση του (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) να καθορίζεται η 
συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου  του πτυχίου, με πτυχία Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής τα  
οποία ζητούνται από την προκήρυξη ως προσόντα διορισμού για τις προκηρυσσόμενες θέσεις. 
Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ετήσιας 
τουλάχιστον φοίτησης προσκομίζουν ευκρινή φωτοτυπία του διδακτορικού ή μεταπτυχιακού 
διπλώματος, καθώς και βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που να καθορίζει το γνωστικό 
αντικείμενο αυτών, εφόσον τούτο δεν προκύπτει σαφώς από τους προσκομιζόμενους τίτλους. 
Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται μόνον πράξη αναγνωρίσεως του τίτλου από 
το ΔΙΚΑΤΣΑ ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης 
Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας που να έχει εκδοθεί μέχρι 
την τελευταία ημέρα της προθεσμίας  υποβολής των  αιτήσεων και σε περίπτωση που από την 
πράξη αναγνώρισης δεν προκύπτει  το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το 
Πανεπιστήμιο που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει αυτό, καθώς και επίσημη 
μετάφρασή της. 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Για τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή και έχουν αναγνωρισθεί ως 
ισότιμα και αντίστοιχα, ως ημερομηνία κτήσης θεωρείται η ημερομηνία αρχικής κτήσης του 
πτυχίου της αλλοδαπής εάν η αναγνώριση έγινε χωρίς εξέταση μαθημάτων σε ιδρύματα της 
ημεδαπής, άλλως η ημερομηνία χορήγησης της ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου από τα 
αντίστοιχα αρμόδια όργανα, εάν για την αναγνώριση προηγήθηκε εξέταση σε ιδρύματα της 
ημεδαπής. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: α) Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του πτυχίου αλλοδαπής 
αναγνωρίζεται μόνον εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού 
διπλώματος δεν αναγνωρίζεται ισοτιμία του μεταπτυχιακού διπλώματος, και επομένως δεν 
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λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος και β) Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος 
συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο βασικό, δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος. 
Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την 
αντιστοιχία του τίτλου σπουδών ή των μεταπτυχιακών τίτλων, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν 
αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων 
αντίστοιχων κατηγοριών εκπαίδευσης οι οποίες χορηγήθηκαν από: 
i) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 
38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης  Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή 
ii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 
38/2010 για την  αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας, βάσει της παρ. 2, του αρ. 1 του 
π.δ. 38/2010, όπως ισχύει κάθε φορά ή 
iii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
(Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα 
γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν 
επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» ή 
iv) το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
(Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 14 του Π.δ. 231/1998 «Δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις 
οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 94/38/ ΕΚ και 95/43/ΕΚ της 
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων». 
 
5. 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). 
  Είναι επιθυμητό, εφόσον υπάρχει, να υποβάλλεται αντίγραφο της υπογεγραμμένης  
ηλεκτρονικής αίτησης προς τον ΕΟΠΠΕΠ, για συμμετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης 
Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης. 
 
 
ΙΙ. Επίσης  υποβάλουν, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο, κατά περίπτωση  τα κατωτέρω 
διακαιολογητικά  : 
 
 1. Φωτοαντίγραφο  Ναυτικού Φυλλαδίου, προκειμένου για εν ενεργεία Ναυτικούς. 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. 
2. Μηχανογραφικό πίνακα θαλάσσιας υπηρεσίας από  ΥΝΑΝΠ/ΔΝΕΡ δ΄. 
3. 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. 
4. Αποδεικτικά επαγγελματικής προϋπηρεσίας κατά περίπτωση. 
5. Βεβαίωση διδακτικής προϋπηρεσίας, εφόσον υπάρχει, στην οποία  πρέπει να αναγράφονται το 
χρονικό διάστημα της απασχόλησης, οι πραγματοποιηθείσες ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα ή 
μήνα, καθώς και το πλήρες υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο, που προβλέπεται για το μόνιμο 
εκπαιδευτικό προσωπικό. 
6. Άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος . 
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7. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου. 
  
 
Ε. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  
 
1. Η επαγγελματική ή επιστημονική δραστηριότητα προσμετράται μόνον εφόσον είναι συναφής 
με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. Πρέπει να έχει αποκτηθεί στην 
ημεδαπή ή αλλοδαπή με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή 
με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον 
οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαδικασία σε συνδυασμό πάντοτε με την, κατά περίπτωση, 
ασφαλιστική κάλυψη .Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά περίπτωση, για την 
απόδειξη του είδους και της χρονικής διάρκειας της εμπειρίας, είναι τα εξής: 
 
α)  Για μισθωτούς του δημοσίου τομέα: 

 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της 
ασφάλισης  
 ή, 

   αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα, μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση του 
οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική 
διάρκεια της εμπειρίας. 
 

Σε περίπτωση παροχής εργασίας με μειωμένο ωράριο στους ανωτέρω φορείς ή  υπηρεσίες και 
εφόσον δεν πρόκειται για διδακτικό έργο, στη σχετική βεβαίωση πρέπει να αναγράφεται το 
σύνολο των πραγματοποιηθεισών ωρών εργασίας. 
 Σε κάθε περίπτωση  διδακτικής προϋπηρεσίας προκειμένου, αυτή να προσμετρηθεί  στις σχετικές 
βεβαιώσεις πρέπει να αναγράφονται το χρονικό διάστημα της απασχόλησης, οι 
πραγματοποιηθείσες ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα ή μήνα, καθώς και το πλήρες 
υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο, που προβλέπεται για το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό. 
 
β)  Για μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα: 

 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, που έχει εκδοθεί για χρήση σε διαγωνισμούς 
του δημοσίου από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης.  

  Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, όπου πρέπει να δηλώνονται, επακριβώς, ο χρόνος και 
το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, ή της επωνυμίας της 
επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.  

 Σε περίπτωση εκπαιδευτικής  προϋπηρεσίας, πρέπει να υποβάλλεται  βεβαίωση του 
εργοδότη  όπου θα αναγράφεται το χρονικό διάστημα της απασχόλησης, οι 
πραγματοποιηθείσες ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα ή μήνα καθώς και να 
συνυποβάλλεται αντίγραφο της σχετικής σύμβασης. Εάν δεν υφίσταται πλέον ο 
εργοδότης αρκεί η προαναφερόμενη Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, η 
Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου και το αντίγραφο της σύμβασης. 

 
 γ)   Για τους  ελεύθερους επαγγελματίες: 

• Βεβαίωση  του οικείου ασφαλιστικού φορέα που έχει εκδοθεί για χρήση σε διαγωνισμούς       
του δημοσίου , στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης. 
• Υπεύθυνη δήλωση, όπου  πρέπει να δηλώνονται οι  συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και 
έργα  που πραγματοποίησε σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας, και 
• Υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών (δύο 
τουλάχιστον κατ΄ έτος), που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εμπειρίας το 
οποίο πρέπει να είναι συναφές με το αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. 
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   Μόνη η βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα δεν αποδεικνύει εμπειρία αν από τη 
σύμβαση ή τα δελτία παροχής υπηρεσιών δεν προκύπτει το είδος της επαγγελματικής ή 
επιστημονικής δραστηριότητας. 

 
2. Όταν η εμπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή επιπλέον των λοιπών, δικαιολογητικών που 
απαιτούνται από τις ανωτέρω, κατά περίπτωση, παραγράφους ο υποψήφιος προσκομίζει: 
 (1) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων για 
συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι υποχρεωτική: 
- Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το 
είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου και 
- Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, είτε πρόκειται για αμιγώς κρατική ή αμιγώς 
ιδιωτική ή μικτή ασφάλιση. 
(2) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων για 
συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι μη υποχρεωτική: 
- Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το 
είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου. 
- Σε Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου να αναγράφονται επακριβώς ο χρόνος απασχόλησης και το 
είδος της εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της 
επιχείρησης αν πρόκειται περί νομικού προσώπου και 
- Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους στο οποίο απασχολήθηκε ότι η ασφάλιση για το 
συγκεκριμένο επάγγελμα ή τη συγκεκριμένη σχέση εργασίας δεν είναι υποχρεωτική, κατά τη 
νομοθεσία του κράτους τούτου. 
(3) Όταν ο χρόνος εμπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα της αλλοδαπής 
μπορεί να αποδεικνύεται και με βεβαίωση του αντίστοιχου δημόσιου φορέα. 

 
Υποψήφιοι που επικαλούνται  ως εμπειρία διδακτική απασχόληση στην αλλοδαπή οφείλουν να 
προσκομίσουν εκτός από τα ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικά  και βεβαίωση  του 
εργοδότη  όπου θα αναγράφεται το χρονικό διάστημα της απασχόλησης, οι πραγματοποιηθείσες 
ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα ή μήνα καθώς και να συνυποβάλλεται αντίγραφο της σχετικής 
σύμβασης. Εάν δεν υφίσταται πλέον ο εργοδότης αρκεί η προαναφερόμενη Βεβαίωση του 
οικείου ασφαλιστικού φορέα, η Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου και το αντίγραφο της 
σύμβασης. 
 
Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, ο οποίος επικαλείται εμπειρία που αποκτήθηκε στο 
εξωτερικό, θα πρέπει να συνοδεύονται εκτός από τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των 
πρωτοτύπων και από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
 
3. Ειδικές Περιπτώσεις 
α. 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. 
β. Απόδειξη εμπειρίας από υποψηφίους που είναι ναυτικοί (εν ενεργεία -συνταξιούχοι). 
Οι υποψήφιοι που είναι ναυτικοί , προκειμένου να αποδείξουν εμπειρία (θαλάσσια ή διδακτική)  
πρέπει να προσκομίσουν: 
i. Φωτοαντίγραφο Ναυτικού Φυλλαδίου, προκειμένου για εν ενεργεία Ναυτικούς «σελίδες με 
στοιχεία ναυτικού και τελευταία απόλυση». 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. 
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ii. Μηχανογραφικό πίνακα θαλάσσιας υπηρεσίας από ΥΝΑΝΠ/ΔΝΕΡ δ΄. 
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. 
iv. Βεβαίωση διδακτικής προϋπηρεσίας, εφόσον υπάρχει, στην οποία  πρέπει να αναγράφονται 
το χρονικό διάστημα της απασχόλησης, οι πραγματοποιηθείσες ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα 
ή μήνα, καθώς και το πλήρες υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο, που προβλέπεται για το μόνιμο 
εκπαιδευτικό προσωπικό. 
γ.  Έρευνα ή συμμετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράμματα. 
Η έρευνα ή η συμμετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράμματα μπορεί να ληφθεί ως χρόνος 
εμπειρίας υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος προσκομίζει: 
i. Βεβαίωση του διοικητικού υπευθύνου (του Γραμματέα ή Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών ) 
στην οποία θα αναφέρονται, για κάθε ερευνητικό πρόγραμμα ή έργο, ο τίτλος και η διάρκειά του, 
ο χρόνος συμμετοχής του υποψηφίου, η συμβατική σχέση με την οποία συνδεόταν ο υποψήφιος 
με το φορέα και ο επιστημονικός υπεύθυνος και 
ii. Βεβαίωση του επιστημονικού υπευθύνου στην οποία θα αναφέρονται, για κάθε ερευνητικό 
πρόγραμμα, το αντικείμενο της έρευνας, ο χρόνος συμμετοχής του υποψηφίου και η ιδιαίτερη 
συμβολή του στην εκπόνηση ή ολοκλήρωση του έργου. 
Είναι αυτονόητο ότι τα ανωτέρω ισχύουν εφόσον ο υποψήφιος κατά τη διάρκεια της συμμετοχής 
του κατείχε τον απαιτούμενο από την προκήρυξη βασικό τίτλο σπουδών. 
δ. 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 η σχετική ειδικότητα πρέπει να έχει αποκτηθεί 
πριν την κατάταξη του υποψηφίου, ενώ στην περίπτωση που η ειδικότητα αποκτάται κατά τη 
διάρκεια της θητείας, η σχετική εμπειρία αναγνωρίζεται από την απόκτησή της και μετά. 
ε. Προγράμματα STAGE 
Ως χρόνος επαγγελματικής εμπειρίας θεωρείται και η συμμετοχή, σε συναφή με το αντικείμενο 
της απασχόλησης,  προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας STAGE του Ο.Α.Ε.Δ. (παρ. 8 
άρθρο 24 ν. 3200/2003). Η σχετική βεβαίωση εκδίδεται από τον ΟΑΕΔ – Τοπική Υπηρεσία 
Προγραμμάτων STAGE (Λεωφ. Τατοίου 125 & Λύρα 140, Κηφισιά) από την οποία πρέπει να 
προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια του προγράμματος, καθώς και το αντικείμενο της 
απασχόλησης . 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ως φορείς του Δημοσίου νοούνται: Οι Υπηρεσίες του Δημοσίου, τα Ν.Π.Δ.Δ, οι 
Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, τα Ν.Π.Ι.Δ του δημόσιου τομέα της παρ.1 του άρθρου 14 
του ν. 2190/1994, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το ν. 3812/2009. Ως εργασία που 
έχει διανυθεί στο Δημόσιο Τομέα, θεωρείται επίσης: 
• Η απασχόληση κατά τη διάρκεια της Στρατιωτικής Θητείας. 
• Η συμμετοχή σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (STAGE) του ΟΑΕΔ. 
• Η απασχόληση με Σύμβαση Έργου σε φορείς του Δημοσίου. 
 
4. Επισημάνσεις σχετικά με τον υπολογισμό της εμπειρίας και λοιπές διευκρινίσεις  για 
υποψηφίους πλην ναυτικών μαθημάτων. 
α. Ο χρόνος εμπειρίας υπολογίζεται, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών που 
απαιτείται από την προκήρυξη. 
β. Ο χρόνος εμπειρίας που δηλώνει ο κάθε υποψήφιος πρέπει να συμφωνεί με τον χρόνο που 
προκύπτει από τη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Χρόνος εμπειρίας που περιέχεται 
στην  Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου και δεν καλύπτεται από ασφαλιστικές εισφορές και το 
αντίθετο δεν λαμβάνεται υπόψη και αφαιρείται. 
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γ. Εάν η ασφαλιστική κάλυψη (προκειμένου για ασφαλισμένους στο ΙΚΑ) προκύπτει από ημέρες 
ασφάλισης, οι μήνες εμπειρίας υπολογίζονται αν διαιρεθεί το σύνολο των πραγματοποιηθεισών 
ημερών ασφάλισης δια του (25). 
Οι μήνες εμπειρίας (προκειμένου για ασφαλισμένους σε λοιπά ασφαλιστικά ταμεία, πλην ΙΚΑ) 
μπορεί να προκύπτουν και με αφαίρεση των ημερομηνιών έναρξης και λήξης του χρονικού 
διαστήματος εμπειρίας. Στην περίπτωση αυτή εάν οι ημέρες του συνόλου των διαστημάτων της 
εμπειρίας είναι μεγαλύτερες ή ίσες των 30 ημερών, μετατρέπονται σε μήνες διαιρώντας διά του 
30 και λαμβάνοντας το ακέραιο μέρος του αριθμού που προκύπτει. 
 (Δεν αφορά διδακτική προϋπηρεσία). 
 
5. Η διδακτική προϋπηρεσία λογίζεται ως επαγγελματική και πρέπει να μετατρέπεται σε έτη, 
μήνες και ημέρες, βάσει του χρονικού διαστήματος απασχόλησης, των ωρών που έχουν 
πραγματοποιηθεί και του προβλεπόμενου ωραρίου. Ο χρόνος διδακτικής προϋπηρεσίας που 
προκύπτει δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από το πραγματικό χρονικό διάστημα 
απασχόλησης.  
 
6. Δεν μπορεί να συνυπολογιστεί ως επαγγελματική εμπειρία αυτή που τυχόν αποκτήθηκε κατά 
την διάρκεια του χρόνου σπουδών για τη λήψη του απαιτούμενου μεταπτυχιακού τίτλου 
σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος και συνδέεται με σχετική υποχρέωση που επιβάλλουν τα 
σχετικά μεταπτυχιακά προγράμματα ή οι σπουδές. 
 
7. Για ειδικότητα που αποκτήθηκε με λήψη του αντίστοιχου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού 
τίτλου, αξιολογείται η προϋπηρεσία μετά την απόκτηση του τίτλου αυτού. 
 
 
ΣΤ.  Για την υποβολή τίτλων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, ισχύουν τα ακόλουθα: 
    
 1) ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την ανακοίνωση 
πρέπει να είναι και 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/ΦΕΚ 208 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. 
 
2)ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ 
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 
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– βεβαιώσεις 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 και Θρησκευμάτων, ιατρική γνωμάτευση που φέρει θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή 
ιατρό). 
 
 
Ζ. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
 
1. Η κατάταξη των υποψηφίων, θα γίνει ως κατωτέρω: 
ι) Οι υποψήφιοι  ναυτικών μαθημάτων , θα αξιολογηθούν  βάσει του αθροίσματος, της  
πραγματικής  θαλάσσιας υπηρεσίας με την προκηρυσσόμενη ειδικότητα (μετά την κτήση του 
αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας ή   του Διπλώματος )  και  της συναφούς με το αντικείμενο 
και την ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται, εκπαιδευτικής  προϋπηρεσίας τους.  
Οι κάτοχοι του κατά περίπτωση απαιτούμενου κατάλληλου αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας, 
θα προηγούνται στη σχετική σειρά κατάταξης του αξιολογικού πίνακα της ειδικότητάς τους, 
των κατόχων του αντίστοιχου διπλώματος Ε.Ν. 
ιι) Οι υποψήφιοι λοιπών μαθημάτων θα αξιολογηθούν βάσει του συνολικού χρόνου 
επαγγελματικής προϋπηρεσίας τους.  
Η διδακτική προϋπηρεσία λογίζεται ως επαγγελματική και υπολογίζεται σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσας. Σε περίπτωση αλληλεπικαλυπτόμενων χρονικών 
διαστημάτων προϋπηρεσίας το χρονικό διάστημα που συμπίπτει υπολογίζεται μόνο μια φορά. 
2. 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.     
3. Επί υποψηφίων με τα αυτά προσόντα θα προηγούνται οι άνεργοι. Η ανεργία αποδεικνύεται με 
πρόσφατη βεβαίωση του ΓΕΝΕ ή του ΟΑΕΔ (που είναι αρμόδιος προς τούτο) κατά περίπτωση η 
ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν θα απέχει περισσότερο από πέντε (05) εργάσιμες ημέρες 
από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεών. Αποκλείεται η απόδειξη 
με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας. 
4. Πρόσληψη δημοσίων λειτουργών ή υπαλλήλων είναι δυνατή μόνο κατά τα οριζόμενα της παρ. 
2 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 
1400/1983. Σε κάθε περίπτωση, κατά την κατάταξή τους οι μόνιμοι δημόσιοι λειτουργοί ή 
υπάλληλοι έπονται των λοιπών υποψηφίων. 
5.Η πρόσληψη συνταξιούχων επιτρέπεται μόνον στην περίπτωση που  δεν επαρκούν οι λοιποί, 
κατά ειδικότητα,   υποψήφιοι, συμπεριλαμβανομένων των υποψηφίων που έχουν την ιδιότητα 
του δημοσίου υπαλλήλου. 
6. Σε κάθε περίπτωση, υποψήφιος ο οποίος υπέβαλε παραίτηση κατά το προηγούμενο 
διδακτικό έτος ενώ είχε προσληφθεί σε Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού και υπέγραψε 
σύμβαση ωρομισθίου , κατατάσσεται, κατά το διδακτικό έτος που αφορά η προκήρυξη, 
εφόσον υποβάλει αίτηση, στον αντίστοιχο πίνακα κατάταξης πριν από τους εν ενεργεία 
δημοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους. 
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Η. Η πρόσληψη του ιδίου  υποψηφίου σε περισσότερες από  μία Σχολές, οι οποίες εποπτεύονται 
από το ΥΝΑΝΠ επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις που δεν επαρκούν οι, κατά ειδικότητα,   
υποψήφιοι  κάθε Σχολής. 
Οι ιδιοκτήτες Φροντιστηρίων καθώς και όσοι διδάσκουν σε αυτά, εφόσον προσλαμβάνονται, δεν 
μπορούν να υπογράψουν σύμβαση εργασίας εάν  προηγουμένως  δεν αναστείλουν την 
λειτουργία των  Φροντιστηρίων ή  δεν παραιτηθούν, αντιστοίχως.  
Οι έχοντες την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, εφόσον προσλαμβάνονται, δεν μπορούν να 
υπογράψουν σύμβαση εργασίας εάν  δεν υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα 
δηλώνουν  ότι δεν εμπίπτουν  στις απαγορευτικές διατάξεις  του ν. 1256/1982 περί  πολυθεσίας, 
όπως  ισχύει. 
Η σύμβαση εργασίας θα υπογράφεται μόνο εφόσον  οι προσλαμβανόμενοι υποβάλλουν 
υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι  δύνανται να καλύψουν  το σύνολο ωρών που 
τους ανατίθενται, σύμφωνα με τα προγράμματα  εκπαίδευσης  της Σχολής.  
 
 
Θ.  Στο πλαίσιο  εφαρμογής  Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας,  οι εκπαιδευτές υποχρεούνται 
να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της Πολιτικής Ποιότητας όπως αυτή περιγράφεται στον 
ισχύον Εγχειρίδιο Ποιότητας της Υπηρεσίας µας.  Επίσης, υποχρεούνται   για την εφαρμογή και 
τήρηση των ισχυόντων διαδικασιών,  Οδηγιών και Εντύπων του Συστήματος διαχείρισης 
Ποιότητας. 
 
 
Ι. Αν από τα πιστοποιητικά τους (αντίγραφο ποινικού μητρώου Γενικής χρήσεως και (οι άνδρες) 
Πιστοποιητικό Στρατολογίας Τύπου Α), τα οποία αυτεπαγγέλτως αναζητούνται από την Υπηρεσία, 
προκύπτουν στοιχεία διαφορετικά από αυτά που έχει αρχικά δηλώσει ο υποψήφιος, στην 
Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1988, δεν υπογράφεται η σύμβαση εργασίας και προσλαμβάνεται 
ο επόμενος από τον οικείο αξιολογικό πίνακα υποψηφίων. 
Σε περίπτωση που, από το γενόμενο έλεγχο  της παρ. 8 του άρθρου 28 του ν. 4305/2014, 
διαπιστωθεί κώλυμα στην πρόσληψη  του ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού, η σύμβαση 
δεν υπογράφεται ή εάν έχει υπογραφεί θα καταγγέλλεται κατ΄ εφαρμογή  των διατάξεων  των 
άρθρων 72 και 63 του π.δ. 410/1988 και θα προσλαμβάνεται ο επόμενος από τον οικείο 
αξιολογικό πίνακα υποψηφίων. 
 
 
 ΙΑ. Προθεσμία: 
 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών, , από την επόμενη της  
τελευταίας δημοσίευσης, στον τύπο ή της ανάρτησης της σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα 
του Προγράμματος "ΔΙΑΥΓΕΙΑ " του Υπουργείου,   ήτοι μέχρι και την Τετάρτη 06-7-2016 ,  να 
υποβάλλουν ή αποστείλουν " ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή  EXPRESS (κατά περίπτωση)  στο   
Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. Πλοιάρχων (Φλέμιγκ 43, Αγ. I. Ρέντη), αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά και τα 
προβλεπόμενα κατά περίπτωση πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ. (Λαμβάνεται υπόψη η 
ημερομηνία της σφραγίδας του Ταχυδρομείου με την ένδειξη ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή  
EXPRESS). 
Περίληψη της ανακοίνωσης δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών και μία του 
Πειραιά. 
Αντίγραφο  ανακοίνωσης αποστέλλεται σε ΠΕΠΕΝ, ΠΕΜΕΝ, ΠΝΟ και Ε.Ε.Ε στη ΥΝΑΝΠ/ΔΔΥ και 
τοιχοκολλάται στο Κατάστημα των ΚΕΣΕΝ και στο Δημοτικό Κατάστημα Αγ. Ι. Ρέντη. Επίσης 
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αναρτάται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Υπουργείου (Αναζήτηση:  Ανά είδος/ 
Πράξεις Οργανωτικού και Διοικητικού Περιεχομένου/Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων)  και στις 
ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.yen.gr , www.hcg.gr και kesen.hcg.gr . 
 
Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στην ορθή συμπλήρωση και υπογραφή της αίτησης και 
της απαιτούμενης υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Σε περίπτωση 
που υποψήφιος διαπιστώσει οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη ή επιθυμεί την τροποποίηση 
αυτής, οφείλει να υποβάλει σχετική αίτηση, εντός της οριζόμενης, με την παρούσα, 
προθεσμίας. 
 
Δικαιολογητικά που θα προσκομίζονται μετά την λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών 
δεν γίνονται δεκτά. Στην κατά το προηγούμενο εδάφιο απαγόρευση αποδοχής εκπρόθεσμων 
πιστοποιητικών ή δικαιολογητικών περιλαμβάνονται και αυτά που είναι συμπληρωματικά ή 
διευκρινιστικά εκείνων που έχουν κατατεθεί εμπροθέσμως. 
 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης, τα υποβληθέντα δικαιολογητικά θα 
παραμένουν στο αρχείο της Υπηρεσίας. Στους υποψηφίους που δεν προσελήφθησαν,  τα 
δικαιολογητικά επιστρέφονται μετά τη λήξη του εκπαιδευτικού έτους κατόπιν σχετικής 
αίτησης. 
  
 
ΙΒ.  Επικοινωνία: 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 
 210-4818753 και 210-4818657 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς επίσης και στις 
ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.yen.gr , www.hcg.gr και kesen.hcg.gr .                                                                                                     
                                                                                      
 
                                                                                                                      Ο Διοικητής                                              
 
 
                                                                                                ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΛΣ ΡΟΚΙΔΗΣ Ζαφείριος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.yen.gr/
http://www.hcg.gr/
http://www.yen.gr/
http://www.hcg.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

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 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.  
 

 
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. 
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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 τις, ώστε τελικά να αναγνωριστεί ο συνολικός χρόνος 
προϋπηρεσίας με την προϋπόθεση ότι ο συνολικός χρόνος εβδομαδιαίας απασχόλησης από τις 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 II - 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(1):  

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): 
 

 (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 διορισμού 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. Έχω εκπληρώσει τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις ή έχω απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. 
4. Αποδέχομαι όλους τους όρους της προκήρυξης.  
5. Δεν έχω την ιδιότητα του Δημοσίου Υπαλλήλου ή  
 Έχω την ιδιότητα του Δημοσίου Υπαλλήλου και δεν εμπίπτω όπως απαγορευτικές διατάξεις όπως παρ. 2 του άρθρου 1 του 
Ν. 1256/82 περί  πολυθεσίας, όπως προστέθηκε και με την παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 1400/83, καθώς και σε αυτές του 

άρθρου 35 του Ν. 3528/07. (ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ)  
6. Είμαι συνταξιούχος και λαμβάνω σύνταξη από (συμπληρώνεται υποχρεωτικά ο  τίτλος φορέα)…………………………………  ή 
Είμαι εργαζόμενος και απασχολούμαι (συμπληρώνεται υποχρεωτικά η θέση εργασίας)…………………………………………ή    

-Δεν είμαι εργαζόμενος ή συνταξιούχος (ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ  ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ) 
                                                                                                                              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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

 
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)

:  

Ο – Η 
Όνομα: 

 Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο 
Πατέρα:  

 

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας: 

 Τηλ:  

Τόπος 
Κατοικίας: 

 Οδός:  Αρ
ιθ: 

 Τ
Κ
: 

 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 
(Fax):   (Εmail):  

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: 
Τα στοιχεία που συμπληρώνων στον ακόλουθο πίνακα για την απόδειξη της επαγγελματικής μου εμπειρίας 
είναι ακριβή. 
 
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 

ΙΔ. ΤΟΜΕΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ  

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΑΠΟ ΕΩΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΤΗ/ΜΗΝΕΣ/ΜΕΡΕΣ 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ 
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ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ  

ΑΠΟ ΕΩΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΤΗ/ΜΗΝΕΣ/ΜΕΡΕΣ 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ 

     

     

     

     

     

 
                                                                                              Ημερομηνία: 
            ……./……../ 201…. 
 
                                                                                                      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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       ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
Σχολή   ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 

   
 
Αίτηση πρόσληψης  

       Στο ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων έχει καθιερωθεί και τεκμηριωθεί Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008.  
      Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, άμα τη προσλήψει μου 
δεσμεύομαι να συμβάλλω στην επίτευξη των στόχων της Πολιτικής Ποιότητας, όπως αυτή 
περιγράφεται στο ισχύον Εγχειρίδιο Ποιότητας του ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων.  
   
 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

Επώνυμο      Όνομα                                         Πατρώνυμο  Ημερομηνία  

Διεύθυνση  
                                                          
                                       Αριθμός 

 

Πόλη  Νομός  
   
Τ.Κ. 

 

Έτος 
γέννησης 

                                        Τόπος γέννησης   

ΑΔΤ                                                            ΑΦΜ   

Τηλέφωνα  
                                     Διεύθυνση ηλεκτρονικού  
                                      ταχυδρομείου 

 
 
 

Για την ειδικότητα: 
(σύμφωνα με την παράγραφο  Α 
της ανακοίνωσης  πρόσληψης στο 
ΚΕΣΕΝ)  

 
 
 

 

 

Ο αιτών/ η αιτούσα 
 

…………………………. 
 
 

Επισυνάπτονται: 
 

1. ………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………. 

5. …………………………………………………………. 

6. …………………………………………………………. 

7. ………………………………………………………….. 

8. …………………………………………………………. 

9. …………………………………………………………… 

10. …………………………………………………………. 

11. ……………………………………………………………. 

12. …………………………………………………………….. 

 
 
Σημείωση: 
 

1. Το αντίγραφο Ποινικό Μητρώου Γενικής Χρήσης αναζητείται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ  από την Υπηρεσία 
με βάση τις διατάξεις του ν. 3448/2006 (Α’ 57). 

2. Το αντίγραφο Πιστοποιητικού Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α’ αναζητείται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ 
ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ από την Υπηρεσία με βάση τις διατάξεις του ν. 3448/2006 (Α΄ 57).                                                                            
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