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ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΛΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΛΟ ΝΑΤΣΛΛΛΑ & ΝΘΛΩΣΛΚΘ ΠΟΛΛΣΛΚΘ
ΑΡΧΘΓΕΛΟ ΛΛΜΕΝΛΚΟΤ ΩΜΑΣΟ –
ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΘ
ΚΕΕΝ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ

Αγ. Ι. ζντθσ 20-06-2018
Αρικμ.Ρρωτ.: 2904.4/382/2018

ΑΝΑΚΟΛΝΩΘ

Α. Το Κζντρο Επιμόρφωςθσ Στελεχϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ / Μθχανικϊν (ΚΕΣΕΝ/Μ) του
Υπουργείου Ναυτιλίασ & Νθςιωτικισ Ρολιτικισ προτίκεται να προςλάβει, για τθν κάλυψθ των
αναγκϊν του εκπαιδευτικοφ ζτουσ 2018-2019, ωρομίςκιουσ κακθγθτζσ των παρακάτω
ειδικοτιτων, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ των άρκρων 81 και 137 του ν.4504/2017,ωσ
ιςχφουν, τθσ παρ. 3 του άρκρου 29 του Ν. 1943/91, όπωσ αντικαταςτάκθκαν με το άρκρο 10
του Ν. 2026/1992 (ΦΕΚ Α’ 43), ςε ςυνδυαςμό με το 1ο εδάφιο τθσ περίπτωςθσ β.β του άρκρου
24 και τθν περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 14 του ν.2190/1994 και ςφμφωνα με τθν υπϋαρικμ.
πρωτ.: 2904.4 /44431/2018/13-06-2018 ζγκριςθ ΥΝΑΝΡ/ΔΔΥ 4Ο








Μζχρι τρεισ (03) Μθχανικοί Αϋ τάξθσ Ε.Ν και ελλείψει υποψθφίων με τα απαιτοφμενα
προςόντα, Μθχανολόγοι – Μθχανικοί και ελλείψει αυτϊν Ναυπθγοί Μθχανολόγοι
Μθχανικοί.
Ζναν (01) Μθχανικό Αϋ τάξθσ Ε.Ν. με επαγγελματικι εμπειρία , πιςτοποίθςθ ωσ
εκπαιδευτισ ςε προςομοιωτι μθχανοςταςίου για το Ειδικό χολείο ERS -ΕRΜ και
μακιματα τθσ ειδικότθτάσ του.
Μζχρι τρεισ (03) Μθχανολόγουσ – Μθχανικοφσ .
Ζναν (01) Ναυπθγό Μθχανολόγο Μθχανικό .
Μζχρι τρεισ (03) Θλεκτρολόγοι Μθχανικοί.
Ζναν (01)Νομικό .
Ζναν (01) Κοινωνιολόγο.

Η Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να προβεί ςτθν πρόςλθψθ μζρουσ του αρικμοφ
προςωπικοφ που προκθρφςςεται, ςε περίπτωςθ μεταβολισ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν,
εφόςον αιτιολογείται από το ΚΕΣΕΝ/Μ, χωρίσ αυτό να εγείρει οποιαδιποτε απαίτθςθ από
τουσ υποψθφίουσ.
Η προκαλοφμενθ δαπάνθ από τθν πρόςλθψθ του Ωρομίςκιου Εκπαιδευτικοφ Ρροςωπικοφ
που κα προςλθφκεί κα βαρφνει το Κεφάλαιο Ναυτικισ Εκπαίδευςθσ (ΚΝΕ) και είναι επιλζξιμθ
για ςυγχρθματοδότθςθ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ
Ρρογράμματοσ “ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΑΝΘΩΡΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗ” του ΕΣΡΑ 2014 -2020.
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Β. ΓENIKΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΤΠΟΨΘΦΛΩΝ.
Οι υποψιφιοι, πρζπει:
α) Να είναι Ζλλθνεσ πολίτεσ ι πολίτεσ των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Για τουσ
τελευταίουσ απαιτείται θ άριςτθ γνϊςθ τθσ Ελλθνικισ γλϊςςασ αποδεικνυόμενθ με αντίςτοιχο
πιςτοποιθτικό. Οι λοιποί αλλοδαποί που αποκτοφν τθν Ελλθνικι Ικαγζνεια με πολιτογράφθςθ
δεν μποροφν να προςλθφκοφν πριν από τθ ςυμπλιρωςθ ενόσ ζτουσ από τθν απόκτθςι τθσ.
β) Οι άνδρεσ κατά το χρόνο διοριςμοφ πρζπει να ζχουν εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ τουσ
υποχρεϊςεισ ι να ζχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτζσ (άρκρο 5 του ν. 3528/2007 και άρκρο 29
του ν. 4440/2016).
γ) Να μθν ζχουν καταδικαςτεί για κακοφργθμα και ςε οποιαδιποτε ποινι για κλοπι,
υπεξαίρεςθ (κοινι ι ςτθν υπθρεςία), απάτθ, εκβίαςθ, πλαςτογραφία, απιςτία δικθγόρου,
δωροδοκία, καταπίεςθ, απιςτία περί τθν υπθρεςία, παράβαςθ κακικοντοσ, κακ’ υποτροπι
ςυκοφαντικι δυςφιμθςθ, κακϊσ και για οποιοδιποτε ζγκλθμα κατά τθσ γενετιςιασ
ελευκερίασ ι ζγκλθμα οικονομικισ εκμετάλλευςθσ τθσ γενετιςιασ ηωισ.
δ) Να μθν είναι υπόδικοι που ζχουν παραπεμφκεί με τελεςίδικο βοφλευμα για κακοφργθμα ι
για πλθμμζλθμα τθσ περίπτωςθσ (γ), ζςτω και αν το αδίκθμα αυτό ζχει παραγραφεί.
ε) Να μθν ζχουν ςτερθκεί λόγω καταδίκθσ τα πολιτικά τουσ δικαιϊματα.
ςτ) Να μθν τελοφν υπό ςτερθτικι δικαςτικι ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι μερικι), υπό επικουρικι
δικαςτικι ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι μερικι) και υπό τισ δφο αυτζσ καταςτάςεισ.
η) Να ζχει παρζλκει πενταετία από τυχόν απόλυςθ από κζςθ δθμόςιασ υπθρεςίασ ι Ο.Τ.Α. ι
άλλου Νομικοφ Ρροςϊπου του δθμόςιου τομζα, λόγω επιβολισ τθσ πεικαρχικισ ποινισ τθσ
οριςτικισ παφςεωσ ι λόγω καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ για ςπουδαίο λόγο,
οφειλόμενο ςε υπαιτιότθτα του εργαηομζνου.
Γ. ΕΛΔΛΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΤΠΟΨΘΦΛΩΝ.
Τα ειδικά προςόντα των ωρομιςκίων εκπαιδευτικϊν που απαιτοφνται, κατά περίπτωςθ, είναι
τα ακόλουκα:
1.Τποψιφιοι ναυτικϊν μακθμάτων:
Λ. α) Ρτυχίο ι δίπλωμα ναυτικισ ςχολισ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι ιςότιμο τθσ αλλοδαπισ.
β) Αποδεικτικό Ναυτικισ Ικανότθτασ (Α.Ν.Ι.), ειδικότθτασ Μθχανικοφ Αϋ τάξθσ Εμπορικοφ Ναυτικοφ
ςε ιςχφ.
γ) Τριετισ πραγματικι καλάςςια υπθρεςία με ειδικότθτα Αϋ ι Βϋ Μθχανικοφ Εμπορικοφ Ναυτικοφ
(Ε.Ν.), ςε πλοία που κινοφνται με μθχανζσ ιςχφοσ πάνω από 750 ΚW/ι τριετισ διδακτικι εμπειρία
με τθν ειδικότθτα του Μθχανικοφ Aϋ Ε.Ν., όςον αφορά τθν ειδικότθτα τθσ κζςθσ του Μθχανικοφ
Ε.Ν.
ΛΛ. Αν οι υποψιφιοι δεν διακζτουν τα ωσ άνω οριηόμενα προςόντα πρόςλθψθσ , επιτρζπεται θ
πρόςλθψθ υποψθφίων με τα ακόλουκα προςόντα:

α. Aποδεικτικό Ναυτικισ Ικανότθτασ ι Δίπλωμα Μθχανικοφ Αϋ τάξθσ Ε.Ν.
β. Ετιςια πραγματικι καλάςςια υπθρεςία με ειδικότθτα Αϋ ι Βϋ Μθχανικοφ Εμπορικοφ Ναυτικοφ
(Ε.Ν.), ςε πλοία που κινοφνται με μθχανζσ ιςχφοσ πάνω από 750 ΚW/ι ετιςια διδακτικι εμπειρία
με τθν ειδικότθτα του Μθχανικοφ Aϋ Ε.Ν., όςον αφορά τθν ειδικότθτα τθσ κζςθσ του Μθχανικοφ
Ε.Ν.

2.Τποψιφιοι λοιπϊν μακθμάτων:
Λ. α) Ρτυχίο ι δίπλωμα Α.Ε.Ι., ι ιςότιμο και αντίςτοιχο ιδρφματοσ του εξωτερικοφ.
β) Τετραετισ (04) επαγγελματικι προχπθρεςία, ςυναφισ με τθν ειδικότθτα τθσ κζςθσ,
ςτθν οποία ςυμπεριλαμβάνεται και τυχόν διδακτικι προχπθρεςία.
ΛΛ. Αν οι υποψιφιοι δεν διακζτουν τα ωσ άνω οριηόμενα προςόντα πρόςλθψθσ , επιτρζπεται θ
πρόςλθψθ υποψθφίων με τα ακόλουκα προςόντα:
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α) Δίπλωμα ι Ρτυχίο ΑΕΙ., ι ιςότιμο και αντίςτοιχο ιδρφματοσ του εξωτερικοφ..
β) Τριετισ (03) επαγγελματικι προχπθρεςία ςυναφισ με τθν ειδικότθτα τθσ κζςθσ, ςτθν
οποία ςυμπεριλαμβάνεται και τυχόν διδακτικι προχπθρεςία .

Επιπρόςκετα των ανωτζρω αναφερόμενων προςόντων, οι υποψιφιοι ωρομίςκιοι
εκπαιδευτικοί κα πρζπει να είναι ενταγμζνοι ςτο "Μθτρϊο Εκπαιδευτϊν Μθ Τυπικισ
Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων με πιςτοποιθμζνθ εκπαιδευτικι επάρκεια" του ΕΟΡΡΕΡ ι να είναι
ενταγμζνοι ςτο Μθτρϊο Β (Μθτρϊο Ριςτοποιθμζνων Εκπαιδευτϊν Ενθλίκων), δθλαδι να
διακζτουν πιςτοποιθμζνθ εκπαιδευτικι επάρκεια ςε ιςχφ. Είναι δυνατι θ πρόςλθψθ
υποψθφίων οι οποίοι δεν είναι ενταγμζνοι ςτο Μθτρϊο Εκπαιδευτϊν Ενθλίκων του
ΕΟΠΠΕΠ, εφόςον δεν επαρκοφν οι Πιςτοποιθμζνοι υποψιφιοι. Ωσ εκ τοφτου, επιςθμαίνεται
ότι κα γίνονται δεκτζσ αιτιςεισ υποψθφίων οι οποίοι δεν είναι πιςτοποιθμζνοι από τον
ΕΟΠΠΕΠ, θ κατάταξθ των οποίων κα γίνει ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο Η τθσ
παροφςθσ.
Δ. ΑΠΑΡΑΛΣΘΣΑ ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΣΛΚΑ
Μαηί με τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ του Ραραρτιματοσ II, οι υποψιφιοι πρζπει να υποβάλουν,
ςε ευκρινζσ φωτοαντίγραφο και αρίκμθςθ ανά παραςτατικό ωσ αναφζρονται ςυνθμμζνα ςτθν
αίτθςθ, τα κατωτζρω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, ςφμφωνα και με τα οριηόμενα ςτθν
παράγραφο Σ.:
1. Ατομικό δελτίο ταυτότθτασ ι ςχετικι προςωρινι βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ αρχισ ι τισ
κρίςιμεσ ςελίδεσ του διαβατθρίου (δθλ. αυτϊν όπου αναφζρονται ο αρικμόσ και τα ςτοιχεία
ταυτότθτασ του κατόχου) ι τισ δφο όψεισ τθσ άδειασ οδιγθςθσ ι τισ κρίςιμεσ ςελίδεσ του
ατομικοφ βιβλιαρίου υγείασ οποιουδιποτε αςφαλιςτικοφ φορζα. Αν από αυτά δεν προκφπτει
θ πλιρθσ θμερομθνία γεννιςεωσ πρζπει να προςκομιςκεί και πιςτοποιθτικό γεννιςεωσ.
2. Τπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 Ν. 1599/86 (ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο υπόδειγμα του
Ραραρτιματοσ ΙIΙ) με τθν οποία ο υποψιφιοσ δθλϊνει ότι:
i) Αποδζχεται όλουσ τουσ όρουσ τθσ ανακοίνωςθσ.
ii) Δεν ζχει καταδικαςτεί για κακοφργθμα και ςε οποιαδιποτε ποινι για κλοπι, υπεξαίρεςθ
(κοινι ι ςτθν υπθρεςία), απάτθ, εκβίαςθ, πλαςτογραφία, απιςτία δικθγόρου, δωροδοκία,
καταπίεςθ, απιςτία περί τθν υπθρεςία, παράβαςθ κακικοντοσ, κακ’ υποτροπι
ςυκοφαντικι δυςφιμθςθ, κακϊσ και για οποιοδιποτε ζγκλθμα κατά τθσ γενετιςιασ
ελευκερίασ ι ζγκλθμα οικονομικισ εκμετάλλευςθσ τθσ γενετιςιασ ηωισ.
iii) Δεν είναι υπόδικοσ που ζχει παραπεμφκεί με τελεςίδικο βοφλευμα για κακοφργθμα ι
για πλθμμζλθμα τθσ περίπτωςθσ ii, ζςτω και αν το αδίκθμα αυτό ζχει παραγραφεί.
iv) Δεν ζχει ςτερθκεί λόγω καταδίκθσ τα πολιτικά του δικαιϊματα.
v) Δεν τελεί υπό ςτερθτικι δικαςτικι ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι μερικι), υπό επικουρικι
δικαςτικι ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι μερικι) και υπό τισ δφο αυτζσ καταςτάςεισ.
vi) Ζχει παρζλκει πενταετία από τυχόν απόλυςθ από κζςθ δθμόςιασ υπθρεςίασ ι Ο.Τ.Α. ι
άλλου Νομικοφ Ρροςϊπου του δθμόςιου τομζα, λόγω επιβολισ τθσ πεικαρχικισ ποινισ τθσ
οριςτικισ παφςεωσ ι λόγω καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ για ςπουδαίο λόγο,
οφειλόμενο ςε υπαιτιότθτα του εργαηομζνου.
vii) Εάν είναι ςυνταξιοφχοσ και από ποιο φορζα λαμβάνει ςφνταξθ .
viii) Εάν ζχει τθν ιδιότθτα του τακτικοφ δθμοςίου υπαλλιλου (μονίμου ι ιδαχ) και ςτθν
περίπτωςθ αυτι, ότι δεν εμπίπτει ςτισ απαγορευτικζσ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 1
του Ν. 1256/82 περί πολυκεςίασ, όπωσ προςτζκθκε και με τθν παρ. 1 του άρκρου 21 του Ν.
1400/83, κακϊσ και ςε αυτζσ του άρκρου 35 του Ν. 3528/07 .
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ix) Πτι τα δικαιολογθτικά που υποβάλλει είναι γνιςια.
3. Αποδεικτικό Ναυτικισ Λκανότθτασ (ΑΝΛ) ι
Δίπλωμα Εμπορικοφ Ναυτικοφ τθσ
προκθρυςςόμενθσ ειδικότθτασ (για τουσ υποψθφίουσ ναυτικϊν μακθμάτων).
Αναγνωρίηονται τα αποδεικτικά ναυτικισ ικανότθτασ (Α.Ν.Ι.) Αξιωματικϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ
τθσ αλλοδαπισ που ζχουν εκδοκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ ΔΣ STCW 78 όπωσ ιςχφει από
Κράτθ – Μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι από τρίτα Κράτθ με τα οποία θ Χϊρα μασ ζχει
ςυνάψει ςχετικι διμερι ςυμφωνία, υπό τθ προχπόκεςθ ζκδοςθσ πιςτοποιθτικοφ επικφρωςθσ
αυτϊν (endorsement certificate). (Κανονιςμόσ Ι/10 τθσ ΔΣ STCW 78 όπωσ ιςχφει, πδ 79/2012,
πδ 119/2014).
4. Βαςικοί τίτλοι ςπουδϊν (για τισ περιπτϊςεισ των παραγράφων Γ1Ι(α), Γ2Ι(α) Γ2ΙΙ(α) τθσ
παροφςθσ).
α) Φωτοαντίγραφο τίτλων ςπουδϊν που αποκτικθκαν ςτθν θμεδαπι .
- Εάν ο τίτλοσ ζχει αποκτθκεί ςτθν αλλοδαπι: απαιτείται μόνον φωτοαντίγραφο τθσ πράξθσ
αναγνϊριςθσ από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α, ι το Ι.Τ.Ε. για τθν ιςοτιμία ι ιςοτιμία και αντιςτοιχία του
τίτλου ι πιςτοποιθτικό αναγνϊριςθσ από τον Διεπιςτθμονικό Οργανιςμό Αναγνϊριςθσ Τίτλων
Ακαδθμαϊκϊν και Ρλθροφόρθςθσ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ.) περί ιςοτιμίασ ι ιςοτιμίασ και αντιςτοιχίασ.
Σε περίπτωςθ που από τθν πράξθ ι το πιςτοποιθτικό αναγνϊριςθσ δεν προκφπτει το γνωςτικό
αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωςθ από το Εκπαιδευτικό Κδρυμα που χοριγθςε τον τίτλο, θ
οποία να κακορίηει το γνωςτικό αντικείμενο, κακϊσ και επίςθμθ μετάφραςι τθσ.
- Ειδικά για τα πτυχία τθσ Κφπρου: Για τα πτυχία που αποκτικθκαν πριν από τθν πλιρθ ζνταξθ
τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (1−5−2004) και αναφζρονται ςτο Ρ.Δ.
299/1997 δεν απαιτείται αντιςτοιχία. Για τα ίδια πτυχία κακϊσ και για όλα τα υπόλοιπα, τα
οποία ζχουν χρόνο κτιςθσ μετά τθν ζνταξι τθσ ςτθν Ε.Ε. απαιτείται ιςοτιμία και αντιςτοιχία.
- Ιςοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που κατζχουν πολιτικοί πρόςφυγεσ και επαναπατριηόμενοι
Ζλλθνεσ: Σφμφωνα με τθ διάταξθ τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 2 του Ν. 1735/1987 «ςε
περίπτωςθ που το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. και το Ινςτιτοφτο Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (Ι.Τ.Ε.) δεν
μποροφν να αναγνωρίςουν ιςοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που κατζχουν πολιτικοί πρόςφυγεσ
και επαναπατριηόμενοι Ζλλθνεσ, κατά τθν ζννοια των διατάξεων τθσ περίπτωςθσ αϋ τθσ παρ. 2
του άρκρου 5, λόγω ανυπαρξίασ αντίςτοιχθσ ςχολισ ςτα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ,
κακορίηουν με βεβαίωςι τουσ τθ ςυνάφεια του γνωςτικοφ αντικειμζνου του πτυχίου με πτυχίο
Α.Ε.Ι. ι Τ.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ. Με βάςθ τθ βεβαίωςθ αυτι τα παραπάνω πρόςωπα επιτρζπεται
να ςυμμετζχουν ςε διαδικαςίεσ διοριςμοφ ι πρόςλθψθσ για κζςεισ των οποίων τυπικό προςόν
είναι εκείνο προσ το οποίο ζχει αναγνωριςκεί ςυνάφεια από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ι το Ι.Τ.Ε.».
Στισ περιπτϊςεισ που θ ιςοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. ι Τ.Ε.Ι. που κατζχουν πολιτικοί πρόςφυγεσ και
επαναπατριηόμενοι Ζλλθνεσ, ζχει χορθγθκεί από τον Διεπιςτθμονικό Οργανιςμό Αναγνϊριςθσ
Τίτλων Ακαδθμαϊκϊν και Ρλθροφόρθςθσ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ.) προκειμζνου να ςυμμετζχουν ςε
διαδικαςίεσ διοριςμοφ ι πρόςλθψθσ πρζπει με βεβαίωςθ του (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ.) να κακορίηεται θ
ςυνάφεια του γνωςτικοφ αντικειμζνου του πτυχίου, με πτυχία Α.Ε.Ι. ι Τ.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ τα
οποία ηθτοφνται από τθν προκιρυξθ ωσ προςόντα διοριςμοφ για τισ προκθρυςςόμενεσ κζςεισ.
β) Μεταπτυχιακοί τίτλοι ςπουδϊν, όπου απαιτείται για τθν προκθρυςςόμενθ ειδικότθτα:
Οι υποψιφιοι που είναι κάτοχοι διδακτορικοφ ι μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν ετιςιασ
τουλάχιςτον φοίτθςθσ τθσ θμεδαπισ προςκομίηουν ευκρινζσ φωτοαντίγραφο του
διδακτορικοφ ι μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ, κακϊσ και βεβαίωςθ από το Ρανεπιςτιμιο που να
κακορίηει το γνωςτικό αντικείμενο αυτϊν, εφόςον τοφτο δεν προκφπτει ςαφϊσ από τουσ
προςκομιηόμενουσ τίτλουσ.
-Αν ο τίτλοσ ζχει αποκτθκεί ςτθν αλλοδαπι: απαιτείται μόνον φωτοαντίγραφο τθσ πράξθσ
αναγνωρίςεωσ του τίτλου από το ΔΙΚΑΤΣΑ ι Ριςτοποιθτικό Αναγνϊριςθσ από τον
Διεπιςτθμονικό Οργανιςμό Αναγνϊριςθσ Τίτλων Ακαδθμαϊκϊν και Ρλθροφόρθςθσ
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(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ.) περί ιςοτιμίασ που να ζχει εκδοκεί μζχρι τθν τελευταία θμζρα τθσ προκεςμίασ
υποβολισ των αιτιςεων και ςε περίπτωςθ που από τθν πράξθ αναγνϊριςθσ δεν προκφπτει το
γνωςτικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωςθ από το Ρανεπιςτιμιο που χοριγθςε τον τίτλο, θ
οποία να κακορίηει αυτό, κακϊσ και επίςθμθ μετάφραςι τθσ.
ΘΜΕΛΩΘ: α) Στισ περιπτϊςεισ που θ ιςοτιμία ι ιςοτιμία και αντιςτοιχία του πτυχίου
αλλοδαπισ αναγνωρίηεται μόνον εφόςον ο κάτοχοσ του πτυχίου είναι και κάτοχοσ
μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ, δεν αναγνωρίηεται ιςοτιμία του μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ, και
επομζνωσ δεν λογίηεται ωσ μεταπτυχιακόσ τίτλοσ.
β) Στθν περίπτωςθ που ο μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςυμπλθρϊνει ι ενςωματϊνεται ςτο βαςικό,
δεν λογίηεται ωσ μεταπτυχιακόσ τίτλοσ.
γ) Για τα πτυχία που ζχουν αποκτθκεί ςτθν αλλοδαπι και ζχουν αναγνωριςκεί ωσ ιςότιμα και
αντίςτοιχα, ωσ θμερομθνία κτιςθσ κεωρείται θ θμερομθνία αρχικισ κτιςθσ του πτυχίου τθσ
αλλοδαπισ εάν θ αναγνϊριςθ ζγινε χωρίσ εξζταςθ μακθμάτων ςε ιδρφματα τθσ θμεδαπισ,
άλλωσ θ θμερομθνία χοριγθςθσ τθσ ιςοτιμίασ και αντιςτοιχίασ του πτυχίου από τα αντίςτοιχα
αρμόδια όργανα, εάν για τθν αναγνϊριςθ προθγικθκε εξζταςθ ςε ιδρφματα τθσ θμεδαπισ.
Εξαιροφνται από τθν υποχρζωςθ προςκόμιςθσ πράξθσ αναγνϊριςθσ για τθν ιςοτιμία και τθν
αντιςτοιχία του τίτλου ςπουδϊν ι των μεταπτυχιακϊν τίτλων, όςοι υποψιφιοι υποβάλλουν
αποφάςεισ αναγνϊριςθσ επαγγελματικϊν προςόντων ι επαγγελματικισ ιςοδυναμίασ τίτλων
αντίςτοιχων κατθγοριϊν εκπαίδευςθσ οι οποίεσ χορθγικθκαν από:
i) το Συμβοφλιο Αναγνϊριςθσ Επαγγελματικϊν Ρροςόντων (Σ.Α.Ε.Ρ.) του άρκρου 55 του π.δ.
38/2010 «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 7θσ Σεπτεμβρίου 2005, ςχετικά με τθν αναγνϊριςθ των
επαγγελματικϊν προςόντων» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει ι
ii) το Συμβοφλιο Αναγνϊριςθσ Επαγγελματικϊν Ρροςόντων (Σ.Α.Ε.Ρ.) του άρκρου 55 του π.δ.
38/2010 για τθν αναγνϊριςθ τθσ επαγγελματικισ ιςοδυναμίασ, βάςει τθσ παρ. 2, του αρ. 1 του
π.δ. 38/2010, όπωσ ιςχφει κάκε φορά ι
iii) το Συμβοφλιο Αναγνϊριςθσ Επαγγελματικισ Ιςοτιμίασ Τίτλων Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
(Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) του άρκρου 10 του π.δ. 165/2000 «Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ με
ζνα γενικό ςφςτθμα αναγνϊριςθσ των διπλωμάτων τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ που
πιςτοποιοφν επαγγελματικι εκπαίδευςθ ελάχιςτθσ διάρκειασ τριϊν ετϊν, ςφμφωνα με τθν
οδθγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων» ι
iv) το Συμβοφλιο Επαγγελματικισ Αναγνϊριςθσ Τίτλων Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ
(Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρκρου 14 του Ρ.δ. 231/1998 «Δεφτερο γενικό ςφςτθμα αναγνϊριςθσ τθσ
επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ, το οποίο ςυμπλθρϊνει τθν οδθγία 89/48/ΕΟΚ, ςφμφωνα με τισ
οδθγίεσ 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, 94/38/ ΕΚ και 95/43/ΕΚ τθσ
Επιτροπισ των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων».
v)Οι υποψιφιοι που είναι κάτοχοι πτυχίου Ιατρικισ, το οποίο ζχει χορθγθκεί από Κράτθ Μζλθ
τθσ Ε.Ε., εφόςον τουσ ζχει χορθγθκεί άδεια αςκιςεων επαγγζλματοσ ι βεβαίωςθ ότι πλθροφν
όλεσ τισ νόμιμεσ προχποκζςεισ για τθν άςκθςθ επαγγζλματοσ του Ιατροφ, ςφμφωνα με τα
προβλεπόμενα α) ςτισ διατάξεισ του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ του π.δ. 38/2010 ι β)
ςφμφωνα με όςα προβλζπονταν ςτισ διατάξεισ του π.δ. 84/1986, (ΦΕΚ 31 Αϋ), εξαιροφνται από
τθν υποχρζωςθ προςκόμιςθσ πράξεωσ αναγνϊριςθσ για τθν ιςοτιμία και τθν αντιςτοιχία του
τίτλου.
5. Βεβαίωςθ Εκπαιδευτικισ Επάρκειασ Εκπαιδευτι Ενθλίκων τθσ Μθ Τυπικισ Εκπαίδευςθσ
(Ριςτοποιθτικό ζνταξθσ ςτο "Μθτρϊο Εκπαιδευτϊν Μθ Τυπικισ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων με
πιςτοποιθμζνθ εκπαιδευτικι επάρκεια") του ΕΟΡΡΕΡ ι Ριςτοποιθτικό ζνταξθσ ςτο Μθτρϊο Β
(Μθτρϊο Ριςτοποιθμζνων Εκπαιδευτϊν Ενθλίκων).
6. Αποδεικτικά επαγγελματικισ προχπθρεςίασ, κατά περίπτωςθ (ςφμφωνα με τθν παρ. Ε).
5

ΑΔΑ: ΨΟΨ84653ΠΩ-ΓΓΛ
Ε. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΛΚΘ ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ ΤΠΟΨΘΦΛΩΝ
1. Απόδειξθ καλάςςιασ υπθρεςίασ από υποψθφίουσ που είναι ναυτικοί (εν ενεργεία ςυνταξιοφχοι).
Οι υποψιφιοι που είναι ναυτικοί, προκειμζνου να αποδείξουν καλάςςια υπθρεςία πρζπει να
προςκομίςουν:
i) Μθχανογραφικό πίνακα καλάςςιασ υπθρεςίασ από ΥΝΑΝΡ/ΔΝΕ-δϋ.
ii) Σε περίπτωςθ που ςτον προαναφερόμενο μθχανογραφικό πίνακα δεν καταγράφεται το
ςφνολο τθσ καλάςςιασ υπθρεςίασ του υποψθφίου, κατατίκεται επιπλζον φωτοαντίγραφο
Ναυτικοφ Φυλλαδίου, ςυγκεκριμζνα απαιτοφνται οι ςελίδεσ με ςτοιχεία ναυτικοφ κακϊσ και οι
ςελίδεσ του Ναυτικοφ Φυλλαδίου που αποδεικνφουν τθ καλάςςια υπθρεςία που δεν
περιλαμβάνεται ςτο μθχανογραφικό πίνακα.
iii) Ριςτοποιθτικά καλάςςιασ υπθρεςίασ, εφόςον υπάρχουν, ςε υπό ξζνθ ςθμαία πλοία, εν
ενεργεία, δεόντωσ κεωρθμζνα, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ κάκε φορά διατάξεισ, από Ελλθνικι
Λιμενικι ι Ρροξενικι Αρχι.
2. Θ λοιπι (πλθν τθσ καλάςςιασ υπθρεςίασ) επαγγελματικι ι επιςτθμονικι δραςτθριότθτα
προςμετράται μόνον εφόςον είναι ςυναφισ με το γνωςτικό αντικείμενο τθσ κζςθσ που
προκθρφςςεται. Ρρζπει να ζχει αποκτθκεί ςτθν θμεδαπι ι αλλοδαπι με ςχζςθ εργαςίασ ι
ςφμβαςθ ζργου ςτο δθμόςιο ι τον ιδιωτικό τομζα ι με τθν ιδιότθτα του ελεφκερου
επαγγελματία, μετά τθ λιψθ του βαςικοφ τίτλου ςπουδϊν με τον οποίο ο υποψιφιοσ μετζχει
ςτθ διαδικαςία ςε ςυνδυαςμό πάντοτε με τθν κατά περίπτωςθ αςφαλιςτικι κάλυψθ. Τα
δικαιολογθτικά τα οποία απαιτοφνται κατά περίπτωςθ, για τθν απόδειξθ του είδουσ και τθσ
χρονικισ διάρκειασ τθσ εμπειρίασ, είναι τα εξισ:
i. Επαγγελματικι ι επιςτθμονικι δραςτθριότθτα ςτθν θμεδαπι:
α)Για προχπθρεςία που ζχει προςφερκεί ςτο δθμόςιο τομζα:

Βεβαίωςθ του οικείου φορζα του δθμοςίου τομζα, από τθν οποία να προκφπτει το
είδοσ και θ χρονικι διάρκεια τθσ εμπειρίασ.
Σε περίπτωςθ παροχισ εργαςίασ με μειωμζνο ωράριο ςε φορείσ ι υπθρεςίεσ του δθμοςίου
και εφόςον δεν πρόκειται για διδακτικό ζργο, ςτθ ςχετικι βεβαίωςθ πρζπει να αναγράφεται
το ςφνολο των ωρϊν εργαςίασ που πραγματοποιικθκαν.

Σε περίπτωςθ διδακτικισ προχπθρεςίασ, προκειμζνου αυτι να προςμετρθκεί, ςτισ
ςχετικζσ βεβαιϊςεισ πρζπει να αναγράφονται: το χρονικό διάςτθμα τθσ απαςχόλθςθσ, οι
πραγματοποιθκείςεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ ανά εβδομάδα ι μινα κακϊσ και το πλιρεσ
υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο, που προβλζπεται για το μόνιμο εκπαιδευτικό προςωπικό.
β) Για προχπθρεςία που ζχει προςφερκεί ςτον ιδιωτικό τομζα:

Βεβαίωςθ του οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα, που ζχει εκδοκεί για χριςθ ςε
διαγωνιςμοφσ του δθμοςίου, από τθν οποία να προκφπτει θ διάρκεια τθσ αςφάλιςθσ, θ
επωνυμία εργοδότθ και το είδοσ τθσ δραςτθριότθτασ.
(ΠΡΟΟΧΘ: ΔΕΝ ΓΛΝΟΝΣΑΛ ΔΕΚΣΑ ΚΑΡΣΕΛΕ ΕΝΘΜΩΝ ΚΑΛ ΕΚΣΤΠΩΜΕΝΟΛ ΛΟΓΑΡΛΑΜΟΛ
ΑΦΑΛΛΜΕΝΟΤ ΜΕΩ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟΤ).

Υπεφκυνθ διλωςθ του υποψθφίου (ςφμφωνα με το υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ ΙV),
όπου πρζπει να δθλϊνονται επακριβϊσ θ χρονικι διάρκεια και το είδοσ τθσ εμπειρίασ κακϊσ
και τα ςτοιχεία του εργοδότθ ι τθσ επωνυμίασ τθσ επιχείρθςθσ, αν πρόκειται για νομικό
πρόςωπο.

Σε περίπτωςθ διδακτικισ προχπθρεςίασ, πρζπει να υποβάλλεται βεβαίωςθ του
εργοδότθ όπου κα αναγράφεται το χρονικό διάςτθμα τθσ απαςχόλθςθσ, οι
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πραγματοποιθκείςεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ ανά εβδομάδα ι μινα κακϊσ και το αντίγραφο τθσ
ςφμβαςθσ, εάν υπάρχει.

Εάν δεν υφίςταται πλζον ο εργοδότθσ αρκεί θ προαναφερόμενθ Βεβαίωςθ του οικείου
αςφαλιςτικοφ φορζα και θ Υπεφκυνθ Διλωςθ του υποψθφίου και το αντίγραφο τθσ
ςφμβαςθσ, εάν υπάρχει.
γ) Για τουσ ελεφκερουσ επαγγελματίεσ:
• Βεβαίωςθ του οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα που ζχει εκδοκεί για χριςθ ςε διαγωνιςμοφσ
του δθμοςίου , ςτθν οποία να αναγράφεται θ διάρκεια τθσ αςφάλιςθσ.
(ΠΡΟΟΧΘ: ΔΕΝ ΓΛΝΟΝΣΑΛ ΔΕΚΣΑ ΚΑΡΣΕΛΕ ΕΝΘΜΩΝ ΚΑΛ ΕΚΣΤΠΩΜΕΝΟΛ ΛΟΓΑΡΛΑΜΟΛ
ΑΦΑΛΛΜΕΝΟΤ ΜΕΩ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟΤ).
• Υπεφκυνθ διλωςθ (ςφμφωνα με το υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ ΙV), όπου πρζπει να
δθλϊνονται οι ςυγκεκριμζνεσ εργαςίεσ, μελζτεσ και ζργα που πραγματοποίθςε ςχετικά με
το αντικείμενο τθσ εμπειρίασ, και
• Υποβολι μιασ τουλάχιςτον ςχετικισ ςφμβαςθσ ι δελτίων παροχισ υπθρεςιϊν (δφο
τουλάχιςτον κατϋζτοσ), που καλφπτουν ενδεικτικϊσ τθ διάρκεια και το είδοσ τθσ εμπειρίασ το
οποίο πρζπει να είναι ςυναφζσ με το αντικείμενο τθσ κζςθσ που προκθρφςςεται.
Μόνθ θ βεβαίωςθ του οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα δεν αποδεικνφει εμπειρία αν από τθ
ςφμβαςθ ι τα δελτία παροχισ υπθρεςιϊν δεν προκφπτει το είδοσ τθσ επαγγελματικισ ι
επιςτθμονικισ δραςτθριότθτασ.
ii. Επαγγελματικι ι επιςτθμονικι δραςτθριότθτα ςτθν αλλοδαπι:
Πταν θ εμπειρία ζχει αποκτθκεί ςτθν αλλοδαπι ,ο υποψιφιοσ, για τθν απόδειξι τθσ, πρζπει
να προςκομίςει:
(ι) Πταν κατά το ιςχφον νομικό κακεςτϊσ του κράτουσ θ αςφάλιςθ των εργαηομζνων για
ςυγκεκριμζνο επάγγελμα ι ςυγκεκριμζνθ ςχζςθ εργαςίασ είναι υποχρεωτικι:
- Βεβαίωςθ του εργοδότθ ςτον οποίο απαςχολικθκε, ςτθν οποία να αναφζρεται ο χρόνοσ και
το είδοσ τθσ απαςχόλθςθσ του ενδιαφερομζνου και
- Βεβαίωςθ του οικείου αςφαλιςτικοφ οργανιςμοφ, είτε πρόκειται για αμιγϊσ κρατικι ι
αμιγϊσ ιδιωτικι ι μικτι αςφάλιςθ.
(ιι) Πταν κατά το ιςχφον νομικό κακεςτϊσ του κράτουσ θ αςφάλιςθ των εργαηομζνων για
ςυγκεκριμζνο επάγγελμα ι ςυγκεκριμζνθ ςχζςθ εργαςίασ είναι μθ υποχρεωτικι:
- Βεβαίωςθ του εργοδότθ ςτον οποίο απαςχολικθκε, ςτθν οποία να αναφζρεται ο χρόνοσ και
το είδοσ τθσ απαςχόλθςθσ του ενδιαφερομζνου,
- Υπεφκυνθ διλωςθ του υποψθφίου, (ςφμφωνα με το υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ ΙΙΙ) ,
όπου πρζπει να αναγράφονται επακριβϊσ ο χρόνοσ απαςχόλθςθσ και το είδοσ τθσ εμπειρίασ
του, τα ςτοιχεία του εργοδότθ, αν πρόκειται για φυςικό πρόςωπο, ι τθσ επωνυμίασ τθσ
επιχείρθςθσ, αν πρόκειται περί νομικοφ προςϊπου και
- Βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ ςτο οποίο απαςχολικθκε ότι θ αςφάλιςθ για το
ςυγκεκριμζνο επάγγελμα ι τθ ςυγκεκριμζνθ ςχζςθ εργαςίασ δεν είναι υποχρεωτικι, κατά τθ
νομοκεςία του κράτουσ τοφτου
(ιιι) Πταν ο χρόνοσ εμπειρίασ ζχει διανυκεί ςε υπθρεςίεσ δθμόςιου χαρακτιρα τθσ
αλλοδαπισ μπορεί να αποδεικνφεται και με βεβαίωςθ του αντίςτοιχου δθμόςιου φορζα.
Για τθν απόδειξθ διδακτικισ εμπειρία ςτθν αλλοδαπι πρζπει ςτθ βεβαίωςθ του εργοδότθ,
όπου απαιτείται κατά τα ανωτζρω, να αναγράφεται το χρονικό διάςτθμα τθσ απαςχόλθςθσ,
οι πραγματοποιθκείςεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ ανά εβδομάδα ι μινα κακϊσ και να
ςυνυποβάλλεται αντίγραφο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Εάν δεν υφίςταται πλζον ο εργοδότθσ
αρκεί θ προαναφερόμενθ Βεβαίωςθ του οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα, θ Υπεφκυνθ Διλωςθ
του υποψθφίου και το αντίγραφο τθσ ςφμβαςθσ.
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Τα δικαιολογθτικά του υποψθφίου, ο οποίοσ επικαλείται εμπειρία που αποκτικθκε ςτο
εξωτερικό, υποβάλλονται ςε ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν
εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο και πρζπει να
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
3. Ειδικζσ Περιπτϊςεισ.
α. Δικαςτικι Απόφαςθ
Η εμπειρία αποδεικνφεται και με τυχόν υπάρχουςα δικαςτικι απόφαςθ, από τθν οποία να
προκφπτει το είδοσ τθσ παραςχεκείςθσ εργαςίασ και θ χρονικι διάρκεια τθσ παροχισ τθσ.
β. Ζρευνα ι ςυμμετοχι ςε ερευνθτικά κζντρα ι προγράμματα.
Η ζρευνα ι θ ςυμμετοχι ςε ερευνθτικά κζντρα ι προγράμματα μπορεί να λθφκεί ωσ χρόνοσ
εμπειρίασ υπό τθν απαραίτθτθ προχπόκεςθ ότι ο υποψιφιοσ προςκομίηει:
(i) Βεβαίωςθ του διοικθτικοφ υπευκφνου (του Γραμματζα ι Ρροζδρου τθσ Επιτροπισ
Ερευνϊν ) ςτθν οποία κα αναφζρονται, για κάκε ερευνθτικό πρόγραμμα ι ζργο, ο τίτλοσ και
θ διάρκειά του, ο χρόνοσ ςυμμετοχισ του υποψθφίου, θ ςυμβατικι ςχζςθ με τθν οποία
ςυνδεόταν ο υποψιφιοσ με το φορζα και ο επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ και
(ii) Βεβαίωςθ του επιςτθμονικοφ υπευκφνου ςτθν οποία κα αναφζρονται, για κάκε
ερευνθτικό πρόγραμμα, το αντικείμενο τθσ ζρευνασ, ο χρόνοσ ςυμμετοχισ του υποψθφίου
και θ ιδιαίτερθ ςυμβολι του ςτθν εκπόνθςθ ι ολοκλιρωςθ του ζργου.
Είναι αυτονόθτο ότι τα ανωτζρω ιςχφουν εφόςον ο υποψιφιοσ κατά τθ διάρκεια τθσ
ςυμμετοχισ του κατείχε τον απαιτοφμενο από τθν προκιρυξθ βαςικό τίτλο ςπουδϊν.
γ. τρατιωτικι κθτεία
Ωσ χρόνοσ εμπειρίασ αναγνωρίηεται και θ απαςχόλθςθ που προκφπτει κατά τθ διάρκεια τθσ
ςτρατιωτικισ κθτείασ. Η βεβαίωςθ των αρμοδίων αρχϊν πρζπει να αναφζρει το είδοσ και τθ
διάρκεια τθσ απαςχόλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι θ ςχετικι ειδικότθτα πρζπει να ζχει
αποκτθκεί πριν τθν κατάταξθ του υποψθφίου, ενϊ ςτθν περίπτωςθ που θ ειδικότθτα
αποκτάται κατά τθ διάρκεια τθσ κθτείασ, θ ςχετικι εμπειρία αναγνωρίηεται από τθν
απόκτθςι τθσ και μετά.
δ. Προγράμματα STAGE
Ωσ χρόνοσ επαγγελματικισ εμπειρίασ κεωρείται και θ ςυμμετοχι, ςε ςυναφι με το
αντικείμενο τθσ απαςχόλθςθσ, προγράμματα απόκτθςθσ εργαςιακισ εμπειρίασ STAGE του
Ο.Α.Ε.Δ. (παρ. 8 άρκρο 24 Ν.3200/2003). Η ςχετικι βεβαίωςθ εκδίδεται από τον ΟΑΕΔ –
Τοπικι Υπθρεςία Ρρογραμμάτων STAGE (Λεωφ. Τατοΐου 125 & Λφρα 140, Κθφιςιά) από τθν
οποία πρζπει να προκφπτει το είδοσ και θ χρονικι διάρκεια του προγράμματοσ, κακϊσ και το
αντικείμενο τθσ απαςχόλθςθσ.
4. Επιςθμάνςεισ ςχετικά με τον υπολογιςμό τθσ εμπειρίασ και λοιπζσ διευκρινίςεισ .
α. Ο χρόνοσ εμπειρίασ υπολογίηεται, μετά τθν απόκτθςθ του βαςικοφ τίτλου ςπουδϊν που
απαιτείται από τθν προκιρυξθ. Σε περίπτωςθ αλλθλεπικαλυπτόμενων χρονικϊν διαςτθμάτων
προχπθρεςίασ το χρονικό διάςτθμα που ςυμπίπτει υπολογίηεται μόνο μια φορά.
β. Ο χρόνοσ εμπειρίασ που δθλϊνει ο κάκε υποψιφιοσ πρζπει να ςυμφωνεί με τον χρόνο που
προκφπτει από τθ βεβαίωςθ του οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα. Χρόνοσ εμπειρίασ που
περιζχεται ςτθν υπεφκυνθ διλωςθ του υποψθφίου και δεν καλφπτεται από αςφαλιςτικζσ
ειςφορζσ και το αντίκετο δεν λαμβάνεται υπόψθ και αφαιρείται.
γ. Εάν θ αςφαλιςτικι κάλυψθ (προκειμζνου για αςφαλιςμζνουσ ςτο ΛΚΑ) προκφπτει από
θμζρεσ αςφάλιςθσ, οι μινεσ εμπειρίασ υπολογίηονται αν διαιρεκεί το ςφνολο των
πραγματοποιθκειςϊν θμερϊν αςφάλιςθσ δια του (25).
Οι μινεσ εμπειρίασ (προκειμζνου για αςφαλιςμζνουσ ςε λοιπά αςφαλιςτικά ταμεία, πλθν
ΛΚΑ) μπορεί να προκφπτουν και με αφαίρεςθ των θμερομθνιϊν ζναρξθσ και λιξθσ του
χρονικοφ διαςτιματοσ εμπειρίασ. Στθν περίπτωςθ αυτι εάν οι θμζρεσ του ςυνόλου των
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διαςτθμάτων τθσ εμπειρίασ είναι μεγαλφτερεσ ι ίςεσ των 30 θμερϊν, μετατρζπονται ςε
μινεσ διαιρϊντασ διά του 30 και λαμβάνοντασ το ακζραιο μζροσ του αρικμοφ που προκφπτει.
(Θ παρ. γ. δεν αφορά διδακτικι προχπθρεςία).
δ. Η διδακτικι προχπθρεςία (για τον τρόπο υπολογιςμοφ τθσ βλ. Ραράρτθμα Ι) λογίηεται ωσ
επαγγελματικι και πρζπει να μετατρζπεται ςε ζτθ, μινεσ και θμζρεσ, βάςει του χρονικοφ
διαςτιματοσ απαςχόλθςθσ, των ωρϊν που ζχουν πραγματοποιθκεί και του προβλεπόμενου
ωραρίου. Ο χρόνοσ διδακτικισ προχπθρεςίασ που προκφπτει δεν μπορεί να είναι
μεγαλφτεροσ από το πραγματικό χρονικό διάςτθμα απαςχόλθςθσ.
ε. Πταν ηθτείται εξειδικευμζνθ εμπειρία, τόςο για τουσ μιςκωτοφσ όςο και τουσ ελεφκερουσ
επαγγελματίεσ, πρζπει από τα αντίςτοιχα παραπάνω δικαιολογθτικά να προκφπτει θ
ηθτοφμενθ εξειδικευμζνθ εμπειρία.
ςτ. Για ειδικότθτα που αποκτικθκε με λιψθ του αντίςτοιχου μεταπτυχιακοφ ι διδακτορικοφ
τίτλου, αξιολογείται θ προχπθρεςία μετά τθν απόκτθςθ του τίτλου αυτοφ.
η. Δεν μπορεί να ςυνυπολογιςτεί ωσ επαγγελματικι εμπειρία αυτι που τυχόν αποκτικθκε
κατά τθν διάρκεια του χρόνου ςπουδϊν για τθ λιψθ του απαιτοφμενου μεταπτυχιακοφ
τίτλου ςπουδϊν ι διδακτορικοφ διπλϊματοσ και ςυνδζεται με ςχετικι υποχρζωςθ που
επιβάλλουν τα ςχετικά μεταπτυχιακά προγράμματα ι οι ςπουδζσ.
Σ. Για τθν υποβολι τίτλων, πιςτοποιθτικϊν και βεβαιϊςεων, ιςχφουν τα ακόλουκα:
1) τθσ αλλοδαπισ:
Τίτλοι, πιςτοποιθτικά και βεβαιϊςεισ τθσ αλλοδαπισ που απαιτοφνται από τθν ανακοίνωςθ
πρζπει να είναι και επίςθμα μεταφραςμζνοι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Η επίςθμθ μετάφραςι τουσ γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχι του Υπουργείου
Εξωτερικϊν ι τθν Ρρεςβεία ι το Ρροξενείο τθσ ξζνθσ χϊρασ ςτθν Ελλάδα ι από δικθγόρο ι
από άμιςκο ερμθνζα διοριςμζνο βάςει του ν.148/26−12−1913/1−2−1914. Ειδικϊσ όμωσ μετά
τον νζο «Κϊδικα Δικθγόρων» (άρκρο 36, Ν.4194/2013/Φ.Ε.Κ. 208/27.09.2013/τ.Αϋ),
μεταφράςεισ ξενόγλωςςων εγγράφων που γίνονται από δικθγόρο μετά τθν 27.09.2013
γίνονται δεκτζσ εφόςον ο δικθγόροσ βεβαιϊνει ότι ο ίδιοσ ζχει επαρκι γνϊςθ τθσ γλϊςςασ
από και προσ τθν οποία μετζφραςε.
Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με τθ νομολογία του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ, προκειμζνου
περί τίτλων ςπουδϊν με τουσ οποίουσ αποδεικνφεται θ γνϊςθ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ, τίτλοι που
προςκομίηονται ςε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό τθν προχπόκεςθ ότι
προςκομίηονται επικυρωμζνεσ μεταφράςεισ αυτϊν, ςτισ οποίεσ γίνεται μνεία ότι ςτουσ
νόμιμουσ μεταφραςτζσ είχαν προςκομιςκεί τα πρωτότυπα ι επικυρωμζνα αντίγραφα των
τίτλων.
Τα ανωτζρω (τίτλοι, πιςτοποιθτικά και βεβαιϊςεισ) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ςε
ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ
και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο.
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν
εγγράφων, τα οποία ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο.
2) τθσ θμεδαπισ:
α) Δθμόςια ζγγραφα θμεδαπισ, δθλαδι ζγγραφα που ζχουν εκδοκεί από υπθρεςίεσ και
φορείσ του δθμόςιου και του ευρφτερου δθμόςιου τομζα (π.χ. τίτλοι ςπουδϊν – άδειεσ –
πιςτοποιθτικά – βεβαιϊςεισ κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ςε
ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων εγγράφων ι των ακριβϊν αντιγράφων τουσ.
β) Ιδιωτικά ζγγραφα θμεδαπισ, δθλαδι ζγγραφα που δεν εκδίδονται από υπθρεςίεσ και
φορείσ του δθμόςιου και του ευρφτερου δθμόςιου τομζα (όπωσ ςυμβάςεισ εργαςίασ
ιδιωτικοφ τομζα, βεβαιϊςεισ ιδιϊτθ εργοδότθ, ακεϊρθτα δελτία παροχισ υπθρεςιϊν κ.λπ.)
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υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ςε ευκρινι φωτοαντίγραφα από
αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων, τα οποία ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο κακϊσ και ςε
ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ
από υπθρεςίεσ και φορείσ του δθμόςιου και του ευρφτερου δθμόςιου τομζα (π.χ.
απολυτιριο ιδιωτικοφ λυκείου που φζρει τθ κεϊρθςθ τθσ αρμόδιασ Διεφκυνςθσ
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Υπουργείου Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων, ιατρικι
γνωμάτευςθ που φζρει κεϊρθςθ από αρμόδιο ελεγκτι ιατρό).
Η.ΕΠΛΣΡΟΠΕ ΕΠΛΛΟΓΘ ΚΑΛ ΕΚΔΛΚΑΘ ΕΝΣΑΕΩΝ
1.Η επιλογι των ωρομιςκίων εκπαιδευτικϊν διενεργείται από Τριμελι Επιτροπι που
αποτελείται από μόνιμο ι ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) εκπαιδευτικό
προςωπικό των μονάδων ναυτικισ εκπαίδευςθσ του ΥΝΑΝΡ, θ οποία ςυγκροτείται, με
απόφαςθ του Υπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ. Γραμματζασ τθσ Επιτροπισ
ορίηεται μόνιμοσ ι ΙΔΑΧ υπάλλθλοσ του ΥΝΑΝΡ, με αναπλθρωτι μόνιμο ι ΙΔΑΧ υπάλλθλο του
ΥΝΑΝΡ. Ο οριςμόσ των μελϊν τθσ Επιτροπισ, μετά των αναπλθρωματικϊν αυτϊν, κα γίνει με
όμοια απόφαςθ ςτθν οποία κα ορίηεται και ο Ρρόεδροσ τθσ Τριμελοφσ Επιτροπισ.
2. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ, ςυγκροτείται Επιτροπι
εκδίκαςθσ ενςτάςεων θ οποία αποτελείται από μόνιμο ι ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου
(Ι.Δ.Α.Χ.) εκπαιδευτικό προςωπικό των μονάδων ναυτικισ εκπαίδευςθσ του ΥΝΑΝΡ, που δεν
ςυμμετζχει ςτθν Επιτροπι Επιλογισ . Ζργο τθσ Επιτροπισ εκδίκαςθσ ενςτάςεων, αποτελεί θ
αξιολόγθςθ των ενςτάςεων υποψιφιων, κατά των καταρτιςκζντων από τθν Επιτροπι Επιλογισ
αρχικϊν πινάκων αποκλειομζνων και
αξιολογικισ κατάταξθσ υποψθφίων ανά
προκθρυςςόμενθ κζςθ.
Θ. ΣΡΟΠΟ ΚΑΣΑΣΑΞΘ ΤΠΟΨΘΦΛΩΝ
1. Η κατάταξθ των υποψθφίων διενεργείται ωσ ακολοφκωσ:
i) Οι υποψιφιοι ναυτικϊν μακθμάτων, κα αξιολογοφνται βάςει του ακροίςματοσ, τθσ
πραγματικισ καλάςςιασ υπθρεςίασ με τθν προκθρυςςόμενθ ειδικότθτα (μετά τθν κτιςθ του
απαιτοφμενου κατά περίπτωςθ από τθν οικεία προκιρυξθ, αποδεικτικοφ ναυτικισ
ικανότθτασ ι του Διπλϊματοσ) και τθσ ςυναφοφσ με το αντικείμενο και τθν ειδικότθτα τθσ
κζςθσ που προκθρφςςεται, εκπαιδευτικισ προχπθρεςίασ τουσ.
Οι κάτοχοι του κατά περίπτωςθ απαιτοφμενου κατάλλθλου αποδεικτικοφ ναυτικισ
ικανότθτασ, κα προθγοφνται ςτθ ςχετικι ςειρά κατάταξθσ του αξιολογικοφ πίνακα τθσ
ειδικότθτάσ τουσ, των κατόχων του αντίςτοιχου διπλϊματοσ Ε.Ν.
ii) Οι υποψιφιοι λοιπϊν μακθμάτων αξιολογοφνται βάςει του ςυνολικοφ χρόνου
επαγγελματικισ προχπθρεςίασ τουσ. Η διδακτικι προχπθρεςία λογίηεται ωσ επαγγελματικι
και υπολογίηεται ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςασ. Σε περίπτωςθ
αλλθλεπικαλυπτόμενων χρονικϊν διαςτθμάτων προχπθρεςίασ το χρονικό διάςτθμα που
ςυμπίπτει υπολογίηεται μόνο μια φορά.
2. Οι υποψιφιοι που είναι ενταγμζνοι ςτο " Μθτρϊο Εκπαιδευτϊν Μθ Τυπικισ Εκπαίδευςθσ
Ενθλίκων με πιςτοποιθμζνθ εκπαιδευτικι επάρκεια" του ΕΟΡΡΕΡ ι είναι ενταγμζνοι ςτο
Μθτρϊο Β (Μθτρϊο Ριςτοποιθμζνων Εκπαιδευτϊν Ενθλίκων),
δθλαδι διακζτουν
πιςτοποιθμζνθ εκπαιδευτικι επάρκεια ςε ιςχφ ,κα προθγοφνται των λοιπϊν, ανά ειδικότθτα
υποψθφίων.
3. Επί υποψθφίων με τα ίδια προςόντα κα προθγοφνται οι άνεργοι. Η ανεργία αποδεικνφεται
με πρόςφατθ βεβαίωςθ του ΓΕΝΕ ι του ΟΑΕΔ (που είναι αρμόδιοσ προσ τοφτο) κατά
περίπτωςθ θ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ οποίασ δεν κα απζχει περιςςότερο από πζντε (05)
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εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεϊν.
Αποκλείεται θ απόδειξθ με υποβολι υπεφκυνθσ διλωςθσ και κάρτασ ανεργίασ.
4. Σε κάκε περίπτωςθ υποψιφιοσ ο οποίοσ κατά το προθγοφμενο διδακτικό ζτοσ παραιτικθκε
για οποιονδιποτε λόγο, πλθν των α) περιπτϊςεων κφθςθσ-λοχείασ και β) αποδεδειγμζνθσ
αςκζνειασ του ιδίου ι του/τθσ ςυηφγου του και των προςϊπων Αϋ βακμοφ ςυγγενείασ του, ενϊ
είχε υπογράψει ςφμβαςθ ωρομιςκίου ςε Δθμόςια Σχολι Εμπορικοφ Ναυτικοφ, κατατάςςεται,
κατά το διδακτικό ζτοσ που αφορά θ προκιρυξθ, εφόςον υποβάλει αίτθςθ, ςτον αντίςτοιχο
πίνακα κατάταξθσ πριν από τουσ εν ενεργεία δθμοςίουσ υπαλλιλουσ και τουσ ςυνταξιοφχουσ
και μετά τουσ λοιποφσ υποψθφίουσ.
5. Αποκλείεται από τθ διαδικαςία επιλογισ υποψιφιοσ, ο οποίοσ ζχει απολυκεί από κζςθ
δθμόςιασ υπθρεςίασ ι Ο.Τ.Α. ι άλλου Νομικοφ Ρροςϊπου του δθμόςιου τομζα, λόγω
επιβολισ τθσ πεικαρχικισ ποινισ τθσ οριςτικισ παφςεωσ ι λόγω καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ
εργαςίασ για ςπουδαίο λόγο, οφειλόμενο ςε υπαιτιότθτα του εργαηομζνου, αν δεν παρζλκει
πενταετία από τθν απόλυςθ.
6. Ρρόςλθψθ δθμοςίων λειτουργϊν ι υπαλλιλων είναι δυνατι μόνον κατά τα οριηόμενα τθσ
παρ. 2 του άρκρου 1 του Ν. 1256/82, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 1 του άρκρου 21 του Ν.
1400/83. Σε κάκε περίπτωςθ, οι δθμόςιοι λειτουργοί ι οι τακτικοί (μόνιμοι ι ΙΔΑΧ) δθμόςιοι
υπάλλθλοι ζπονται των λοιπϊν υποψθφίων.
7.Η πρόςλθψθ ςυνταξιοφχων επιτρζπεται μόνο ςε περίπτωςθ που δεν επαρκοφν οι λοιποί
υποψιφιοι, κατά ειδικότθτα, ςυμπεριλαμβανομζνων των υποψθφίων που ζχουν τθν ιδιότθτα
του δθμόςιου λειτουργοφ ι τακτικοφ δθμοςίου υπαλλιλου.
Κ. ΔΛΑΔΛΚΑΛΑ ΕΠΛΛΟΓΘ ΚΑΛ ΚΑΣΑΣΑΞΘ ΤΠΟΨΘΦΛΩΝ
1. Η Τριμελισ Επιτροπι Επιλογισ , μετά από πρόςκλθςθ του Ρροζδρου τθσ, ςυνζρχεται εντόσ
τριϊν (03) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθ λιξθ τθν περιζλευςθ ςϋαυτιν των αιτιςεων των
υποψθφίων .
Ελζγχει τα δικαιολογθτικά και αποκλείει, με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, όςουσ εκ των
υποψθφίων δεν ζχουν κατακζςει όλα τα απαιτοφμενα από τθν προκιρυξθ πιςτοποιθτικά ι
τίτλουσ και λοιπά αποδεικτικά ςτοιχεία, κακϊσ και όςουσ δεν κατζχουν τα απαιτοφμενα
γενικά και ειδικά προςόντα για κάκε προκθρυςςόμενθ κζςθ και καταρτίηει αρχικό πίνακα
αποκλειομζνων , ανά προκθρυςςόμενθ κζςθ, ςτον οποίο αναγράφονται, ο αρικμόσ ατομικοφ
δελτίου ταυτότθτασ των υποψθφίων και οι λόγοι για τουσ οποίουσ αποκλείεται κακζνασ
εξϋαυτϊν.
Στθ ςυνζχεια θ Τριμελισ Επιτροπι αξιολογεί τα τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα των
υποψθφίων, ανά προκθρυςςόμενθ κζςθ, πλθν των αποκλειόμενων, καταρτίηει με
αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, αρχικό πίνακα κατϋ αξιολογικι ςειρά των υποψθφίων, με πλιρθ
αναφορά των προςόντων που ελιφκθςαν υπόψθ για τθν κατάταξθ ςτον πίνακα αξιολόγθςθσ.
Δθλαδι αρχικά εξετάηεται αν οι υποψιφιοι διακζτουν τα απαιτοφμενα προςόντα των
παραγράφων Γ1Ι και Γ2Ι και ελλείψει αυτϊν των παραγράφων Γ1ΙΙ και Γ2ΙΙ, κατά περίπτωςθ
και ςτθ ςυνζχεια θ ςειρά αξιολόγθςθσ κακορίηεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν
παράγραφο Η τθσ παροφςθσ.
2. Ο αρχικόσ αξιολογικόσ πίνακασ κατάταξθσ των υποψθφίων, κακϊσ και ο αρχικόσ πίνακασ
αποκλειομζνων ανά προκθρυςςόμενθ κζςθ ςτον οποίο αναγράφονται μόνον ο αρικμόσ
ταυτότθτασ του κάκε υποψθφίου και οι λόγοι για τουσ οποίουσ αποκλείεται κακζνασ
εξϋαυτϊν, αναρτϊνται με μζριμνα τθσ οικείασ Σχολισ , ςτθν ιςτοςελίδα του Ρρογράμματοσ
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (Αναηιτθςθ: Ανά είδοσ/ Ρράξεισ Οργανωτικοφ και Διοικθτικοφ Ρεριεχομζνου/
Ρίνακεσ επιτυχόντων, διοριςτζων και επιλαχόντων), ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ
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www.yen.gr/Ρροςλιψεισ κακϊσ και ςτο κατάςτθμα τθσ Σχολισ, τθν ίδια θμζρα. Οι αρχικοί
πίνακεσ αποςτζλλονται επίςθσ ςτθν ΥΝΑΝΡ/ΔΔΥ Δϋ αυκθμερόν θλεκτρονικά. Για τθν ανάρτθςθ
ςτο κατάςτθμα τθσ Σχολισ, ςυντάςςεται πρακτικό που υπογράφεται από δφο άτομα εκ του
προςωπικοφ τθσ Σχολισ.
3. Κατά των αρχικϊν πινάκων (κατάταξθσ και αποκλειομζνων) οι υποψιφιοι δικαιοφνται να
αςκιςουν ζνςταςθ ενϊπιον τθσ Τριμελοφσ Επιτροπισ Ενςτάςεων μζςα ςε αποκλειςτικι
προκεςμία τριϊν (03) εργαςίμων θμερϊν, που αρχίηει από τθν επομζνθ τθσ ανάρτθςισ τουσ
ςτθν ιςτοςελίδα του Ρρογράμματοσ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Οι ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθ Γραμματεία
τθσ οικείασ Σχολισ είτε αυτοπροςϊπωσ είτε με θλεκτρονικό ταχυδρομείο .
4. Στισ ειδικότθτεσ για τισ οποίεσ δεν υπεβλικθ καμία ζνςταςθ εντόσ τθσ ωσ άνω οριηόμενθσ
προκεςμίασ, μετά τθν παρζλευςι τθσ οι αρχικοί πίνακεσ (κατάταξθσ και αποκλειομζνων) των
υποψθφίων κατά ειδικότθτα, κακίςτανται οριςτικοί από τθν Τριμελι Επιτροπι Επιλογισ.
Επίςθσ, θ Επιτροπι ςυντάςςει εισ διπλοφν οριςτικό πίνακα με τουσ επιλεγζντεσ υποψθφίουσ
ανά προκθρυςςόμενθ κζςθ, όπωσ προκφπτει από τον αντίςτοιχο οριςτικό αξιολογικό πίνακα.
Οι οριςτικοί πίνακεσ (επιλεγζντων, κατϋ αξιολογικι ςειρά κατάταξθσ των υποψθφίων και
πίνακεσ αποκλειομζνων) αναρτϊνται άμεςα με μζριμνα τθσ οικείασ Σχολισ , ςτθν ιςτοςελίδα
του Ρρογράμματοσ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (Αναηιτθςθ: Ανά είδοσ/ Ρράξεισ Οργανωτικοφ και Διοικθτκοφ
Ρεριεχομζνου/ Ρίνακεσ επιτυχόντων, διοριςτζων και επιλαχόντων), ςτθν θλεκτρονικι
διεφκυνςθ www.yen.gr /Ρροςλιψεισ κακϊσ και ςτο κατάςτθμα τθσ Σχολισ τθν ίδια θμζρα.
Για τθν ανάρτθςθ ςτο κατάςτθμα τθσ Σχολισ, ςυντάςςεται πρακτικό που υπογράφεται από
δφο άτομα εκ του προςωπικοφ τθσ Σχολισ.
Με μζριμνα τθσ Σχολισ αποςτζλλονται άμεςα ςτθν ΥΝΑΝΡ/ΔΔΥ 4o για ζλεγχο νομιμότθτασ και
ζκδοςθ των αποφάςεων πρόςλθψθσ, μαηί με τα ςχετικά πρακτικά, πίνακεσ (αποκλειομζνων,
κατϋ αξιολογικι ςειρά, με τον επιλεγζντα υποψιφιο), κακϊσ και τισ αιτιςεισ των υποψθφίων
με τα ςυνθμμζνα ςϋαυτζσ δικαιολογθτικά, προσ τοφτο ςυντάςςεται αποδεικτικό παράδοςθσ
παραλαβισ. Κατά τθν ωσ άνω υποβολι ςτθ ΔΔΥ θ Σχολι μεριμνά για διατιρθςθ ςϋ αυτιν
φωτοαντιγράφων των δικαιολογθτικϊν των υποψθφίων οι οποίοι περιλαμβάνονται ςτον
οριςτικό πίνακα επιλεγζντων, προκειμζνου εντόσ τριμινου από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ
ςφμβαςθσ να προβεί ςτον προβλεπόμενο ζλεγχο περί γνθςιότθτασ δικαιολογθτικϊν
πρόςλθψθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 8 του άρκρου 28 του Ν.4305/2014.
5. Οι ενςτάςεισ που κα υποβλθκοφν ςτθ Σχολι, παραδίδονται μετά τθν παρζλευςθ τθσ
οριςκείςασ ςτθν παρ.3, προκεςμίασ, ςτθν αρμόδια Τριμελι Επιτροπι εκδίκαςθσ ενςτάςεων,
με υπογραφι ςχετικοφ αποδεικτικοφ παράδοςθσ -παραλαβισ , με ταυτόχρονθ ενθμζρωςθ τθσ
Τριμελοφσ Επιτροπισ Επιλογισ, προκειμζνου αυτι άμεςα να παραδϊςει ςτθν Τριμελι
Επιτροπι εκδίκαςθσ ενςτάςεων, τισ αιτιςεισ των ενιςτάμενων υποψθφίων με τα ςυνθμμζνα
ςϋαυτζσ δικαιολογθτικά, με υπογραφι ςχετικοφ αποδεικτικοφ παράδοςθσ παραλαβισ.
Οι ενςτάςεισ εξετάηονται από τθν Επιτροπι Ενςτάςεων, εντόσ τριϊν (03) εργαςίμων θμερϊν,
από τθν παραλαβισ τουσ, θ οποία ςυντάςςει ςχετικό πρακτικό με ςυνοπτικι αιτιολογία επί
των αιτιάςεων κάκε ζνςταςθσ, το οποίο παραδίδει άμεςα μετά των αιτιςεων και
δικαιολογθτικϊν, ςτθν Τριμελι Επιτροπι Επιλογισ, με υπογραφι ςχετικοφ αποδεικτικοφ
παράδοςθσ –παραλαβισ.
Η γνϊμθ τθσ Επιτροπισ ενςτάςεων είναι δεςμευτικι για τθν Επιτροπι Επιλογισ θ οποία
οφείλει να προβεί ςε ςχετικι αναμόρφωςθ των κατά περίπτωςθ πινάκων.
6. Η Τριμελισ Επιτροπι Επιλογισ καταρτίηει άμεςα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, ανά
προκθρυςςόμενθ κζςθ, οριςτικό πίνακα αποκλειομζνων και κατϋ αξιολογικι ςειρά των
υποψθφίων, με πλιρθ αναφορά των προςόντων που ελιφκθςαν υπόψθ για τθν κατάταξθ
ςτον πίνακα αξιολόγθςθσ. Επίςθσ, ςυντάςςει εισ διπλοφν οριςτικό πίνακα με τουσ
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επιλεγζντεσ υποψθφίουσ ανά προκθρυςςόμενθ κζςθ, όπωσ προκφπτει από τον αντίςτοιχο
οριςτικό αξιολογικό πίνακα.
7. Οι οριςτικοί πίνακεσ (επιλεγζντων, κατϋ αξιολογικι ςειρά κατάταξθσ των υποψθφίων και
πίνακεσ αποκλειομζνων) αναρτϊνται άμεςα με μζριμνα τθσ οικείασ Σχολισ , ςτθν ιςτοςελίδα
του Ρρογράμματοσ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (Αναηιτθςθ: Ανά είδοσ/ Ρράξεισ Οργανωτικοφ και Διοικθτκοφ
Ρεριεχομζνου/ Ρίνακεσ επιτυχόντων, διοριςτζων και επιλαχόντων), ςτθν θλεκτρονικι
διεφκυνςθ www.yen.gr /Ρροςλιψεισ κακϊσ και ςτο κατάςτθμα τθσ Σχολισ τθν ίδια θμζρα.
Για τθν ανάρτθςθ ςτο κατάςτθμα τθσ Σχολισ, ςυντάςςεται πρακτικό που υπογράφεται από
δφο άτομα εκ του προςωπικοφ τθσ Σχολισ.
Με μζριμνα τθσ Σχολισ αποςτζλλονται άμεςα ςτθν ΥΝΑΝΡ/ΔΔΥ 4o για ζλεγχο νομιμότθτασ και
ζκδοςθ των αποφάςεων πρόςλθψθσ, μαηί με τα ςχετικά πρακτικά, πίνακεσ (αποκλειομζνων,
κατϋ αξιολογικι ςειρά, με τον επιλεγζντα υποψιφιο), κακϊσ και τισ αιτιςεισ των υποψθφίων
με τα ςυνθμμζνα ςϋαυτζσ δικαιολογθτικά, προσ τοφτο ςυντάςςεται αποδεικτικό παράδοςθσ
παραλαβισ. Κατά τθν ωσ άνω υποβολι ςτθ ΔΔΥ θ Σχολι μεριμνά για διατιρθςθ ςϋ αυτιν
φωτοαντιγράφων των δικαιολογθτικϊν των υποψθφίων οι οποίοι περιλαμβάνονται ςτον
οριςτικό πίνακα επιλεγζντων, προκειμζνου εντόσ τριμινου από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ
ςφμβαςθσ να προβεί ςτον προβλεπόμενο ζλεγχο περί γνθςιότθτασ δικαιολογθτικϊν
πρόςλθψθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 8 του άρκρου 28 του Ν.4305/2014.
8.Ρρόςβαςθ ςτα δικαιολογθτικά των υποψθφίων που προθγοφνται ςτθ ςειρά κατάταξθσ του
οικείου αξιολογικοφ πίνακα , εφόςον τα δικαιολογθτικά αυτά ελιφκθςαν υπ’ όψιν για τθ
διαμόρφωςθ τθσ ςχετικισ κρίςθσ, μποροφν να ζχουν μόνον οι υποψιφιοι που ζχουν ζννομο
ςυμφζρον και δεν ζχουν απορριφκεί για τυπικό λόγο από τθ ςχετικι διαδικαςία .
9. Σε περίπτωςθ που, κατά τον προβλεπόμενο ζλεγχο, ανακφψει οποιοδιποτε κζμα ςχετικό με
τθ νομιμότθτα των πράξεων τθσ Τριμελοφσ Επιτροπισ Επιλογισ , ο Υπουργόσ Ναυτιλίασ και
Νθςιωτικισ Ρολιτικισ, υπό τθν επιφφλαξθ του τελευταίου εδαφίου τθσ παρ.5, αναπζμπει ςτθν
Επιτροπι Επιλογισ για νζα κρίςθ αυτισ.
10. Μετά από το ςχετικό ζλεγχο νομιμότθτασ από τθν αρμόδια Υπθρεςία του Υπουργείου,
εκδίδεται ςχετικι Απόφαςθ πρόςλθψθσ από τον Υπουργό ι το εξουςιοδοτθμζνο από αυτόν
όργανο και εξουςιοδοτείται ο Διοικθτισ κάκε Σχολισ για τθν υπογραφι ςφμβαςθσ εργαςίασ με
τον προςλαμβανόμενο εκπαιδευτικό και θ με μζριμνα του διενζργεια, εντόσ τριϊν (3) μθνϊν
από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ εργαςίασ, ελζγχου περί γνθςιότθτασ ωσ προσ τα
δικαιολογθτικά που ελιφκθςαν υπόψθ και επθρζαςαν με οποιοδιποτε τρόπο τθν κατάταξθ
του υποψθφίου κατά τθ διαδικαςία πρόςλθψθσ , ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 8 του
άρκρου 28 του ν.4305/2014(Αϋ237), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
Λ. ΠΡΟΛΘΨΘ – ΤΠΟΓΡΑΦΘ ΤΜΒΑΘ ΕΡΓΑΛΑ
Η πρόςλθψθ του ιδίου υποψθφίου ςε περιςςότερεσ από μία Σχολζσ, οι οποίεσ
εποπτεφονται από το ΥΝΑΝΡ, επιτρζπεται μόνο ςε περιπτϊςεισ που δεν επαρκοφν, κατά
ειδικότθτα, οι υποψιφιοι ςε κάκε Σχολι.
Οι ιδιοκτιτεσ Φροντιςτθρίων κακϊσ και όςοι διδάςκουν ςε αυτά, εφόςον
προςλαμβάνονται, δεν μποροφν να υπογράψουν ςφμβαςθ εργαςίασ εάν προθγουμζνωσ δεν
αναςτείλουν τθν λειτουργία των Φροντιςτθρίων ι δεν παραιτθκοφν, αντιςτοίχωσ.
Οι ζχοντεσ τθν ιδιότθτα του δθμοςίου υπαλλιλου, εφόςον προςλαμβάνονται, δεν μποροφν
να υπογράψουν ςφμβαςθ εργαςίασ εάν δεν υποβάλουν υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία κα
δθλϊνουν ότι δεν εμπίπτουν ςτισ απαγορευτικζσ διατάξεισ του ν. 1256/82 περί πολυκεςίασ,
όπωσ ιςχφει.
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Η ςφμβαςθ εργαςίασ κα υπογράφεται μόνο εφόςον οι προςλαμβανόμενοι υποβάλουν
υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία κα δθλϊνουν ότι δφνανται να καλφψουν το ςφνολο ωρϊν που
τουσ ανατίκενται, ςφμφωνα με τα προγράμματα εκπαίδευςθσ τθσ Σχολισ.
Αν από τα πιςτοποιθτικά τουσ (αντίγραφο ποινικοφ μθτρϊου Γενικισ χριςεωσ και (οι
άνδρεσ) Ριςτοποιθτικό Στρατολογίασ Τφπου Α), τα οποία αυτεπαγγζλτωσ αναηθτοφνται από τθν
Υπθρεςία, προκφπτουν κωλφματα πρόςλθψθσ, δεν υπογράφεται θ ςφμβαςθ εργαςίασ και
προςλαμβάνεται ο επόμενοσ από τον οικείο αξιολογικό πίνακα υποψθφίων.
Σε περίπτωςθ που από τον ζλεγχο που κα διενεργθκεί ςφμφωνα με τθν παρ. 8 του άρκρου
28 του Ν.4305/2014 περί γνθςιότθτασ δικαιολογθτικϊν πρόςλθψθσ, διαπιςτωκεί κϊλυμα ςτθν
πρόςλθψθ του ωρομίςκιου εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ, θ ςφμβαςθ κα καταγγζλλεται κατϋ
εφαρμογι των διατάξεων των άρκρων 72 και 63 του π.δ 410/88 και κα προςλαμβάνεται ο
επόμενοσ από τον οικείο αξιολογικό πίνακα υποψθφίων.
ΛΑ. ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΤΣΘΜΑΣΟ ΔΛΑΧΕΛΡΛΘ ΠΟΛΟΣΘΣΑ
Στο πλαίςιο εφαρμογισ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ροιότθτασ, οι εκπαιδευτζσ υποχρεοφνται
να ςυμβάλουν ςτθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ Ρολιτικισ Ροιότθτασ, όπωσ αυτι περιγράφεται
ςτο ιςχφον Εγχειρίδιο Ροιότθτασ του ΚΕΣΕΝ. Επίςθσ, υποχρεοφνται για τθν εφαρμογι και
τιρθςθ των ιςχυουςϊν διαδικαςιϊν, Οδθγιϊν και Εντφπων του Συςτιματοσ διαχείριςθσ
Ροιότθτασ.
ΛΒ. ΤΠΟΒΟΛΘ ΑΛΣΘΕΩΝ – ΠΡΟΚΕΜΛΑ- ΔΘΜΟΛΕΤΘ
Οι ενδιαφερόμενοι πρζπει εντόσ δεκαπζντε (15) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν επόμενθ
τθσ τελευταίασ δθμοςίευςθσ τθσ Ανακοίνωςθσ, ςτον Τφπο ι ςτθν ιςτοςελίδα του
Ρρογράμματοσ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του Υπουργείου, ιτοι μζχρι και τθν Πζμπτθ 05-07-2018, να
υποβάλουν ι να αποςτείλουν ταχυδρομικϊσ με «ΤΣΘΜΕΝΟ – ΚΑΣΕΠΕΛΓΟΝ» ι με courier
ςτο Κ.Ε.Σ.Ε.Ν./ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Φλζμιγκ 43, Τ.Κ. 182 33 Αγ. I. ζντθσ), τθν αίτθςθ με τα
απαραίτθτα δικαιολογθτικά (Για το εμπρόκεςμο τθσ αίτθςθσ λαμβάνεται υπόψθ είτε θ
θμερομθνία τθσ ςφραγίδασ του Ταχυδρομείου με τθν ζνδειξθ ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ – ΚΑΤΕΡΕΙΓΟΝ, είτε
ο αρικμόσ πρωτοκόλλου που ζλαβε από τθ Γραμματεία του Κ.Ε.Σ.Ε.Ν).
Ρερίλθψθ τθσ Ανακοίνωςθσ δθμοςιεφεται ςε μία θμεριςια εφθμερίδα των Ακθνϊν και
μία του Ρειραιά.
Aντίγραφο Ανακοίνωςθσ αποςτζλλεται ςε ΡΕΡΕΝ, ΡΕΜΕΝ, ΡΝΟ και Ε.Ε.Ε, ςτθν
ΥΝΑΝΡ/ΔΔΥ 4Ο και τοιχοκολλάται ςτο Κατάςτθμα του ΚΕΣΕΝ (με υπογραφι πρακτικοφ
ανάρτθςθσ) και ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα Νίκαιασ-Αγ.Ι.ζντθ. Επίςθσ αναρτάται ςτθν
ιςτοςελίδα του Ρρογράμματοσ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ
Ρολιτικισ
(Αναηιτθςθ:
Ανά
είδοσ/
Ρράξεισ
Οργανωτικοφ
και
Διοικθτικοφ
Ρεριεχομζνου/Ρροκιρυξθ πλιρωςθσ κζςεων) και ςτισ θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ
http://kesen.hcg.gr καιwww.yen.gr.
Εφιςτάται θ προςοχι των υποψθφίων ςτθν ορκι ςυμπλιρωςθ και υπογραφι τθσ αίτθςθσ
και τθσ απαιτοφμενθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ. ε
περίπτωςθ που υποψιφιοσ διαπιςτϊςει οποιοδιποτε λάκοσ ι παράλειψθ ι επικυμεί τθν
τροποποίθςθ αυτισ, οφείλει να υποβάλει ςχετικι αίτθςθ, εντόσ τθσ οριηόμενθσ, με τθν
παροφςα, προκεςμίασ.
Δικαιολογθτικά που προςκομίηονται μετά τθ λιξθ προκεςμίασ υποβολισ δικαιολογθτικϊν δεν
γίνονται δεκτά. Στθν κατά το προθγοφμενο εδάφιο απαγόρευςθ αποδοχισ εκπρόκεςμων
πιςτοποιθτικϊν ι δικαιολογθτικϊν περιλαμβάνονται και αυτά που είναι ςυμπλθρωματικά ι
διευκρινιςτικά εκείνων που ζχουν κατατεκεί εμπροκζςμωσ.
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Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ πρόςλθψθσ, τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά των
προςλθφκζντων κα παραμζνουν ςτο αρχείο τθσ Τπθρεςίασ. τουσ υποψθφίουσ που δεν
προςελιφκθςαν, τα δικαιολογθτικά δφναται να επιςτραφοφν, κατόπιν ςχετικισ αίτθςθσ
του υποψθφίου, μετά τθ λιξθ του εκπαιδευτικοφ ζτουσ για το οποίο είχε υποβλθκεί
υποψθφιότθτα.
ΛΓ. ΕΠΛΚΟΛΝΩΝΛΑ:
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτα τθλζφωνα:
2104810615 και 21048210316 κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ, κακϊσ επίςθσ και ςτθν
διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου kesenm@hcg.gr .

Ο Διοικθτισ

Ρλωτάρχθσ Λ.Σ. ΔΙΒΑΚΟΣ Γεϊργιοσ
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Λ
ΤΠΟΛΟΓΛΜΟ ΔΛΔΑΚΣΛΚΘ ΕΜΠΕΛΡΛΑ
I.
ΣΟ ΔΘΜΟΛΟ ΣΟΜΕΑ
Στισ περιπτϊςεισ εκπαιδευτικισ-διδακτικισ προχπθρεςίασ με πλιρεσ υποχρεωτικό ωράριο,
λαμβάνεται υπόψθ το ςφνολο του πραγματικοφ διαςτιματοσ που ζχει παραςχεκεί θ
υπθρεςία ςε ζτθ, μινεσ και θμζρεσ.
Στισ περιπτϊςεισ εκπαιδευτικισ-διδακτικισ προχπθρεςίασ με μειωμζνο ωράριο γίνεται
αναγωγι ςτο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο διδαςκαλίασ των μόνιμων εκπαιδευτικϊν τθσ
ειδικότθτασ του υποψθφίου που ίςχυε κατά το χρόνο παροχισ τθσ υπθρεςίασ ςτον οικείο
Φορζα. Για υπθρεςίεσ που παρζχονται με μειωμζνο ωράριο εργαςίασ, αναγνωρίηεται ο χρόνοσ
που προκφπτει από το πθλίκο τθσ διαιρζςεωσ του ςυνόλου των ωρϊν εργαςίασ δια του
αρικμοφ των ωρϊν εβδομαδιαίασ πλιρουσ απαςχόλθςθσ που ίςχυε κατά το χρόνο παροχισ
τθσ υπθρεςίασ για τον αντίςτοιχο κλάδο μόνιμου εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ του οικείου
Φορζα. Για τον υπολογιςμό τθσ προχπθρεςίασ που αναγνωρίηεται κατά τα προαναφερκζντα,
ωσ ζνα ζτοσ λογίηονται τριακόςιεσ θμζρεσ εργαςίασ, ωσ ζνασ μινασ λογίηονται είκοςι πζντε
θμζρεσ και ωσ μία εβδομάδα ζξι θμζρεσ.
 τθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ
Το υποχρεωτικό ωράριο απαςχόλθςθσ ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ κακορίηεται από τισ
διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 1566/85 ωσ ίςχυε κατά το χρόνο που παραςχζκθκε το
διδακτικό ζργο.Για ταιδιωτικά ςχολεία γίνεται αναγωγι ςτο υποχρεωτικό ωράριο του
αντίςτοιχου Κλάδου και Ειδικότθτασ των Σχολείων τισ Δευτεροβάκμιασ Δθμόςιασ Εκπαίδευςθσ.
 τισ χολζσ μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ
Σε περίπτωςθ προχπθρεςίασ ςε Σχολζσ, οι οποίεσ δεν είναι Ανϊτερεσ ι Ανϊτατεσ, τισ αυτό
προκφπτει είτε βάςει του οργανιςμοφ λειτουργίασ τισ είτε από το γεγονόσ ότι δεν ζχουν
εξομοιωκεί με νομοκετικι διάταξθ με τισ Ανϊτερεσ και Ανϊτατεσ Σχολζσ και ταυτόχρονα δε
διακζτουν τακτικό διδακτικό προςωπικό και άρα δεν προβλζπεται ρθτά με νομοκετικι διάταξθ
υποχρεωτικό ωράριο (τισ π.χ. τισ διάφορεσ Στρατιωτικζσ και Αςτυνομικζσ Σχολζσ, Ινςτιτοφτα
Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ, ςε Σχολζσ τισ πρϊθν Κατϊτερθσ ι Μζςθσ Τεχνικισ
Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ), για να γίνει θ ςχετικι αναγωγι, τότε λαμβάνεται υπόψθ το
ωράριο τισ εβδομαδιαίασ απαςχόλθςθσ του αντίςτοιχου κλάδου και ειδικότθτασ των
νεοδιόριςτων εκπαιδευτικϊν που διδάςκουν ςτα Σχολεία τισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ .
Τισ περιπτϊςεισ που υπάρχει νομοκετθμζνο ωράριο κα λαμβάνεται υπόψθ το νομοκετθμζνο
ωράριο απαςχόλθςθσ.
 τισ Ανϊτερεσ ςχολζσ
Σε ό,τι αφορά τισ Ανϊτερεσ ςχολζσ (τισ λ.χ. ςτθ Σχολι Δόκιμων Αςτυφυλάκων) για τθν αναγωγι
τισ μερικισ απαςχόλθςθσ ςε πλιρθ απαςχόλθςθ, εάν δεν ορίηεται ελάχιςτο υποχρεωτικό
ωράριο, κα εφαρμοςτοφν αναλογικά οι διατάξεισ για το ελάχιςτο υποχρεωτικό ωράριο που κα
εφαρμόηονταν ςτθν υπό κρίςθ χρονικι περίοδο ςτο μόνιμο προςωπικό Ανωτζρων
Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων τισ για παράδειγμα αυτό των Τ.Ε.Ι.

 τισ χολζσ Εμπορικοφ Ναυτικοφ
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Για τθν αναγωγι τισ μερικισ απαςχόλθςθσ ωρομίςκιου εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ ςε πλιρθ
απαςχόλθςθ, λαμβάνονται υπόψθ, ωσ υποχρεωτικό ωράριο:
α) Για τθ μερικι απαςχόλθςθ ωσ ΕΕΡ ςε ΑΕΝ ωσ πλιρθσ απαςχόλθςθ, λαμβάνεται υπόψθ
το υποχρεωτικό ωράριο, του μονίμου εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ βακμίδασ Επίκουρου
Κακθγθτι.
Β)Για τθ μερικι απαςχόλθςθ ωσ ωρομιςκίου ςε ΚΕΣΕΝ/Ρ-Μ,Η-Εωσ πλιρθσ απαςχόλθςθ,
λαμβάνεται υπόψθ το υποχρεωτικό ωράριο ΙΔΑΧ κακθγθτι ΚΕΣΕΝ που ίςχυε κατά το χρόνο
που διανφκθκε θ προχπθρεςία του υποψθφίου.
Γ) Για τθ μερικι απαςχόλθςθ ωσ ωρομιςκίου ςε ΣΣΡΜ ωσ πλιρθσ απαςχόλθςθ, λαμβάνεται
υπόψθ το υποχρεωτικό ωράριο ΙΔΑΧ κακθγθτι ΣΣΡΜ που ίςχυε κατά το χρόνο που διανφκθκε
θ προχπθρεςία του υποψθφίου
 τα Ανϊτατα τρατιωτικά Εκπαιδευτικά Λδρφματα
Σε ό,τι αφορά ςτα Ανϊτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρφματα (Α.Σ.Ε.Ι.), για τθν αναγωγι τισ
μερικισ ςε πλιρθ απαςχόλθςθ, ωσ πλιρεσ ωράριο εβδομαδιαίασ απαςχόλθςθσ λαμβάνεται
αυτό των 20 ωρϊν (ωράριο μόνιμου εκπαιδευτικοφ μζλουσ Δ.Ε.Ρ. 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 αλλθλοεπικαλυπτόμενα χρονικά διαςτιματα
Σε περίπτωςθ αλλθλοεπικαλυπτόμενων χρονικϊν διαςτθμάτων, θ αναγνϊριςθ του χρόνου
εκπαιδευτικισ- διδακτικισ προχπθρεςίασ κα γίνει μία φορά. Δθλαδι, όταν τα επικαλυπτόμενα
διαςτιματα αφοροφν προχπθρεςίεσ ωσ ωρομιςκίων, τότε κα μετατραποφν οι ϊρεσ από τισ
κζςεισ που κατείχαν ταυτόχρονα ςε πλιρθ απαςχόλθςθ με τθ δυνατότθτα ςυμπλιρωςθσ τισ,
ϊςτε τελικά να αναγνωριςτεί ο ςυνολικόσ χρόνοσ προχπθρεςίασ με την προϋπόθεςη ότι ο
ςυνολικόσ χρόνοσ εβδομαδιαίασ απαςχόληςησ από τισ θζςεισ απαςχόληςησ δεν υπερβαίνει το
πλήρεσ ωράριο εβδομαδιαίασ απαςχόληςησ των αντίςτοιχων ανωτζρω κατηγοριών. Ο
πλεονάηων, δθλαδι, χρόνοσ υπθρεςίασ δεν λαμβάνεται υπόψθ για εκπαιδευτικι-διδακτικι
προχπθρεςία.

II. ΣΟΝ ΛΔΛΩΣΛΚΟ ΣΟΜΕΑ
Για τα ιδιωτικά ςχολεία και τα φροντιςτιρια γίνεται αναγωγι
αντίςτοιχου Κλάδου και Ειδικότθτασ των Σχολείων τθσ
Εκπαίδευςθσ. Το υποχρεωτικό ωράριο απαςχόλθςθσ ςτθ
κακορίηεται από τισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 1566/85,
παραςχζκθκε το διδακτικό ζργο.

ςτο υποχρεωτικό ωράριο του
Δευτεροβάκμιασ Δθμόςιασ
Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ
ωσ ίςχυε κατά το χρόνο που
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΛΛ
ΑΛΣΘΘ ΤΠΟΨΘΦΛΟΤ
ΚΕΝΣΡΟ ΕΠΛΜΟΡΦΩΘ ΣΕΛΕΧΩΝ ΕΜΠΟΡΛΚΟΤ ΝΑΤΣΛΚΟΤ
χολι ……………………….
Αίτθςθ πρόςλθψθσ
Στο ΚΕΣΕΝ ……….. ζχει κακιερωκεί και τεκμθριωκεί Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ροιότθτασ, ςφμφωνα με τισ
απαιτιςεισ του προτφπου ISO 9001.
Στο πλαίςιο τθσ εφαρμογισ του Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ροιότθτασ, άμα τθ προςλιψει μου
δεςμεφομαι να ςυμβάλλω ςτθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ Ρολιτικισ Ροιότθτασ, όπωσ αυτι
περιγράφεται ςτο ιςχφον Εγχειρίδιο Ροιότθτασ του ΚΕΣΕΝ ……………..
ΣΟΛΧΕΛΑ ΤΠΟΨΘΦΛΟΤ
Πνομα Επϊνυμο

Ημερομθνία
αίτθςθσ

Ρατρϊνυμο

Διεφκυνςθ

Αρικμόσ:

Ρόλθ

Νομόσ:

Τ.Κ.:

Ζτοσ
γζννθςθσ

Τόποσ
γζννθςθσ:

ΑΔΤ

ΑΦΜ:
Διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου

Τθλζφωνα

Ειδικότθτα:
Για τα
μακιματα:

Επικυμθτό ωράριο- θμζρεσ εργαςίασ *παρακαλοφμε ςθμειϊςατε (x)]
ΔΕΤΣ

ΣΡΛΣ

ΣΕΣ

ΠΕΜ

ΠΑΡ

πρωί
απόγευμα

Σε περίπτωςθ πρόςλθψισ μου και προκειμζνου υπογραφεί θ ςχετικι ςφμβαςθ, εξουςιοδοτϊ το ΚΕΣΕΝ
για τθν αυτεπάγγελτθ αναηιτθςθ αντιγράφου ποινικοφ μθτρϊου Γενικισ χριςεωσ και πιςτοποιθτικοφ
Στρατολογίασ Τφπου Αϋ (για τουσ άνδρεσ).
Ο αιτϊν/ Θ αιτοφςα
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Επιςυνάπτονται:
1. …………………………………………………………..
6. …………………………………………………………..
2. ………………………………………………………….
7. ………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………
8. ……………………………………………………………
4. ………………………………………………………….
9. ………………………………………………………….
5. ………………………………………………………….
10. …………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….

θμείωςθ:
Το αντίγραφο Ροινικοφ Μθτρϊου Γενικισ Χριςθσ και το αντίγραφο Ριςτοποιθτικοφ Στρατολογικισ
Κατάςταςθσ Τφπου Α’ αναηθτοφνται ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΩΣ ΑΥΤΕΡΑΓΓΕΛΤΑ από τθν Υπθρεςία με βάςθ τισ
διατάξεισ του Ν. 3448/2006 (Α’ 57).
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ IΛI
ΤΠΟΔΕΛΓΜΑ ΤΠΕΤΚΤΝΘ ΔΘΛΩΘ

ΤΠΕΤΚΤΝΘ ΔΘΛΩΘ

(άρκρο 8 Ν.1599/1986)

Θ ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων
υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986).
ΡΟΣ:

ΚΕΣΕΝ/…………………….

Ο – Η Πνομα:

Επϊνυμο:

Πνομα και Επϊνυμο
Ρατζρα:
Πνομα και Επϊνυμο
Μθτζρασ:
Ημερομθνία γζννθςθσ:
Τόποσ Γζννθςθσ:
Αρικμόσ Δελτίου
Ταυτότθτασ:
Τόποσ Κατοικίασ:
Αρ. Τθλεομοιοτφπου(Fax):

Τθλ:
Οδόσ:
Αρικ:

ΤΚ:
(Εmail):

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του
άρκρ. 22 του Ν. 1599/1986, δθλαδι: «Πποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα
αλθκινά με ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Επίςθσ
εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ
βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν», δθλϊνω ότι:
1. Ζχω δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία επιλογισ κακότι δεν ζχω κϊλυμα κατά τα άρκρα 8 και 9 του
Υπαλλθλικοφ Κϊδικα, ςφμφωνα με τα οποία δεν μπορεί να επιλεγεί όποιοσ: α)ζχει καταδικαςτεί για κακοφργθμα
και ςε οποιαδιποτε ποινι για κλοπι, υπεξαίρεςθ (κοινι και ςτθν υπθρεςία), απάτθ, εκβίαςθ, πλαςτογραφία,
απιςτία δικθγόρου, δωροδοκία, καταπίεςθ, απιςτία περί τθν υπθρεςία, παράβαςθ κακικοντοσ, κακ' υποτροπι
ςυκοφαντικι δυςφιμιςθ, κακϊσ και για οποιοδιποτε ζγκλθμα κατά τθσ γενετιςιασ ελευκερίασ ι οικονομικισ
εκμετάλλευςθσ τθσ γενετιςιασ ηωισ· β)είναι υπόδικοσ και ζχει παραπεμφκεί με τελεςίδικο βοφλευμα για
κακοφργθμα ι για πλθμμζλθμα τθσ προθγοφμενθσ περίπτωςθσ, ζςτω και αν το αδίκθμα παραγράφθκε· γ) ζχει,
λόγω καταδίκθσ, ςτερθκεί τα πολιτικά του δικαιϊματα και για όςο χρόνο διαρκεί θ ςτζρθςθ αυτι δ)τελεί υπό
δικαςτικι ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι μερικι), υπό επικουρικι δικαςτικι ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι μερικι) και υπό
τισ δφο αυτζσ καταςτάςεισ. ε) ζχει απολυκεί από κζςθ δθμόςιασ υπθρεςίασ ι Ο.Τ.Α. ι άλλου Νομικοφ Ρροςϊπου
του δθμόςιου τομζα, λόγω επιβολισ τθσ πεικαρχικισ ποινισ τθσ οριςτικισ παφςεωσ ι λόγω καταγγελίασ τθσ
ςφμβαςθσ εργαςίασ για ςπουδαίο λόγο, οφειλόμενο ςε υπαιτιότθτα του εργαηομζνου, αν δεν παρζλκει πενταετία
από τθν απόλυςθ.
2. α) Είμαι ςυνταξιοφχοσ και λαμβάνω ςφνταξθ από …………………………………………………
(να ςυμπλθρωκεί
υποχρεωτικά ο τίτλοσ φορζα ςφνταξθσ)
β) Είμαι δθμόςιοσ λειτουργόσ ι τακτικόσ δθμόςιοσ υπάλλθλοσ (μόνιμοσ ι ΙΔΑΧ) ςτθν Υπθρεςία
………………………………………………………..…… (να ςυμπλθρωκεί υποχρεωτικά ο τίτλοσ τθσ Τπθρεςίασ) και δεν
εμπίπτω ςτισ απαγορευτικζσ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του Ν. 1256/82 περί πολυκεςίασ, όπωσ
προςτζκθκε και με τθν παρ. 1 του άρκρου 21 του Ν. 1400/83, κακϊσ και ςε αυτζσ του άρκρου 35 του Ν.
3528/07.
3. Αποδζχομαι όλουσ τουσ όρουσ τθσ προκιρυξθσ.
4. Τα δικαιολογθτικά που υποβάλλω είναι γνιςια.
ΠΡΟΟΧΘ
Ημερομθνία:
ΝΑ ΤΜΠΛΘΡΩΚΟΤΝ ΣΑ ΑΝΣΛΣΟΛΧΑ ΚΕΝΑ ΣΘ ΠΑΡ. 2
Ο – Η Δθλ
ΑΠΟ ΣΟΤ ΤΠΟΨΘΦΛΟΤ ΠΟΤ ΕΧΟΤΝ ΣΘΝ ΛΔΛΟΣΘΣΑ
ΣΟΤ ΤΝΣΑΞΛΟΤΧΟΤ Ι
(Υπογραφι)
ΣΟΤ ΔΘΜΟΛΟΤ ΤΠΑΛΛΘΛΟΤ ΚΑΣΑ ΠΕΡΛΠΣΩΘ
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΛV
ΤΠΟΔΕΛΓΜΑ ΤΠΕΤΚΤΝΘ ΔΘΛΩΘ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΛΚΘ ΕΜΠΕΛΡΛΑ

ΤΠΕΤΚΤΝΘ ΔΘΛΩΘ
(άρκρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων
υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
ΡΟΣ

ΚΕΣΕΝ/………………….

Ο–Η
Πνομα:

Επϊνυμο:

Πνομα και Επϊνυμο
Ρατζρα:
Πνομα και Επϊνυμο
Μθτζρασ:
Ημερομθνία γζννθςθσ:
Τόποσ Γζννθςθσ:
Αρικμόσ Δελτίου
Ταυτότθτασ:

Τθλ:

Τόποσ
Κατοικίασ:

Οδόσ:

ΤΚ:

Αρικ:
Αρ. Τθλεομοιοτφπου
(Fax):
(Εmail):
(1)
Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ , που προβλζπονται από τθσ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου
22 του Ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι τα ςτοιχεία που ςυμπλθρϊνω ςτον ακόλουκο πίνακα για τθν απόδειξθ τθσ
επαγγελματικισ μου εμπειρίασ είναι ακριβι.
1.ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
ΕΓΟΔΟΤΗΣ

ΑΡΟΔΕΙΚΤΙΚΑ

ΔΙΑΣΤΗΜΑ*

ΑΡΟ

ΕΩΣ

ΕΙΔΟΣ ΕΓΑΣΙΑΣ -ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

(να αναγραφεί μόνο θ
αρίκμθςι τουσ όπωσ προκφπτει
από τον πίνακα
επιςυναπτόμενων ςτθν αίτθςθ)
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*ΠΡΟΟΧΘ: Τα διαςτιματα που δθλϊνονται απαιτείται να ςυμπίπτουν με τα αναφερόμενα διαςτιματα ςτα
υποβαλλόμενα δικαιολογθτικά
2. ΕΛΕΥΘΕΟΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΕΓΑΣΙΑΣ -ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΔΙΑΣΤΗΜΑ*

ΑΡΟΔΕΙΚΤΙΚΑ

ΑΡΟ

(να αναγραφεί μόνο θ
αρίκμθςι τουσ όπωσ
προκφπτει από τον πίνακα
επιςυναπτόμενων ςτθν
αίτθςθ)

ΕΩΣ

*ΠΡΟΟΧΘ: Τα διαςτιματα που δθλϊνονται απαιτείται να ςυμπίπτουν με τα αναφερόμενα διαςτιματα ςτα
υποβαλλόμενα δικαιολογθτικά

Ημερομθνία:
……./……../ 201….
Ο – Η Δθλ.
(Υπογραφι)

(1) «Πποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ υπεφκυνθ
διλωςθ του άρκρου 8 τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων
ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει
άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν.
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