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ΤΜΗΜΑ 4Ο                            

 
Ταχ. Δ/νση     :  Πύλη Ε2                                                                         ΠΡΟΣ:  Αποδέκτες Πίνακας Διανομής                             
                           Κεντρικός Λιμένας Πειραιά                               
Ταχ. Κώδικας : 185 10 Πειραιάς      
TELEFAX       : 2131371290                                                
Πληροφορίες :  ΔΟΥΡΙΔΑ Μ. 
Τηλέφωνο      : 2131374370        
 
ΘΕΜΑ: «Επανεκκίνηση διαδικασιών πρόσληψης ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού». 
Σχετ.: α) Το αριθ. πρωτ. 2904.4/45246/2019/18-06-2019 έγγραφό μας (ΑΔΑ:7ΝΓ24653ΠΩ-Λ3Λ). 

 β) Η υπ’ αριθμ. 78/2019 γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 28 παρ. 4 του ν. 
2190/1994. 

 
Σε συνέχεια του ανωτέρω (α) σχετικού εγγράφου μας περί αναστολής των διαδικασιών 

πρόσληψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 2190/1994, σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν αιτήματος 

της Υπηρεσίας μας, εκδόθηκε η (β) σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής του 

Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 

28 (παρ. 4) του ν. 2190/1994 για την κατ’ εξαίρεση κίνηση ή συνέχιση των διαδικασιών 

πρόσληψης ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού στις μονάδες ναυτικής εκπαίδευσης του 

Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προκειμένου να καταστεί εφικτή η πρόσληψη 

του εκπαιδευτικού προσωπικού μετά το χρονικό διάστημα που ορίζεται στο άρθρο 28 παρ. 1 

του ν. 2190/1994. 

Με βάση την ανωτέρω σύμφωνη γνώμη της προαναφερόμενης Επιτροπής, δύναται να 

επανεκκινηθούν οι διαδικασίες πρόσληψης έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού, 

συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών δημοσίευσης Ανακοινώσεων – Προκηρύξεων, καθώς 

και υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στις Ανακοινώσεις Πρόσληψης Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών 

για κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών στα ΚΕΣΕΝ και στις ΔΣΕΝ που είχαν εκδοθεί πριν την 

αναστολή. Υπενθυμίζεται ότι οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στις παραπάνω 

Ανακοινώσεις επαναπροσδιορίζονται για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό της αναστολής 

(ενδεικτικά διευκρινίζεται ότι εφόσον η προθεσμία έληγε σε δεκατέσσερις ημέρες μετά την 

ημερομηνία προκήρυξης των εκλογών, θα δοθεί νέα προθεσμία δεκατεσσάρων ημερών για 

υποβολή αιτήσεων η οποία θα ξεκινά αμέσως μετά την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης).  

ΑΔΑ: Ψ1ΑΒ4653ΠΩ-542



Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και τις δικές σας ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης 

της ανάρτησης – τοιχοκόλλησης της παρούσας ανακοίνωσης προς κατάλληλη ενημέρωση των 

ενδιαφερομένων. 

  
 Ο Γενικός Γραμματέας  

 
  
 Διονύσιος Τεμπονέρας 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ                                                   
1. ΚΕΣΕΝ/Π – Μ 
2. ΚΕΣΕΝ/ Π – Μ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
3. ΚΕΣΕΝ/ΡΗ-ΡΕ 
4. ΔΣΕΝ/ΣΠΜ /ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
5. ΔΣΕΝ/MET/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ   
 
ΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ  
1. Γρ. κ. Υπουργού 
2. Γρ. κ. Γεν. Γραμματέα 
3. ΔΙΠΡΟΠ 
4. ΔΕΚΝ 
5. ΔΗΔΕΠ Β΄ - ΔΔΥ Β΄  
     (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου) 
6. Γρ. ΜΜΕ&ΔΣ  

  (για την έκδοση δελτίου τύπου)  
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