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ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

Α. Η ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου προτίθεται να προσλάβει για το 

εκπαιδευτικό έτος 2013-2014 σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ 200/1973, 

του Ν. 1943/91, όπως αντικατασ

με το 1
ο
 εδάφιο της περίπτωσης β.β του άρθρου 24 και την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 14 του 

ν.2190/1994, και με το ΩΠ: 171045/10

ως εξής: 

 

• Έναν (1)  Αρχιθαλαμηπόλο

• Μέχρι δύο (2) καθηγητές Αγγλικής Φιλολογίας

• Έναν (1)  καθηγητή Γαλλικής Φιλολογίας

• Έναν (1) καθηγητή Φιλόλογο

• Ένα (1) Πλοίαρχο Ε.Ν., για το μάθημα Ναυτικές Γνώσεις.

• Ένα (1) Βιολόγο, για το μάθημα Υγιεινή.

 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να μη

σε περίπτωση μεταβολής των εκπαιδε

απαίτηση από τους υποψηφίους. 

Η προκληθείσα δαπάνη των ωρομισθίων εκπαιδευτικών που θα προσληφθούν είναι επιλέξιμη για 

συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή 

Αποθεματικό Απροβλέπτων» του 

 

 

Β. Οι υποψήφιοι πρέπει: 

α) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους 

τελευταίους απαιτείται και άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας, αποδεικνυόμενη με

πιστοποιητικό. Λοιποί Αλλοδαποί που αποκτούν την Ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση δεν 

μπορούν να προσληφθούν πριν από την συμπλήρωση ενός έτους από την απόκτηση της.

β) Να μην έχουν υπερβεί ημερολογιακά το 64

υποβολής δικαιολογητικών για τη συγκεκριμένη προκήρυξη, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 29 

του Ν.1943/91, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 10 του Ν.

γ) Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υπο

απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

δ) Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των 

αιτήσεων, ούτε κατά τον χρόνο υπογραφής της σύμβασης, ήτοι: ι) Να μην έχουν καταδικαστεί για 

κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρ

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 εκμετά
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ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ (ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛ)

 

 

του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου προτίθεται να προσλάβει για το 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ 200/1973, της παρ. 3 του άρθρου 29 

του Ν. 1943/91, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του Ν. 2026/1992 (ΦΕΚ Α’ 43), σε συνδυασμό 

εδάφιο της περίπτωσης β.β του άρθρου 24 και την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 14 του 

171045/10-13 εγκριτικό σήμα ΥΝΑ/ΓΔΔΥ/ΔΠΠ 2
Ο
 ωρομίσθιους καθηγητές 

Αρχιθαλαμηπόλο Ε.Ν., για το μάθημα Επαγγελματικές Γνώσεις.

δύο (2) καθηγητές Αγγλικής Φιλολογίας, για το μάθημα Αγγλικά.

Γαλλικής Φιλολογίας, για το μάθημα Γαλλικά. 

Έναν (1) καθηγητή Φιλόλογο, για το μάθημα Γενικές Γνώσεις (Ιστορία –

, για το μάθημα Ναυτικές Γνώσεις. 

για το μάθημα Υγιεινή. 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί στην πρόσληψη του προσωπικού που προκηρύσσεται, 

σε περίπτωση μεταβολής των εκπαιδευτικών αναγκών της Σχολής, χωρίς αυτό να εγείρει οποιαδήποτε 

απαίτηση από τους υποψηφίους.  

Η προκληθείσα δαπάνη των ωρομισθίων εκπαιδευτικών που θα προσληφθούν είναι επιλέξιμη για 

συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προ

του ΕΣΠΑ 2007-2013. 

α) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους 

τελευταίους απαιτείται και άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας, αποδεικνυόμενη με

πιστοποιητικό. Λοιποί Αλλοδαποί που αποκτούν την Ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση δεν 

μπορούν να προσληφθούν πριν από την συμπλήρωση ενός έτους από την απόκτηση της.

Να μην έχουν υπερβεί ημερολογιακά το 64
ο
 έτος της ηλικίας τους κατά την 

υποβολής δικαιολογητικών για τη συγκεκριμένη προκήρυξη, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 29 

του Ν.1943/91, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 10 του Ν.2026/92

γ) Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υπο

αγεί νόμιμα από αυτές. 

δ) Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των 

αιτήσεων, ούτε κατά τον χρόνο υπογραφής της σύμβασης, ήτοι: ι) Να μην έχουν καταδικαστεί για 

κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρ

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 

       

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

/ 2013 

/ 06 / 13 

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ (ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛ) 

του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου προτίθεται να προσλάβει για το 

της παρ. 3 του άρθρου 29 

τάθηκαν με το άρθρο 10 του Ν. 2026/1992 (ΦΕΚ Α’ 43), σε συνδυασμό 

εδάφιο της περίπτωσης β.β του άρθρου 24 και την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 14 του 

ωρομίσθιους καθηγητές 

, για το μάθημα Επαγγελματικές Γνώσεις. 

, για το μάθημα Αγγλικά. 

– Γεωγραφία). 

προβεί στην πρόσληψη του προσωπικού που προκηρύσσεται, 

, χωρίς αυτό να εγείρει οποιαδήποτε 

Η προκληθείσα δαπάνη των ωρομισθίων εκπαιδευτικών που θα προσληφθούν είναι επιλέξιμη για 

ου Επιχειρησιακού προγράμματος «Εθνικό 

α) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους 

τελευταίους απαιτείται και άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας, αποδεικνυόμενη με αντίστοιχο 

πιστοποιητικό. Λοιποί Αλλοδαποί που αποκτούν την Ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση δεν 

μπορούν να προσληφθούν πριν από την συμπλήρωση ενός έτους από την απόκτηση της. 

έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία λήξης 

υποβολής δικαιολογητικών για τη συγκεκριμένη προκήρυξη, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 29 

2026/92. 

γ) Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν 

δ) Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των 

αιτήσεων, ούτε κατά τον χρόνο υπογραφής της σύμβασης, ήτοι: ι) 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 

λλευσης της γενετήσιας 

ΑΔΑ: ΒΛΛΤΟΠ-ΖΡΩ



          

 

ζωής. ιι) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή 

για πλημμέλημα της περίπτωσης ι, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί. ιιι) Να μην έχουν 

στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. 

ιv) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική 

δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. 

 

 

Γ. Τα κατά περίπτωση προσόντα των υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτικών είναι τα ακόλουθα: 

 

Γ.1 Υποψήφιοι ναυτικών μαθημάτων: 

1. Επικυρωμένο αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας ή Δίπλωμα 

2. Ειδικές γνώσεις προσιδιάζουσες προς τα διδασκόμενα μαθήματα κάθε ειδικότητας, κατάλληλα 

βεβαιούμενες με αποδεικτικά. 

 

Γ.2 Υποψήφιοι λοιπών μαθημάτων: 

1. Δίπλωμα ή Πτυχίο ΑΕΙ  

2. Ειδικές γνώσεις προσιδιάζουσες προς τα διδασκόμενα στη Σχολή μαθήματα κάθε ειδικότητας 

κατάλληλα βεβαιούμενες με αποδεικτικά . 

 

Εκτός τα κατά περίπτωση ανωτέρω αναφερόμενα προσόντα, οι υποψήφιοι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί 

θα πρέπει να είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων (Μητρώο Β΄) του 

ΕΟΠΠΕΠ. 

Επισημαίνεται ότι θα γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφίων οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι του εν λόγω  

Πιστοποιητικού (Μητρώο Β΄) του ΕΟΠΠΕΠ, η κατάταξη των οποίων θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην παράγραφο Ζ.1 της παρούσης. 

Είναι δυνατή η πρόσληψη υποψηφίων οι οποίοι δεν είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Β΄ Πιστοποιημένων 

Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ, εφόσον δεν επαρκούν οι Πιστοποιημένοι υποψήφιοι. Η 

υπογραφή των σχετικών συμβάσεων θα πραγματοποιείται υπό την προϋπόθεση έκδοσης σύµφωνης 

γνώµης του ΕΟΠΠΕΠ. 

 

 

Δ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

    Ι. Οι υποψήφιοι υποβάλουν τα κατωτέρω δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση συμμετοχής και Βιογραφικό Σημείωμα. 

2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητος. 

3. Επικυρωμένους Τίτλους Σπουδών και αποδεικτικά εξειδικευμένων γνώσεων κατά περίπτωση. Οι 

κάτοχοι Διπλώματος ή Πτυχίου Πανεπιστημίου αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν ισοτιμία - 

αναγνώριση και αντιστοιχία από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). 

4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/86, στην οποία ο υποψήφιος θα αναφέρει: 

α) Εάν είναι συνταξιούχος και από ποιο φορέα λαμβάνει σύνταξη ή εάν είναι εργαζόμενος και 

που απασχολείται. 

β) Εάν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, 

ότι δεν έχει κηρυχθεί ανυπότακτος και δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για λιποταξία καθώς 

και τα στοιχεία του στρατολογικού γραφείου στο οποίο υπάγεται. 

 γ) Εάν έχει καταδικαστεί για κακούργημα και για οποιαδήποτε κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή εν 

υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, 

απιστία περί τη Υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, 

καθώς και οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής 

εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και δεν έχει λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά του 

δικαιώματα, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για στέρηση - ότι δεν είναι υπόδικος 

και δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή πλημμέλημα της 

προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε - ότι δεν έχει, λόγω 

ΑΔΑ: ΒΛΛΤΟΠ-ΖΡΩ



          

 

καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή και 

δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση. 

δ) 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. 

        ε) Ότι αποδέχεται όλους τους όρους της προκήρυξης. 

 

5. Πιστοποιητικό ένταξης στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Εθνικού 

Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού [ΕΟΠΠΕΠ (πρώην 

ΕΚΕΠΙΣ)]. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Πιστοποιημένων 

Εκπαιδευτών Ενηλίκων (Μητρώο Β΄) του ΕΟΠΠΕΠ (πρώην ΕΚΕΠΙΣ) (ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.eoppep.gr) σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 113613/03-11-2006 (ΦΕΚ 

1700Β/2006) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής 

Προστασίας που τροποποίησε την υπ' αριθμ. 113172/2005 (ΦΕΚ 1593Β/2005) όμοια απόφαση.  

 

ΙΙ. Επίσης υποβάλουν κατά περίπτωση τα κατωτέρω: 

1. Αποδεικτικά επαγγελματικής προϋπηρεσίας. 

2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Ναυτικού Φυλλαδίου, προκειμένου για εν ενεργεία Ναυτικούς 

«σελίδες με στοιχεία ναυτικού και τελευταία απόλυση». 

3. Μηχανογραφικό δελτίο θαλάσσιας Υπηρεσίας επικυρωμένο από το Υπουργείο Ναυτιλίας & 

Αιγαίου / ΔΝΕΡ 4 (ΙΙας Μεραρχίας 18) 

4. Πιστοποιητικά Υπηρεσίας (εφόσον υπάρχουν), θεωρημένα από Ελληνική ή Προξενική 

Λιμενική Αρχή. 

5. Επικυρωμένη βεβαίωση εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας στη Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση, 

εφόσον υπάρχει. 

 

 

Ε. Η επαγγελματική δραστηριότητα, αποδεικνύεται: 

 

α. Για τους μισθωτούς του Δημόσιου τομέα: 

Όταν η εργασία έχει παρασχεθεί σε υπηρεσίες του Δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ πρώτου και 

δεύτερου βαθμού, σε Ν.Π.Ι.Δ. του Δημοσίου τομέα της παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994, όπως 

ισχύει ή σε φορείς της παρ.3 του άρθρου 1 του Ν.2527/1997 ή σε υπηρεσίες Δημοσίου χαρακτήρα της 

αλλοδαπής, απαιτείται μόνο βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα από την οποία να προκύπτει το είδος 

της εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής της ή δικαστική απόφαση από την 

οποία να προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της. 

 

β. Για τους μισθωτούς του Ιδιωτικού τομέα: 

i. Με βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα για το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε και 

την χρονική διάρκειας της παροχής της. Αν από την βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει 

το είδος της παρασχεθείσας εργασίας, απαιτείται: 

� Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της 

ασφάλισης του υποψηφίου και 

� Βεβαίωση του εργοδότη για το είδος και την χρονική διάρκεια της απασχόλησης και 

υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να 

δηλώνεται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της απασχόλησής του. Εάν δεν 

υφίσταται πλέον ο εργοδότης αρκεί η προαναφερόμενη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού 

φορέα και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου. 

ii. Με δικαστική απόφαση από την οποία να προκύπτει το είδος παρασχεθείσας εργασίας και η 

χρονική διάρκεια της παροχής της. 
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γ. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες: 

i. Με βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία αναγράφεται η διάρκεια της 

ασφάλισής του. 

ii. Με υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, ότι εξετέλεσε συγκεκριμένες εργασίες, 

μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας και 

iii. Υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή δελτία παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν 

ενδεικτικώς τη διάρκεια της εμπειρίας. 

Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις όταν ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία, πρέπει από τα 

αντίστοιχα παραπάνω δικαιολογητικά να προκύπτει η ζητούμενη εξειδικευμένη εμπειρία. 

 

Ειδικότερα, στις βεβαιώσεις διδακτικής πείρας θα αναγράφονται τα διδακτικά έτη και οι ώρες 

διδασκαλίας ανά εκπαιδευτικό έτος. 

 

 

ΣΤ. Όλοι οι τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που επικαλούνται οι υποψήφιοι 

πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην Ελληνική γλώσσα από αρμόδια κατά 

νόμο Αρχή. 

        Για την επικύρωση τίτλων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, ισχύουν τα ακόλουθα: 

(α) Της αλλοδαπής 

    Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να 

είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. 

       Οι ανωτέρω τίτλοι υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε 

αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο 

δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Οι ως άνω τίτλοι, πιστοποιητικά και 

βεβαιώσεις, όταν προσκομίζονται σε φωτοτυπία μη επικυρωμένη από την αρχή που τους εξέδωσε, 

επικυρώνονται μόνο από δικηγόρο. Ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή 

εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή 

δημόσια αρχή επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών 

(ΚΕΠ). 

       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 N. 148/26−12−1913/1−2−1914. 

      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. Εάν όμως προσκομίζονται τα 

πρωτότυπα των τίτλων ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών, αρκεί η προσκόμιση απλού φωτοαντιγράφου 

της μεταφράσεως αυτών, η ακρίβεια του περιεχομένου της οποίας επικυρώνεται με υπεύθυνη δήλωση 

του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 παρ. 4 ν. 1599/1986. 

 

(β) Της ημεδαπής 

αα) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής (έγγραφα που έχουν εκδοθεί στα πλαίσια της Εθνικής έννομης τάξης, 

προερχόμενα από ημεδαπές διοικητικές αρχές ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως τίτλοι 

σπουδών– άδειες – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται  

σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της 

αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που 

εξέδωσε το πρωτότυπο). Η επικύρωση γίνεται από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κέντρο 

Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ή δικηγόρο ή 

συμβολαιογράφο. 

       Ο υποψήφιος μπορεί επίσης να υποβάλει αντίγραφα δημοσίων εγγράφων που ζητούνται με την 

προκήρυξη, συνοδευόμενα όμως απαραιτήτως με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 N. 
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1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν 

γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του. 

       Τα επικυρωμένα κατά τα ανωτέρω αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή, καθώς και 

τα απλά αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή που συνοδεύονται από την κατά την παρ. 

5 του άρθρου 3 του N. 2690/1999 και παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 υπεύθυνη δήλωση, στην 

οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από 

τη Διοίκηση, όπως τα πρωτότυπα. 

     Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/27928/13.10.2008 Κοινή Απόφαση των Υπουργών 

Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 2171/τ. 

Β΄/22.10.2008, τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που απονέμονται απ’ όλες τις βαθμίδες 

εκπαίδευσης ιδιωτικών φορέων, μετά την επικύρωσή τους από τις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ., επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές 

αρχές και τα Κ.Ε.Π., χωρίς να απαιτείται προσθέτως η επικύρωσή τους από δικηγόρο. 

 

ββ) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής (δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από δημόσιες αρχές της 

ημεδαπής, όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις ιδιωτών εργοδοτών κ.λ.π.) υποβάλλονται 

σε πρωτότυπα ή σε αντίγραφα συνοδευόμενα με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 του ν. 

1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν 

γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του.  

 

 

Ζ. Τρόπος κατάταξης υποψηφίων 

1. H κατάταξη των υποψηφίων, θα γίνει ως κατωτέρω: 

 α) Οι υποψήφιοι ναυτικών μαθημάτων, θα αξιολογηθούν βάσει του αθροίσματος, της θαλάσσιας 

υπηρεσίας (μετά την κτήση του αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας ή του Διπλώματος) και της 

διδακτικής 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.  

β) Οι υποψήφιοι λοιπών μαθημάτων θα αξιολογηθούν βάσει του αθροίσματος της επαγγελματικής και 

της διδακτικής προϋπηρεσίας τους. 

γ) 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 αιτήσεων. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή 

υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας. 

δ)Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο τομέα έπονται των λοιπών υποψηφίων. 

ε) 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. 

2. Οι υποψήφιοι που είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων 

(Μητρώο Β΄) του ΕΟΠΠΕΠ  θα προηγούνται των λοιπών, ανά ειδικότητα, υποψηφίων. 

 

 

Η. Η  παράλληλη απασχόληση του ιδίου υποψηφίου σε περισσότερες από μία Σχολές, οι οποίες 

εποπτεύονται από το Υ.Ν.Α, επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις που δεν επαρκούν οι λοιποί, κατά 

ειδικότητα, υποψήφιοι. 

Οι ιδιοκτήτες Φροντιστηρίων καθώς και όσοι διδάσκουν σε αυτά, εφόσον προσλαμβάνονται, δεν 

μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία εάν προηγουμένως δεν αναστείλουν τη λειτουργία των  

Φροντιστηρίων ή δεν παραιτηθούν, αντιστοίχως. 

H σύμβαση εργασίας θα υπογράφεται μόνο εφόσον ο προσλαμβανόμενος δύναται να καλύψει το 

σύνολο ωρών που του ανατίθενται, σύμφωνα με τα προγράμματα εκπαίδευσης της Σχολής.  
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Θ. 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. 1599/88, δεν υπογράφεται η σύμβαση εργασίας και προσλαμβάνεται ο επόμενος από 

τον οικείο αξιολογικό πίνακα υποψηφίων. 

 

 

Ι. Προθεσμία: 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, από την επόμενη της  

τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο ή της ανάρτησης της σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του 

Προγράμματος "ΔΙΑΥΓΕΙΑ"( Αναζήτηση: Ανά είδος απόφασης/ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ), ήτοι μέχρι και την          

13–11–2013, να υποβάλλουν ή αποστείλουν "ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή EXPRESS" στη 

ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ (Ευριπίδου 33, 185 32 ΠΕΙΡΑΙΑΣ) αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά και 

τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ. (Για το εμπρόθεσμο της αίτησης 

λαμβάνεται υπόψη είτε ο αριθμός πρωτ. που έλαβε, εάν υποβλήθηκε στη Γραμματεία της Σχολής , είτε,  

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. 

Aντίγραφο ανακοίνωσης αποστέλλεται σε ΠΕΑΘΕΝ, ΠΕΠΕΝ, ΠΕΣΠΕΝ, στη ΥΝΑ/ΓΔΔΥ/ΔΟ-Γ’, και 

τοιχοκολλάται στο Κατάστημα της Σχολής και στο Δημοτικό Κατάστημα Πειραιά. Επίσης αναρτάται στην 

ιστοσελίδα του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» http://et.diavgeia.gov.gr/f/nautilias (Αναζήτηση: Ανά είδος 

απόφασης/ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.yen.gr  

Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στην ορθή συμπλήρωση της αίτησης 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. 

 

 

ΙΑ.  Επικοινωνία: 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 

210/4220713 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς επίσης και στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.yen.gr. 

 

 

                  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

 

 

                Υποπλοίαρχος Λ.Σ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Ευάγγελος 
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