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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΩΣΤΙΚΩΝ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
( ΔΣΕΝ / ΣΠΜ /  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ )

   A. Η ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ προτίθεται να προσλάβει για το εκπαιδευτικό έτος 2014-2015
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Β.Δ. 631/72,  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 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 το ΩΠ:231448/07-2014 εγκριτικό σήμα ΥΝΑ/ΓΔΔΥ/ΔΠΠ 2Ο

ωρομίσθιους καθηγητές για να διδάξουν μαθήματα της ειδικότητας ως εξής :              
          α) Μέχρι δύο (02) Πλοιάρχους Α’ Τάξης Ε.Ν.
          β) Μέχρι δύο (02) Πλοιάρχους Β’ Τάξης Ε.Ν.
          γ) Έναν (01) βοηθό πρακτικών εφαρμογών (Πλοίαρχος Γ’ Τάξης Ε.Ν. ή Ναύκληρος)
          δ) Έναν (01) ιατρό.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην πρόσληψη μέρους του αριθμού προσωπικού
που  προκηρύσσεται, σε  περίπτωση  μεταβολής  των  εκπαιδευτικών  αναγκών,  εφόσον
αιτιολογείται από τη ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, χωρίς αυτό να εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση
από τους υποψηφίους. 

Β.Οι υποψήφιοι πρέπει:
Οι υποψήφιοι, πέρα από τα ανωτέρω ειδικά προσόντα, 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.
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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 υπερβεί ημερολογιακά το 67ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία
λήξης υποβολής δικαιολογητικών για τη συγκεκριμένη προκήρυξη.

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

Γ1. 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  (Ιατροί):

         1. Δίπλωμα ή Πτυχίο ΑΕΙ 
         2. Ειδικές γνώσεις προσιδιάζουσες προς τα διδασκόμενα στη Σχολή μαθήματα κάθε
ειδικότητας κατάλληλα βεβαιούμενες με αποδεικτικά .
         3. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και  εγγραφή  ως μέλη σε Ιατρικό Σύλλογο.

Δ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

    Ι.  Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα κατωτέρω δικαιολογητικά σε ευκρινές φωτοαντίγραφο,
σύμφωνα  και με τα οριζόμενα στην  παράγραφο ΣΤ:

1. Αίτηση συμμετοχής και Βιογραφικό Σημείωμα .
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. Τίτλοι σπουδών, κατάλληλα πιστοποιητικά και διπλώματα. 
Οι  τίτλοι  σπουδών   από  Σχολές  της  αλλοδαπής  πρέπει  να  συνοδεύονται  από   πράξη
αναγνώρισης από το  ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α, ή το  Ι.Τ.Ε.  για την  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 και αντιστοιχίας.
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.».
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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.

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.
Οι  μεταπτυχιακοί  ή  διδακτορικοί  τίτλοι  σπουδών  που  χορηγούνται  από  εκπαιδευτικά
ιδρύματα  της  αλλοδαπής  γίνονται  δεκτοί  εφόσον  οι  υποψήφιοι  προσκομίσουν  ευκρινή
φωτοτυπία του διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος. 
Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην  αλλοδαπή  απαιτείται  και  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 .

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 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,  όσοι  υποψήφιοι  υποβάλλουν  αποφάσεις  αναγνώρισης
επαγγελματικών  προσόντων  ή  επαγγελματικής  ισοδυναμίας  τίτλων  τυπικής  ανώτατης
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».

4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/86 (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα I) στην
οποία  επί ποινή απόρριψης, θα αναφέρει  ότι:

 i)  Αποδέχεται όλους τους όρους της ανακοίνωσης. 
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ii) Εάν είναι συνταξιούχος και από ποιο φορέα λαμβάνει σύνταξη ή εάν είναι εργαζόμενος και
πού απασχολείται.

iii) Εάν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές,
καθώς και τα στοιχεία του Στρατολογικού Γραφείου στο οποίο υπάγεται.

iv )  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.

v)  Δεν είναι υπόδικος που έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για
πλημμέλημα της περίπτωσης iv, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.

vi) Δεν έχει στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά του δικαιώματα.

vii)  Δεν  τελεί  υπό  στερητική  δικαστική  συμπαράσταση  (πλήρη  ή  μερική),  υπό  επικουρική
δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις, καθώς και την
Εισαγγελία Πρωτοδικών στην οποία υπάγεται (Νομός, Δήμος, Κοινότητα)

v) 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 .

ΙΙ.  Επίσης   υποβάλλουν,  σε  ευκρινές  φωτοαντίγραφο,  κατά  περίπτωση  τα  κατωτέρω
διακαιολογητικά  :
       1. Αποδεικτικά επαγγελματικής προϋπηρεσίας κατά περίπτωση.
       2.Φωτοαντίγραφο Ναυτικού Φυλλαδίου, προκειμένου για εν ενεργεία Ναυτικούς 
       «σελίδες με στοιχεία ναυτικού και τελευταία απόλυση».
      3. Μηχανογραφικό  δελτίο θαλάσσιας Υπηρεσίας
      4. Βεβαίωση εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας στη Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση, 
         εφόσον υπάρχει.    
     5. Τα πιστοποιητικά Υπηρεσίας (εφόσον υπάρχουν) να είναι θεωρημένα από 
         Ελληνική ή Προξενική Λιμενική Λιμενική Αρχή.
     6. Άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος 
     7. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου.

Ε. Η επαγγελματική δραστηριότητα:

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 και αποδεικνύεται:

α)  Για μισθωτούς του δημοσίου τομέα:
 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια

της ασφάλισης και
  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.
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Εναλλακτικά,  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, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια

της ασφάλισης και
  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.

 Βεβαίωση του εργοδότη για το είδος και τη 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 χρονική διάρκεια της απασχόλησής του. Εάν
δεν υφίσταται πλέον ο εργοδότης αρκεί η προαναφερόμενη Βεβαίωση του οικείου
ασφαλιστικού φορέα και Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου.

Ειδικότερα  σε  κάθε  περίπτωση  διδακτικής  προϋπηρεσίας,  προκειμένου  αυτή  να
προσμετρηθεί, πρέπει 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, 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,  που
καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εμπειρίας το οποίο πρέπει να είναι
συναφές με το αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται.

   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.

Όταν  η  εμπειρία  έχει  αποκτηθεί  στην  αλλοδαπή  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:
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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.

2. 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 πτυχιούχους της Νομικής που είναι δικηγόροι ή ασχολούνται
με την πρακτική  άσκηση για την απόκτηση της άδειας δικηγόρου.
Οι πτυχιούχοι της Νομικής που είναι δικηγόροι ή ασχολούνται με την πρακτική άσκηση για
την απόκτηση της
άδειας δικηγόρου, προκειμένου να αποδείξουν εμπειρία πρέπει να προσκομίσουν:
(1) Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου από το οποίο να προκύπτει, πότε ο
δικηγόρος απέκτησε την ιδιότητα του ασκούμενου και πότε αυτή του δικηγόρου.
(2)  Βεβαίωση  του  Ταμείου  Νομικών  από  την  οποία  να  προκύπτει  πότε  ο  υποψήφιος
ασφαλίστηκε ως δικηγόρος ή ενδεχομένως και ως ασκούμενος (δεδομένου ότι η ασφάλιση
των ασκουμένων είναι προαιρετική).
(3)  Ευκρινή φωτοαντίγραφα  των  πρωτοτύπων  ή  των  ακριβών αντιγράφων των  ετήσιων
«καταστάσεων  παραστάσεων  στα  Δικαστήρια»  και  των  «καταστάσεων  προεισπράξεων
συμβολαίων»  μέχρι  την  ημέρα  υποβολής  της  αίτησης  συμμετοχής  του  υποψηφίου  στο
διαγωνισμό.  Η  προσκόμιση  των  ανωτέρω  καταστάσεων  είναι  ενδεικτική  και  αρκεί  να
αναφέρεται σε αυτές έστω και μία μόνο παράσταση στα Δικαστήρια ή ένα μόνο συμβόλαιο
κατ’  έτος.  Μόνο  δε  για  τα  έτη  κατά  τα  οποία  ο  δικηγόρος  θα  εμφανίζει  μηδενική
απασχόληση (καμία απολύτως παράσταση και κανένα συμβόλαιο) δεν θα προσμετρείται
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χρόνος  εμπειρίας.  Οι  έμμισθοι  δικηγόροι,  εφόσον  τυχόν  αυτοί  δεν  πραγματοποιούν
παραστάσεις  στα  δικαστήρια  και  δε  συντάσσουν  συμβόλαια  πελατών  τους,  επί  όσον
τουλάχιστον  χρόνο  είναι  έμμισθοι  προσκομίζουν  βεβαίωση  του  φορέα  στον  οποίο
εργάζονται  ως  έμμισθοι  είτε  αυτός  είναι  δημόσιος  είτε  ιδιωτικός,  από  την  οποία  να
προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της δικηγορικής υπηρεσίας που προσφέρουν και
ο τρόπος πληρωμής τους.
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:
(α)  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
(β)  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 μετάτην 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.

3. Επισημάνσεις σχετικά με τον υπολογισμό της εμπειρίας και λοιπές διευκρινίσεις.
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 δε λαμβάνεται υπόψη και αφαιρείται.
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
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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).

4. 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. Ειδικότερα  όσον  αφορά  στην  διδακτική  προϋπηρεσία  στις  Ακαδημίες
Εμπορικού  Ναυτικού  (ΑΕΝ)  για  την  αναγωγή  της  μερικής  απασχόλησης  ΕΕΠ  σε  πλήρη
απασχόληση, λαμβάνονται υπόψη, ως υποχρεωτικό ωράριο, οι δεκαέξι (16) ώρες. 
5. Όταν ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία, τόσο για τους μισθωτούς όσο και τους ελεύθερους
επαγγελματίες, πρέπει από τα αντίστοιχα παραπάνω δικαιολογητικά να προκύπτει η ζητούμενη
εξειδικευμένη εμπειρία.
6.  Για ειδικότητα που αποκτήθηκε με λήψη του αντίστοιχου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού
τίτλου, αξιολογείται η προϋπηρεσία μετά την απόκτηση του τίτλου αυτού.
7. 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.

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 208/27.09.2013/τ.Α’),  από την 27.09.2013
και μετά, η μετάφραση ξενόγλωσσου εγγράφου από δικηγόρο γίνεται δεκτή μόνον εφόσον ο
δικηγόρος  βεβαιώνει  ότι ο ίδιος  έχει επαρκή γνώση  της γλώσσας από και προς την οποία
μετέφρασε.
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  –  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
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Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  του  Υπουργείου  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων,  ιατρική
γνωμάτευση που φέρει θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή ιατρό).

 Ζ. Τρόπος κατάταξης υποψηφίων :
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.
Υποψήφιοι λοιπών μαθημάτων θα αξιολογηθούν βάσει του αθροίσματος της επαγγελματικής
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. 
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.
Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο τομέα έπονται των λοιπών υποψηφίων. 
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.

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 ,
κατά ειδικότητα,   υποψήφιοι .
Οι ιδιοκτήτες Φροντιστηρίων καθώς και όσοι διδάσκουν σε αυτά, εφόσον προσλαμβάνονται,
δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία εάν  προηγουμένως  δεν αναστείλουν την 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. 

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 " του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου,   ήτοι
μέχρι και την 13/08/2014,  να υποβάλλουν ή αποστείλουν " ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή
EXPRESS "  στη ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τ.Κ. 57004) αίτηση
με  τα  σχετικά  δικαιολογητικά  και  τα  προβλεπόμενα  κατά  περίπτωση  πιστοποιητικά,
βεβαιώσεις κ.λ.π. (Λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία της σφραγίδας του Ταχυδρομείου με την
ένδειξη ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή  EXPRESS) 

Περίληψη  της  ανακοίνωσης  δημοσιεύεται  σε  δύο  ημερήσιες  ή  εβδομαδιαίες  τοπικές
εφημερίδες του Νομού Θεσσαλονίκης.
Aντίγραφο  ανακοίνωσης αποστέλλεται σε ΠΕΠΕΝ, ΠΕΜΕΝ, ΠΕΜΜΕΚΕΝ, ΠΝΟ και Ε.Ε.Ε στη
ΥΝΑ/ΓΔΔΥ/ΔΟ-Γ’  και  τοιχοκολλάται στο Κατάστημα της  ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ     και  στο
Δημοτικό Κατάστημα Ν. Μηχανιώνας. Επίσης αναρτάται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος
ΔΙΑΥΓΕΙΑ  του  Υπουργείου  Ναυτιλίας  και  Αιγαίου  (Αναζήτηση:  :   Ανά  είδος/  Πράξεις
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Οργανωτικού  και  Διοικητικού  Περιεχομένου/Προκήρυξη  πλήρωσης  θέσεων )  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.

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

ΙΑ.  Επικοινωνία:
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα:
2392034200  κατά  τις  εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες,  καθώς  επίσης  και  στην  ηλεκτρονική
διεύθυνση www  .  yen  .  gr.

                                                                                    Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

              ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ Λ.Σ.  ΒΑΡΕΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
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):

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(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:

i) Αποδέχομαι όλους τους όρους της προκήρυξης. 

ii) -Είμαι συνταξιούχος και λαμβάνω σύνταξη από (συμπληρώνεται υποχρεωτικά ο  τίτλος
φορέα)…………………………………    

   - Είμαι εργαζόμενος και απασχολούμαι (συμπληρώνεται υποχρεωτικά η θέση εργασίας)
…………………………………………   

- Δεν είμαι εργαζόμενος ή συνταξιούχος .
       (ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΜΕ  x Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ)

iii) (Αφορά τους άνδρες υποψηφίους)
 - Έχω εκπληρώσει τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις .                                                   
 - Έχω απαλλαγεί νόμιμα από τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις. 
   (ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΜΕ x Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ)

-  Υπάγομαι  στο  Στρατολογικό  Γραφείο...................................................  (συμπληρώνεται
υποχρεωτικά).

  (Συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα)

iv ) Δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση
(κοινή ή στην υπηρεσία),  απάτη, εκβίαση,  πλαστογραφία,  απιστία δικηγόρου,  δωροδοκία,
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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.

v) Δεν είμαι υπόδικος που έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για
πλημμέλημα της περίπτωσης iv, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.

vi) Δεν έχω στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά μου δικαιώματα. 

vii) Δεν τελώ υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική),  υπό επικουρική
δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. 

 -  Υπάγομαι  στην  Εισαγγελία  Πρωτοδικών  (τόπου  γέννησης)…………………………....
(συμπληρώνεται υποχρεωτικά).

                                                                                                     

                     viii)   - Δεν έχω την ιδιότητα του Δημοσίου Υπαλλήλου.    

  

                             

        - 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 .        

       (ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΜΕ x Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ)

(4)
   

                                                                                                                         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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