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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟY ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΙΔΟΧ)
ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΟΗΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) του Ν. 3142/1955 «Περί Πλοηγικής Υπηρεσίας» (Α΄43) και ειδικότερα του άρθρου 11 παρ.2, όπως
αυτή συμπληρώθηκε και ισχύει,
β) του Β.Δ. της 28 Ιαν./26 Φεβρ. 1958 (αναδημ . 29 Μαρτίου 1958) «Περί εκτελέσεως του
Ν.3142/1955 περί Πλοηγικής Υπηρεσίας» (Α΄61),
γ) του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων
διοίκησης» (Α 28), όπως ισχύει,
δ) της Π.Υ.Σ 33/27-12-2006 «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο δημόσιο Τομέα» (Α΄280), όπως
ισχύει, η ισχύς της οποίας παρατάθηκε με τις διατάξεις της Π.Υ.Σ 49/23-12-2019 (ΦΕΚ Α΄213)
ε)της αριθ. Μ.8414.6/16/2008/18-11-2008 Απόφασης ΥΕΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠ/ΠΥ,
στ) της αριθ. Μ.8414.6/17/2008/18-11-2008 Απόφασης ΥΕΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠ/ΠΥ,
ζ) του Π.Δ. 70/2015/22-09-2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων .......... Ανασύσταση του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής»
(Α΄114),
η) του άρθρου εξηκοστού έβδομου της από 30-03-2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου που
δημοσιεύθηκε (Α΄75),
θ) του Π.Δ 141/2017«Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄180),
ι) του Π.Δ 81/2019 «Σύσταση , συγχώνευση , μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός
των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων » (Α΄119),
ια) του Π.Δ 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης , Υπουργών , Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» (Α΄121),
ιβ) το ΠΔ 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Α΄26),
ιγ) του άρθρου 90 του Π.Δ 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» (Α΄98)

ιδ) Την Αρ. Πρωτ. 3161.22/24685/2020/27-04-2020 (ΦΕΚ 1704 Β΄/06-05-2020) ΑΠΟΦΑΣΗ κ. κ ΥΠΟΥΡΓΩΝ
EΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΔΑ:9Ι1Θ4653ΠΩ-Ο4Τ).
2. Την Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ. ΕΓΚΡ./54/5473/06-03-2019 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2
παρ.1 της Π.Υ.Σ 33/2006.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη ενός (01) έκτακτου Πλοηγού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
(ΙΔΟΧ)-σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 3142/1955 (Α΄43), όπως αυτή
συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 3709/2008 (Α΄213), όπως το πρώτο εδάφιο αυτής
αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 101 του Ν. 4504/2017 (ΦΕΚ Α΄184), καθώς και των διατάξεων
της παρ. 2 περ. (θ) του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α'28), όπως ισχύει - για χρονικό διάστημα έως οκτώ
(08) μήνες, για την κάλυψη εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών στον Πλοηγικό Σταθμό Καβάλας, που εδρεύει
στην Καβάλα, πιο συγκεκριμένα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α΄) με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (γενικά και τυπικά)
προσόντα και λοιπά κριτήρια (βλ. ΠΙΝΑΚΕΣ Β΄ και Γ΄):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΔΡΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΛΟΗΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΚΑΒΑΛΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Αρχιπλοηγών- πλοηγών

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
08 μήνες

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ
01

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Οι υποψήφιοι πρέπει:
1. α) Να είναι Έλληνες πολίτες καθώς και πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών ΕΟΧ- ΕΖΕΣ.
β) Για όσους έχουν αποκτήσει την Ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση πρέπει να έχει παρέλθει ένα
(01) τουλάχιστον έτος από την απόκτηση της, μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής
αιτήσεων.
γ) Για τους πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών ΕΟΧ- ΕΖΕΣ απαιτείται η
γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων τους, η οποία
αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β1 σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο Π.Δ 363/1998 (Α΄242).
2. Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
3. α) Να μην έχουν καταδικαστεί για ειδικά ναυτικά αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 205 έως και
239 του Ν.187/1973 «Περί Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου».
β) Να μην τους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή από τα ΠΣΕΝ, ή να εκκρεμεί υπόθεση σε αυτά που τους
αφορά.
γ) Να μην έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε βαθμό (1) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης κακουργήματος
σε οποιαδήποτε ποινή, (2) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης των αδικημάτων: ανυποταξίας, λιποταξίας,
προσβολής του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, προσβολής κατά της πολιτειακής εξουσίας
προσβολή κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξης, κιβδηλείας,
ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης, ανθρωποκτονίας (εκτός της
προερχόμενης από αμέλεια), επαιτείας, αλητείας, καταπίεσης, περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας,
παράνομης αλιείας, κλοπής, υπεξαίρεσης( κοινής και στην Υπηρεσία), εκβίασης, απάτης, πλαστογραφίας,
δωροδοκίας ή δωροληψίας, απιστίας περί την Υπηρεσία, παράβασης καθήκοντος, συκοφαντικής
δυσφήμησης, οποιουδήποτε κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της
γενετήσιας ζωής, (3) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης οποιουδήποτε άλλου ποινικού αδικήματος σε ποινή
φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών.

δ) Να μην διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι για τα αδικήματα της περίπτωσης (γ).
ε) Να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε
για την στέρηση τους.
στ) Να είναι σωματικά και πνευματικά υγιείς.
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ΄ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Απαιτούμενα προσόντα για έκτακτους πλοηγούς.
α) Να είναι κάτοχοι διπλώματος Πλοιάρχου Α΄ Τάξης Ε.Ν. (παρ.2 αρθρου 11 Ν. 3142/1955 ΦΕΚ 43 Α΄)
β) Οι υποψήφιοι έκτακτοι Αρχιπλοηγοί-Πλοηγοί πρέπει να μην έχουν υπερβεί το εξηκοστό (60) έτος της
ηλικίας τους μέχρι 31-12-2020.

Για την ειδικότητα τoυ Πλοηγού δύνανται να διοριστούν συνταξιούχοι του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου
(Ν.Α.Τ.) , οι οποίοι κατείχαν προς συνταξιοδότησης τους το απαιτούμενο δίπλωμα Πλοηγού κατά τα
οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 83 του Π.Δ 13/2018 (Α΄26) και να είναι σωματικά και πνευματικά υγιείς. Η
πρόσληψη συνταξιούχων επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που δεν επαρκούν οι λοιποί υποψήφιοι (εν
ενεργεία ναυτικοί).
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1. Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που πληρούν τα γενικά και τυπικά προσόντα των ανωτέρω
Κεφαλαίων Β΄ και Γ΄ αντίστοιχα καθορίζονται με βάση τον πίνακα Β΄ (Πίνακας βαθμολόγησης κριτηρίων )
της αρίθμ. 3161.22/24685/2020/27-04-2020 Άρθρο 1 περ. Γ (Κριτήρια αξιολόγησης ) παρ. 1 Απόφασης
Υπουργών Εσωτερικών – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΦΕΚ 1704 Β΄/06-05-2020).
2. Η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του Γραφείου Εύρεσης Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ) ,
η ημερομηνία έκδοσης της οποίας είναι εντός του χρονικού διαστήματος μεταξύ της ημερομηνίας
ανακοίνωσης της σχετικής πρόσκλησης από τον Πλοηγικό Σταθμό Καβάλας μέχρι και την παραλαβή των
αιτήσεων. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ή επίδειξης κάρτας ανεργίας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση σύμφωνα με υπόδειγμα της Αρ. Πρωτ.: 3161.22/24685/2020/27-04-2020 (ΦΕΚ 1704 Β΄/06-052020) Κοινής Υπουργικής Απόφασης.
2. Για τη ειδικότητα Πλοηγού απαιτείται δίπλωμα πλοιάρχου Α΄ Τάξης Ε.Ν.
3. Πρόσφατη βεβαίωση ΓΕΝΕ όταν αφορά άνεργο ναυτικό. Δεν γίνονται δεκτά Υ.Δ. ή κάρτα ανεργίας.
4. Πιστοποιητικό θαλάσσιας υπηρεσίας από Υπηρεσία Ναυτικών Μητρώων του Υ.ΝΑ.Ν.Π. ή επικυρωμένο
φωτοαντίγραφο Ν.Φ. όπου θα προκύπτει η θαλάσσια υπηρεσία σε πλοία μετά τη κτήση του
Αποδεικτικού Ναυτικής Ικανότητας.
5. Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 3 του κεφαλαίου Α΄ της Αρ. Πρωτ.:
3161.22/24685/2020/27-04-2020 (ΦΕΚ 1704 Β΄/06-05-2020).
6. Αντίγραφο πρόσφατου Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου από την ημερομηνία
κατάθεσης της αίτησης.
7. Βεβαίωση από τα Π.Σ.Ε.Ν περί μη υποβολής πειθαρχικής ποινής από αυτά ή ύπαρξης εκκρεμούς
υπόθεσης σε αυτά που τους αφορά.
8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή από τη
διαδικτυακή πύλη ermis.gov.gr ή gov.gr.
9. Πιστοποιητικό εντοπιότητας από την οικεία αρχή ή από τη διαδικτυακή πύλη ermis.gov.gr ή gov.gr. ή
βεβαίωση μονίμου κατοικίας.

10. Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ή διαβατηρίου από δημόσια αρχή.
11. α) Για τους εν ενεργεία ναυτικούς: Κάρτα υγείας (Ιατρικό Πιστοποιητικό προς ναυτολόγηση) σε ισχύ.
β) για τους συνταξιούχους, γνωμάτευση έκδοσης εντός του 2020 Δημόσιου Νοσοκομείου με την οποία
βεβαιώνεται η υγεία και η αρτιμέλεια του υποψηφίου. Η γνωμάτευση θα πρέπει να περιλαμβάνει
υποχρεωτικά εξέταση από καρδιολόγο, παθολόγο και οφθαλμίατρο.
12. Δυο (02) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής
Ακτοφυλακής (Α.Λ.Σ- ΕΛ.ΑΚΤ) και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής , στο Κατάστημα του
Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας, στα Λ/Τ και Λ/Φ περιοχής δικαιοδοσίας μας και σε Δημόσια
καταστήματα της περιοχής μας όπως: Δήμο Καβάλας, Περιφερειακή ενότητα Καβάλας, ΟΛΚ Α.Ε, Τελωνείο,
Επιβατικό Σταθμό Λιμένα, Παράρτημα Οίκου Ναύτου, Κ.Ε.Π. Καβάλας και να δημοσιευθεί αδαπάνως στα
τοπικά Μ.Μ.Ε. δύο (02) φορές τουλάχιστον.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Οι έχοντες τα παραπάνω προσόντα δύνανται να υποβάλλουν αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά,
αυτοπροσώπως, είτε με νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο, άτομο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες από 09:00 έως 15:00, ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας
/ Γραφείο Πλοηγικού Σταθμού (Αβέρωφ 01, Τ.Κ.: 65 403, Καβάλα, Πληροφορίες στο τηλ.: 2513-505420)
από την Τρίτη 12-05-2020 έως και την Πέμπτη 21-05-2020.
2. Κατά των αποφάσεων επιλογής του Προϊσταμένου του Πλοηγικού Σταθμού επιτρέπεται η άσκηση
ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (05) ημερών από τη γνωστοποίηση των σχετικών αποτελεσμάτων με
συστημένη αποστολή.

Ο Λιμενάρχης

Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Σταύρος
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