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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΙΔΟΧ) ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΟΗΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΤΡΑΣ
Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου εξηκοστού έβδομου της από 30.03.2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου που
δημοσιεύτηκε (Α΄ 75)
β. του ν.3142/1955 «Περί Πλοηγικής Υπηρεσίας» (Α΄ 43) και ειδικότερα της παραγράφου 2 του
άρθρου 11, όπως ισχύει,
γ. του β.δ. της 28 Ιαν./26 Φεβρ. 1958 (αναδημ. 29 Μαρτ. 1958) «περί εκτελέσεως του ν.3142/1955
περί Πλοηγικής Υπηρεσίας» (Α΄ 61),
δ. του ν.2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων
διοίκησης» (Α΄ 28), όπως ισχύει,
ε. του π.δ. 70/2015 «...... Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ......» (Α΄ 114),
στ. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180),
ζ. του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26),
η. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός
των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119),
θ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» (Α΄ 121),
ι. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98),
ια. της Π.Υ.Σ. 33/27-12-2006 «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (Α΄ 280),
όπως ισχύει, όπως παρατάθηκε με την Π.Υ.Σ. 49/23-12-2019 (Α΄ 213),
ιβ. της αρ. πρ. Μ.8414.6/16/2008/18-11-2008 απόφασης ΥΕΝΑΝΠ /ΓΓΛΛΠ / ΠΛΟΗΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ,
ιγ. της αρ. πρ. Μ.8414.6/17/2008/18-11-2008 απόφασης ΥΕΝΑΝΠ / ΓΓΛΛΠ / ΠΛΟΗΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ,
2. Την αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./54/5473/06-03-2019 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.
1 της Π.Υ.Σ. 33/2006,
3. Την αριθμ. 05/01-04-2020 (θέμα μονό) γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πλοηγικής Υπηρεσίας, οποία
εγκρίθηκε αρμοδίως από τον κ. Γενικό Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών
Επενδύσεων (ΓΓΛΛΠΝΕ),
4. Την αρ. πρ. 3161.22/24685/2020/27-04-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών - Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα: «Πρόσληψη έκτακτου ναυτικού προσωπικού για κάλυψη
εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών των Πλοηγικών Σταθμών», η οποία δημοσιεύτηκε στο τεύχος Β’
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1704/06-05-2020 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με
ΑΔΑ: 9Ι1Θ4653ΠΩ-04Τ.
5. Την αρ. πρ. 3161.22/26341/2020/06-05-2020 γνωστοποίηση θέσεων και δημοσίευσης ΚΥΑ
ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΠΥ Α’.
6. Την αρ. πρ. 3140.21/2224/2020/11-05-2020 Ανακοίνωση Σύμβασης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) έκτακτου ναυτικού προσωπικού Πλοηγικού Σταθμού Πάτρας.
7. Την τροποποίηση της Αρ. Πρωτ: 3161.22/24685/2020/27-04-2020 (ΦΕΚ 1704 Β΄/06-05-2020)
απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών - Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΑΔΑ:9Ι1Θ4653ΠΩ- Ο4Τ)
με
Αρ.
Πρωτ
:3162.22/29409/2020/19-05-2020
(ΦΕΚ
1996
Β΄/25-05-2020
ΚΥΑ
ΑΔΑ:ΩΓΘΠ4653ΠΩ-Φ18)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την παράταση διαδικασιών πρόσληψης εκτάκτου ναυτικού προσωπικού 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 (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 αναγκών πλοήγησης πλοίων στον Πλοηγικό
Σταθμό Πάτρας που εδρεύει στην Πάτρα και συγκεκριμένα των εξής ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα,
διάρκεια σύμβασης και αριθμού ατόμων (Βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α΄) με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και
τυχόν πρόσθετα) προσόντα (Βλ. ΠΙΝΑΚΕΣ Β,Γ):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΔΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

ΠΛΟΗΓΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΠΛΟΗΓΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΤΡΑΣ

ΠΑΤΡΑ

ΑΡΧΙΠΛΟΗΓΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ
ΠΛΟΗΓΙΔΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

01

8 ΜΗΝΕΣ

01

ΠΑΤΡΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (Ανά ειδικότητα/ θέση)
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΥΠΙΚΑ/ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α) Δίπλωμα Πλοιάρχου Α΄ τάξης Ε.Ν., ( [παρ. 2 του άρθρου 11 του
ν. 3142/1955 (Α΄ 43)].
Πλοηγών
β) Να μην έχουν υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας τους μέχρι και
την 31-12-2020.
α) ναυτικό φυλλάδιο σε ισχύ και αποδεικτικό ναυτικής
ικανότητας (Α.Ν.Ι.) σε ισχύ, Κυβερνήτη Α΄ ή Β’ ή Γ’ τάξης Ε.Ν., ή
Ναυκλήρου Ε.Ν. ή Κυβερνήτη ρυμουλκών [περ. β΄ της παρ. 5 του
άρθρου 83 του π.δ. 13/2018 (Α΄ 26)]
β) Να μην έχουν υπερβεί το 50ο έτος της ηλικίας τους μέχρι και
Κυβερνητών Πλοηγίδων
την 31-12-2020.

Προηγούνται από τους υποψήφιους κατά σειρά προτεραιότητας
οι κάτοχοι πτυχίου Κυβερνήτη Α΄ τάξης Ε.Ν..
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με πτυχίο
Κυβερνήτη Α΄ τάξης Ε.Ν..)
Πτυχίο Κυβερνήτη Β΄ τάξης Ε.Ν.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με πτυχίο
Κυβερνήτη Α΄ ή Β΄ τάξης Ε.Ν.)
Πτυχίου Κυβερνήτη Γ΄ τάξης Ε.Ν..
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με πτυχίο
Κυβερνήτη Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ τάξης Ε.Ν.)
Πτυχίο Κυβερνήτη ρυμουλκών
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Δ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με πτυχίο
Κυβερνήτη Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ τάξης Ε.Ν. ή Κυβερνήτη ρυμουλκών)
Πτυχίο Ναυκλήρου Ε.Ν.

Για τις ειδικότητες των Πλοηγών και Κυβερνητών πλοηγίδων δύνανται να διοριστούν συνταξιούχοι του
Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.), οι οποίοι κατείχαν προς συνταξιοδότησής τους το απαιτούμενο
κατά ειδικότητα δίπλωμα ή την απαιτούμενη κατά ειδικότητα ναυτική ικανότητα 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, κατά
ειδικότητα, υποψήφιοι.

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
1. Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που πληρούν τα γενικά και τυπικά προσόντα καθορίζεται με
βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
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ΠΙΝΑΚΑΣ Δ: ΛΟΙΠΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
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 οικείο Πλοηγικό Σταθμό μέχρι και την
ημερομηνία που ορίζεται ως καταληκτική για την παραλαβή των αιτήσεων. Αποκλείεται η απόδειξη
με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ή επίδειξης κάρτας ανεργίας.
3. Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για την κάλυψη των θέσεων του προς πρόσληψη ναυτικού
προσωπικού νοείται η διανυθείσα θαλάσσια υπηρεσία για τους μεν Πλοηγούς ως Πλοιάρχου Α΄
μετά την απόκτηση Διπλώματος Πλοιάρχου Α΄ Τάξης, για τους δε Κυβερνήτες η υπηρεσία σε θέση
Κυβερνήτη ή Ναύκληρου και Μηχανοδηγού αντίστοιχα μετά την κτήση του απαιτούμενου για την
άσκηση της ναυτικής ειδικότητάς τους αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας. Ο τρόπος υπολογισμού
της εμπειρίας για όλες τις ειδικότητες περιγράφεται αναλυτικά στον ανωτέρω πίνακα
βαθμολόγησης κριτηρίων (πίνακας Γ)
4. Για την οικογενειακή κατάσταση (πολύτεκνοι κατά την έννοια του ν.1910/1944 (Α’ 229) και
τρίτεκνοι κατά την έννοια του άρθρου 64 του ν.4590/2019 (Α’ 17)) ο αριθμός και η ηλικία των
τέκνων αποδεικνύεται με πρόσφατη έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, η
ημερομηνία έκδοσης του οποίου είναι εντός του χρονικού διαστήματος μεταξύ της ημερομηνίας
ανακοίνωσης της σχετικής πρόσκλησης από τον οικείο Πλοηγικό Σταθμό μέχρι και την
ημερομηνία που ορίζεται ως καταληκτική για την παραλαβή των αιτήσεων. Ειδικότερα για την
ηλικία των τέκνων, αυτή υπολογίζεται κατά την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού.
5. Εφόσον οι υποψήφιοι εμπίπτουν σε περισσότερες κατηγορίες οικογενειακής κατάστασης, οι
μονάδες υπολογίζονται αθροιστικά.
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Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΑ
Οι υποψήφιοι πρέπει:
1. α) Να είναι Έλληνες πολίτες καθώς και πολίτες Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών ΕΟΧ-ΕΖΕΣ.
β) 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.δ. 187/1973 «Περί Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α΄ 261).
β) Να μην τους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή από τα Πειθαρχικά Συμβούλια Εμπορικού Ναυτικού
(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 περ. 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.
Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1.
2.

Αίτηση σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.
Για την ειδικότητα Πλοηγών απαιτείται Δίπλωμα Πλοιάρχου Α΄ τάξης Ε.Ν., για την ειδικότητα των
Κυβερνητών πλοηγίδων ναυτικό φυλλάδιο σε ισχύ και αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας (Α.Ν.Ι.) σε
ισχύ, Κυβερνήτη Α΄ ή Β’ ή Γ’ τάξης Ε.Ν., ή Ναυκλήρου Ε.Ν. ή Κυβερνήτη ρυμουλκών.
3. Βεβαίωση ΓΕΝΕ όταν αφορά άνεργο ναυτικό. Δεν γίνονται δεκτά υπεύθυνες δηλώσεις ή κάρτα
ανεργίας.
4. Πιστοποιητικό θαλάσσιας υπηρεσίας από την Υπηρεσία Ναυτικών Μητρώων του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ) ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ναυτικού φυλλαδίου,
από τα οποία προκύπτει η θαλάσσια υπηρεσία σε πλοία μετά την κτήση του αντίστοιχου κατά
περίπτωση Αποδεικτικού Ναυτικής Ικανότητας.
5. Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 3 του Κεφαλαίου Α΄ της παρούσας.
6. Αντίγραφο πρόσφατου ποινικού μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου από την ημερομηνία
κατάθεσης της αίτησης.
7. Βεβαίωση από τα Πειθαρχικά Συμβούλια Εμπορικού Ναυτικού (ΠΣΕΝ) περί μη επιβολής 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
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.
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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. Δύο (02) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
Γ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ (www.hcg.gr) και στην
ιστοσελίδα του ΥΝΑΝΠ (www.ynanp.gr), στα Λιμενικά Καταστήματα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας
και των Α΄- Β΄- Γ΄ Λ/Τ/ Κ.Λ. Πάτρας, στα κτίρια Ο.Λ.ΠΑ., Δήμου Πατρέων και ΚΕΠ Πάτρας.
Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι έχοντες τα παραπάνω προσόντα και εφόσον δε συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα κωλύματα της παρ.
3 του κεφαλαίου Α, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά, σύμφωνα με το
υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής,
αυτοπροσώπως, είτε με νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και
από ώρας 09:00 έως 14:00, ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας
/ Πλοηγικό Σταθμό Πάτρας (Πληροφορίες: τηλ. 2613615444) από την Δευτέρα 25-05-2020 έως και την
03/06/2020 ημέρα Τετάρτη, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ / ΠΛΟΗΓΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΤΡΑΣ, Νέος Λιμένας Πατρών, ΤΚ 261 10. Στην περίπτωση συστημένης επιστολής για τη
διαπίστωση του εμπροθέσμου λαμβάνεται υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου ή της εταιρείας
ταχυμεταφοράς.

Ο Κεντρικός Λιμενάρχης Πάτρας

Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΜΑΤΟΥΛΑΣ Νικόλαος

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DESPOINA
CHRISTODOULOU
Ημερομηνία: 2020.05.27 10:06:25 EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Τόπος: ΠΑΤΡΑ
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ΑΙΤΗΣΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ
:
ΟΝΟΜΑ
:
ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ
:
ΟΝ. ΜΗΤΕΡΑΣ :
ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣ :
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣ :
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚ :
Α.Φ.Μ.
:
ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ :
Α.Δ.Τ.
:
ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
:

ΠΡΟΣ:
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ / ΠΛΟΗΓΙΚΟ
ΣΤΑΘΜΟ ΠΑΤΡΑΣ
Σας υποβάλλω συνημμένα τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά προκειμένου συμμετάσχω στη
διαδικασία επιλογής για την πρόσληψη
έκτακτου ναυτικού προσωπικού ειδικότητας
…………………………………… για χρονικό διάστημα
έως οκτώ (08) μήνες στον Πλοηγικό Σταθμό
Πάτρας.

Πάτρα, ………………………………….. 2020

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή στην διαδικασία για
Πρόσληψη εκτάκτου ναυτικού προσωπικού με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου (ΙΔΟΧ) έτους 2020

Ο/H ΑΙΤΩΝ/ΑΙΤΟΥΣΑ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ
α. Φωτοαντίγραφο Διπλώματος Πλοιάρχου Α΄ τάξης Ε.Ν.
για υποψήφιους Πλοηγούς
β. Ναυτικό φυλλάδιο σε ισχύ, όπου απαιτείται
γ. Αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας, όπου απαιτείται
δ. Πρόσφατη βεβαίωση ΓΕΝΕ όταν αφορά άνεργο ναυτικό.
ε. Πιστοποιητικό θαλάσσιας υπηρεσίας από την Υπηρεσία
Ναυτικών Μητρώων του ΥΝΑΝΠ ή Λιμενική Αρχή ή
επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ναυτικού φυλλαδίου,
από τα οποία προκύπτει η θαλάσσια υπηρεσία.
στ. Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
παρ. 3 του Κεφαλαίου Α
ζ. Αντίγραφο πρόσφατου ποινικού μητρώου
η. Βεβαίωση ΠΣΕΝ
θ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
ι. Πιστοποιητικό εντοπιότητας
ια. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου
ταυτότητας ή διαβατηρίου από δημόσια αρχή.
ιβ Κάρτα υγείας σε ισχύ για τους εν ενεργεία ναυτικούς,
για τους δε συνταξιούχους, γνωμάτευση έκδοσης εντός
του 2020 Δημόσιου Νοσοκομείου με την οποία
βεβαιώνεται η υγεία και η αρτιμέλεια του υποψηφίου.
ιγ. Δύο (02) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
Ιδ. Λοιπά δικαιολογητικά
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