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ΡΟΣ: Αποδζκτεσ Ρίνακα Διανομισ

ΘΕΜΑ: «Ρροκιρυξθ για τθν πλιρωςθ, με επιλογι, πζντε (05) κενϊν οργανικϊν κζςεων μόνιμου
προςωπικοφ ναυτικϊν ειδικοτιτων του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ»

ΑΡΟΦΑΣΘ -ΡΟΚΘΥΞΘ
ΟΙ ΥΡΟΥΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΘΣΙΩΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ

Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ :
α) των άρκρων 7 και 12 του ν. 3142/1955 «Περί Πλοθγικισ Τπθρεςίασ» (Αϋ43), ωσ ιςχφουν, μετά τισ
τροποποιιςεισ του άρκρου 101 του ν.4504/2017 «Δια βίου εκπαίδευςθ προςωπικοφ Τπουργείου
Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ…… για τα λιμενικά ζργα και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ184),
β) των άρκρων 2 παρ. 2, 6 και 23 του ν.1400/1983 «Σροποποίθςθ και ςυμπλιρωςθ υπαλλθλικϊν
διατάξεων» (Α’ 156), ωσ ιςχφει,
γ) του άρκρου 14 παρ. 2 περ. κ του ν. 2190/94 «φςταςθ ανεξάρτθτθσ αρχισ για τθν επιλογι
προςωπικοφ κ.λ.π.» (Αϋ28), ωσ ιςχφει,
δ) του ν. 2690/1999 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 45),
ωσ ιςχφει,
ε) του ν. 3528/2007 «Κφρωςθ του Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοςίων Πολιτικϊν Διοικθτικϊν
Τπαλλιλων και Τπαλλιλων ΝΠΔΔ» (Αϋ26), ωσ ιςχφει,
ςτ) τισ διατάξεισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 28 του ν.4305/2014 (Αϋ237), όπωσ αντικαταςτάκθκαν με
αυτζσ τθσ παρ. 4 του άρκρου 26 ν.4440/2016 (224 Αϋ)
η) του π.δ. 13/2018 «Οργανιςμόσ Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ» (Αϋ26), ωσ
ιςχφει,
θ) του π.δ.141/2017 «Οργανιςμόσ Τπουργείου Εςωτερικϊν» (Αϋ 180), ωσ ιςχφει,
κ) του π.δ. 70/2015 «Αναςφςταςθ των Τπουργείων…..Αναςφςταςθ του Τπουργείου Ναυτιλίασ
και Αιγαίου και μετονομαςία του ςε Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ…….» (Αϋ114)
ι) του π.δ. 83/2019 «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Τπουργϊν, Αναπλθρωτϊν
Τπουργϊν και Τφυπουργϊν» (Αϋ121)
2. Σθν αρικμ. 2901.1/56595/26-7-2019 απόφαςθ του Πρωκυπουργοφ και του Τπουργοφ Ναυτιλίασ
και Νθςιωτικισ Πολιτικισ με κζμα «Ανάκεςθ κακθκόντων Μετακλθτοφ Γενικοφ Γραμματζα
Λιμζνων, Λιμενικισ Πολιτικισ και Ναυτιλιακϊν Επενδφςεων, του Τπουργείου Ναυτιλίασ και
Νθςιωτικισ Πολιτικισ» (Τ.Ο.Δ.Δ.515), με ΑΔΑ : ΩΙΩΔ4653ΠΩ-ΝΨ0,
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3.

4.

5.

6.

Σθν αρικμ.2903.5/92965/2019/31-12-2019 απόφαςθ Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ
Πολιτικισ με κζμα «Τπαγωγι υπθρεςιϊν και μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων ςτουσ Γενικοφσ
Γραμματείσ, Λιμζνων Λιμενικισ Πολιτικισ και Ναυτιλιακϊν Επενδφςεων, Αιγαίου και Νθςιωτικισ
Πολιτικισ και ςε υπθρεςιακά όργανα του Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ»
(Βϋ5056)
Σθν αρικμ. 2901.03/27128/2018/13-4-2018 απόφαςθ Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ
Πολιτικισ με κζμα «Κατανομι οργανικϊν κζςεων πολιτικοφ προςωπικοφ ςε οργανικζσ μονάδεσ
του Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, πλθν Γενικισ Γραμματείασ Αιγαίου και
Νθςιωτικισ Πολιτικισ» (ΑΔΑ : 63ΧΤ4653ΠΩ-ΕΝ8), ωσ ιςχφει μετά τθν τροποποίθςι τθσ κατά το
μζροσ που αφορά ςτθν κατανομι των οργανικϊν κζςεων του ναυτικοφ προςωπικοφ των
Πλοθγικϊν τακμϊν, με τθν αρικμ. 2901.3/14971/2019/26-02-2019 απόφαςθ Τπουργοφ
Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ (Βϋ681 ϋ και ΑΔΑ : 62Κ64653ΠΩ-9ΟΕ) και τθν αρικμ.
2901.3/88851/2019/10-12-2019, όμοια, ( Βϋ4811 και ΑΔΑ : Ω25Δ4653ΠΩ-2ΚΦ).
Σθν αρικμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./57/42677/06-5-2020 εγκριτικι απόφαςθ τθσ Επιτροπισ του άρκρου
2 παρ. 1 τθσ ΠΤ 33/2006, ωσ ιςχφει και το αρικμ. 2/88725/16-12-2019 ζγγραφο του Τπουργείου
Οικονομικϊν/Γεν. Γραμμ. Δθμος/κισ Πολιτικισ/Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ/Γεν.Δνςθ
Δθμος/κισ Πολιτικισ και Προχπολογιςμοφ/Δνςθ Προχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ,
Σθ γνωμοδότθςθ του υμβουλίου Πλοθγικισ Τπθρεςίασ τθσ αρικμ. 11/29-11-2019 ςυνεδρίαςισ
του, όπωσ εγκρίκθκε αρμοδίωσ
και το αρικμ. 3162.1/27404/2020/12-5-2020 ζγγραφο
ΤΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΠΤ βϋ , με τθ ςυνθμμζνθ ς’αυτό Α/Α 1/13-12-2019 ανάλθψθ δζςμευςθσ ςε
βάροσ του Προχπολογιςμοφ Κεφαλαίου Πλοθγικισ Τπθρεςίασ ζτουσ 2020.
ΑΡΟΦΑΣΙΗΟΥΜΕ - ΡΟΚΘΥΣΣΟΥΜΕ

Σθν πλιρωςθ, με επιλογι, πζντε (05) κενϊν οργανικϊν κζςεων μόνιμου προςωπικοφ ναυτικϊν
ειδικοτιτων του Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, ωσ εξισ :
α) Για τον Ρλοθγικό Στακμό Θεςςαλονίκθσ :
- Μία (01) κζςθ του κλάδου Κυβερνθτϊν πλοθγίδων.
- Μία (01) κζςθ του κλάδου Μθχανοδθγϊν πλοθγίδων.
β) Για τον Ρλοθγικό Στακμό Θρακλείου :
- Μία (01) κζςθ του κλάδου Κυβερνθτϊν πλοθγίδων.
- Μία (01) κζςθ του κλάδου Μθχανοδθγϊν πλοθγίδων.
γ) Για τον Ρλοθγικό Στακμό Λαυρίου :
Μία (01) κζςθ του κλάδου Κυβερνθτϊν πλοθγίδων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΓΕΝΙΚΑ ΡΟΣΟΝΤΑ ΡΟΣΛΘΨΘΣ
Οι υποψιφιοι πρζπει:
1. α) Να είναι Ζλλθνεσ πολίτεσ κακϊσ και πολίτεσ Κρατϊν-Μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ ϋΕνωςθσ και
των κρατϊν ΕΟΧ-ΕΗΕ.
β) Για τουσ πολίτεσ Κρατϊν-Μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ ϋΕνωςθσ και των κρατϊν ΕΟΧ-ΕΗΕ
απαιτείται θ γνϊςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ ςε βακμό επαρκι για τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ, θ
οποία αποδεικνφεται με Πιςτοποιθτικό Ελλθνομάκειασ επιπζδου τουλάχιςτον Β1 ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο π.δ. 363/1998 (Αϋ 242).
Γίνονται επίςθσ δεκτοί, για πλιρωςθ των προκθρυςςομζνων κζςεων, Βορειοθπειρϊτεσ, Κφπριοι
Ομογενείσ και Ομογενείσ αλλοδαποί, που προζρχονται από τθν Κωνςταντινοφπολθ και από τα νθςιά
Κμβρο και Σζνεδο, χωρίσ να απαιτείται πιςτοποιθτικό ελλθνικισ ικαγζνειασ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ
ιδιότθτά τουσ ωσ Ελλινων κατά το γζνοσ και τθ ςυνείδθςθ αποδεικνφεται με άλλουσ τρόπουσ (Ν.Δ.
3832/1958, ωσ ιςχφει).
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2. Να είναι θλικίασ μζχρι πενιντα 50 ετϊν, δθλαδι να ζχουν γεννθκεί από 01/01/1970 και μετά.
3. Να ζχουν τθν υγεία και φυςικι καταλλθλότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ των
κακθκόντων τθσ κζςεωσ που προκθρφςςεται και κα πιςτοποιθκεί μετά από εξζταςι τουσ από τθν
Υγειονομικι Επιτροπι Απογεγραμμζνων Ναυτικϊν και Εργατϊν Θαλάςςθσ (ΥΕΑΝΕΘ).
4. Να μθν ζχουν κϊλυμα διοριςμοφ από αυτά που ορίηονται ςτα άρκρα 8 και 9 του Τπαλλθλικοφ
Κϊδικα (Ν. 3528/07) ωσ ιςχφει, ιτοι:
(α) Να μθν ζχουν καταδικαςτεί για κακοφργθμα και ςε οποιαδιποτε ποινι για κλοπι,
υπεξαίρεςθ (κοινι ι ςτθν υπθρεςία), απάτθ, εκβίαςθ, πλαςτογραφία, απιςτία δικθγόρου, δωροδοκία,
καταπίεςθ, απιςτία περί τθν υπθρεςία, παράβαςθ κακικοντοσ, κακ’ υποτροπι ςυκοφαντικι
δυςφιμθςθ, κακϊσ και για οποιοδιποτε ζγκλθμα κατά τθσ γενετιςιασ ελευκερίασ ι ζγκλθμα
οικονομικισ εκμετάλλευςθσ τθσ γενετιςιασ ηωισ.
(β) Να μθν είναι υπόδικοι που ζχουν παραπεμφκεί με τελεςίδικο βοφλευμα ι κατ’ άλλον
νόμιμο τρόπο για κακοφργθμα ι για πλθμμζλθμα τθσ περίπτωςθσ α, ζςτω και αν το αδίκθμα αυτό ζχει
παραγραφεί.
(γ) Να μθν ζχουν ςτερθκεί λόγω καταδίκθσ τα πολιτικά τουσ δικαιϊματα και για όςο χρόνο
διαρκεί θ ςτζρθςθ αυτι.
(δ) Να μθν τελοφν υπό ςτερθτικι δικαςτικι ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι μερικι), υπό επικουρικι
δικαςτικι ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι μερικι) και υπό τισ δφο αυτζσ καταςτάςεισ.
(ε) Να ζχει παρζλκει πενταετία από τυχόν απόλυςθ από κζςθ δθμόςιασ υπθρεςίασ ι Ο.Σ.Α. ι
άλλου Νομικοφ Προςϊπου του δθμόςιου τομζα, λόγω επιβολισ τθσ πεικαρχικισ ποινισ τθσ οριςτικισ
παφςθσ ι λόγω καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ για ςπουδαίο λόγο, οφειλόμενο ςε υπαιτιότθτα
του εργαηομζνου.
θμείωςθ: Θ ανικανότθτα προσ διοριςμό αίρεται μόνο με τθν ζκδοςθ του κατά το άρκρο 47 παρ. 1 του
υντάγματοσ διατάγματοσ που αίρει τισ ςυνζπειεσ τθσ ποινισ.
(ςτ) Οι άνδρεσ μζχρι τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων να ζχουν
εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ ι να ζχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτζσ.
Σο κϊλυμα τθσ μθ εκπλιρωςθσ των ςτρατιωτικϊν υποχρεϊςεων δεν ιςχφει για τουσ πολίτεσ Κράτουσ
Μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ ϋΕνωςθσ ςτο οποίο δεν προβλζπεται όμοιο κϊλυμα διοριςμοφ ι πρόςλθψθσ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΕΙΔΙΚΑ ΡΟΣΟΝΤΑ ΡΟΣΛΘΨΘΣ
Οι υποψιφιοι πρζπει, μζχρι τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων
ςυμμετοχισ, να κατζχουν τα ακόλουκα τυπικά προςόντα, όπωσ αυτά κακορίηονται από τισ οικείεσ
διατάξεισ των εδαφίων (β) και (γ) τθσ παρ. 5 του άρκρου 83 του π.δ. 13/2018 (26 Αϋ) :
 Για τον κλάδο Κυβερνθτϊν πλοθγίδων :
(α) Ναυτικό φυλλάδιο ςε ιςχφ και
(β) Αποδεικτικό ναυτικισ ικανότθτασ (ΑΝΙ) εκδοκζν κατά τισ διατάξεισ τθσ Δ STCW/ΜΑΝΙΛΑ
2010 ςε ιςχφ, Κυβερνιτθ Αϋ ι Βϋ ι Γϋ τάξθσ Ε.Ν. ι Ναυκλιρου Ε.Ν. ι Κυβερνιτθ
ρυμουλκϊν
 Για τον κλάδο Μθχανοδθγϊν πλοθγίδων :
(α) Ναυτικό φυλλάδιο ςε ιςχφ και
(β) Αποδεικτικό ναυτικισ ικανότθτασ (ΑΝΙ) εκδοκζν κατά τισ διατάξεισ τθσ Δ STCW/ΜΑΝΙΛΑ
2010 ςε ιςχφ, Μθχανοδθγοφ Αϋ ι Βϋ τάξθσ Ε.Ν.
Αποδεικτικά Ναυτικισ Ικανότθτασ (ΑΝΙ) ανϊτερα των απαιτουμζνων ςτθν παροφςα προκιρυξθ
δεν γίνονται δεκτά (τΕ 675/2001).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΥΡΟΒΟΛΘ ΑΙΤΘΣΕΩΝ - ΡΟΘΕΣΜΙΑ
Ι.
Οι ενδιαφερόμενοι, που κατζχουν τα απαιτοφμενα γενικά και ειδικά προςόντα, καλοφνται να
υποβάλουν για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο διαγωνιςμό, εμπρόκεςμα, τα εξισ δικαιολογθτικά:
1) Συμπλθρωμζνθ και υπογεγραμμζνθ αίτθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο
υπόδειγμα. Ανυπόγραφθ αίτθςθ δεν γίνεται δεκτι και θ υποψθφιότθτα απορρίπτεται, ενϊ ςε
περίπτωςθ που δεν υποβλθκεί αυτοπροςϊπωσ από τον ίδιο τον υποψιφιο, κακϊσ και ςε
περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ, κα πρζπει να φζρει και κεϊρθςθ για το γνιςιο τθσ
υπογραφισ του από οποιαδιποτε διοικθτικι αρχι ι Κζντρο Εξυπθρζτθςθσ Πολιτϊν (ΚΕΠ) ι
Αςτυνομικι ι Λιμενικι Αρχι.
Αίτθςθ υποψθφιότθτασ μπορεί να υποβλθκεί για ζωσ δφο εκ των προκθρυςςομζνων κζςεων. Θ
ςειρά προτίμθςθσ των κζςεων δθλϊνεται με τθν αίτθςθ.
2) Ευκρινζσ φωτοαντίγραφο των δφο όψεων του δελτίου ταυτότθτασ ι τθσ ςχετικισ προςωρινισ
βεβαίωςθσ τθσ αρμόδιασ αρχισ ι των κρίςιμων ςελίδων του διαβατθρίου (δθλ. αυτϊν όπου
αναφζρονται ο αρικμόσ και τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του κατόχου) ι των δφο όψεων τθσ άδειασ
οδιγθςθσ ι των κρίςιμων ςελίδων του ατομικοφ βιβλιαρίου υγείασ οποιουδιποτε αςφαλιςτικοφ
φορζα, εφόςον φζρουν ςχετικι φωτογραφία. Αν από αυτά δεν προκφπτει θ ακριβισ θμερομθνία
γεννιςεωσ πρζπει να προςκομιςκεί και πιςτοποιθτικό ι βεβαίωςθ γεννιςεωσ.
3) Δφο (02) πρόςφατεσ φωτογραφίεσ.
4) Ευκρινι φωτοαντίγραφα των
οριηομζνων ςτο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β (ΕΙΔΙΚΑ ΡΟΣΟΝΤΑ)
αποδεικτικϊν ναυτικισ ικανότθτασ (ΑΝΙ)
5) Ευκρινζσ φωτοαντίγραφο Ναυτικοφ Φυλλαδίου και ειδικότερα των ςελίδων με τα ςτοιχεία
του ναυτικοφ, κακϊσ και των ςελίδων που αποδεικνφουν καλάςςια υπθρεςία ςτθν περίπτωςθ
που αυτι δεν καταγράφεται ςτο μθχανογραφικό πίνακα καλάςςιασ υπθρεςίασ.
6) Συμπλθρωμζνθ και υπογεγραμμζνθ Υπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρου 8 του ν.1599/1986, ωσ
ιςχφει, ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο υπόδειγμα. Ανυπόγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ δεν γίνεται
δεκτι και θ υποψθφιότθτα απορρίπτεται, ενϊ ςε περίπτωςθ που δεν υποβλθκεί αυτοπροςϊπωσ
από τον ίδιο τον υποψιφιο, κακϊσ και ςε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ, κα πρζπει να
φζρει και κεϊρθςθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ του από οποιαδιποτε διοικθτικι αρχι ι Κζντρο
Εξυπθρζτθςθσ Πολιτϊν (ΚΕΠ) ι Αςτυνομικι ι Λιμενικι Αρχι.
7) Βεβαίωςθ από τθν οποία να προκφπτει ότι το ναυτικό φυλλάδιο είναι ςε ιςχφ, από
ΤΝΑΝΠ/ΔΝΕΡ 1ο (2ασ Μεραρχίασ 18, Πειραιάσ, 3οσ όροφοσ) ι από τισ κατά τόπον αρμόδιεσ
Λιμενικζσ Αρχζσ (Κεντρικά Λιμεναρχεία – Λιμεναρχεία).
ΙΙ. 1) Κάκε ενδιαφερόμενοσ καλείται να υποβάλει αίτθςθ ςυμμετοχισ, ςυνοδευόμενθ από τα
ανωτζρω αναφερόμενα απαραίτθτα δικαιολογθτικά, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ δεκαπζντε (15)
θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ τελευταίασ δθμοςίευςθσ τθσ περίλθψθσ τθσ παροφςασ
προκιρυξθσ ςτον Σφπο, θμερομθνία που κα ανακοινωκεί ςτουσ υποψθφίουσ, με ανάρτθςθ ςτο
κεντρικό κτίριο του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ (Ακτι Βαςιλειάδθ, Ρφλθ Ε1 – Ε2,
Ρειραιάσ), κακϊσ και ςτουσ διαδικτυακοφσ τόπουσ του ΥΝΑΝΡ (www.ynanp.gr) και του Α.Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ (www.hcg.gr),είτε αυτοπροςϊπωσ ι με νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο προσ τοφτο άτομο, κατά τισ
εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ, 10.00ϋ-14.00ϋ (γραφείο 102, 1οσ όροφοσ) είτε να αποςτείλει ταχυδρομικϊσ
επί αποδείξει (ΤΣΘΜΕΝΟ), ςτθν ταχυδρομικι διεφκυνςθ :
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ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΘΣΙΩΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ
Ακτι Βαςιλειάδθ
Ρφλθ Ε1 – Ε2
Τ.Κ.: 18510, ΡΕΙΑΙΑΣ
Με τθν ζνδειξθ επί του φακζλου:
ΑΙΤΘΣΘ ΓΙΑ ΤΘ ΘΕΣΘ …………………………………………………..

ε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ, το εμπρόκεςμο των αιτιςεων κρίνεται με βάςθ τθν
θμερομθνία τθσ ςφραγίδασ του ταχυδρομείου ι τθσ εταιρείασ ταχυμεταφοράσ που φζρει ο φάκελοσ
αποςτολισ, ο οποίοσ επιςυνάπτεται και παραμζνει με τθν αίτθςθ και τα λοιπά δικαιολογθτικά του
υποψθφίου.
2) Ειδικότερα,
(α) Οι ενδιαφερόμενοι, που αποδεδειγμζνα είναι ναυτολογθμζνοι ςε πλοία γραμμϊν εξωτερικοφ,
δφνανται να υποβάλουν ψθφιοποιθμζνα (ςκαναριςμζνα), μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, τθν
αίτθςθ ςυμμετοχισ, υπογεγραμμζνθ από τουσ ίδιουσ και κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ
από τον πλοίαρχο του πλοίου, ςυνοδευόμενθ από όλα τα ανωτζρω απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.
Ανυπόγραφθ αίτθςθ δεν γίνεται δεκτι και θ υποψθφιότθτα απορρίπτεται.
(β) Θ αίτθςθ ςυμμετοχισ, ςυνοδευόμενθ από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά υποβάλλεται,
αποκλειςτικά, ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ Διεφκυνςθσ Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν ddy@yna.gov.gr.,
το αργότερο ζωσ 11.59ϋ (ϊρα Ελλάδασ) τθσ θμζρασ λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ αιτιςεων.
Αιτιςεισ ςυμμετοχισ που περιζρχονται ςτθν ωσ άνω θλεκτρονικι διεφκυνςθ εντόσ ωραρίου εργαςίασ
τθσ Τπθρεςίασ (15.30ϋ ϊρα Ελλάδασ) πρωτοκολλοφνται αυκθμερόν, ειδάλλωσ πρωτοκολλοφνται τθν
επόμενθ εργάςιμθ θμζρα.
Σο εμπρόκεςμο των αιτιςεων κρίνεται με βάςθ τθν θμερομθνία και ϊρα τθσ θλεκτρονικισ ςιμανςθσ
υποβολισ, ενϊ κα πρζπει να είναι εμφανι τα θλεκτρονικά ςτοιχεία του αποςτολζα.
(γ) τθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου αυτισ, οι ενδιαφερόμενοι με τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ και τα
απαιτοφμενα δικαιολογθτικά κα πρζπει να υποβάλλουν ευκρινζσ φωτ/φο Ναυτικοφ Φυλλαδίου και
ειδικότερα των ςελίδων με τα ςτοιχεία του ναυτικοφ, κακϊσ και των ςελίδων που αποδεικνφουν τθ
ναυτολόγθςι τουσ ςε πλοίο γραμμισ εξωτερικοφ, κατά το χρονικό διάςτθμα υποβολισ αιτιςεων
ςυμμετοχισ, άλλωσ, αποκλείονται από τθν περαιτζρω διαδικαςία επιλογισ.
ΙΙΙ. Υποβολι τυχόν ελλειπόντων δικαιολογθτικϊν ι/και ςυμπλθρωματικϊν ι διευκρινιςτικϊν,
επιτρζπεται αποκλειςτικά και μόνον μζχρι τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων
ςυμμετοχισ, με κατάκεςθ νζασ αίτθςθσ με τθν ζνδειξθ «ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΙΚΘ ΑΙΤΘΣΘ» ι αποςτολι
αυτισ με τθν ζνδειξθ επί του φακζλου «ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΙΚΘ ΑΙΤΘΣΘ». Θ ςυμπλθρωματικι κατάκεςθ
ι αποςτολι γίνεται με τουσ ίδιουσ ωσ άνω τρόπουσ. Δικαιολογθτικά που κατατίκενται μετά τθ λιξθ
προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων δε λαμβάνονται υπόψθ.
IV. Ζντυπο τθσ αίτθςθσ και τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ διατίκεται:
α) από τθ Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν του Τπουργείου Ναυτιλίασ & Νθςιωτικισ Πολιτικισ (Ακτι
Βαςιλειάδθ, Πφλθ Ε1 – Ε2, Πειραιάσ, γραφείο 102, 1οσ όροφοσ),
β) από το Σμιμα χζςεων Κράτουσ –Πολίτθ/ Επιχειριςεων τθσ Διεφκυνςθσ Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν/
ΤΝΑΝΠ (Γρ. Λαμπράκθ 150, Πειραιάσ, ιςόγειο)
γ) ςτουσ διαδικτυακοφσ τόπουσ του ΤΝΑΝΠ (www.ynanp.gr) και του Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ (www.hcg.gr)
δ) ςτθν ιςτοςελίδα του «ΔΙΑΤΓΕΙΑ» του Φορζα https://diavgeia.gov.gr/f/nautilias_new (Αναηιτθςθ:
Ανά είδοσ απόφαςθσ/ Προκιρυξθ πλιρωςθσ κζςεων)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΣΤΘΝ ΥΕΑΝΕΘ
Οι υποψιφιοι κα κλθκοφν για υγειονομικι εξζταςθ, με πρόςκλθςθ που κα αναρτθκεί ςτο
κεντρικό κτίριο του ΤΝΑΝΠ (Ακτι Βαςιλειάδθ, Πφλθ Ε1-Ε2, Πειραιάσ), ςτο κατάςτθμα των Λιμενικϊν
Αρχϊν Θεςςαλονίκθσ, Θρακλείου και Λαυρίου, κακϊσ και ςτουσ διαδικτυακοφσ τόπουσ του ΤΝΑΝΠ
(www.ynanp.gr) και του Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ (www.hcg.gr) , προκειμζνου να παρουςιαςκοφν οριςμζνθ θμζρα
και ϊρα, ςτθν Τγειονομικι Επιτροπι Απογεγραμμζνων Ναυτικϊν και Εργατϊν Θαλάςςθσ (ΤΕΑΝΕΘ)
(Γρ. Λαμπράκθ 150 - Πειραιάσ).
Πςοι δεν παρουςιαςκοφν ενϊπιον τθσ ΥΕΑΝΕΘ ςτισ κακοριςκείςεσ θμερομθνίεσ, κακϊσ και
όςοι κρικοφν ακατάλλθλοι υγειονομικϊσ δεν ςυμμετζχουν ςτθν περαιτζρω διαδικαςία επιλογισ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΙΛΟΓΘΣ-ΚΙΤΘΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ
I. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΙΛΟΓΘΣ
Θ επιλογι των υποψθφίων κα γίνει από Σριμελι Επιτροπι, θ οποία ςυγκροτείται με τθν παροφςα
και αποτελείται από :
α) Σον Διευκυντι τθσ Διεφκυνςθσ Ναυτικισ Εργαςίασ με το νόμιμο αναπλθρωτι του, ωσ Πρόεδρο
β) Σον Προϊςτάμενο του Αϋ Σμιματοσ τθσ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ Ναυτικϊν με το νόμιμο
αναπλθρωτι του, ωσ μζλοσ,
γ) Σον Προϊςτάμενο του Αϋ Σμιματοσ τθσ Διεφκυνςθσ Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν με το νόμιμο
αναπλθρωτι του, ωσ μζλοσ.
Ωσ Γραμματζασ τθσ Επιτροπισ ορίηεται μόνιμοσ ι με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου
χρόνου πολιτικόσ υπάλλθλοσ ΤΝΑΝΠ.
Ο οριςμόσ των ανωτζρω, με τουσ αναπλθρωτζσ τουσ, διενεργείται με απόφαςθ του Τπουργοφ
Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ ι του εξουςιοδοτθμζνου από αυτόν οργάνου.
Θ Σριμελισ Επιτροπι, μετά από πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, ελζγχει τα δικαιολογθτικά και
αποκλείει, με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, όςουσ εκ των υποψθφίων δεν ζχουν κατακζςει όλα τα
απαιτοφμενα από τθν προκιρυξθ δικαιολογθτικά, κακϊσ και όςουσ δεν κατζχουν τα απαιτοφμενα
γενικά και ειδικά προςόντα των προκθρυςςόμενων κζςεων, όπωσ αυτά αναγράφονται ςτο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αϋ (ΓΕΝΙΚΑ ΡΟΣΟΝΤΑ ΡΟΣΛΘΨΘΣ) και ςτο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βϋ (ΕΙΔΙΚΑ ΡΟΣΟΝΤΑ
ΡΟΣΛΘΨΘΣ). Καταρτίηει τον κατά τα ανωτζρω πίνακα αποκλειομζνων , ανά προκθρυςςόμενθ κζςθ,
ςτον οποίο αναγράφεται, ο λόγοσ αποκλειςμοφ κακενόσ εξαυτϊν.
τθ ςυνζχεια θ Σριμελισ Επιτροπι, μετά από εκτίμθςθ των τυπικϊν και ουςιαςτικϊν προςόντων
των υποψθφίων, πλθν των αποκλειόμενων, καταρτίηει με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, λαμβανομζνου
υπ’όψιν του κριτθρίου αξιολόγθςθσ του υποκεφαλαίου ΙΙ του Κεφαλαίου Ε, πίνακα κατϋ αξιολογικι
ςειρά των υποψθφίων κατά προκθρυςςόμενθ κζςθ, με πλιρθ αναφορά των προςόντων που
ελιφκθςαν υπόψθ για τθν κατάταξθ ςτον πίνακα αξιολόγθςθσ και ςυντάςςει, εισ διπλοφν, πίνακα
επιλεγομζνων ανά προκθρυςςόμενθ κζςθ, όπωσ αυτοί προκφπτουν από τον οικείο αξιολογικό πίνακα.
Ο πίνακασ αυτόσ υπογραφόμενοσ από τα μζλθ τθσ Επιτροπισ, κυρϊνεται, με απόφαςθ του Τπουργοφ
Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ ι του εξουςιοδοτθμζνου από αυτόν οργάνου.
Μετά τθν ωσ άνω κφρωςι του, ο πίνακασ ανακοινϊνεται ςτουσ υποψθφίουσ με τοιχοκόλλθςθ
ςτο κεντρικό κτίριο του ΤΝΑΝΠ (Ακτι Βαςιλειάδθ, Πφλθ Ε1-Ε2, Πειραιάσ) και ανάρτθςθ ςτθν
ιςτοςελίδα του «ΔΙΑΤΓΕΙΑ» του Φορζα https://diavgeia.gov.gr/f/ nautilias_new (Αναηιτθςθ: Δθμόςια
Διοίκθςθ/Πίνακεσ επιτυχόντων, διοριςτζων & επιλαχόντων).
Εάν υποψιφιοσ υπζβαλε αίτθςθ για περιςςότερεσ από μια προκθρυςςόμενεσ κζςεισ, κα
αξιολογθκεί ςε όλεσ και κα καταταγεί ςτουσ οικείουσ αξιολογικοφσ πίνακεσ.
Πρόςβαςθ ςτα δικαιολογθτικά επιλεγζντοσ υποψθφίου, εφόςον τα δικαιολογθτικά αυτά
ελιφκθςαν υπόψιν για τθ διαμόρφωςθ τθσ ςχετικισ κρίςθσ, μποροφν να ζχουν μόνον οι υποψιφιοι
που ζχουν ζννομο ςυμφζρον και δεν ζχουν απορριφκεί για τυπικό λόγο.
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ε περίπτωςθ που, κατά τον προβλεπόμενο ζλεγχο, ανακφψει οποιοδιποτε κζμα ςχετικό με τθ
νομιμότθτα των πράξεων τθσ Σριμελοφσ Επιτροπισ, ο Τπουργόσ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ ι
το εξουςιοδοτθμζνο από αυτόν όργανο, αναπζμπει ςτθν Επιτροπι του παρόντοσ Κεφαλαίου για νζα
κρίςθ.
ΙΙ. ΚΙΤΘΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ
1. Για τισ κζςεισ του κλάδου κυβερνθτϊν πλοθγίδων, θ κατάρτιςθ του πίνακα αξιολόγθςθσ των
υποψθφίων γίνεται βάςει του ςυνολικοφ χρόνου καλάςςιασ υπθρεςίασ διακυβζρνθςθσ πλοίου, μετά
τθν κτιςθ του κατεχόμενου Αποδεικτικοφ Ναυτικισ Ικανότθτασ Κυβερνιτθ ι Ναυκλιρου.
2. Για τισ κζςεισ του κλάδου μθχανοδθγϊν πλοθγίδων, θ κατάρτιςθ του πίνακα αξιολόγθςθσ των
υποψθφίων γίνεται βάςει του ςυνολικοφ χρόνου καλάςςιασ υπθρεςίασ με ειδικότθτα μθχανισ, μετά
τθν κτιςθ του κατεχόμενου Αποδεικτικοφ Ναυτικισ Ικανότθτασ Μθχανοδθγοφ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΔΙΟΙΣΜΟΣ
Οι υποψιφιοι που επελζγθςαν από τθν αρμόδια Σριμελι Επιτροπι και περιλαμβάνονται ςτον
κυρωκζντα από τον Τπουργό Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ ι το εξουςιοδοτθμζνο από αυτόν
όργανο αξιολογικό πίνακα, καλοφνται για τθν προςκόμιςθ των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν
διοριςμοφ, μεταξφ των οποίων και γνωμάτευςθ ψυχίατρου, είτε του δθμοςίου είτε ιδιωτϊν, με βάςθ
παραπεμπτικό ζγγραφο από τθν Τπθρεςία. Ο διοριςμόσ διενεργείται με απόφαςθ του Τπουργοφ
Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ ι του εξουςιοδοτθμζνου από αυτόν οργάνου, που δθμοςιεφεται
ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.
Εντόσ τριϊν (03) μθνϊν από τθ δθμοςίευςθ τθσ πράξθσ διοριςμοφ διενεργείται, ςφμφωνα με τισ
(ςτ) ςχετικζσ διατάξεισ του προοιμίου, υποχρεωτικά αυτεπάγγελτοσ ζλεγχοσ τθσ γνθςιότθτασ των
δικαιολογθτικϊν που ζχει υποβάλει ο διοριηόμενοσ με τθν υποψθφιότθτά του, κακϊσ και των
απαραίτθτων το διοριςμό του. Εάν κατά τον ζλεγχο διαπιςτωκεί θ μθ γνθςιότθτα οποιουδιποτε
δικαιολογθτικοφ ,ανακαλείται ο διοριςμόσ και καλείται για διοριςμό ο επόμενοσ από τον οικείο
αξιολογικό πίνακα, εφόςον δεν ζχει παρζλκει ζνα (01) ζτοσ από τθν κφρωςι του. Εάν δεν υπάρχει
άλλοσ υποψιφιοσ, θ κζςθ επαναπροκθρφςςεται.
Αν διοριςτζοσ δεν προςκομίςει τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για διοριςμό εντόσ τθσ ταςςόμενθσ
από τθν Τπθρεςία προκεςμίασ, κεωρείται ότι παραιτείται ςιωπθρά και καλείται για διοριςμό ο
επόμενοσ από τον οικείο αξιολογικό πίνακα, εφόςον δεν ζχει παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο
του ενόσ (01) ζτουσ από τθν κφρωςθ του πίνακα. Εάν δεν υπάρχει άλλοσ υποψιφιοσ, θ κζςθ
επαναπροκθρφςςεται.
Αν διοριςκείσ δεν αποδεχκεί ρθτά ι ςιωπθρά το διοριςμό του, θ πράξθ ανακαλείται υποχρεωτικά
και καλείται ο επόμενοσ από τον οικείο αξιολογικό πίνακα, εφόςον δεν ζχει παρζλκει χρονικό
διάςτθμα μεγαλφτερο του ενόσ (01) ζτουσ από τθν κφρωςθ του πίνακα. ε διαφορετικι περίπτωςθ θ
κζςθ επαναπροκθρφςςεται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΘ ΤΘΣ ΡΕΙΛΘΨΘΣ
Πλιρεσ αντίγραφο τθσ προκιρυξθσ, μετά των υποδειγμάτων αίτθςθσ και υπεφκυνθσ διλωςθσ :
α) δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ
β) αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του «ΔΙΑΤΓΕΙΑ» του Φορζα https://diavgeia.gov.gr/f/nautilias_new
(Αναηιτθςθ: Ανά είδοσ απόφαςθσ/ Προκιρυξθ πλιρωςθσ κζςεων) και ςτουσ διαδικτυακοφσ τόπουσ
του ΤΝΑΝΠ (www.ynanp.gr) και του Α.Λ./ΕΛ.ΑΚΣ (www.hcg.gr),
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γ) αποςτζλλεται θλεκτρονικά ςτισ Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ και Περιφζρειεσ τθσ Χϊρασ,
προκειμζνου να προβοφν ςε ανάρτθςι τθσ για ενθμζρωςθ κάκε ενδιαφερόμενου,
δ) αναρτάται ςτο κεντρικό κτίριο του ΤΝΑΝΠ (Ακτι Βαςιλειάδθ, Πφλθ Ε1 – Ε2, Πειραιάσ) και ςτο
κατάςτθμα των Λιμενικϊν Αρχϊν Θεςςαλονίκθσ, Θρακλείου και Λαυρίου.
Περίλθψθ τθσ παροφςασ κα δθμοςιευκεί ςε δφο θμεριςιεσ εφθμερίδεσ Πανελλινιασ
κυκλοφορίασ, από αυτζσ που ζχουν τθ μεγαλφτερθ κυκλοφορία, δφο φορζσ ςτθν κάκε μία, με τθν
οικονομικι επιβάρυνςθ του Κεφαλαίου Πλοθγικισ Τπθρεςίασ (ΚΠΤ).
Πλθροφορίεσ παρζχονται όλεσ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ, 10.00ϋ - 14.00ϋ από το Σμιμα Αϋ
τθσ Διεφκυνςθσ Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν του Τπουργείου Ναυτιλίασ & Νθςιωτικισ Πολιτικισ (Ακτι
Βαςιλειάδθ, Πφλθ Ε1 – Ε2, Πειραιάσ, γραφείο 102, 1οσ όροφοσ) και ςτο τθλζφωνο 2131371185.

ΟΙ ΥΡΟΥΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ

ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ ΘΕΟΔΩΙΚΑΚΟΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΘΣΙΩΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ

ΙΩΑΝΝΘΣ ΡΛΑΚΙΩΤΑΚΘΣ

ΑΔΑ: 696Ξ4653ΠΩ-ΙΛΟ
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΘΣ
Ι. ΑΡΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΓΕΙΑ
(Για τα οριηόμενα ςτο Κεφάλαιο Ηϋ τθσ Προκιρυξθσ)
1. Όλεσ οι Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ:
i. Αττικισ : Κατεχάκθ 56 T.K. 11525 Ακινα,
ggattiki@otenet.gr
ii. Θεςςαλίασ - τερεάσ Ελλάδασ: ωκράτουσ 111, Σ.Κ. 41336 Λάριςα,
genikos@apdthest.gov.gr
iii. Θπείρου - Δυτικισ Μακεδονίασ: Β. Θπείρου 20, Σ.Κ. 45445 Ιωάννινα,
gg@apdhp-dm.gov.gr
iv. Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ & Ιονίου: Ν.Εκνικι Οδόσ Πατρϊν - Ακθνϊν 158, Σ.Κ. 26442
Πάτρα, gg@apd-depin.gov.gr
v.Μακεδονίασ – Θράκθσ: Κακ. Ρωςίδθ 11, Σ.Κ. 54008 ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ,
sg@damt.gov.gr
vi. Αιγαίου: Ακτι Μιαοφλθ 83 & Μπότςαρθ 2 - 8 Σ.Κ. 18538 ΠΕΙΡΑΙΑ,
gg@apdaigaiou.gov.gr
vii. Κριτθσ : Πλ. Κουντουριϊτθ Σ.Κ.: 71202 ΘΡΑΚΛΕΙΟ,
webmaster@crete-region.gr
2. ϋΟλεσ οι Περιφζρειεσ :
i. Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ: Γ.Κακουλίδου 1, Σ.Κ.: 69100 Κομοτθνι,
periferiarxis@perif-amth.gr
ii. Κεντρικισ Μακεδονίασ: Β. Όλγασ 198 Σ.Κ. 54110 Θεςςαλονίκθ, periferiarxis@pkm.gov.gr
iii. Δυτικισ Μακεδονίασ: Περιοχι ΗΕΠ, , Σ.Κ.: 50100 Κοηάνθ, info@pdm.gov.gr
iv. Θπείρου: Πλατεία Πφρρου Ι, Διοικθτιριο, Σ.Κ.: 45221 Ιωάννινα, periferiarxis@php.gov.gr
v. Θεςςαλίασ: Πλ. Ρ .Φεραίου Κουμουνδοφρου & Παπαναςταςίου, Σ.Κ. 41110 Λάριςα,
periferiarxis@thessaly.gov.gr
vi. Ιονίων Νιςων: Εκν. Παλαιοκαςτρίτςασ, Αλυκζσ Ποταμοφ, Σ.Κ.: 49100 Κζρκυρα, pin@pin.gov.gr
vii. Δυτικισ Ελλάδοσ : Ν.Ε.Ο. Πατρϊν - Ακθνϊν 32, Σ.Κ.: 26442 Πάτρα, grafeio.pde@pde.gov.gr
viii. τερεάσ Ελλάδασ : Τψθλάντθ 1, Σ.Κ.: 35 100 Λαμία, periferiarxis@pste.gov.gr
ix.Αττικισ : υγγροφ 15-17, Σ.Κ.: 117 44 Ακινα, gperatt@patt.gov.gr
x. Πελοποννιςου : Πλατεία Εκν. Μακαρίου, Σ.Κ.: 221 00 Σρίπολθ, grammateia@ppel.gov.gr
xi. Βορείου Αιγαίου : Π. Κουντουριϊτθ 1, Σ.Κ.: 811 00 Μυτιλινθ, pv@pvaigaiou.gov.gr
xii. Νοτίου Αιγαίου : Επτανιςου 35, Σ.Κ. : 84100 Ερμοφπολθ φρου, infodesk@pnai.gov.gr
xiii. Κριτθσ : Πλατεία Ελευκερίασ. Σ.Κ: 71201 Θράκλειο, gram.pkr@crete.gov.gr
3. ΛΙΜΕΝΙΚΕ ΑΡΧΕ : ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ, ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ, ΛΑΤΡΙΟΤ
4. Κ.Λ/Χ – Λ/Χ (για τθν ζκδοςθ βεβαίωςθσ κατά τα οριηόμενα ςτο Κεφάλαιο Γϋ τθσ Προκιρυξθσ)

ΙΙ. ΑΡΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΡΟΙΘΣΘ
1. Τπουργείο Εςωτερικϊν
Δ/νςθ Προγραμματιςμοφ& Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ
(grammateia@ydmed.gov.gr)
2. ΓΕΝΕ (helpdesk@generg.gr)
3. ΠΝΟ ( gram@pno.gr)
(με τθν παράκλθςθ να τοιχοκολλθκεί και να ενθμερωκοφν
τα ςωματεία που αφορά)
4. Ναυτικά Χρονικά (info@gratia.gr)
5. Εφοπλιςτισ (efoplistis@efoplistis.gr)

ΑΔΑ: 696Ξ4653ΠΩ-ΙΛΟ
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ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΙΚΘ ΔΙΑΝΟΜΘ
1. ΤΝΑΝΠ/Γραφ. κ. Τπουργοφ
2. ΤΝΑΝΠ/Γραφ. κ. ΓΓΛΛΠΝΕ
3. ΤΝΑΝΠ/Γραφ. κ. Α/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ.
4. ΤΝΑΝΠ/ΑΛ-ΕΛ.ΑΚΣ./ΚΒϋ/ΔΝΕΡ
5. ΤΝΑΝΠ/ΑΛ-ΕΛ.ΑΚΣ/ΚΒϋ/ΔΕΚΝ
6. ΤΝΑΝΠ/ΑΛ-ΕΛ.ΑΚΣ/ΔΘΔΕΠ (για ανάρτθςθ ςτο δικτυακό τόπο του Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. www.hcg.gr)
7. ΤΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΠΤ αϋ, βϋ
8. ΤΝΑΝΠ/Επικοινωνίασ και Ενθμζρωςθσ
(με ςυνθμμζνθ περίλθψθ τθσ Προκιρυξθσ, παρακαλοφμενο για τθν ζκδοςθ δελτίου τφπου)
9. ΤΝΑΝΠ/Γραφείο Επικοινωνίασ και Ενθμζρωςθσ/Σμιμα γϋ(για ανάρτθςθ ςτο δικτυακό τόπο του
ΤΝΑΝΠ www.ynanp.gr )
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΘΣΘΣ ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ

ΑΙΤΘΣΘ ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ ΓΙΑ ΔΙΟΙΣΜΟ
ΠΡΟ : ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΘΙΩΣΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ/ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ
Για τθν αρικμ. …………………………………………………………………………….Προκιρυξθ.

ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΠΟΨΘΦΙΟΤ
ΕΠΩΝΤΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΕΡΑ
ΟΝΟΜΑ ΜΘΣΕΡΑ
ΘΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΘΘ
ΑΡΙΘΜΟ ΜΘΣΡΩΟΤ
ΑΡΡΕΝΩΝ
ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

ΑΡΙΘΜΟ ΝΑΤΣΙΚΟΤ
ΦΤΛΛΑΔΙΟΤ (ΜΕΘ)
Δ/ΝΘ ΚΑΣΟΙΚΙΑ
ΣΘΛΕΦΩΝΑ
Σταθερό :
E-MAIL……………………...

Κινητό :

Παρακαλϊ να εξεταςκεί θ υποψθφιότθτά μου για πρόςλθψθ ςτισ ακόλουκεσ κζςεισ κατά ςειρά προτίμθςθσ :
1.
2.

ΘΕΘ:…………………………………………….………, ΠΛΟΘΓΙΚΟ ΣΑΘΜΟ…………………………………………
ΘΕΘ:…………………………………………….………, ΠΛΟΘΓΙΚΟ ΣΑΘΜΟ…………………………………………

ε περίπτωςθ διοριςμοφ μου, εξουςιοδοτϊ τθν Τπθρεςία για τθν αυτεπάγγελτθ αναηιτθςθ αντιγράφου
ποινικοφ μθτρϊου Γενικισ χριςεωσ, Πιςτοποιθτικοφ του αρμόδιου Γραμματζα Πρωτοδικϊν, περί του ότι δεν
τελϊ υπό ςτερθτικι δικαςτικι ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι μερικι) είτε υπό επικουρικι δικαςτικι ςυμπαράςταςθ
(πλιρθ ι μερικι) είτε υπό ςυνδυαςμό των δφο προθγουμζνων και πιςτοποιθτικοφ τρατολογικισ Κατάςταςθσ
Σφπου Αϋ (για τουσ άνδρεσ).

(Σόποσ/θμερομθνία)
ΤΠΟΓΡΑΦΘ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΠΟΤ ΕΠΙΤΝΑΠΣΟΝΣΑΙ
*αρικμιςτε ςε εμφανζσ ςθμείο κακζνα από τα ςυνυποβαλλόμενα δικαιολογθτικά και τα υπόλοιπα ζγγραφα που
επιςυνάπτετε για τθν υποςτιριξθ τθσ υποψθφιότθτάσ ςασ και καταγράψτε τα εδϊ, ακολουκϊντασ τθν ίδια
ςειρά αρίκμθςθσ+
1…………………………………………………………………………. 2…………………………………………………………………………………..
3………………………………………………………………………… 4……………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………. 6…………………………………………………………………………………
7………………………………………………………………………… 8…………………………………………………………………………………..
9………………………………………………………………………….10…………………………………………………………………………………
11…………………………………………………………………………12……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ

ΥΡΕΥΘΥΝΘ ΔΘΛΩΣΘ
(άρκρο 8 Ν.1599/1986)

Θ ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων
υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
ΠΡΟ :

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΘΙΩΣΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ/ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ

Ο – Θ Όνομα:

Επϊνυμο:

Όνομα και Επϊνυμο Πατζρα:
Όνομα και Επϊνυμο Μθτζρασ:
Θμερομθνία γζννθςθσ :
(ΘΜΕΡ/ΝΙΑ.-ΜΘΝΑ-ΕΣΟ)
Σόποσ Γζννθςθσ:
Αρικμόσ Δελτίου Σαυτότθτασ:
Σόποσ Κατοικίασ:

Αρ. Σθλεομοιοτφπου (Fax):

Σθλ:
Οδόσ:

Αρικ:

ΣΚ:

Δ/νςθ Θλεκτρ.
Σαχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του
άρκρ. 22 του Ν. 1599/1986, δθλαδι: «Όποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει
τα αλθκινά με ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν.
Επίςθσ εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον περιουςιακό
όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν», δθλϊνω ότι:
1. Ζχω δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία επιλογισ κακότι δεν ζχω κϊλυμα κατά τα άρκρα 8 και 9 του
Τπαλλθλικοφ Κϊδικα, ςφμφωνα με τα οποία δεν μπορεί να επιλεγεί όποιοσ: α) ζχει καταδικαςτεί για
κακοφργθμα και ςε οποιαδιποτε ποινι για κλοπι, υπεξαίρεςθ (κοινι και ςτθν υπθρεςία), απάτθ, εκβίαςθ,
πλαςτογραφία, απιςτία δικθγόρου, δωροδοκία, καταπίεςθ, απιςτία περί τθν υπθρεςία, παράβαςθ
κακικοντοσ κακ' υποτροπι, ςυκοφαντικι δυςφιμιςθ, κακϊσ και για οποιοδιποτε ζγκλθμα κατά τθσ
γενετιςιασ ελευκερίασ ι οικονομικισ εκμετάλλευςθσ τθσ γενετιςιασ ηωισ· β) είναι υπόδικοσ και ζχει
παραπεμφκεί με τελεςίδικο βοφλευμα για κακοφργθμα ι για πλθμμζλθμα τθσ προθγοφμενθσ περίπτωςθσ,
ζςτω και αν το αδίκθμα παραγράφθκε· γ) ζχει, λόγω καταδίκθσ, ςτερθκεί τα πολιτικά του δικαιϊματα και για
όςο χρόνο διαρκεί θ ςτζρθςθ αυτι· δ) τελεί υπό δικαςτικι ςυμπαράςταςθ. πλιρθ ι μερικι), υπό επικουρικι
δικαςτικι ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι μερικι) και υπό τισ δφο αυτζσ καταςτάςεισ. ε) ζχει απολυκεί από κζςθ
δθμόςιασ υπθρεςίασ ι Ο.Σ.Α. ι άλλου Νομικοφ Προςϊπου του δθμόςιου τομζα, λόγω επιβολισ τθσ
πεικαρχικισ ποινισ τθσ οριςτικισ παφςεωσ ι λόγω καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ για ςπουδαίο λόγο,
οφειλόμενο ςε υπαιτιότθτα του εργαηομζνου, αν δεν παρζλκει πενταετία από τθν απόλυςθ.
2. Ζχω εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ μου υποχρεϊςεισ ι Ζχω απαλλαγεί νόμιμα από τισ ςτρατιωτικζσ μου
υποχρεϊςεισ (διαγράφεται ανάλογα)
3. Σο ναυτικό μου φυλλάδιο είναι ςε ιςχφ.
4. Θ καλάςςια υπθρεςία μου είναι αυτι που αναφζρεται ςτο μθχανογραφικό πίνακα και τισ ςελίδεσ του
ναυτικοφ μου φυλλαδίου, φωτ/φο των οποίων κατακζτω.
5. Αποδζχομαι όλουσ τουσ όρουσ τθσ προκιρυξθσ.
Θμερομθνία: ...........................
Ο – Θ Δθλ.
(Τπογραφι)

Σε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται από τον δθλοφντα.

