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                                                                                                    ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ     
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                                                                              

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΚΑΗ                         Υαλία, 18 Απγνχζηνπ 2021  

ΝΖΗΩΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ                         Αξηζ. πξση: 2902.06/13/2021 

ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΛΗΜΔΝΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ-  

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΖ  

Α.Δ.Ν/ΚΡΖΣΖ 

 

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ 

 

Γηα ηελ πξφζιεςε Έθηαθηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Δ.Δ.Π.) κε ζρέζε εξγαζίαο 

Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ θαη κε σξηαία αληηκηζζία ζηελ Αθαδεκία Δκπνξηθνχ 

Ναπηηθνχ (ΑΔΝ) ΚΡΖΣΖ. 

 

Ζ Αθαδεκία Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ ΚΡΖΣΖ, πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη παξνδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ δηδαθηηθψλ εηψλ 2021-2022 θαη 2022-2023 (ρεηκεξηλφ θαη εαξηλφ 

εμάκελν), πξνθεξχζζεη ηελ πξφζιεςε Έθηαθηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ, κε 

ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη σξηαία αληηκηζζία, ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 2638/1998 «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο λαπηηθήο 

εθπαίδεπζεο,   κηζζνινγηθέο ξπζκίζεηο γηα ην πξνζσπηθφ απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (A΄ 204), 

φπσο έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ ην άξζξν 16 ηνπ λ. 3153/2003 (Α΄ 153), ην άξζξν 9 ηνπ 

λ.3450/2006 (Α΄ 64) θαη ην άξζξνπ 19 ηνπ λ. 4770/2021 θαη θαηφπηλ ηεο αξηζκ. πξση. 

2904.4/57795/2021/10-08-2021 Απφθαζεο ΤNANΠ/ΓΓΤ Γ΄, αλά εηδηθφηεηα θαη  αλψηαην 

αξηζκφ ν νπνίνο ηειηθά ζα δηακνξθσζεί ιακβαλνκέλνπ ππφςηλ ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπνπδαζηψλ 

πνπ ζα θνηηήζνπλ, σο θάησζη: 

 

Α. ΠΡΟΚΖΡΤΟΜΔΝΔ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ 

 

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ  

i. ΝΑΤΣΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ 

Έλαλ (01) Μεραληθφ Α΄ ηάμεο Δ.Ν. θαη ειιείςεη ππνςεθίσλ Δπηζηεκνληθφ πλεξγάηε 

Γεληθψλ θαη Σερληθψλ Μαζεκάησλ εηδηθφηεηαο Ναππεγνχ Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ ή 

Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ ή Μεραλνιφγνπ ή Μεραληθνχ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο θιάδνπ 

ΠΔ θαηά ηα νξηδφκελα ζην Π.Γ. 50/2001, σο ηζρχεη. 

ii. ΓΔΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ 

 Έλαλ (01) Ζιεθηξνιφγν Μεραληθφ ή Ζιεθηξνιφγν Μεραληθφ θαη Μεραληθφ Ζ/Τ ή 

Ζιεθηξνληθφ Μεραληθφ ή Απηνκαηηζηή Μεραληθφ θιάδνπ ΠΔ θαηά ηα νξηδφκελα ζην Π.Γ. 

50/2001, σο ηζρχεη. 

 

Αληηθείκελα δηδαζθαιίαο: 

Σα δηδαζθφκελα καζήκαηα θαηά ην ηζρχνλ πιαίζην δηδαζθαιίαο φπσο απηφ νξίδεηαη: α) ζηνπο 

Καλνληζκνχο πνπδψλ ησλ Αθαδεκηψλ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ, φπσο εγθξίζεθαλ κε ηηο ππ’ 

αξηζκ.: 2231.2-13/39590/2019/29-5-2019 ΚΤΑ (Β΄ 2028) θαη Μ 3615.3/03/00 Κ.Τ.Α. (Β΄ 

1393), φπσο ηζρχνπλ, β) ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ησλ Αθαδεκηψλ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ, 

φπσο εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ.: 2231.2-13/42286/2019/06-6-2019 ΚΤΑ (Β΄ 2240), γ) ζηα 

Ωξνιφγηα θαη Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα ΑΔΝ/ Π-Μ ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ.: 2231.2-

9/42341/2019/07-6-2019 Απφθαζε ΤΝΑΝΠ (Β΄ 2321) θαη ηελ ππ’ αξηζκ. Μ 3615.1/01/13/09-

9-2013 Απφθαζεο ΤΝΑ (Β΄ 2303) θαη δ) ζηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 4770/2021. 

 

Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζηελ πξφζιεςε  κέξνπο ηνπ αξηζκνχ      

πξνζσπηθνχ πνπ πξνθεξχζζεηαη, ζε πεξίπησζε κεηαβνιήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ,     
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εθφζνλ απηή αηηηνινγείηαη ζην πξαθηηθφ ηνπ νηθείνπ πκβνπιίνπ ΑΔΝ, ρσξίο απηφ λα     

εγείξεη νπνηαδήπνηε απαίηεζε απφ ηνπο ππνςεθίνπο.  

Ζ πξνθαινχκελε  δαπάλε ηνπ Έθηαθηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ πνπ ζα 

πξνζιεθζεί σο πξνο ηελ πιεξσκή ηνπ πινπνηείηαη ζχκθσλα κε ηελ νηθεία λνκνζεζία θαη 

είλαη  επηιέμηκε γηα ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζην πιαίζην ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο “ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ, 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΓΗΑ ΒΗΟΤ  ΜΑΘΖΖ ” ηνπ  ΔΠΑ 2014-2020.                

 

Β. ΔΗΓΗΚΑ ΠΛΖΡΖ ΠΡΟΟΝΣΑ 
Σα ειάρηζηα πξνζφληα πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη ππνςήθηνη γηα πξφζιεςε, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 2638/1998 «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο λαπηηθήο 

εθπαίδεπζεο,   κηζζνινγηθέο ξπζκίζεηο γηα ην πξνζσπηθφ απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (A΄ 204), 

φπσο έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ ην άξζξν 16 ηνπ λ. 3153/2003 (Α΄ 153) θαη ην άξζξν 9 ηνπ 

λ.3450/2006 (Α΄ 64) θαη ηζρχεη, είλαη ηα αθφινπζα: 

 

Γηα ηνπο Δπηζηεκνληθνχο ζπλεξγάηεο: 

α) Ναπηηθψλ Μαζεκάησλ: 

 Πηπρίν λαπηηθήο ζρνιήο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ηζφηηκν ηεο αιινδαπήο. 

 Αλαγλσξηζκέλν κεηαπηπρηαθφ δίπισκα ζπλαθνχο κε ηε ζέζε πνπ πξνθεξχζζεηαη      

αληηθεηκέλνπ εηδηθφηεηαο. 

 Καηάιιειν Πηζηνπνηεηηθφ Α΄ηάμεο Δ.Ν. πνπ εθδφζεθε ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

Γηεζλνχο χκβαζεο S.T.C.W. 1978 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

 Πξαγκαηηθή ζαιάζζηα ππεξεζία ελφο έηνπο κεηά ηελ  απφθηεζε ηνπ Καηάιιεινπ 

Πηζηνπνηεηηθνχ Α΄ ηάμεο Δ.Ν. ζε θαζήθνληα Πινηάξρνπ ή Μεραληθνχ αληίζηνηρα. 

 Πνιχ θαιή γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο. 

β) Γεληθψλ θαη Σερληθψλ καζεκάησλ: 

 Πηπρίν ΑΔΗ ή ηζφηηκν ηδξχκαηνο ηεο αιινδαπήο.   

 Αλαγλσξηζκέλνο δηδαθηνξηθφο ηίηινο ζπλαθνχο κε ηε ζέζε ηνπ πξνθεξχζζεηαη 

αληηθεηκέλνπ εηδηθφηεηαο . 

  Αλαιφγσο κε ηε θχζε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ γηα ην νπνίν πξνζιακβάλεηαη ν   

εθπαηδεπηηθφο, ηέζζεξα έηε επαγγεικαηηθήο ή επηζηεκνληθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ ηε ιήςε 

ηνπ βαζηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ ζε ζπλαθή εηδηθφηεηα κε ηε ζέζε πνπ πξνθεξχζζεηαη. Ζ 

ζπλάθεηα απαηηεί αηηηνινγία απφ ην αξκφδην πκβνχιην ηεο ΑΔΝ. 

 Πνιχ θαιή γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο.  

Γ. ΔΗΓΗΚΑ ΜΔΗΧΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ  
Αλ νη ππνςήθηνη δελ δηαζέηνπλ ηα πξνζφληα πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν Β ηεο 

παξνχζεο, επηηξέπεηαη ε πξφζιεςε κε σξηαία αληηκηζζία ππνςεθίσλ κεησκέλσλ πξνζφλησλ 

πνπ θαηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηνλ αληίζηνηρν, πξνο ηελ πξνθεξπζζφκελε ζέζε, βαζηθφ ηίηιν 

ζπνπδψλ θαη δηεηή επαγγεικαηηθή ή επηζηεκνληθή δξαζηεξηφηεηα απφ ηε ιήςε ηνπ βαζηθνχ 

ηίηινπ ζπνπδψλ θαη ζε ζπλαθή ζέζε, πξνθεηκέλνπ πεξί επηζηεκνληθψλ ζπλεξγαηψλ γεληθψλ 

θαη ηερληθψλ καζεκάησλ. 

Οη επηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο λαπηηθψλ καζεκάησλ πξέπεη λα δηαζέηνπλ θαη’ ειάρηζηνλ πηπρίν 

λαπηηθήο ζρνιήο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ηζφηηκν ηεο αιινδαπήο, Καηάιιειν 

Πηζηνπνηεηηθφ Δκπνξηθνχ Α’ ηάμεο Δ.Ν. και πραγματικι καλάςςια υπθρεςία ενόσ (1) ζτουσ, 
μετά τθν απόκτθςθ του εν λόγω Πιςτοποιθτικοφ Αϋ τάξθσ Ε.Ν. ςε κακικοντα Μθχανικοφ. 
  

Γ. ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΓΔΝΗΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 
Οη ππνςήθηνη, πέξα απφ ηα αλσηέξσ εηδηθά πξνζφληα, πξέπεη:  

 α) Να είλαη Έιιελεο πνιίηεο ή πνιίηεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ 

θξαηψλ ΔΟΥ-ΔΕΔ. Γηα ηνπο ηειεπηαίνπο απαηηείηαη ε άξηζηε γλψζε ηεο Διιεληθήο γιψζζαο 

απνδεηθλπφκελε κε αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ. Οη ινηπνί αιινδαπνί πνπ απνθηνχλ ηελ 
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Διιεληθή Ηζαγέλεηα κε πνιηηνγξάθεζε δελ κπνξνχλ λα πξνζιεθζνχλ πξηλ απφ ηε 

ζπκπιήξσζε ελφο έηνπο απφ ηελ απφθηεζή ηεο. 

Γίλνληαη επίζεο δεθηνί, γηα πιήξσζε ησλ πξνθεξπζζνκέλσλ ζέζεσλ, Βνξεηνεπεηξψηεο, 

Κχπξηνη Οκνγελείο θαη Οκνγελείο αιινδαπνί, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, 

απφ ηα λεζηά Ίκβξν θαη Σέλεδν, ρσξίο λα απαηηείηαη πηζηνπνηεηηθφ ειιεληθήο ηζαγέλεηαο, ππφ 

ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ηδηφηεηά ηνπο σο Διιήλσλ θαηά ην γέλνο θαη ηε ζπλείδεζε 

απνδεηθλχεηαη κε άιινπο ηξφπνπο (Ν.Γ. 3832/1958, σο ηζρχεη). 

β) Να έρνπλ ηελ πγεία πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο ζέζεο πνπ 

επηιέγνπλ. Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα ειέγρνπ ηεο πγεηνλνκηθήο θαηαιιειφηεηαο ηφζν 

θαηά ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο φζν θαη θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο απηήο. 

γ) Οη άλδξεο θαηά ην ρξφλν πξφζιεςεο πξέπεη λα έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο 

ππνρξεψζεηο ή λα έρνπλ απαιιαγεί λφκηκα απφ απηέο(άξζξν 5 ηνπ λ. 3528/2007 θαη άξζξν 29 

ηνπ λ. 4440/2016). 

Σν θψιπκα ηεο κε εθπιήξσζεο ησλ ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ δελ ηζρχεη γηα ηνπο πνιίηεο 

Κξάηνπο Μέινπο ηεο Δπξσπατθήο ΄Δλσζεο θαη ησλ θξαηψλ ΔΟΥ-ΔΕΔ ζην νπνίν δελ 

πξνβιέπεηαη φκνην θψιπκα πξφζιεςεο. 

δ) Να κελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα θαθνχξγεκα θαη ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή, 

ππεμαίξεζε (θνηλή ή ζηελ ππεξεζία), απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγφξνπ, 

δσξνδνθία, θαηαπίεζε, απηζηία πεξί ηελ ππεξεζία, παξάβαζε θαζήθνληνο, θαζ’ ππνηξνπή 

ζπθνθαληηθή δπζθήκεζε, θαζψο θαη γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο 

ειεπζεξίαο ή έγθιεκα νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο. 

ε) Να κελ είλαη ππφδηθνη πνπ έρνπλ παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνχιεπκα ή θαη΄ άιινλ λφκηκν 

ηξφπν γηα θαθνχξγεκα ή γηα πιεκκέιεκα ηεο πεξίπησζεο (δ), έζησ θαη αλ ην αδίθεκα  απηφ 

έρεη παξαγξαθεί. 

ζη) Να κελ έρνπλ ζηεξεζεί ιφγσ θαηαδίθεο ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηψκαηα θαη γηα φζν ρξφλν 

δηαξθεί ε ζηέξεζε απηή.  

δ) Να κελ ηεινχλ ππφ ζηεξεηηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε (πιήξε ή κεξηθή), ππφ επηθνπξηθή 

δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε (πιήξε ή κεξηθή) θαη ππφ ηηο δχν απηέο θαηαζηάζεηο. 

ε) Να κελ έρνπλ απνιπζεί απφ ζέζε δεκφζηαο ππεξεζίαο ή Ο.Σ.Α. ή άιινπ Ννκηθνχ 

Πξνζψπνπ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ιφγσ επηβνιήο ηεο πεηζαξρηθήο πνηλήο ηεο νξηζηηθήο παχζεσο 

ή ιφγσ θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο γηα ζπνπδαίν ιφγν, νθεηιφκελν ζε ππαηηηφηεηα 

ηνπ εξγαδνκέλνπ, αλ δελ παξέιζεη πεληαεηία απφ ηελ απφιπζε.  

Δ. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

 1. Μαδί κε ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ηνπ Παξαξηήκαηνο II, νη ππνςήθηνη πξέπεη λα ππνβάινπλ, 

ζε επθξηλέο θσηναληίγξαθν θαη αξίζκεζε αλά παξαζηαηηθφ σο αλαθέξνληαη ζπλεκκέλα ζηελ 

αίηεζε, ηα θαησηέξσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, ζχκθσλα  θαη κε ηα νξηδφκελα ζηελ 

ππνπαξάγξαθν 2: 

α) Αηνκηθφ δειηίν ηαπηφηεηαο ή ζρεηηθή πξνζσξηλή βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο αξρήο ή ηηο 

ζρεηηθέο ζειίδεο ηνπ δηαβαηεξίνπ (δει. απηψλ φπνπ αλαθέξνληαη ν αξηζκφο θαη ηα ζηνηρεία 

ηαπηφηεηαο ηνπ θαηφρνπ) ή ηηο δχν φςεηο ηεο άδεηαο νδήγεζεο ή ηηο ζρεηηθέο ζειίδεο ηνπ 

αηνκηθνχ βηβιηαξίνπ πγείαο νπνηνπδήπνηε αζθαιηζηηθνχ θνξέα. Αλ απφ απηά δελ πξνθχπηεη ε 

πιήξεο εκεξνκελία γελλήζεσο πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί θαη πηζηνπνηεηηθφ γελλήζεσο. 

β) Βαζηθνί ηίηινη ζπνπδψλ (γηα ηνπο ππνςεθίνπο Γεληθψλ θαη Σερληθψλ καζεκάησλ): 

- Φσηναληίγξαθν ηίηισλ ζπνπδψλ πνπ απνθηήζεθαλ ζηελ εκεδαπή  

Δάλ ν ηίηινο έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή: απαηηείηαη κφλνλ θσηναληίγξαθν ηεο πξάμεο 

αλαγλψξηζεο απφ ην ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α, ή ην Η.Σ.Δ. γηα ηελ ηζνηηκία ή ηζνηηκία θαη αληηζηνηρία ηνπ 

ηίηινπ ή πηζηνπνηεηηθφ αλαγλψξηζεο απφ ηνλ Γηεπηζηεκνληθφ Οξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο Σίηισλ 

Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) πεξί ηζνηηκίαο ή ηζνηηκίαο θαη αληηζηνηρίαο. 

ε πεξίπησζε πνπ απφ ηελ πξάμε ή ην πηζηνπνηεηηθφ αλαγλψξηζεο δελ πξνθχπηεη ην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν, απαηηείηαη βεβαίσζε απφ ην Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα πνπ ρνξήγεζε ηνλ ηίηιν, ε 

νπνία λα θαζνξίδεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν, θαζψο θαη επίζεκε κεηάθξαζή ηεο. 

-Δηδηθά γηα ηα πηπρία ηεο Κχπξνπ: Γηα ηα πηπρία πνπ απνθηήζεθαλ πξηλ απφ ηελ πιήξε 

έληαμε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (1−5−2004) θαη αλαθέξνληαη 
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ζην Π.Γ. 299/1997 δελ απαηηείηαη αληηζηνηρία. Γηα ηα ίδηα πηπρία θαζψο θαη γηα φια ηα 

ππφινηπα, ηα νπνία έρνπλ ρξφλν θηήζεο κεηά ηελ έληαμή ηεο ζηελ Δ.Δ. απαηηείηαη ηζνηηκία θαη 

αληηζηνηρία. 

-Ηζνηηκία πηπρίσλ Α.Δ.Η. θαη Σ.Δ.Η. πνπ θαηέρνπλ πνιηηηθνί πξφζθπγεο θαη 

επαλαπαηξηδφκελνη Έιιελεο: χκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

Ν. 1735/1987 «ζε πεξίπησζε πνπ ην  ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α. θαη ην Ηλζηηηνχην Σερλνινγηθήο 

Δθπαίδεπζεο (Η.Σ.Δ.) δελ κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ ηζνηηκία πηπρίσλ Α.Δ.Η. θαη Σ.Δ.Η. πνπ 

θαηέρνπλ πνιηηηθνί πξφζθπγεο θαη επαλαπαηξηδφκελνη Έιιελεο, θαηά ηελ έλλνηα ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5, ιφγσ αλππαξμίαο αληίζηνηρεο ζρνιήο 

ζηα  Α.Δ.Η. θαη Σ.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο, θαζνξίδνπλ κε βεβαίσζή ηνπο ηε ζπλάθεηα ηνπ γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ηνπ πηπρίνπ κε πηπρίν Α.Δ.Η. ή Σ.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο. Με βάζε ηε βεβαίσζε απηή 

ηα παξαπάλσ πξφζσπα επηηξέπεηαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηαδηθαζίεο δηνξηζκνχ ή πξφζιεςεο 

γηα ζέζεηο ησλ νπνίσλ ηππηθφ πξνζφλ είλαη εθείλν πξνο ην νπνίν έρεη αλαγλσξηζζεί ζπλάθεηα 

απφ ην ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α. ή ην Η.Σ.Δ.». 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ηζνηηκία πηπρίσλ Α.Δ.Η. ή Σ.Δ.Η. πνπ θαηέρνπλ πνιηηηθνί πξφζθπγεο θαη 

επαλαπαηξηδφκελνη Έιιελεο, έρεη ρνξεγεζεί απφ ηνλ Γηεπηζηεκνληθφ Οξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο 

Σίηισλ  Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

δηαδηθαζίεο δηνξηζκνχ ή  πξφζιεςεο πξέπεη κε βεβαίσζε ηνπ (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) λα θαζνξίδεηαη 

ε ζπλάθεηα ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ  ηνπ πηπρίνπ, κε πηπρία Α.Δ.Η. ή Σ.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο 

ηα  νπνία δεηνχληαη απφ ηελ πξνθήξπμε σο πξνζφληα πξφζιεςεο γηα ηηο πξνθεξπζζφκελεο 

ζέζεηο. 

 

γ) Μεηαπηπρηαθνί ηίηινη ζπνπδψλ:  
Οη ππνςήθηνη πνπ είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ ή κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ εηήζηαο 

ηνπιάρηζηνλ θνίηεζεο ηεο εκεδαπήο πξνζθνκίδνπλ επθξηλέο θσηναληίγξαθν ηνπ δηδαθηνξηθνχ 

ή κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο, θαζψο θαη βεβαίσζε απφ ην Παλεπηζηήκην πνπ λα θαζνξίδεη ην 

γλσζηηθφ αληηθείκελν απηψλ, εθφζνλ ηνχην δελ πξνθχπηεη ζαθψο απφ ηνπο πξνζθνκηδφκελνπο 

ηίηινπο.  

Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ πνπ ελζσκαηψλεηαη ζην βαζηθφ ηίηιν ζπνπδψλ (integrated 

master)  βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ λ.4485/2017 (Α΄ 114), ινγίδεηαη σο 

κεηαπηπρηαθφο ηίηινο. 

Ωο ρξφλνο θηήζεο ησλ κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ ινγίδεηαη ε εκεξνκελία πεξάησζεο ησλ 

ζπνπδψλ ήηνη επηηπρίαο ζηα πξνβιεπφκελα καζήκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επηηπρνχο 

ππνζηήξημεο ηεο ηπρφλ απαηηνχκελεο δηπισκαηηθήο / κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο, ν νπνίνο λα 

πξνθχπηεη απφ ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο Γξακκαηείαο ηνπ νηθείνπ Α.Δ.Η. ή ΑΣΔΗ. 

-Αλ ν ηίηινο έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή: απαηηείηαη κφλνλ θσηναληίγξαθν ηεο πξάμεο 

αλαγλσξίζεσο ηνπ ηίηινπ απφ ην ΓΗΚΑΣΑ ή Πηζηνπνηεηηθφ Αλαγλψξηζεο απφ ηνλ 

Γηεπηζηεκνληθφ Οξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο Σίηισλ Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο 

(Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) πεξί ηζνηηκίαο πνπ λα έρεη εθδνζεί κέρξη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο πξνζεζκίαο  

ππνβνιήο ησλ  αηηήζεσλ θαη ζε πεξίπησζε πνπ απφ ηελ πξάμε αλαγλψξηζεο δελ πξνθχπηεη  ην 

γλσζηηθφ αληηθείκελν, απαηηείηαη βεβαίσζε απφ ην Παλεπηζηήκην πνπ ρνξήγεζε ηνλ ηίηιν, ε 

νπνία λα θαζνξίδεη απηφ, θαζψο θαη επίζεκε κεηάθξαζή ηεο. 

ΖΜΔΗΧΖ: α) ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ηζνηηκία ή ηζνηηκία θαη αληηζηνηρία ηνπ πηπρίνπ 

αιινδαπήο αλαγλσξίδεηαη κφλνλ εθφζνλ ν θάηνρνο ηνπ πηπρίνπ είλαη θαη θάηνρνο 

κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο, δελ αλαγλσξίδεηαη ηζνηηκία ηνπ κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο, θαη 

επνκέλσο δελ ινγίδεηαη σο κεηαπηπρηαθφο ηίηινο. 

β) Γηα ηα πηπρία πνπ έρνπλ απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή θαη έρνπλ αλαγλσξηζζεί σο ηζφηηκα θαη 

αληίζηνηρα, σο εκεξνκελία θηήζεο ζεσξείηαη ε εκεξνκελία αξρηθήο θηήζεο ηνπ πηπρίνπ ηεο 

αιινδαπήο εάλ ε αλαγλψξηζε έγηλε ρσξίο εμέηαζε καζεκάησλ ζε ηδξχκαηα ηεο εκεδαπήο, 

άιισο ε εκεξνκελία ρνξήγεζεο ηεο ηζνηηκίαο θαη αληηζηνηρίαο ηνπ πηπρίνπ απφ ηα αληίζηνηρα 

αξκφδηα φξγαλα, εάλ γηα ηελ αλαγλψξηζε πξνεγήζεθε εμέηαζε ζε ηδξχκαηα ηεο εκεδαπήο. 

Δμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο πξάμεο αλαγλψξηζεο γηα ηελ ηζνηηκία θαη ηελ 

αληηζηνηρία ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ή ησλ κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ, φζνη ππνςήθηνη ππνβάιινπλ 
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απνθάζεηο αλαγλψξηζεο επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ή επαγγεικαηηθήο ηζνδπλακίαο ηίηισλ 

αληίζηνηρσλ θαηεγνξηψλ εθπαίδεπζεο νη νπνίεο ρνξεγήζεθαλ απφ: 

i) ην πκβνχιην Αλαγλψξηζεο Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ (.Α.Δ.Π.) ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ 

Π.Γ. 38/2010 «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2005/36/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 7εο επηεκβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ 

αλαγλψξηζε ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ή 

ii) ην πκβνχιην Αλαγλψξηζεο Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ (.Α.Δ.Π.) ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ 

Π.Γ. 38/2010 γηα ηελ  αλαγλψξηζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηζνδπλακίαο, βάζεη ηεο παξ. 2, ηνπ αξ. 

1 ηνπ Π.Γ. 38/2010, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά ή 

iii) ην πκβνχιην Αλαγλψξηζεο Δπαγγεικαηηθήο Ηζνηηκίαο Σίηισλ Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

(.Α.Δ.Η.Σ.Σ.Δ.) ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Π.Γ. 165/2000 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο 

κε έλα γεληθφ ζχζηεκα αλαγλψξηζεο ησλ δηπισκάησλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ 

πηζηνπνηνχλ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ειάρηζηεο δηάξθεηαο ηξηψλ εηψλ, ζχκθσλα κε ηελ 

νδεγία 89/48/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ» ή 

iv) ην πκβνχιην Δπαγγεικαηηθήο Αλαγλψξηζεο Σίηισλ Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο 

(.Δ.Α.Σ.Δ.Κ.) ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Π.Γ. 231/1998 «Γεχηεξν γεληθφ ζχζηεκα αλαγλψξηζεο ηεο 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, ην νπνίν ζπκπιεξψλεη ηελ νδεγία 89/48/ΔΟΚ, ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο 92/51/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, 94/38/ ΔΚ θαη 95/43/ΔΚ 

ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ». 

 

Δπίζεο εμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο πξάμεο αλαγλψξηζεο γηα ηελ ηζνηηκία 

θαη ηελ αληηζηνηρία ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ή ησλ κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ, θάηνρνη δηπισκάησλ, 

πηζηνπνηεηηθψλ θαη άιισλ ηίηισλ πνπ έρνπλ απνθηεζεί ζε ρψξεο κέιε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί, βάζεη ηνπ ζπζηήκαηνο απηφκαηεο αλαγλψξηζεο 

δηπισκάησλ, άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο απφ ηηο θαηά πεξίπησζε αξκφδηεο εζληθέο αξρέο. 

Δηδηθά γηα ηνπο πηπρηνχρνπο Ννκηθήο ε αλσηέξσ εμαίξεζε ηζρχεη κε ηελ πξνζθφκηζε 

απνδεηθηηθνχ εγγξαθήο ζηα κεηξψα Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 

5 ηνπ π.δ. 152/2000.  

 

Ζ ζπλάθεηα φισλ ησλ πξνζθνκηδφκελσλ ηίηισλ ζπνπδψλ κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο 

ζέζεο πνπ πξνθεξχζζεηαη, θξίλεηαη θαη απνθαζίδεηαη κε εηδηθή αηηηνιφγεζε  απφ ην 

πκβνχιην ηεο ΑΔΝ, κεηά απφ εηζήγεζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ πκβνπιίσλ. 

δ) Πηπρίν λαπηηθήο ζρνιήο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο πξνθεξπζζφκελεο εηδηθφηεηαο 

(γηα ηνπο ππνςεθίνπο Ναπηηθψλ καζεκάησλ).  

Γηα ηίηινπο λαπηηθψλ ζρνιψλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο εμσηεξηθνχ απαηηείηαη ηζνηίκεζή 

ηνπο κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ ησλ Αθαδεκηψλ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ (ΑΔΝ) απφ ηελ αξκφδηα 

Δπηηξνπή Ηζνηηκηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο.    

ε) Απνδεηθηηθφ Ναπηηθήο Ηθαλφηεηαο (ΑΝΗ) ηεο πξνθεξπζζφκελεο εηδηθφηεηαο (γηα ηνπο 

ππνςεθίνπο Ναπηηθψλ καζεκάησλ).  

Αλαγλσξίδνληαη ηα απνδεηθηηθά λαπηηθήο ηθαλφηεηαο (Α.Ν.Η.) Αμησκαηηθψλ Δκπνξηθνχ 

Ναπηηθνχ ηεο αιινδαπήο  πνπ έρνπλ εθδνζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Γ STCW 78 φπσο 

ηζρχεη απφ Κξάηε – Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή απφ ηξίηα Κξάηε κε ηα νπνία ε Υψξα 

καο έρεη ζπλάςεη ζρεηηθή δηκεξή ζπκθσλία, ππφ ηε πξνυπφζεζε έθδνζεο πηζηνπνηεηηθνχ 

επηθχξσζεο απηψλ (endorsement certificate). (Καλνληζκφο Η/10 ηεο Γ STCW 78 φπσο ηζρχεη, 

Π.Γ 79/2012, Π.Γ 119/2014).      

ζη)  Απνδεηθηηθά γλψζεο μέλεο γιψζζαο, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν Σ ηεο παξνχζαο. 

δ) Γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπγγξαθηθήο δξαζηεξηφηεηαο ππνβάιινληαη αληίηππα πξσηφηππσλ 

δεκνζηεχζεσλ ή κνλνγξαθηψλ ηνπ ππνςεθίνπ ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά αλαγλσξηζκέλνπ 

θχξνπο ή αληίηππα εθπαηδεπηηθψλ ζπγγξακκάησλ . 

ε) Απνδεηθηηθά επαγγεικαηηθήο ή επηζηεκνληθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη εθπαηδεπηηθήο 

πξνυπεξεζίαο, φπσο απηά αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν Ε ηεο παξνχζαο 

πξνθήξπμεο. 

ΑΔΑ: ΩΜ9Ν4653ΠΩ-707



   [6] 

 

 

 
 

 

 

ζ) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 Ν. 1599/86 (ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ 

Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ), ζηελ νπνία ν ππνςήθηνο δειψλεη  φηη: 

 i)  Απνδέρεηαη φινπο ηνπο φξνπο ηεο  πξνθήξπμεο.  

ii) Έρεη ηελ πγεία πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο ζέζεο πνπ επηιέγνπλ. 

iii) Γελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα θαθνχξγεκα θαη ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή, ππεμαίξεζε 

(θνηλή ή ζηελ ππεξεζία), απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγφξνπ, δσξνδνθία, 

θαηαπίεζε, απηζηία πεξί ηελ ππεξεζία, παξάβαζε θαζήθνληνο, θαζ’ ππνηξνπή ζπθνθαληηθή 

δπζθήκεζε, θαζψο θαη γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή έγθιεκα 

νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο. 

iv) Γελ είλαη ππφδηθνο πνπ έρεη παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνχιεπκα ή θαη΄ άιινλ λφκηκν 

ηξφπν κε ηειεζίδηθν βνχιεπκα γηα θαθνχξγεκα ή γηα πιεκκέιεκα ηεο πεξίπησζεο iii, έζησ 

θαη αλ ην αδίθεκα απηφ έρεη παξαγξαθεί. 

v) Γελ έρεη ζηεξεζεί ιφγσ θαηαδίθεο ηα πνιηηηθά ηνπ δηθαηψκαηα.  

vi) Γελ ηειεί ππφ ζηεξεηηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε (πιήξε ή κεξηθή), ππφ επηθνπξηθή 

δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε (πιήξε ή κεξηθή) θαη ππφ ηηο δχν απηέο θαηαζηάζεηο. 

vii) Έρεη παξέιζεη πεληαεηία απφ ηπρφλ  απφιπζε απφ ζέζε δεκφζηαο  ππεξεζίαο ή Ο.Σ.Α. ή 

άιινπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ιφγσ επηβνιήο ηεο πεηζαξρηθήο πνηλήο ηεο 

νξηζηηθήο παχζεσο ή ιφγσ θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο γηα ζπνπδαίν ιφγν, 

νθεηιφκελν ζε ππαηηηφηεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ. 

viii) Δάλ είλαη ζπληαμηνχρνο θαη απφ πνην θνξέα ιακβάλεη ζχληαμε. 

ix) Δάλ έρεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ ηαθηηθνχ δεκνζίνπ ππαιιήινπ (κνλίκνπ ή Η.Γ.Α.Υ)  θαη ζηελ 

πεξίπησζε απηή, φηη δελ εκπίπηεη ζηηο απαγνξεπηηθέο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 

1256/82 πεξί  πνιπζεζίαο, φπσο πξνζηέζεθε θαη κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 1400/83, 

θαζψο θαη ζε απηέο ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ Ν. 3528/07 . 

x) Όηη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιιεη είλαη γλήζηα. 

xi) Όηη δχλαηαη λα θαιχςεη ην ζχλνιν σξψλ πνπ ζα ηνπ αλαηεζεί, ζχκθσλα κε ην εβδνκαδηαίν 

σξνιφγην πξφγξακκα ηεο ρνιήο. 

2.  Γηα ηελ ππνβνιή ηίηισλ, πηζηνπνηεηηθψλ θαη βεβαηψζεσλ, ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 

     α) ΣΖ ΑΛΛΟΓΑΠΖ:  

Σίηινη, πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηψζεηο ηεο αιινδαπήο πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ πξνθήξπμε 

πξέπεη λα είλαη θαη επίζεκα κεηαθξαζκέλνη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Ζ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο γίλεηαη απφ αξκφδηα θαηά λφκν αξρή ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ 

ή ηελ Πξεζβεία ή ην Πξνμελείν ηεο μέλεο ρψξαο ζηελ Διιάδα ή απφ δηθεγφξν ή απφ άκηζζν 

εξκελέα δηνξηζκέλν βάζεη ηνπ λ.148/26−12−1913/1−2−1914. Δηδηθψο φκσο κεηά ηνλ λέν 

«Κψδηθα Γηθεγφξσλ» (άξζξν 36, Ν.4194/2013/Φ.Δ.Κ. 208/27.09.2013/η.Α΄), κεηαθξάζεηο 

μελφγισζζσλ εγγξάθσλ πνπ γίλνληαη απφ δηθεγφξν κεηά ηελ 27.09.2013 γίλνληαη δεθηέο 

εθφζνλ ν δηθεγφξνο βεβαηψλεη φηη ν ίδηνο έρεη επαξθή γλψζε ηεο γιψζζαο απφ θαη πξνο ηελ 

νπνία κεηέθξαζε. 

εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ηε λνκνινγία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, πξνθεηκέλνπ 

πεξί ηίηισλ ζπνπδψλ  κε ηνπο νπνίνπο απνδεηθλχεηαη ε γλψζε ηεο μέλεο γιψζζαο, ηίηινη πνπ 

πξνζθνκίδνληαη ζε απιά θσηναληίγξαθα γίλνληαη δεθηνί, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 

πξνζθνκίδνληαη επηθπξσκέλεο κεηαθξάζεηο απηψλ, ζηηο νπνίεο γίλεηαη κλεία φηη ζηνπο 

λφκηκνπο κεηαθξαζηέο είραλ πξνζθνκηζζεί ηα πξσηφηππα ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ 

ηίηισλ. 

Σα αλσηέξσ (ηίηινη, πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηψζεηο) γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά ζε 

επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ αιινδαπέο αξρέο θαη 

έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν. 

Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ, 

ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν. 

      β) ΣΖ ΖΜΔΓΑΠΖ: 

i) Γεκφζηα έγγξαθα εκεδαπήο, δειαδή έγγξαθα πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο 

ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα (π.ρ. ηίηινη ζπνπδψλ – άδεηεο – 
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πηζηνπνηεηηθά – βεβαηψζεηο θ.ιπ.), ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά ζε 

επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ εγγξάθσλ ή ησλ αθξηβψλ αληηγξάθσλ ηνπο. 

ii) Ηδησηηθά έγγξαθα εκεδαπήο, δειαδή έγγξαθα πνπ δελ εθδίδνληαη απφ ππεξεζίεο θαη 

θνξείο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα (φπσο ζπκβάζεηο εξγαζίαο ηδησηηθνχ 

ηνκέα, βεβαηψζεηο ηδηψηε εξγνδφηε, αζεψξεηα δειηία παξνρήο ππεξεζηψλ θ.ιπ.) ππνβάιινληαη 

θαη γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα ηδησηηθψλ 

εγγξάθσλ, ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν θαζψο θαη ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα 

απφ ηα πξσηφηππα φζσλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ θέξνπλ ζεψξεζε απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο ηνπ 

δεκφζηνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα (π.ρ. απνιπηήξην ηδησηηθνχ ιπθείνπ πνπ θέξεη ηε 

ζεψξεζε ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ, ηαηξηθή γλσκάηεπζε πνπ θέξεη ζεψξεζε απφ αξκφδην ειεγθηή ηαηξφ). 

 

ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ: 

•  Σα πξνζφληα, ηα θξηηήξηα ή νη ηδηφηεηεο πνπ αλαγξάθνληαη απφ ηνλ ππνςήθην ζηελ αίηεζε 

ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία πιήξσζεο ησλ ζέζεσλ πξέπεη λα πθίζηαληαη θαηά ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ θαη λα απνδεηθλχνληαη 

πξνζεθφλησο. 

• Κξηηήξηα ή ηδηφηεηεο πνπ επηθαιείηαη ζηελ αίηεζε ηνπ ππνςήθηνο πνπ δελ απνδεηθλχνληαη 

θαζψο  δελ έρεη πξνζθνκίζεη θαλέλα απνιχησο ζρεηηθφ δηθαηνινγεηηθφ, δελ ιακβάλνληαη 

ππφςε γηα ηελ θαηάηαμή ηνπ ζηνπο νηθείνπο πίλαθεο 

 

Σ.   ΑΠΟΓΔΗΚΣΗΚΑ ΓΝΧΖ ΞΔΝΖ ΓΛΧΑ 

(Όινη νη ηίηινη ζπνπδψλ αγγιηθήο γιψζζαο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 

κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα.) 

Δίλαη επηζπκεηή ε πξνζθφκηζε αληηγξάθνπ πηζηνπνηεηηθνχ ή ηίηινπ  ζεσξεκέλνπ απφ 

ηελ εθδνχζα αξρή. 
 

1. Ζ γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο (άξηζηε Γ2/C2 θαη πνιχ θαιή Γ1/C1) απνδεηθλχεηαη κε 

βάζε ην άξζξν 1 π.δ. 146/2007 «Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ π.δ 50/2001 Καζνξηζκφο 

πξνζφλησλ δηνξηζκνχ ζε ζέζεηο θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα φπσο απηφ ηζρχεη» (ΦΔΚ 

185/3.8.2007/η.Α’), ζε ζπλδπαζκφ κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 1 π.δ. 

116/2006 «Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ π.δ. 50/2001…….» (Φ.Δ.Κ. 115/9.6.2006/η.Α΄), 

σο εμήο: 

α) Με Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο αληίζηνηρνπ επηπέδνπ ηνπ λ.2740/1999, φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003 

ή 

β) κε πηζηνπνηεηηθά αληίζηνηρνπ επηπέδνπ ησλ παλεπηζηεκίσλ CAMBRIDGE ή MICHIGAN 

ή 

γ) κε πηζηνπνηεηηθά αληίζηνηρνπ επηπέδνπ άιισλ θνξέσλ (παλεπηζηεκίσλ ή κε) αλεμάξηεηα 

απφ ηε λνκηθή ηνπο κνξθή, εθφζνλ είλαη πηζηνπνηεκέλνη ή αλαγλσξηζκέλνη απφ ηελ αξκφδηα 

αξρή ηεο νηθείαο ρψξαο γηα λα δηελεξγνχλ εμεηάζεηο θαη λα ρνξεγνχλ πηζηνπνηεηηθά γλψζεο 

ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ζην αληίζηνηρν επίπεδν. Δάλ δελ ππάξρεη θνξέαο πηζηνπνίεζεο ή 

αλαγλψξηζεο ζηελ νηθεία ρψξα, απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγείνπ ή ηεο 

Πξεζβείαο ηεο ρψξαο ζηελ Διιάδα φηη ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηνπο παξαπάλσ 

θνξείο ζε ηξίηνπο, νη νπνίνη δελ έρνπλ σο κεηξηθή γιψζζα ηελ Αγγιηθή, είλαη απνδεθηά ζε 

δεκφζηεο ππεξεζίεο ηεο απηήο ρψξαο σο έγθπξα απνδεηθηηθά γλψζεο ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο 

ζην αληίζηνηρν επίπεδν. Ωο νηθεία ρψξα λνείηαη ε ρψξα ζηελ νπνία ε κεηξηθή ή επίζεκε 

γιψζζα είλαη ε Αγγιηθή. 

Βάζεη ησλ αλσηέξσ, απφ ηνπο νηθείνπο θνξείο, βεβαησηηθψλ εγγξάθσλ γίλνληαη δεθηά, πέξαλ 

ηνπ Κξαηηθνχ Πηζηνπνηεηηθνχ Γισζζνκάζεηαο, ηα εμήο πηζηνπνηεηηθά: 

 

(α) Άξηζηε γλψζε (Γ2/C2): 
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•Certificate of Proficiency in English (CPE) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Cambridge ή ηνπ Cambridge 

Assessment English ή Certificate of Proficiency in English Cambridge Assessment English 

overall score 200-230. 

•Bulats English Language Test, βαζκνινγία 90-100, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Cambridge ή ηνπ 

Cambridge Assessment English (γηα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί έσο θαη 19/11/2019). 

•Business English Certificate Higher ηνπ Cambridge Assessment English overall score 200-

210. 

• Certificate in Advanced English ηνπ Cambridge Assessment English overall score 200-210. 

•International English Language Testing System (IELTS) απφ ην University of Cambridge 

Local Examinations Syndicate (UCLES) ή ην Cambridge Assessment English– The British 

Council – IDP Education Australia IELTS Australia κε βαζκνινγία απφ 8,5 θαη άλσ. 

•ECPE - Examination for the Certificate of Proficiency in English ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Michigan (Cambridge Michigan Language Assessments - CaMLA) ή ηνπ Michigan Language 

Assessment. 

•London Tests of English level 5 - Proficient Communication ηνπ Edexcel, ή 

Pearson Test of English general level 5 - Proficient Communication - ηνπ Edexcel ή 

Edexcel level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2). 

•ISE IV Integrated Skills in English level 3 Certificate in ESOL International ηνπ Trinity 

College London. 

•City & Guilds level 3 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) - 

Mastery - θαη City & Guilds level 3 Certificate in ESOL International (Spoken) - Mastery - 

(πλππνβάιινληαη  αζξνηζηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο άξηζηεο γλψζεο), ή 

City & Guilds Certificate in International ESOL - Mastery - θαη City & Guilds Certificate in 

International Spoken ESOL - Mastery - (πλππνβάιινληαη αζξνηζηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο 

άξηζηεο γλψζεο). 

•EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2), ή 

Pearson EDI level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2) ή 

Pearson LCCI level 3 Certificate in ESOL International (CEFR C2). 

•Pearson LCCI EFB level 4 (Δλφηεηεο: Reading, Writing, Listening, Speaking, κε βαζκφ 

“Distinction” ή “Credit”). 

•OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework 

equivalent level C2) (κέρξη 31/8/2009). 

•Ascentis Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2). 

•ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2). 

•Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP): 

CEF C2. 

•Test of Interactive English, C2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, C2 Level 

(Gatehouse Awards). 

•NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2). 

•AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Δλφηεηεο: Listening, Reading, 

Writing, Speaking). 

•LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2). 

•GA Level 3 Certificate in ESOL International – (CEFR: C2) ή GA Level 3 Certificate in 

ESOL International (Classic C2). 

•C2 - LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (listening, reading, writing) 

(MasteryC2) θαη C2- LanguageCert  Level 3 Certificate in ESOL International  (Speaking)  

(Mastery C2) (πλππνβάιινληαη  αζξνηζηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο άξηζηεο γλψζεο). 

•Open College Network West Midlands Level 3 Certificate in ESOL International (CEFR C2). 

• NYLC –NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE Level C2 

•LanguageCert Test of English (LTE) - LanguageCert Level 3 Certifi cate in ESOL 

International (Listening, Reading) (LanguageCert Test of English C2) 

 

 (β) Πνιχ θαιή γλψζε (Γ1/C1) ηεο αγγιηθήο γιψζζαο απνδεηθλχεηαη κε ηα αθφινπζα πηπρία: 
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•Certificate in Advanced English (CAE) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Cambridge ή ηνπ Cambridge 

Assessment English ή Certificate in Advanced English ηνπ Cambridge Assessment English 

overall score 180-199. 

•Certificate of Proficiency in English ηνπ Cambridge Assessment English overall score 180-

199. 

• First Certificate in English ηνπ Cambridge Assessment English overall score 180-190. 

•Bulats English Language Test, βαζκνινγία 75-89, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Cambridge ή ηνπ 

Cambridge Assessment English (γηα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί έσο θαη 19/11/2019). 

•International English Language Testing System (IELTS) απφ ην University of Cambridge 

Local Examinations Syndicate (UCLES) ή ην Cambridge Assessment English – The British 

Council – IDP Education Australia IELTS Australia κε βαζκνινγία απφ 7 έσο 8. 

•Business English Certificate – Higher (BEC Higher) απφ ην University of Cambridge Local 

Examinations Syndicate (UCLES) ή ην Cambridge Assessment English ή Business English 

Certificate Higher ηνπ Cambridge Assessment English overall score 180-199. 

•Business English Certificate Vantage ηνπ Cambridge Assessment English overall score 180-

190. 

•London Tests of English Level 4 -Advanced Communication - ηνπ Edexcel ή 

Pearson Test of English General Level 4 -Advanced Communication - ηνπ Edexcel ή 

Edexcel Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1). 

•Certificate in Integrated Skills in English ISE III ηνπ Trinity College London. 

•City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) - 

Expert - θαη City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International (spoken) - Expert - 

(πλππνβάιινληαη  αζξνηζηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο πνιχ θαιήο γλψζεο) ή 

City & Guilds Certificate in International ESOL -Expert - θαη City & Guilds Certificate in 

International Spoken ESOL - Expert - (πλππνβάιινληαη αζξνηζηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο 

πνιχ θαιήο γλψζεο). 

•Advanced Level Certificate in English (ALCE) ηνπ Hellenic American University 

(Manchester, ΝΖ-USA) θαη ηεο Διιελνακεξηθαληθήο Δλψζεσο. 

•Σest of English for International Communication (TOEIC), βαζκνινγία απφ 785 έσο 900 ηνπ 

Educational Testing Service/Chauncey, USA. 

•EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1) ή 

Pearson EDI level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1) ή 

Pearson LCCI level 2 Certificate in ESOL International (CEFR C1). 

•Pearson LCCI EFB Level 4 (Δλφηεηεο: Reading, Writing, Listening, Speaking, ζε πεξίπησζε 

πνπ ε κία  εθ ησλ ελνηήησλ είλαη κε βαζκφ “Pass”). 

•Pearson LCCI EFB  Level 3 (Δλφηεηεο: Reading, Writing, Listening, Speaking, κε βαζκφ 

“Distinction” ή “Credit”). 

•OCNW Certificate in ESOL International at Level 2  (Common European Framework 

equivalent level C1) (κέρξη 31/8/2009). 

•Ascentis Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1). 

•ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1). 

•Test of Interactive English, C1 +  Level (ACELS). 

•Test of Interactive English, C1 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, C1 Level 

(Gatehouse Awards). 

•NOCN Level 2 Certificate in ESOL International (C1). 

•AIM Awards Level 2 Certificate in ESOL International (C1) (Δλφηεηεο: Listening, Reading, 

Writing, Speaking). 

•Michigan English Language Assessment Battery (MELAB) βαζκνινγία απφ 91 έσο 99 ηνπ  

Cambridge Michigan Language Assessments (CaMLA) ή ηνπ MICHIGAN LANGUAGE 

ASSESSMENT.  
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•ΜΔΣ - Michigan English Test (Δλφηεηεο: Listening, Reading, Speaking) βαζκνινγία απφ 190 

έσο 240 ηνπ Michigan Language Assessment ή CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE 

ASSESSMENTS- CaMLA ή 

• ΜΔΣ- Michigan English Test (Δλφηεηεο: Listening, Reading ή Listening, Reading, Speaking, 

Writing) βαζκνινγία απφ 64 έσο 80 ηνπ Michigan Language Assessment 

•LRN Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1). 

•GA Level 2 Certificate in ESOL International – (CEFR: C1) ή GA Level 2 Certificate in 

ESOL International (Classic C1). 

•C1 - LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) 

(Expert C1) θαη C1 - LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International (Speaking) 

(Expert C1) (πλππνβάιινληαη  αζξνηζηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο πνιχ θαιήο γλψζεο). 

•Open College Network West Midlands Level 2 Certificate in ESOL International (CEFR C1).  

• NYLC –NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE Level C1 

• LanguageCert Test of English (LTE) - LanguageCert Level 2 Certifi cate in ESOL 

International (Listening, Reading) (LanguageCert Test of English C1) 

 

 

2. Πηζηνπνηεηηθά άιια, πιελ ησλ αλσηέξσ, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ γηα ηελ απφδεημε 

ηεο γλψζεο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ: 

(i) βεβαίσζε ηνπ θνξέα πνπ ην εμέδσζε, φηη ηφζν ν θνξέαο φζν θαη ην ζπγθεθξηκέλν 

πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο είλαη πηζηνπνηεκέλα απφ ηελ αξκφδηα πξνο ηνχην εζληθή αξρή 

ή 

(ii) βεβαίσζε ηνπ αξκνδίνπ Τπνπξγείνπ ή ηεο Πξεζβείαο ηεο ρψξαο ζηελ Διιάδα (ζε 

πεξίπησζε κε ππάξμεσο θνξέα πηζηνπνίεζεο ή αλαγλψξηζεο), φηη ην πξνζθνκηδφκελν 

πηζηνπνηεηηθφ είλαη απνδεθηφ ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο ηεο νηθείαο ρψξαο σο έγθπξν 

απνδεηθηηθφ γλψζεο ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο ζε αληίζηνηρν επίπεδν. 

 

3. Δπίζεο: 

α)  Ζ άξηζηε γλψζε ηεο μέλεο γιψζζαο απνδεηθλχεηαη θαη κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: 

(i) Με Πηπρίν Ξέλεο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ή Πηπρίν Ξέλσλ Γισζζψλ Μεηάθξαζεο θαη 

Γηεξκελείαο ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή αληίζηνηρν θαη ηζφηηκν ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, 

(ii) Με Πηπρίν, πξνπηπρηαθφ ή κεηαπηπρηαθφ δίπισκα ή δηδαθηνξηθφ δίπισκα νπνηνπδήπνηε 

αλαγλσξηζκέλνπ ηδξχκαηνο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο αιινδαπήο, 

(iii) Με Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2, 

(iv) Με Απνιπηήξην ηίηιν ηζφηηκν ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, 

εθφζνλ έρεη απνθηεζεί κεηά απφ θαλνληθή θνίηεζε ηνπιάρηζηνλ έμη εηψλ ζηελ αιινδαπή. 

β) Ζ πνιχ θαιή γλψζε ή ε θαιή γλψζε ηεο μέλεο γιψζζαο απνδεηθλχεηαη θαη κε θξαηηθφ 

πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ1 θαη Β2 αληίζηνηρα, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 2 

ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2740/1999 (ΦΔΚ 186 Α΄), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 19 πεξ. α΄ 

ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3149/2003 (Φ.Δ.Κ. 141 Α΄). 

Ζ θαιή γλψζε ηεο μέλεο γιψζζαο απνδεηθλχεηαη θαη κε απνιπηήξην ή πηπρίν ζρνιείνπ ηεο 

αιινδαπήο δεπηεξνβάζκηαο ή κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηξηεηνχο ηνπιάρηζηνλ 

θνίηεζεο. 

Οη ππφ ζηνηρείν α (iv) θαη β ηίηινη ζπνπδψλ ηεο αιινδαπήο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη επηπιένλ 

θαη απφ βεβαίσζε γηα ην επίπεδν ηεο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο ζηελ νπνία αλήθνπλ, ε νπνία 

ρνξεγείηαη απφ ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ. ή Δ.Ο.Π.Π ή Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π ή απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε ελ ιφγσ βεβαίσζε 

ρνξεγείηαη απφ ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ ή Δ.Ο.Π.Π ή Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π κφλν κεηά ηελ έθδνζε ηεο αληίζηνηρεο 

αηνκηθήο δηνηθεηηθήο πξάμεο ηζνηηκίαο. 

 

εκείσζε: 

α) Γελ απαηηείηαη ε απφδεημε ηεο γλψζεο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο εάλ νη επηθαινχκελνη ηίηινη 

ζπνπδψλ έρνπλ απνθηεζεί ζην εμσηεξηθφ, φπνπ ηα καζήκαηα δηδάζθνληαη ζηελ ίδηα γιψζζα. 
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β) Δίλαη απηνλφεην φηη ηίηινη ζπνπδψλ γλψζεο αγγιηθήο γιψζζαο ππεξθείκελνπ επηπέδνπ 

απνδεηθλχνπλ θαη ηε γλψζε θαηψηεξνπ (δεηνχκελνπ) επηπέδνπ ηεο αγγιηθήο γιψζζαο. 

Ζ άδεηα επάξθεηαο δηδαζθαιίαο μέλεο γιψζζαο, δελ απνδεηθλχεη ηελ γλψζε μέλεο γιψζζαο 

(π.δ. 347/2003). Οη ππνςήθηνη πνπ είλαη θάηνρνη ηεο ζρεηηθήο άδεηαο πξνθεηκέλνπ λα 

απνδείμνπλ ηε γλψζε ηεο μέλεο γιψζζαο, πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηα πξνβιεπφκελα θαηά 

πεξίπησζε, ζην παξφλ Παξάξηεκα πηζηνπνηεηηθά μέλεο γιψζζαο. 
 

4.  ε θάζε πεξίπησζε ζπλεθηηκάηαη ε θαιή γλψζε θαη κίαο αθφκε εθ ησλ γισζζψλ ηεο Δ.Δ., 

εθφζνλ απνδεηθλχεηαη κε ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά, θαζψο θαη ε γλψζε ηεο αγγιηθήο 

ηερληθήο ή λαπηηθήο νξνινγίαο. 

Ζ γλψζε ηεο αγγιηθήο ηερληθήο ή λαπηηθήο νξνινγίαο γηα ηνλ ππνςήθην πνπ ηελ επηθαιείηαη, 

δηαπηζηψλεηαη θαη ζπλεθηηκάηαη αλάινγα απφ Βεβαίσζε ή Πηζηνπνηεηηθφ αλαιπηηθήο 

βαζκνινγίαο Σκήκαηνο Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ Παλεπηζηεκίνπ ηεο εκεδαπήο ή απφ πξσηφηππν 

(ή θαηάιιεια επηθπξσκέλν) απνδεηθηηθφ ζπνπδψλ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο ηεο αιινδαπήο 

φπνπ ε δηδαζθαιία δηεμάγεηαη ζηελ αγγιηθή, θαη απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο 

δηδάρζεθε καζήκαηα αληηζηνίρνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ (λαπηηθήο ή ηερληθήο νξνινγίαο). 

 

 Ε. ΑΠΟΓΔΗΚΣΗΚΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

1)  Απφδεημε ζαιάζζηαο ππεξεζίαο απφ ππνςεθίνπο πνπ είλαη λαπηηθνί (ελ ελεξγεία -

ζπληαμηνχρνη). 

Οη ππνςήθηνη πνπ είλαη λαπηηθνί πξνθεηκέλνπ λα απνδείμνπλ ζαιάζζηα ππεξεζία  πξέπεη λα 

πξνζθνκίζνπλ: 

i) Μεραλνγξαθηθφ πίλαθα ζαιάζζηαο ππεξεζίαο απφ Τ.ΝΑ.Ν.Π/Γ.Ν.ΔΡ-δ΄. 

ii) ε πεξίπησζε πνπ ζηνλ πξναλαθεξφκελν κεραλνγξαθηθφ πίλαθα δελ θαηαγξάθεηαη ην 

ζχλνιν ηεο ζαιάζζηαο ππεξεζίαο ηνπ ππνςεθίνπ, θαηαηίζεηαη επηπιένλ θσηναληίγξαθν 

Ναπηηθνχ Φπιιαδίνπ, ζπγθεθξηκέλα απαηηνχληαη νη ζειίδεο κε ζηνηρεία λαπηηθνχ θαζψο θαη νη 

ζειίδεο ηνπ Ναπηηθνχ Φπιιαδίνπ πνπ απνδεηθλχνπλ ηε ζαιάζζηα ππεξεζία πνπ δελ 

πεξηιακβάλεηαη ζην κεραλνγξαθηθφ πίλαθα. 

iii) Πηζηνπνηεηηθά ζαιάζζηαο ππεξεζίαο, εθφζνλ ππάξρνπλ, ζε ππφ μέλε ζεκαία πινία, ελ 

ελεξγεία, δεφλησο ζεσξεκέλα, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά δηαηάμεηο, απφ Διιεληθή 

Ληκεληθή ή Πξνμεληθή Αξρή. 

2) Ζ ινηπή (πιελ ηεο ζαιάζζηαο ππεξεζίαο) επαγγεικαηηθή ή επηζηεκνληθή 

δξαζηεξηφηεηα πξνζκεηξείηαη κφλνλ εθφζνλ είλαη ζπλαθήο κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο 

ζέζεο πνπ πξνθεξχζζεηαη. Πξέπεη λα έρεη απνθηεζεί ζηελ εκεδαπή ή αιινδαπή κε ζρέζε 

εξγαζίαο ή ζχκβαζε έξγνπ ζην δεκφζην ή ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ή κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ ειεχζεξνπ 

επαγγεικαηία, κεηά ηε ιήςε ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ κε ηνλ νπνίν ν ππνςήθηνο κεηέρεη ζηε 

δηαδηθαζία ζε ζπλδπαζκφ πάληνηε κε ηελ, θαηά πεξίπησζε, αζθαιηζηηθή θάιπςε . 

Σα δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε, γηα ηελ απφδεημε ηνπ είδνπο θαη ηεο 

ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεο εκπεηξίαο, είλαη ηα εμήο: 

i. Δπαγγεικαηηθή ή επηζηεκνληθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ εκεδαπή:  

α)  Γηα πξνυπεξεζία πνπ έρεη πξνζθεξζεί ζην δεκφζην ηνκέα: 

• Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ θνξέα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ην είδνο θαη ε 

ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εκπεηξίαο. 

ε πεξίπησζε παξνρήο εξγαζίαο κε κεησκέλν σξάξην ζηνπο θνξείο ή ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ 

θαη εθφζνλ δελ πξφθεηηαη γηα δηδαθηηθφ έξγν, ζηε ζρεηηθή βεβαίσζε πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ην 

ζχλνιν ησλ πξαγκαηνπνηεζεηζψλ σξψλ εξγαζίαο. 

 ε πεξίπησζε δηδαθηηθήο  πξνυπεξεζίαο, πξνθεηκέλνπ απηή λα πξνζκεηξεζεί, ζηηο ζρεηηθέο 

βεβαηψζεηο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη: ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο απαζρφιεζεο, νη 

πξαγκαηνπνηεζείζεο ψξεο δηδαζθαιίαο αλά εβδνκάδα ή κήλα, θαζψο θαη ην πιήξεο 

ππνρξεσηηθφ εβδνκαδηαίν σξάξην πνπ πξνβιέπεηαη γηα ην κφληκν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ. 

β) Γηα πξνυπεξεζία πνπ έρεη πξνζθεξζεί ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα: 
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• Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, πνπ έρεη εθδνζεί γηα ρξήζε ζε δηαγσληζκνχο 

ηνπ δεκνζίνπ, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο, ε επσλπκία εξγνδφηε 

θαη ην είδνο  ηεο δξαζηεξηφηεηαο.   

(ΠΡΟΟΥΖ: ΓΔΝ ΓΗΝΟΝΣΑΗ ΓΔΚΣΑ ΚΑΡΣΔΛΔ ΔΝΖΜΧΝ ΚΑΗ 

ΔΚΣΤΠΧΜΔΝΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΑΦΑΛΗΜΔΝΟΤ ΜΔΧ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ).  

•  Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ (ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗV) φπνπ 

πξέπεη λα δειψλνληαη επαθξηβψο ν ρξφλνο θαη ην είδνο ηεο εκπεηξίαο ηνπ θαζψο θαη ηα 

ζηνηρεία ηνπ εξγνδφηε ή ηεο επσλπκίαο ηεο επηρείξεζεο, αλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν . 

• ε πεξίπησζε δηδαθηηθήο πξνυπεξεζίαο, πξέπεη λα ππνβάιιεηαη βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε 

φπνπ ζα αλαγξάθεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο απαζρφιεζεο, νη πξαγκαηνπνηεζείζεο ψξεο 

δηδαζθαιίαο αλά εβδνκάδα ή κήλα θαζψο θαη λα ζπλππνβάιιεηαη αληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο 

ζχκβαζεο, εάλ ππάξρεη. Δάλ δελ πθίζηαηαη πιένλ ν εξγνδφηεο, αξθεί ε πξναλαθεξφκελε 

βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, ε ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ θαη ην 

αληίγξαθν ηεο ζχκβαζεο, εάλ ππάξρεη. 

γ)   Γηα ηνπο  ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο απαηηνχληαη αζξνηζηηθά: 

• Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, πνπ έρεη εθδνζεί γηα ρξήζε ζε δηαγσληζκνχο ηνπ 

δεκνζίνπ, ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο.  

(ΠΡΟΟΥΖ: ΓΔΝ ΓΗΝΟΝΣΑΗ ΓΔΚΣΑ ΚΑΡΣΔΛΔ ΔΝΖΜΧΝ ΚΑΗ 

ΔΚΣΤΠΧΜΔΝΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΑΦΑΛΗΜΔΝΟΤ ΜΔΧ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ).  

• Τπεχζπλε δήισζε (ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗV), φπνπ  πξέπεη λα 

δειψλνληαη νη  ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο, κειέηεο θαη έξγα  πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζρεηηθά κε 

ην αληηθείκελν ηεο εκπεηξίαο, θαη 

• Τπνβνιή κηαο ηνπιάρηζηνλ ζρεηηθήο ζχκβαζεο ή δειηίσλ παξνρήο ππεξεζηψλ (δχν 

ηνπιάρηζηνλ θαη΄έηνο), πνπ θαιχπηνπλ ελδεηθηηθψο ηε δηάξθεηα θαη ην είδνο ηεο εκπεηξίαο ην 

νπνίν πξέπεη λα είλαη ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηεο ζέζεο πνπ πξνθεξχζζεηαη. 

Μφλε ε βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα δελ απνδεηθλχεη εκπεηξία αλ απφ ηε 

ζχκβαζε ή ηα δειηία παξνρήο ππεξεζηψλ δελ πξνθχπηεη ην είδνο ηεο επαγγεικαηηθήο ή 

επηζηεκνληθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

ii. Δπαγγεικαηηθή ή επηζηεκνληθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ αιινδαπή: 

Όηαλ ε εκπεηξία έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή, επηπιένλ ησλ ινηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηηο αλσηέξσ, θαηά πεξίπησζε, παξαγξάθνπο, ν ππνςήθηνο, γηα ηελ απφδεημή 

ηεο, πξέπεη λα πξνζθνκίζεη: 

 (η) Όηαλ θαηά ην ηζρχνλ λνκηθφ θαζεζηψο ηνπ θξάηνπο ε αζθάιηζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα 

ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ή ζπγθεθξηκέλε ζρέζε εξγαζίαο είλαη ππνρξεσηηθή: 

- Βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε ζηνλ νπνίν απαζρνιήζεθε, ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ν ρξφλνο θαη 

ην είδνο ηεο απαζρφιεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη 

- Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ, είηε πξφθεηηαη γηα ακηγψο θξαηηθή ή 

ακηγψο ηδησηηθή ή κηθηή αζθάιηζε. 

(ηη) Όηαλ θαηά ην ηζρχνλ λνκηθφ θαζεζηψο ηνπ θξάηνπο ε αζθάιηζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα 

ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ή ζπγθεθξηκέλε ζρέζε εξγαζίαο είλαη κε ππνρξεσηηθή: 

- Βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε ζηνλ νπνίν απαζρνιήζεθε, ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ν ρξφλνο θαη 

ην είδνο ηεο απαζρφιεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, 

- Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ, (ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗV), φπνπ 

πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επαθξηβψο ν ρξφλνο απαζρφιεζεο θαη ην είδνο ηεο εκπεηξίαο ηνπ, ηα 

ζηνηρεία ηνπ εξγνδφηε, αλ πξφθεηηαη γηα θπζηθφ πξφζσπν, ή ηεο επσλπκίαο ηεο επηρείξεζεο, 

αλ πξφθεηηαη πεξί λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη 

- Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο ζην νπνίν απαζρνιήζεθε φηη ε αζθάιηζε γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ή ηε ζπγθεθξηκέλε ζρέζε εξγαζίαο δελ είλαη ππνρξεσηηθή, θαηά ηε 

λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο ηνχηνπ. 

(ηηη) Όηαλ ν ρξφλνο εκπεηξίαο έρεη δηαλπζεί ζε ππεξεζίεο δεκφζηνπ ραξαθηήξα ηεο αιινδαπήο 

κπνξεί λα απνδεηθλχεηαη θαη κε βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ δεκφζηνπ θνξέα. 
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Γηα ηελ απφδεημε δηδαθηηθήο εκπεηξίαο ζηελ αιινδαπή πξέπεη ζηε βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε, 

φπνπ απαηηείηαη θαηά ηα αλσηέξσ, λα αλαγξάθεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο απαζρφιεζεο, νη 

πξαγκαηνπνηεζείζεο ψξεο δηδαζθαιίαο αλά εβδνκάδα ή κήλα θαζψο θαη λα ζπλππνβάιιεηαη 

αληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Δάλ δελ πθίζηαηαη πιένλ ν εξγνδφηεο αξθεί ε 

πξναλαθεξφκελε Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, ε Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ 

ππνςεθίνπ θαη ην αληίγξαθν ηεο ζχκβαζεο. 

Σα δηθαηνινγεηηθά ηνπ ππνςεθίνπ, ν νπνίνο επηθαιείηαη εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε ζην 

εμσηεξηθφ, ππνβάιινληαη ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ 

εθδνζεί απφ αιινδαπέο αξρέο θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν θαη πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη 

απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

3. Δηδηθέο Πεξηπηψζεηο 

 α. Γηθαζηηθή Απφθαζε 

Ζ εκπεηξία απνδεηθλχεηαη θαη κε ηπρφλ ππάξρνπζα δηθαζηηθή απφθαζε, απφ ηελ νπνία λα 

πξνθχπηεη ην είδνο ηεο παξαζρεζείζεο εξγαζίαο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο παξνρήο ηεο. 

 β. ηξαηησηηθή ζεηεία 

Ωο ρξφλνο εκπεηξίαο αλαγλσξίδεηαη θαη ε απαζρφιεζε πνπ πξνθχπηεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζηξαηησηηθήο ζεηείαο. Ζ βεβαίσζε ησλ αξκνδίσλ αξρψλ πξέπεη λα αλαθέξεη ην είδνο θαη ηε 

δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή ε ζρεηηθή εηδηθφηεηα πξέπεη λα έρεη 

απνθηεζεί πξηλ απφ ηελ θαηάηαμε ηνπ ππνςεθίνπ, ελψ ζηελ πεξίπησζε πνπ ε εηδηθφηεηα 

απνθηάηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο, ε ζρεηηθή εκπεηξία αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ απφθηεζή 

ηεο θαη κεηά. 

 γ. Έξεπλα ή ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθά έξγα ή πξνγξάκκαηα.  

Ζ έξεπλα ή ε ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθά έξγα ή πξνγξάκκαηα κπνξεί λα πξνζκεηξεζεί σο 

ρξφλνο εκπεηξίαο ππφ ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φηη ν ππνςήθηνο πξνζθνκίδεη: 

Βεβαίσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ππεπζχλνπ (ηνπ Γξακκαηέα ή Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ) 

ή/ θαη Βεβαίσζε ηνπ επηζηεκνληθνχ ππεπζχλνπ ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη, γηα θάζε 

εξεπλεηηθφ πξφγξακκα ή έξγν: 

ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο, ν ηίηινο θαη ε δηάξθεηά ηνπ, ν ρξφλνο ζπκκεηνρήο ηνπ ππνςεθίνπ, 

ε ζπκβαηηθή ζρέζε κε ηελ νπνία ζπλδεφηαλ ν ππνςήθηνο κε ην θνξέα θαη ε ηδηαίηεξε ζπκβνιή 

ηνπ ζηελ εθπφλεζε ή νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. 

Δίλαη απηνλφεην φηη ηα αλσηέξσ ηζρχνπλ εθφζνλ ν ππνςήθηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ θαηείρε ηνλ απαηηνχκελν απφ ηελ πξνθήξπμε βαζηθφ ηίηιν ζπνπδψλ. 

 δ. Πξνγξάκκαηα STAGE 

Ωο ρξφλνο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ζεσξείηαη θαη ε ζπκκεηνρή ζε ζπλαθή κε ην αληηθείκελν 

ηεο απαζρφιεζεο πξνγξάκκαηα απφθηεζεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο STAGE ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. (παξ. 

8 άξζξν 24 Ν.3200/2003). Ζ ζρεηηθή βεβαίσζε εθδίδεηαη απφ ηνλ ΟΑΔΓ – Σνπηθή Τπεξεζία 

Πξνγξακκάησλ STAGE (Λεσθ. Σαηνΐνπ 125 & Λχξα 140, Κεθηζηά) απφ ηελ νπνία πξέπεη λα 

πξνθχπηεη ην είδνο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη ην αληηθείκελν ηεο 

απαζρφιεζεο . 

 ε. Απφδεημε εκπεηξίαο απφ πηπρηνχρνπο ηεο Ννκηθήο πνπ είλαη δηθεγφξνη ή αζρνινχληαη 

κε ηελ πξαθηηθή άζθεζε γηα ηελ απφθηεζε ηεο άδεηαο δηθεγφξνπ.  
 Οη πηπρηνχρνη ηεο Ννκηθήο πνπ είλαη δηθεγφξνη ή αζρνινχληαη κε ηελ πξαθηηθή άζθεζε γηα 

ηελ απφθηεζε ηεο άδεηαο δηθεγφξνπ, πξνθεηκέλνπ λα απνδείμνπλ εκπεηξία γηα ζέζεηο πξέπεη λα 

πξνζθνκίζνπλ:  

    i) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, πφηε ν 

δηθεγφξνο απέθηεζε ηελ ηδηφηεηα ηνπ αζθνχκελνπ θαη πφηε απηή ηνπ δηθεγφξνπ.  

   ii) Βεβαίσζε ηνπ Σακείνπ Ννκηθψλ απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη πφηε ν ππνςήθηνο 

αζθαιίζηεθε σο δηθεγφξνο ή ελδερνκέλσο θαη σο αζθνχκελνο (δεδνκέλνπ φηη ε αζθάιηζε ησλ 

αζθνπκέλσλ είλαη πξναηξεηηθή).  

   iii) Δπθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ ή ησλ αθξηβψλ αληηγξάθσλ ησλ εηήζησλ 

«θαηαζηάζεσλ παξαζηάζεσλ ζηα Γηθαζηήξηα» κέρξη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ ππνςεθίνπ ζηε δηαδηθαζία. Ζ πξνζθφκηζε ησλ αλσηέξσ θαηαζηάζεσλ 

δχλαηαη λα είλαη κεξηθή θαη αξθεί λα αλαθέξεηαη ζε απηέο έζησ θαη κία κφλν παξάζηαζε ζηα 
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Γηθαζηήξηα θαη’ έηνο. Μφλν δε γηα ηα έηε θαηά ηα νπνία ν δηθεγφξνο ζα εκθαλίδεη κεδεληθή 

απαζρφιεζε (θακία απνιχησο παξάζηαζε) δελ ζα πξνζκεηξάηαη ρξφλνο εκπεηξίαο. Οη 

έκκηζζνη δηθεγφξνη, εθφζνλ ηπρφλ απηνί δελ πξαγκαηνπνηνχλ παξαζηάζεηο ζηα 

δηθαζηήξηα, επί φζνλ ηνπιάρηζηνλ ρξφλν είλαη έκκηζζνη πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε ηνπ θνξέα 

ζηνλ νπνίν εξγάδνληαη σο έκκηζζνη είηε απηφο είλαη δεκφζηνο είηε ηδησηηθφο, απφ ηελ νπνία λα 

πξνθχπηεη ην είδνο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο δηθεγνξηθήο ππεξεζίαο πνπ πξνζθέξνπλ θαη ν 

ηξφπνο πιεξσκήο ηνπο. 

Γηα ηνπο πηπρηνχρνπο ηεο Ννκηθήο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηελ πξαθηηθή άζθεζε γηα ηελ 

απφθηεζε ηεο άδεηαο δηθεγφξνπ ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, αξθεί ε 

πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθνχ – βεβαίσζεο ηεο νηθείαο αξρήο ηεο αιινδαπήο απφ ην/ελ νπνίν/α 

λα πξνθχπηεη, πφηε ν δηθεγφξνο απέθηεζε ηελ ηδηφηεηα ηνπ αζθνχκελνπ θαη πφηε απηή ηνπ 

δηθεγφξνπ.  

 

4. Δπηζεκάλζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εκπεηξίαο θαη ινηπέο δηεπθξηλίζεηο. 

 α. Ο ρξφλνο εκπεηξίαο ππνινγίδεηαη κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ πνπ απαηηείηαη 

απφ ηελ πξνθήξπμε. ε πεξίπησζε αιιειεπηθαιππηφκελσλ ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ 

πξνυπεξεζίαο ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζπκπίπηεη ππνινγίδεηαη κφλν κηα θνξά. 

β. Ο ρξφλνο εκπεηξίαο πνπ δειψλεη ππεχζπλα ν θάζε ππνςήθηνο (φπνπ απαηηείηαη) πξέπεη λα 

ζπκθσλεί κε ην ρξφλν πνπ πξνθχπηεη απφ ηε βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα. 

Υξφλνο εκπεηξίαο πνπ πεξηέρεηαη ζηελ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ θαη δελ θαιχπηεηαη 

απφ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη ην αληίζεην δελ ιακβάλεηαη ππφςε θαη αθαηξείηαη. 

γ. Δάλ ε αζθαιηζηηθή θάιπςε (πξνθεηκέλνπ γηα αζθαιηζκέλνπο ζην ΗΚΑ) πξνθχπηεη απφ 

εκέξεο αζθάιηζεο, νη κήλεο εκπεηξίαο ππνινγίδνληαη αλ δηαηξεζεί ην ζχλνιν ησλ 

πξαγκαηνπνηεζεηζψλ εκεξψλ αζθάιηζεο δηα ηνπ (25).  

Οη κήλεο εκπεηξίαο (πξνθεηκέλνπ γηα αζθαιηζκέλνπο ζε ινηπά αζθαιηζηηθά ηακεία, πιελ 

ΗΚΑ) κπνξεί λα πξνθχπηνπλ θαη κε αθαίξεζε ησλ εκεξνκεληψλ έλαξμεο θαη ιήμεο ηνπ 

ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο εκπεηξίαο. ηελ πεξίπησζε απηή εάλ νη εκέξεο ηνπ ζπλφινπ ησλ 

δηαζηεκάησλ ηεο εκπεηξίαο είλαη κεγαιχηεξεο ή ίζεο ησλ 30 εκεξψλ, κεηαηξέπνληαη ζε κήλεο 

δηαηξψληαο δηά ηνπ 30 θαη ιακβάλνληαο ην αθέξαην κέξνο ηνπ αξηζκνχ πνπ πξνθχπηεη. (Ζ παξ. 

γ. δελ αθνξά δηδαθηηθή πξνυπεξεζία). 
5. Ζ δηδαθηηθή πξνυπεξεζία (γηα ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηεο βι. Παξάξηεκα Η) ινγίδεηαη σο 

επαγγεικαηηθή θαη πξέπεη λα κεηαηξέπεηαη ζε έηε, κήλεο θαη εκέξεο, βάζεη ηνπ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο απαζρφιεζεο, ησλ σξψλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη ηνπ πξνβιεπφκελνπ 

σξαξίνπ. Ο ρξφλνο δηδαθηηθήο πξνυπεξεζίαο πνπ πξνθχπηεη δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο 

απφ ην πξαγκαηηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα απαζρφιεζεο.  

6. Όηαλ δεηείηαη εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία, ηφζν γηα ηνπο κηζζσηνχο φζν θαη ηνπο ειεχζεξνπο 

επαγγεικαηίεο, πξέπεη απφ ηα αληίζηνηρα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά λα πξνθχπηεη ε δεηνχκελε 

εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία. 

7. Γηα εηδηθφηεηα πνπ απνθηήζεθε κε ιήςε ηνπ αληίζηνηρνπ κεηαπηπρηαθνχ ή δηδαθηνξηθνχ 

ηίηινπ, αμηνινγείηαη ε πξνυπεξεζία κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ ηίηινπ απηνχ. 

8. Γελ κπνξεί λα ζπλππνινγηζηεί σο επαγγεικαηηθή εκπεηξία απηή πνπ ηπρφλ απνθηήζεθε 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ζπνπδψλ γηα ηε ιήςε ηνπ απαηηνχκελνπ κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ 

ζπνπδψλ ή δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο θαη ζπλδέεηαη κε ζρεηηθή ππνρξέσζε πνπ επηβάιινπλ ηα 

ζρεηηθά κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ή νη ζπνπδέο. 

Ζ.  ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ   
Ζ θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ πνπ θαηέρνπλ φια ηα ειάρηζηα απαηηνχκελα πξνζφληα (πιήξε ή 

κεησκέλα), ηεο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ (βι. παξ. Β. …«ΔΗΓΗΚΑ ΠΛΖΡΖ 

ΠΡΟΟΝΣΑ» θαη Γ. «ΔΗΓΗΚΑ ΜΔΗΧΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ»), γίλεηαη απφ ην πκβνχιην 

ηεο ΑΔΝ κεηά απφ εηζήγεζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ πκβνχιησλ θαη βάζεη ησλ θξηηεξίσλ, πνπ 

θαηαγξάθνληαη κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο (θαη’ αξράο θαηάηαμε βάζεη ηνπ πξψηνπ 

θξηηεξίνπ, ζε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο βάζεη ηνπ δεχηεξνπ θ.ν.θ.) αλά θαηεγνξία, σο 

αθνινχζσο: 

Γηα ηνπο Δπηζηεκνληθνχο ζπλεξγάηεο : 
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α) Ναπηηθψλ Μαζεκάησλ κε πιήξε πξνζφληα :  

1) Μεγαιχηεξε πξαγκαηηθή ζαιάζζηα ππεξεζία, κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ Καηάιιεινπ 

Πηζηνπνηεηηθνχ Α΄ ηάμεο Δ.Ν. ζε θαζήθνληα Πινηάξρνπ ή Μεραληθνχ, αληίζηνηρα. 

2)  Μεγαιχηεξε πξνυπεξεζία ζηε λαπηηθή εθπαίδεπζε.  

3)  Καιή γλψζε κίαο αθφκε, πέξαλ ηεο αγγιηθήο, εθ ησλ γισζζψλ ηεο Δ.Δ.  

4)  Καιή γλψζε ηεο αγγιηθήο ηερληθήο ή λαπηηθήο νξνινγίαο. 

5)  πγγξαθηθή δξαζηεξηφηεηα. 

6)  Αλεξγία. 

β) Γεληθψλ θαη Σερληθψλ καζεκάησλ κε πιήξε πξνζφληα: 

1)  Μεγαιχηεξνο ρξφλνο επαγγεικαηηθήο ή επηζηεκνληθήο δξαζηεξηφηεηαο, κεηά ηε ιήςε ηνπ 

ηίηινπ ζπνπδψλ. 

2)  Μεγαιχηεξε πξνυπεξεζία ζηε λαπηηθή εθπαίδεπζε.  

3)  Καιή γλψζε κίαο αθφκε, πέξαλ ηεο αγγιηθήο, εθ ησλ γισζζψλ ηεο Δ.Δ.  

4)  Καιή γλψζε ηεο αγγιηθήο ηερληθήο ή λαπηηθήο νξνινγίαο. 

5)  πγγξαθηθή δξαζηεξηφηεηα. 

6)  Αλεξγία. 

γ) Ναπηηθψλ Μαζεκάησλ κε κεησκέλα πξνζφληα : 

1) Μεγαιχηεξε πξαγκαηηθή ζαιάζζηα ππεξεζία, κεηά ηελ  απφθηεζε ηνπ Καηάιιεινπ 

Πηζηνπνηεηηθνχ Α΄ ηάμεο Δ.Ν. ζε θαζήθνληα Πινηάξρνπ ή Μεραληθνχ, αληίζηνηρα. 

2)  Μεγαιχηεξε πξνυπεξεζία ζηε λαπηηθή εθπαίδεπζε.  

3)  Καιή γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο. 

4)  Καιή γλψζε κίαο εθ ησλ γισζζψλ ηεο Δ.Δ. 

5)  Καιή γλψζε ηεο αγγιηθήο ηερληθήο ή λαπηηθήο νξνινγίαο. 

6)  πγγξαθηθή δξαζηεξηφηεηα. 

7)  Αλεξγία. 

δ) Γεληθψλ θαη Σερληθψλ καζεκάησλ κε κεησκέλα πξνζφληα : 

1) Αλαγλσξηζκέλνο δηδαθηνξηθφο ηίηινο ζπλαθνχο κε ηε ζέζε ηνπ πξνθεξχζζεηαη 

αληηθεηκέλνπ εηδηθφηεηαο. 

2) Αλαγλσξηζκέλν κεηαπηπρηαθφ δίπισκα ζπλαθνχο κε ηε ζέζε πνπ πξνθεξχζζεηαη 

αληηθεηκέλνπ εηδηθφηεηαο. 

3) Μεγαιχηεξνο ρξφλνο επαγγεικαηηθήο ή επηζηεκνληθήο δξαζηεξηφηεηαο, κεηά ηε ιήςε ηνπ 

ηίηινπ ζπνπδψλ. 

4) Μεγαιχηεξε πξνυπεξεζία ζηε λαπηηθή εθπαίδεπζε.  

5) Καιή γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο. 

6) Καιή γλψζε κίαο εθ ησλ γισζζψλ ηεο Δ.Δ. 

7) Καιή γλψζε ηεο αγγιηθήο ηερληθήο ή λαπηηθήο νξνινγίαο. 

8) πγγξαθηθή δξαζηεξηφηεηα. 

9) Αλεξγία. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη:         

α) Τπνςήθηνη λαπηηθψλ καζεκάησλ, πνπ δελ είλαη θάηνρνη ηνπ θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελνπ 

θαηάιιεινπ πηζηνπνηεηηθνχ, ζα έπνληαη  ησλ ινηπψλ ππνςεθίσλ ζηε ζρεηηθή ζεηξά θαηάηαμεο 

ηνπ αμηνινγηθνχ πίλαθα ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο. 

β)  Ζ αλεξγία απνδεηθλχεηαη κε πξφζθαηε βεβαίσζε ηνπ ΓΔΝΔ ή ηνπ ΟΑΔΓ (πνπ είλαη 

αξκφδηνο πξνο ηνχην), ε εκεξνκελία έθδνζεο ηεο νπνίαο δελ ζα απέρεη πεξηζζφηεξν απφ πέληε 

(05) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. 

Απνθιείεηαη ε απφδεημε κε ππνβνιή ππεχζπλεο δήισζεο θαη θάξηαο αλεξγίαο.  

γ) ε θάζε πεξίπησζε ππνςήθηνο, ν νπνίνο θαηά ην πξνεγνχκελν δηδαθηηθφ έηνο παξαηηήζεθε 

γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πιελ ησλ α) πεξηπηψζεσλ θχεζεο-ινρείαο θαη β) απνδεδεηγκέλεο 

αζζέλεηαο ηνπ ηδίνπ ή ηνπ/ηεο ζπδχγνπ ηνπ θαη ησλ πξνζψπσλ Α΄ βαζκνχ ζπγγελείαο ηνπ, ελψ 

είρε ππνγξάςεη ζχκβαζε σξνκηζζίνπ ζε Γεκφζηα ρνιή Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ, θαηαηάζζεηαη, 

θαηά ην δηδαθηηθφ έηνο πνπ αθνξά ε πξνθήξπμε, εθφζνλ ππνβάιεη αίηεζε, ζηνλ αληίζηνηρν 

πίλαθα θαηάηαμεο πξηλ απφ ηνπο ελ ελεξγεία δεκνζίνπο ππαιιήινπο θαη ηνπο ζπληαμηνχρνπο 

θαη κεηά ηνπο ινηπνχο ππνςεθίνπο. Αληίζηνηρα ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο ελ ελεξγεία 
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δεκνζίνπ ππαιιήινπ ή ζπληαμηνχρνπ, απηφο θαηαηάζζεηαη εθφζνλ ππνβάιεη αίηεζε, ζηνλ 

αληίζηνηρν πίλαθα θαηάηαμεο κεηά ηνπο ινηπνχο ππνςεθίνπο ηεο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία 

αλήθεη. 

 Θ. ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ 
α) Ζ πξφζιεςε ππνςεθίνπ ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία ρνιέο Δ.Ν., νη νπνίεο επνπηεχνληαη απφ 
ην Τ.ΝΑ.Ν.Π, επηηξέπεηαη κφλν ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ επαξθνχλ νη ππνςήθηνη, θαηά 
εηδηθφηεηα, θάζε  ρνιήο.  
β) Δπηηξέπεηαη ε πξφζιεςε ππνςεθίσλ ζε πεξηζζφηεξεο  ηεο κηαο πξνθεξπζζφκελεο ζέζεηο 

Έθηαθηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ ηεο ίδηαο Αθαδεκίαο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ, εθφζνλ δελ 

επαξθνχλ νη ππνςήθηνη θαη δχλαληαη λα θαιχςνπλ ην ζχλνιν σξψλ πνπ ζα ηνπο αλαηεζεί, 

ζχκθσλα κε ην εβδνκαδηαίν σξνιφγην πξφγξακκα ηεο ρνιήο.  

γ) Πξφζιεςε δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ ή ππαιιήισλ είλαη δπλαηή κφλν θαηά ηα νξηδφκελα ηεο 

παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 1256/82, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 

1400/83. ε θάζε πεξίπησζε, νη δεκφζηνη ιεηηνπξγνί ή νη ηαθηηθνί (κφληκνη ή Η.Γ.Α.Υ) 

δεκφζηνη ππάιιεινη έπνληαη ησλ ινηπψλ ππνςεθίσλ πιήξσλ ή κεησκέλσλ πξνζφλησλ θαηά 

βαζκίδα θαη εηδηθφηεηα.  

δ) Ζ πξφζιεςε ζπληαμηνχρσλ επηηξέπεηαη κφλν ζε πεξίπησζε πνπ δελ επαξθνχλ νη ινηπνί 

ππνςήθηνη, πιήξσλ ή κεησκέλσλ πξνζφλησλ θαηά βαζκίδα θαη εηδηθφηεηα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ δεκφζηνπ ιεηηνπξγνχ ή  

ηαθηηθνχ δεκνζίνπ ππαιιήινπ.      

ε) Οη ηδηνθηήηεο Φξνληηζηεξίσλ θαζψο θαη φζνη δηδάζθνπλ ζε απηά, εθφζνλ 

πξνζιακβάλνληαη, δελ κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ ππεξεζία εάλ πξνεγνπκέλσο δελ αλαζηείινπλ 

ηελ ιεηηνπξγία ησλ Φξνληηζηεξίσλ ή δελ παξαηηεζνχλ, αληηζηνίρσο.      

ζη) Απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία επηινγήο  ππνςήθηνο, ν νπνίνο έρεη απνιπζεί απφ ζέζε 

δεκφζηαο ππεξεζίαο ή Ο.Σ.Α. ή άιινπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ιφγσ 

επηβνιήο ηεο πεηζαξρηθήο πνηλήο ηεο νξηζηηθήο παχζεσο ή ιφγσ θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο 

εξγαζίαο γηα ζπνπδαίν ιφγν, νθεηιφκελν ζε ππαηηηφηεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ, αλ δελ παξέιζεη 

πεληαεηία απφ ηελ απφιπζε. 

 Η. ΔΠΗΣΡΟΠΔ ΔΠΗΛΟΓΖ ΚΑΗ ΔΚΓΗΚΑΖ ΔΝΣΑΔΧΝ 

1. Ζ θαηάηαμε θαη επηινγή  ησλ ππνςεθίσλ δηελεξγείηαη απφ ην πκβνχιην ηεο ΑΔΝ (ΑΔΝ) 

κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ νηθείνπ Δθπαηδεπηηθνχ  πκβνπιίνπ (Δ.), βάζεη ησλ θξηηεξίσλ, πνπ 

θαηαγξάθνληαη κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο  αλά θαηεγνξία, ζηελ παξάγξαθν Ζ ηεο παξνχζεο.  

2. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο, ζπγθξνηείηαη Σξηκειήο  

Δπηηξνπή εθδίθαζεο ελζηάζεσλ, ε νπνία απνηειείηαη  απφ πξνζσπηθφ Αθαδεκηψλ Δκπνξηθνχ 

Ναπηηθνχ πνπ δελ ζπκκεηέρεη ζηα ζπιινγηθά φξγαλα ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ. Έξγν ηεο 

Δπηηξνπήο εθδίθαζεο ελζηάζεσλ, απνηειεί ε αμηνιφγεζε ησλ ελζηάζεσλ ππνςήθησλ, θαηά 

ησλ θαηαξηηζζέλησλ απφ ην ΑΔΝ αξρηθψλ θαη πξνζσξηλψλ πηλάθσλ, απνθιεηνκέλσλ θαη 

αμηνινγηθήο θαηάηαμεο ππνςεθίσλ αλά πξνθεξπζζφκελε ζέζε. Ο νξηζκφο ησλ κειψλ ηεο 

Δπηηξνπήο, κεηά ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ απηψλ, ζα γίλεη κε φκνηα απφθαζε ζηελ νπνία ζα 

νξίδεηαη θαη ν Πξφεδξνο ηεο Σξηκεινχο  Δπηηξνπήο. 

ΗΑ. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΣΑΞΖ  ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ –ΔΞΔΣΑΖ 

ΔΝΣΑΔΧΝ 

1. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, ην Δθπαηδεπηηθφ 

πκβνχιην θάζε ρνιήο, ζπλέξρεηαη εληφο ηξηψλ (03)  εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηε ιήμε  

ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ θαη ηελ πεξηέιεπζε ζ΄απηφ ησλ αηηήζεσλ ησλ 

ππνςεθίσλ.  

Διέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη απνθιείεη, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ, φζνπο εθ ησλ 

ππνςεθίσλ δελ έρνπλ θαηαζέζεη φια ηα απαηηνχκελα απφ ηελ πξνθήξπμε πηζηνπνηεηηθά ή 

ηίηινπο θαη ινηπά απνδεηθηηθά ζηνηρεία, θαζψο θαη φζνπο δελ θαηέρνπλ ηα απαηηνχκελα γεληθά 

θαη εηδηθά πξνζφληα γηα θάζε πξνθεξπζζφκελε ζέζε θαη θαηαξηίδεη πίλαθα απνθιεηνκέλσλ, 

αλά πξνθεξπζζφκελε ζέζε. 

2. ηε ζπλέρεηα ην Δθπαηδεπηηθφ πκβνχιην αμηνινγεί ηα  ηππηθά  θαη νπζηαζηηθά  πξνζφληα 

ησλ ππνςεθίσλ, αλά πξνθεξπζζφκελε ζέζε, πιελ ησλ απνθιεηφκελσλ, θαηαξηίδεη κε 
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αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ πίλαθα θαη΄ αμηνινγηθή ζεηξά ησλ ππνςεθίσλ, κε πιήξε 

αλαθνξά ησλ πξνζφλησλ πνπ ειήθζεζαλ ππφςε γηα ηελ θαηάηαμε ζηνλ πίλαθα αμηνιφγεζεο. 

Γειαδή αξρηθά εμεηάδεηαη αλ νη ππνςήθηνη δηαζέηνπλ φια ηα ειάρηζηα απαηηνχκελα πξνζφληα 

(πιήξε ή κεησκέλα), ηεο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ (βι. παξ. Β. «ΔΗΓΗΚΑ ΠΛΖΡΖ 

ΠΡΟΟΝΣΑ» θαη Γ. «ΔΗΓΗΚΑ ΜΔΗΧΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ») θαη ζηε ζπλέρεηα ε ζεηξά 

αμηνιφγεζεο θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν Ζ ηεο παξνχζεο. 

Σν Δθπαηδεπηηθφ πκβνχιην δηαβηβάδεη ακειιεηί ην ζρεηηθφ πξαθηηθφ κε ηελ εηζήγεζή ηνπ θαη 

ηνπο θαηαξηηζζέληεο απ’ απηφ  πίλαθεο (αμηνινγηθήο θαηάηαμεο θαη απνθιεηνκέλσλ), θαζψο 

θαη ηηο αηηήζεηο θαη δηθαηνινγεηηθά ησλ ππνςεθίσλ, ζην πκβνχιην ηεο Αθαδεκίαο Δκπνξηθνχ 

Ναπηηθνχ (ΑΔΝ), ην νπνίν κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ, απνδέρεηαη ή απνξξίπηεη ηελ 

εηζήγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ πκβνπιίνπ θαη θαηαξηίδεη αξρηθνχο πίλαθεο, αλακνξθψλνληαο 

ηνπο πίλαθεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ πκβνπιίνπ, ζε πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο Δηζήγεζήο ηνπ,  σο 

εμήο : 

α) απνθιεηνκέλσλ, αλά πξνθεξπζζφκελε ζέζε, ζηνλ νπνίν αλαγξάθνληαη, φρη νλνκαηεπψλπκν 

αιιά ν αξηζκφο πξσηνθφιινπ ηεο αίηεζεο  ησλ ππνςεθίσλ  θαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο 

απνθιείεηαη θαζέλαο εμ΄απηψλ.  

β) πίλαθα  θαη΄ αμηνινγηθή ζεηξά ησλ ππνςεθίσλ, κε πιήξε αλαθνξά ησλ πξνζφλησλ πνπ 

ειήθζεζαλ ππφςε γηα ηελ θαηάηαμε ζηνλ πίλαθα αμηνιφγεζεο. 

3. Οη θαηά ηα αλσηέξσ θαηαξηηζζέληεο απφ ην ΑΔΝ αξρηθνί πίλαθεο, απνθιεηνκέλσλ θαη 

αμηνινγηθφο  πίλαθαο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ  αλά πξνθεξπζζφκελε ζέζε,  αλαξηψληαη  κε 

κέξηκλα ηεο ΑΔΝ, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Πξνγξάκκαηνο «ΓΗΑΤΓΔΗΑ» (Αλαδήηεζε:  Αλά είδνο/ 

Πξάμεηο Οξγαλσηηθνχ θαη Γηνηθεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ/Πίλαθεο επηηπρφλησλ, δηνξηζηέσλ), ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.ynanp.gr/Πξνζιήςεηο, θαζψο θαη ζην θαηάζηεκα ηεο νηθείαο 

ΑΔΝ, ηελ ίδηα εκέξα. Οη αξρηθνί πίλαθεο απνζηέιινληαη επίζεο ζηελ Τ.ΝΑ.Ν.Π/Γ.Γ.Τ – 4
ν
  

απζεκεξφλ ειεθηξνληθά. Γηα ηελ αλάξηεζε ζην θαηάζηεκα ηεο ΑΔΝ, ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ 

πνπ ππνγξάθεηαη απφ δχν άηνκα εθ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΑΔΝ.   

4. Καηά ησλ αξρηθψλ πηλάθσλ (αμηνινγηθήο θαηάηαμεο θαη απνθιεηνκέλσλ) νη ππνςήθηνη 

δηθαηνχληαη λα αζθήζνπλ έλζηαζε ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο ΑΔΝ,  κέζα ζε απνθιεηζηηθή 

πξνζεζκία πέληε (05) εξγαζίκσλ εκεξψλ, πνπ αξρίδεη ηελ επνκέλε ηεο θαηά ηα αλσηέξσ  

αλάξηεζήο ηνπο. Οη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη ζην  πκβνχιην ηεο ΑΔΝ  είηε απηνπξνζψπσο 

είηε κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail: aenkritis@hcg.gr). 

5. Οη ελζηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζην ΑΔΝ, θαζψο θαη νη αηηήζεηο ησλ εληζηάκελσλ 

ππνςεθίσλ κε ηα ζπλεκκέλα ζ΄απηέο δηθαηνινγεηηθά, παξαδίδνληαη/απνζηέιινληαη  κεηά 

ηελ παξέιεπζε ηεο νξηζζείζαο ζηελ παξ.4, πξνζεζκίαο, ζηελ αξκφδηα Σξηκειή Δπηηξνπή 

εθδίθαζεο ελζηάζεσλ, κε ππνγξαθή ζρεηηθνχ απνδεηθηηθνχ παξάδνζεο –παξαιαβήο.  

6. Οη ελζηάζεηο εμεηάδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ, εληφο ηξηψλ (03) εξγαζίκσλ 

εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβήο ηνπο, ε νπνία ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξαθηηθφ κε αηηηνινγία επί ησλ 

αηηηάζεσλ θάζε έλζηαζεο, ην νπνίν παξαδίδεη/απνζηέιιεη άκεζα κεηά ησλ αηηήζεσλ θαη 

δηθαηνινγεηηθψλ, ζην ΑΔΝ, κε ππνγξαθή ζρεηηθνχ απνδεηθηηθνχ παξάδνζεο –παξαιαβήο. Ζ 

γλψκε ηεο Δπηηξνπήο ελζηάζεσλ δελ είλαη δεζκεπηηθή γηα ην ΑΔΝ. Σν πκβνχιην ηεο 

ΑΔΝ, εληφο ηξηψλ (03) εξγαζίκσλ εκεξψλ, απφ ηελ παξαιαβή ηνπο, θαηαξηίδεη κε 

αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ, πξνζσξηλφ  πίλαθα θαη΄ αμηνινγηθή ζεηξά ησλ ππνςεθίσλ κε 

πιήξε αλαθνξά ησλ πξνζφλησλ πνπ ειήθζεζαλ ππφςε γηα ηελ θαηάηαμε ζηνλ πίλαθα 

αμηνιφγεζεο, θαη πίλαθα απνθιεηνκέλσλ. 

7. Ο πξνζσξηλφο – θαη΄ αμηνινγηθή ζεηξά – πίλαθαο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ θαη ν   

πξνζσξηλφο πίλαθαο απνθιεηνκέλσλ, αλαξηψληαη άκεζα κε κέξηκλα ηεο νηθείαο ΑΔΝ,  ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Πξνγξάκκαηνο «ΓΗΑΤΓΔΗΑ» (Αλαδήηεζε: Αλά είδνο/ Πξάμεηο Οξγαλσηηθνχ 

θαη Γηνηθεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ/Πίλαθεο επηηπρφλησλ, δηνξηζηέσλ), ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε  www.ynanp.gr/Πξνζιήςεηο θαζψο θαη ζην θαηάζηεκα ηεο ΑΔΝ ηελ ίδηα εκέξα. 

Γηα ηελ αλάξηεζε ζην θαηάζηεκα ηεο ΑΔΝ, ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ πνπ ππνγξάθεηαη απφ δχν 

άηνκα εθ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ρνιήο.   

8. Καηά ησλ πξνζσξηλψλ πηλάθσλ (θαηάηαμεο θαη απνθιεηνκέλσλ) ππνςήθηνη, νη νπνίνη 

επεξεάδνληαη απφ ηελ θαηφπηλ εμέηαζεο ελζηάζεσλ απφθαζε ηνπ ΑΔΝ, κπνξνχλ λα 

http://www.ynanp.gr/
http://www.yen.gr/
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αζθήζνπλ έλζηαζε ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο ΑΔΝ,  κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία 

πέληε (05) εξγαζίκσλ εκεξψλ, πνπ αξρίδεη ηελ επνκέλε ηεο θαηά ηα αλσηέξσ  αλάξηεζήο ηνπο. 

Οη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη ζην πκβνπιίνπ ηεο ΑΔΝ είηε απηνπξνζψπσο είηε κε ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν (e-mail: aenkritis@hcg.gr). 

9. Οη ελζηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζην ΑΔΝ, θαζψο θαη νη αηηήζεηο ησλ εληζηάκελσλ 

ππνςεθίσλ κε ηα ζπλεκκέλα ζ΄απηέο δηθαηνινγεηηθά, παξαδίδνληαη/απνζηέιινληαη  κεηά 

ηελ παξέιεπζε ηεο νξηζζείζαο ζηελ παξ.8, πξνζεζκίαο, ζηελ αξκφδηα Σξηκειή Δπηηξνπή 

εθδίθαζεο ελζηάζεσλ, κε ππνγξαθή ζρεηηθνχ απνδεηθηηθνχ παξάδνζεο –παξαιαβήο.  

10. Οη ελζηάζεηο εμεηάδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ, εληφο ηξηψλ (03) εξγαζίκσλ 

εκεξψλ, απφ ηελ παξαιαβήο ηνπο, ε νπνία ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξαθηηθφ κε αηηηνινγία επί 

ησλ αηηηάζεσλ θάζε έλζηαζεο, ην νπνίν παξαδίδεη/απνζηέιιεη άκεζα κεηά ησλ αηηήζεσλ 

θαη δηθαηνινγεηηθψλ, ζην ΑΔΝ, κε ππνγξαθή ζρεηηθνχ απνδεηθηηθνχ παξάδνζεο –

παξαιαβήο. Ζ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο ελζηάζεσλ δελ είλαη δεζκεπηηθή γηα ην ΑΔΝ. Σν 

πκβνχιην ηεο ΑΔΝ, εληφο ηξηψλ (03) εξγαζίκσλ εκεξψλ, απφ ηελ παξαιαβή ηνπο, 

θαηαξηίδεη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ, νξηζηηθφ πίλαθα απνθιεηνκέλσλ θαη  θαη΄ 

αμηνινγηθή ζεηξά ησλ ππνςεθίσλ, κε πιήξε αλαθνξά ησλ πξνζφλησλ πνπ ειήθζεζαλ 

ππφςε γηα ηελ θαηάηαμε ζηνλ πίλαθα αμηνιφγεζεο. Δπίζεο, ζπληάζζεη εηο δηπινχλ νξηζηηθφ  

πίλαθα  κε ηνπο  επηιεγέληεο ππνςεθίνπο αλά πξνθεξπζζφκελε ζέζε, φπσο πξνθχπηεη απφ 

ηνλ αληίζηνηρν νξηζηηθφ αμηνινγηθφ   πίλαθα.  

11. Οη νξηζηηθνί πίλαθεο (επηιεγέλησλ θαη θαη΄ αμηνινγηθή ζεηξά θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ 

θαη πίλαθεο απνθιεηνκέλσλ) αλαξηψληαη άκεζα κε κέξηκλα ηεο νηθείαο ΑΔΝ, ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο «ΓΗΑΤΓΔΗΑ» (Αλαδήηεζε: Αλά είδνο/Πξάμεηο Οξγαλσηηθνχ θαη 

Γηνηθεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ/ Πίλαθεο επηηπρφλησλ, δηνξηζηέσλ), ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε  

www.ynanp.gr/Πξνζιήςεηο θαζψο θαη ζην θαηάζηεκα ηεο ΑΔΝ ηελ ίδηα εκέξα. Γηα ηελ 

αλάξηεζε ζην θαηάζηεκα ηεο ΑΔΝ, ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ πνπ ππνγξάθεηαη απφ δχν άηνκα 

εθ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ρνιήο.   

Με κέξηκλα ηεο ΑΔΝ απνζηέιινληαη, επί απνδείμεη, άκεζα ζηελ ΤΝΑΝΠ/ΓΓΤ 4o γηα έιεγρν 

λνκηκφηεηαο θαη έθδνζε ησλ απνθάζεσλ πξφζιεςεο, καδί κε ηα ζρεηηθά πξαθηηθά, πίλαθεο 

(απνθιεηνκέλσλ, θαη΄ αμηνινγηθή ζεηξά, κε ηνλ επηιεγέληα ππνςήθην), θαζψο θαη ηηο  αηηήζεηο 

ησλ ππνςεθίσλ κε ηα ζπλεκκέλα ζ΄απηέο δηθαηνινγεηηθά. Καηά ηελ σο άλσ ππνβνιή ζηε 

ΓΓΤ ε ρνιή κεξηκλά γηα δηαηήξεζε ζε απηήλ θσηναληηγξάθσλ ησλ  δηθαηνινγεηηθψλ ησλ 

ππνςεθίσλ, νη νπνίνη πεξηιακβάλνληαη ζηνλ νξηζηηθφ πίλαθα επηιεγέλησλ, πξνθεηκέλνπ εληφο 

ηξηκήλνπ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο λα πξνβεί ζηνλ πξνβιεπφκελν έιεγρν πεξί 

γλεζηφηεηαο δηθαηνινγεηηθψλ πξφζιεςεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 28 

ηνπ Ν.4305/2014.   

12. Μεηά ηελ παξέιεπζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηηο παξαγξάθνπο (4) θαη (8) πξνζεζκηψλ, ζηηο 

εηδηθφηεηεο γηα ηηο νπνίεο δελ ππεβιήζε θακία έλζηαζε, είηε θαηά ηελ παξ. (4), είηε θαηά ηελ 

παξ. (8), ην πκβνχιην ηεο ΑΔΝ κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ θαηαξηίδεη θαηά ηα αλσηέξσ, 

νξηζηηθφ πίλαθα απνθιεηνκέλσλ θαη πίλαθα θαη΄ αμηνινγηθή ζεηξά ησλ ππνςεθίσλ, κε πιήξε 

αλαθνξά ησλ πξνζφλησλ πνπ ειήθζεζαλ ππφςε γηα ηελ θαηάηαμε ζηνλ πίλαθα αμηνιφγεζεο, 

θαζψο θαη νξηζηηθφ  πίλαθα, εηο δηπινχλ, κε ηνπο  επηιεγέληεο ππνςεθίνπο αλά 

πξνθεξπζζφκελε ζέζε, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ αληίζηνηρν νξηζηηθφ αμηνινγηθφ   πίλαθα. Οη 

νξηζηηθνί πίλαθεο (επηιεγέλησλ, θαη΄ αμηνινγηθή ζεηξά θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ θαη 

απνθιεηνκέλσλ) αλαξηψληαη άκεζα κε κέξηκλα ηεο νηθείαο ΑΔΝ,  ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο «ΓΗΑΤΓΔΗΑ» (Αλαδήηεζε: Αλά είδνο/ Πξάμεηο Οξγαλσηηθνχ θαη Γηνηθεηηθνχ 

Πεξηερνκέλνπ/Πίλαθεο επηηπρφλησλ, δηνξηζηέσλ), ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε  

www.ynanp.gr/Πξνζιήςεηο θαζψο θαη ζην θαηάζηεκα ηεο ΑΔΝ, ηελ ίδηα εκέξα. Γηα ηελ 

αλάξηεζε ζην θαηάζηεκα ηεο ΑΔΝ, ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ πνπ ππνγξάθεηαη απφ δχν άηνκα 

εθ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο  ΑΔΝ .   

Με κέξηκλα ηεο ΑΔΝ  απνζηέιινληαη επί απνδείμεη, άκεζα ζηελ Τ.ΝΑ.Ν.Π/Γ.Γ.Τ 4o γηα 

έιεγρν λνκηκφηεηαο θαη έθδνζε ησλ απνθάζεσλ πξφζιεςεο, καδί κε ηα ζρεηηθά πξαθηηθά, 

πίλαθεο (απνθιεηνκέλσλ, θαη΄ αμηνινγηθή ζεηξά, επηιεγέλησλ), θαζψο θαη ηηο αηηήζεηο ησλ 

ππνςεθίσλ κε ηα ζπλεκκέλα ζ΄απηέο δηθαηνινγεηηθά. Καηά ηελ σο άλσ ππνβνιή ζηε ΓΓΤ ε 

http://www.yen.gr/
http://www.yen.gr/
ΑΔΑ: ΩΜ9Ν4653ΠΩ-707



   [19] 

 

 

 
 

 

 

ΑΔΝ κεξηκλά γηα δηαηήξεζε ζε απηήλ θσηναληηγξάθσλ ησλ  δηθαηνινγεηηθψλ ησλ 

ππνςεθίσλ, νη νπνίνη πεξηιακβάλνληαη ζηνλ νξηζηηθφ πίλαθα επηιεγέλησλ, πξνθεηκέλνπ εληφο 

ηξηκήλνπ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο λα πξνβεί ζηνλ πξνβιεπφκελν έιεγρν πεξί 

γλεζηφηεηαο δηθαηνινγεηηθψλ πξφζιεςεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 28 

ηνπ Ν.4305/2014.   

13. Οη ππνςήθηνη έρνπλ δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηνπο θαθέινπο κε ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ 

ινηπψλ ππνςεθίσλ, κεηά απφ ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζε ηνπο πξνο ηελ ΑΔΝ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, πξφζβαζε ζηα δηθαηνινγεηηθά ησλ ππνςεθίσλ πνπ πξνεγνχληαη  ζηε 

ζεηξά  θαηάηαμεο ηνπ νηθείνπ αμηνινγηθνχ πίλαθα, εθφζνλ ηα δηθαηνινγεηηθά απηά ειήθζεζαλ 

ππ’ φςηλ γηα ηε δηακφξθσζε ηεο ζρεηηθήο θξίζεο, κπνξνχλ λα έρνπλ  κφλνλ νη ππνςήθηνη πνπ 

έρνπλ έλλνκν ζπκθέξνλ θαη δελ έρνπλ απνξξηθζεί γηα ηππηθφ ιφγν απφ ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία. 

εκεηψλεηαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε, φηαλ ζηα αηηνχκελα κε ηελ σο άλσ αίηεζε  ζηνηρεία, 

πεξηιακβάλνληαη θαη εηδηθέο θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ, απηά ρνξεγνχληαη κφλν ππφ ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ θαη ησλ ινηπψλ ηζρπνπζψλ 

δηαηάμεσλ. 

14. ε πεξίπησζε πνπ, θαηά ηνλ πξνβιεπφκελν έιεγρν, αλαθχςεη νπνηνδήπνηε ζέκα ζρεηηθφ κε 

ηε λνκηκφηεηα ησλ πξάμεσλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο ΑΔΝ, ν Τπνπξγφο Ναπηηιίαο θαη 

Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο,  αλαπέκπεη  γηα λέα θξίζε απηνχ. 

15. Μεηά απφ ην ζρεηηθφ έιεγρν λνκηκφηεηαο απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ, 

εθδίδεηαη ζρεηηθή  Απφθαζε πξφζιεςεο απφ ηνλ Τπνπξγφ ή ην εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηφλ 

φξγαλν θαη εμνπζηνδνηείηαη ν Γηνηθεηήο θάζε ρνιήο γηα ηελ ππνγξαθή ζχκβαζεο εξγαζίαο κε 

ηνλ πξνζιακβαλφκελν  εθπαηδεπηηθφ θαη ε κε κέξηκλα ηνπ δηελέξγεηα, εληφο ηξηψλ (3) κελψλ 

απφ ηελ ππνγξαθή ηεο  ζρεηηθήο  ζχκβαζεο εξγαζίαο, ειέγρνπ πεξί γλεζηφηεηαο σο πξνο ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ ειήθζεζαλ ππφςε θαη επεξέαζαλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηελ θαηάηαμε ηνπ 

ππνςεθίνπ θαηά ηε δηαδηθαζία πξφζιεςεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 

28 ηνπ λ.4305/2014(Α΄237), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

ΗΒ.  ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ 
Ζ ζχκβαζε εξγαζίαο ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Γηνηθεηή ηεο ΑΔΝ, κφλνλ εθφζνλ νη 

πξνζιακβαλφκελνη  ζηελ ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ. Δ1ζ πνπ έρνπλ ππνβάιεη κε ηελ αίηεζε 

ππνςεθηφηεηάο ηνπο, έρνπλ δειψζεη  φηη  δχλαληαη λα θαιχςνπλ ην ζχλνιν σξψλ πνπ ζα ηνπο  

αλαηεζεί, ζχκθσλα κε ην εβδνκαδηαίν σξνιφγην πξφγξακκα ηεο ρνιήο .  

Οη ζπκβάζεηο ηνπ έθηαθηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, πνπ ζα πξνζιεθζεί κφλν γηα ην 

εαξηλφ εμάκελν ζα ππνγξαθνχλ απφ ην εμνπζηνδνηεκέλν φξγαλν ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2022 θαη 

Ηαλνπάξην ηνπ 2023, αληίζηνηρα. 

Αλ απφ ηα πηζηνπνηεηηθά ησλ ππνςεθίσλ (αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ δηθαζηηθήο  ρξήζεσο,  

Πηζηνπνηεηηθφ Δηζαγγειίαο Πιεκκειεηνδηθψλ θαη πηζηνπνηεηηθφ ηξαηνινγίαο Σχπνπ Α΄ γηα 

ηνπο άλδξεο), ηα νπνία απηεπαγγέιησο αλαδεηνχληαη απφ ηελ ΑΔΝ, πξνθχπηνπλ θσιχκαηα 

πξφζιεςεο, δελ ππνγξάθεηαη ε ζχκβαζε εξγαζίαο θαη πξνζιακβάλεηαη ν επφκελνο απφ ηνλ 

νηθείν αμηνινγηθφ πίλαθα ππνςεθίσλ.  

Οη έρνληεο ηελ ηδηφηεηα ηνπ δεκφζηνπ ιεηηνπξγνχ ή ηαθηηθνχ δεκνζίνπ ππαιιήινπ, εθφζνλ 

πξνζιακβάλνληαη, δελ κπνξνχλ λα ππνγξάςνπλ ζχκβαζε εξγαζίαο εάλ δελ ππνβάιινπλ 

ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία ζα δειψλνπλ φηη δελ εκπίπηνπλ  ζηηο απαγνξεπηηθέο δηαηάμεηο  

ηνπ λ. 1256/82 πεξί  πνιπζεζίαο, φπσο  ηζρχεη. 

Αλ πξνζιεθζέληεο απνρσξήζνπλ πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ζχκβαζήο ηνπο, αληηθαζίζηαληαη κε 

άιινπο απφ ηνπο εγγεγξακκέλνπο θαη δηαζέζηκνπο ζηνλ νξηζηηθφ πίλαθα ηεο νηθείαο 

εηδηθφηεηαο, θαηά ηε ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζε απηφλ. 
ε πεξίπησζε πνπ απφ ηνλ έιεγρν πνπ ζα δηελεξγεζεί ζχκθσλα κε ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 28 
ηνπ Ν.4305/2014 πεξί γλεζηφηεηαο δηθαηνινγεηηθψλ πξφζιεςεο, δηαπηζησζεί θψιπκα ζηελ 
πξφζιεςε ηνπ σξνκίζζηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, ε ζχκβαζε ζα θαηαγγέιιεηαη θαη΄ 
εθαξκνγή  ησλ δηαηάμεσλ  ησλ άξζξσλ 72 θαη 63 ηνπ Π.Γ 410/88 θαη ζα πξνζιακβάλεηαη ν 
επφκελνο απφ ηνλ νηθείν αμηνινγηθφ πίλαθα ππνςεθίσλ. 
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ΗΓ.  ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΑΗΣΖΔΧΝ 

Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεσλ ιήγεη ζε δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ 

επφκελε ηεο  ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο Πξνθήξπμεο, ζηνλ Σχπν ή ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο «ΓΗΑΤΓΔΗΑ» ηνπ Τπνπξγείνπ (Αλαδήηεζε: Αλά είδνο/Πξάμεηο Οξγαλσηηθνχ 

θαη Γηνηθεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ/Πξνθήξπμε πιήξσζεο ζέζεσλ), ήηνη ηελ 02/09/2021 εκέξα 

Πέκπηε.  
Οη αηηήζεηο κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθψο    

κε «ΤΣΖΜΔΝΟ – ΚΑΣΔΠΔΗΓΟΝ»  ή κε courier ζηελ Αθαδεκία Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ , 

ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ΒΛΖΣΔ ΟΤΓΑ , Σαρ. Κψδηθαο 73200  (Γηα ην εκπξφζεζκν ηεο 

αίηεζεο ιακβάλεηαη ππφςε είηε ν αξηζκφο πξσηνθφιινπ πνπ έιαβε, εάλ ππνβιήζεθε ζηε 

Γξακκαηεία ηεο Αθαδεκίαο, είηε ε εκεξνκελία ηεο ζθξαγίδαο ηνπ Σαρπδξνκείνπ - courier εάλ 

εζηάιε ηαρπδξνκηθά).  

Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ησλ ππνςεθίσλ ζηελ νξζή, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, 

ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο. ε πεξίπησζε πνπ ππνςήθηνο δηαπηζηψζεη νπνηνδήπνηε ιάζνο ή 

παξάιεηςε ή επηζπκεί ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο αίηεζήο ηνπ, νθείιεη λα ππνβάιεη λέα αίηεζε, 

εληφο ηεο νξηδφκελεο, κε ηελ παξνχζα, πξνζεζκίαο. 

Γηθαηνινγεηηθά πνπ ζα πξνζθνκίδνληαη κεηά ηε ιήμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

δηθαηνινγεηηθψλ δελ γίλνληαη δεθηά. ηελ θαηά ην πξνεγνχκελν εδάθην απαγφξεπζε 

απνδνρήο εθπξφζεζκσλ πηζηνπνηεηηθψλ ή δηθαηνινγεηηθψλ πεξηιακβάλνληαη θαη απηά 

πνπ είλαη ζπκπιεξσκαηηθά ή δηεπθξηληζηηθά εθείλσλ πνπ έρνπλ θαηαηεζεί εκπξνζέζκσο. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο πξφζιεςεο, ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά ησλ 

πξνζιεθζέλησλ ζα παξακέλνπλ ζην αξρείν ηεο Τπεξεζίαο. ηνπο ππνςεθίνπο πνπ δελ 

πξνζειήθζεζαλ,  ηα δηθαηνινγεηηθά δχλαηαη λα επηζηξαθνχλ, θαηφπηλ ζρεηηθήο αίηεζεο ηνπο, 

κεηά ηε ιήμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έηνπο γηα ην νπνίν είρε ππνβιεζεί ππνςεθηφηεηα. 

ΗΓ. ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

ην πιαίζην εθαξκνγήο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο, νη εθπαηδεπηέο ππνρξενχληαη λα 

ζπκβάινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Πνιηηηθήο Πνηφηεηαο, φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζην 

ηζρχνλ Δγρεηξίδην Πνηφηεηαο ηεο ΑΔΝ. Δπίζεο, ππνρξενχληαη γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηήξεζε 

ησλ ηζρπνπζψλ δηαδηθαζηψλ, Οδεγηψλ θαη Δληχπσλ ηνπ πζηήκαηνο δηαρείξηζεο Πνηφηεηαο. 

ΗΔ. ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ 

Πεξίιεςε ηεο πξνθήξπμεο απηήο δεκνζηεχεηαη ζε δχν εκεξήζηεο  θαη αλ δελ ππάξρνπλ, ζε 

εβδνκαδηαίεο ηνπηθέο εθεκεξίδεο ηεο έδξαο ηεο ΑΔΝ/Κξήηεο. Ζ δαπάλε ηεο δεκνζίεπζεο  

βαξχλεη ηηο πάγηεο πξνθαηαβνιέο Κεθαιαίνπ Ναπηηθήο Δθπαίδεπζεο (ΚΝΔ) ηεο ΑΔΝ πνπ 

πξνθεξχζζνληαη νη ζέζεηο. 

 

Πιήξεο αληίγξαθν ηεο πξνθήξπμεο απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά ζε Π.Ν.Ο., Π.Δ.Π.Δ.Ν., 

Π.Δ.Μ.Δ.Ν., Π.Δ.Μ.Μ.Δ.Κ.Δ.Ν., Τ.ΝΑ.Ν.Π/Γ.Γ.Τ 4
ν
 θαη ηνηρνθνιιάηαη ζην Καηάζηεκα ηεο 

ΑΔΝ/ θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ φπνπ εδξεχεη ε ΑΔΝ. Δπίζεο αλαξηάηαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Πξνγξάκκαηνο «ΓΗΑΤΓΔΗΑ»  (Αλαδήηεζε: Αλά είδνο απφθαζεο/ 

ΠΡΟΚΖΡΤΞΔΗ) θαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε  www.ynanp.gr.  

 
      Πιεξνθνξίεο παξέρνληαη φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο απφ ηελ Αθαδεκία 
Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ Κξήηεο  ζηα ηειέθσλα 2821089356-81651 Αξκφδηνη νη: Τπνπ/ξρνο 

Λ.. ΚΟΤΒΔΓΑΚΖ Παπιίλα θαη Αξρ/ζηήο Λ.. ΜΟΤΝΣΑΚΖ Διέλε. 
 
                                                                                                 Ο Γηνηθεηήο   

 

                  Πινίαξρνο Λ.. ΚΟΤΒΑΣΟ Κ. Υξήζηνο 
 

 

 

 

 

http://www.ynanp.gr/
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η 

A. ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ 

 

1. ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΣΟΜΔΑ 
ηηο πεξηπηψζεηο εθπαηδεπηηθήο-δηδαθηηθήο πξνυπεξεζίαο κε πιήξεο ππνρξεσηηθφ σξάξην, 

ιακβάλεηαη ππφςε  ην ζχλνιν ηνπ  πξαγκαηηθνχ δηαζηήκαηνο   πνπ έρεη παξαζρεζεί ε 

ππεξεζία ζε έηε, κήλεο θαη εκέξεο.   

ηηο πεξηπηψζεηο εθπαηδεπηηθήο-δηδαθηηθήο πξνυπεξεζίαο κε κεησκέλν σξάξην γίλεηαη 

αλαγσγή ζην ππνρξεσηηθφ εβδνκαδηαίν σξάξην δηδαζθαιίαο ησλ κφληκσλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

εηδηθφηεηαο ηνπ ππνςεθίνπ πνπ ίζρπε θαηά ην ρξφλν παξνρήο ηεο ππεξεζίαο ζηνλ νηθείν 

Φνξέα. Γηα ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη κε κεησκέλν σξάξην εξγαζίαο, αλαγλσξίδεηαη ν ρξφλνο 

πνπ πξνθχπηεη απφ ην πειίθν ηεο δηαηξέζεσο ηνπ ζπλφινπ ησλ σξψλ εξγαζίαο δηα ηνπ αξηζκνχ 

ησλ σξψλ εβδνκαδηαίαο πιήξνπο απαζρφιεζεο πνπ ίζρπε θαηά ην ρξφλν παξνρήο ηεο 

ππεξεζίαο  γηα ηνλ αληίζηνηρν θιάδν  κφληκνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ νηθείνπ Φνξέα. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξνυπεξεζίαο πνπ αλαγλσξίδεηαη θαηά ηα πξναλαθεξζέληα, σο έλα 

έηνο ινγίδνληαη ηξηαθφζηεο εκέξεο εξγαζίαο, σο έλαο κήλαο ινγίδνληαη είθνζη πέληε εκέξεο θαη 

σο κία εβδνκάδα έμη εκέξεο.  

 

 ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε    
Σν ππνρξεσηηθφ σξάξην απαζρφιεζεο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαζνξίδεηαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 1566/85 σο ίζρπε θαηά ην ρξφλν πνπ παξαζρέζεθε ην 

δηδαθηηθφ έξγν. Γηα ηα ηδησηηθά ζρνιεία γίλεηαη αλαγσγή  ζην ππνρξεσηηθφ σξάξην ηνπ 

αληίζηνηρνπ Κιάδνπ θαη Δηδηθφηεηαο ησλ ρνιείσλ ηηο Γεπηεξνβάζκηαο Γεκφζηαο 

Δθπαίδεπζεο. 

 

 ηηο  ρνιέο κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  

ε πεξίπησζε πξνυπεξεζίαο ζε ρνιέο, νη νπνίεο δελ είλαη Αλψηεξεο ή Αλψηαηεο, ηηο απηφ 

πξνθχπηεη είηε βάζεη ηνπ νξγαληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηηο είηε απφ ην γεγνλφο φηη δελ έρνπλ 

εμνκνησζεί κε λνκνζεηηθή δηάηαμε κε ηηο Αλψηεξεο θαη Αλψηαηεο ρνιέο θαη ηαπηφρξνλα δε 

δηαζέηνπλ ηαθηηθφ δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη άξα δελ πξνβιέπεηαη ξεηά κε λνκνζεηηθή δηάηαμε 

ππνρξεσηηθφ σξάξην (ηηο π.ρ. ηηο δηάθνξεο ηξαηησηηθέο θαη Αζηπλνκηθέο ρνιέο, Ηλζηηηνχηα 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, ζε ρνιέο ηηο πξψελ Καηψηεξεο ή Μέζεο Σερληθήο 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο), γηα λα γίλεη ε ζρεηηθή αλαγσγή, ηφηε ιακβάλεηαη ππφςε ην 

σξάξην ηηο εβδνκαδηαίαο απαζρφιεζεο ηνπ αληίζηνηρνπ θιάδνπ θαη εηδηθφηεηαο ησλ 

λενδηφξηζησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δηδάζθνπλ ζηα ρνιεία ηηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο . 

Σηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη λνκνζεηεκέλν σξάξην ζα ιακβάλεηαη ππφςε ην λνκνζεηεκέλν 

σξάξην απαζρφιεζεο.  

 

 ηηο   Αλψηεξεο ζρνιέο  

ε φ,ηη αθνξά ηηο Αλψηεξεο ζρνιέο (ηηο ι.ρ. ζηε ρνιή Γφθηκσλ Αζηπθπιάθσλ) γηα ηελ 

αλαγσγή ηηο κεξηθήο απαζρφιεζεο ζε πιήξε απαζρφιεζε, εάλ δελ νξίδεηαη ειάρηζην 

ππνρξεσηηθφ σξάξην, ζα εθαξκνζηνχλ αλαινγηθά νη δηαηάμεηο γηα ην ειάρηζην ππνρξεσηηθφ 

σξάξην πνπ ζα εθαξκφδνληαλ ζηελ ππφ θξίζε ρξνληθή πεξίνδν ζην κφληκν πξνζσπηθφ 

Αλσηέξσλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ ηηο γηα παξάδεηγκα απηφ ησλ Σ.Δ.Η.  
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 ηηο  ρνιέο  Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ 

Γηα ηελ αλαγσγή ηηο κεξηθήο απαζρφιεζεο σξνκίζζηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζε πιήξε 

απαζρφιεζε, ιακβάλνληαη ππφςε, σο ππνρξεσηηθφ σξάξην:  

α) Γηα ηε κεξηθή απαζρφιεζε σο  ΔΔΠ ζε ΑΔΝ  σο   πιήξεο  απαζρφιεζε , ιακβάλεηαη  

ππφςε  ην  ππνρξεσηηθφ σξάξην, ηνπ κνλίκνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ βαζκίδαο Δπίθνπξνπ 

Καζεγεηή.  

β) Γηα ηε  κεξηθή απαζρφιεζε σο σξνκηζζίνπ ζε ΚΔΔΝ/Π-Μ,ΡΖ-ΡΔ  σο   πιήξεο  

απαζρφιεζε , ιακβάλεηαη  ππφςε ην  ππνρξεσηηθφ σξάξην ΗΓΑΥ θαζεγεηή ΚΔΔΝ πνπ ίζρπε 

θαηά ην ρξφλν πνπ δηαλχζεθε ε πξνυπεξεζία ηνπ ππνςεθίνπ. 

γ) Γηα ηε κεξηθή απαζρφιεζε σο σξνκηζζίνπ ζε ΠΜ σο πιήξεο  απαζρφιεζε, ιακβάλεηαη  

ππφςε  ην  ππνρξεσηηθφ σξάξην ΗΓΑΥ θαζεγεηή ΠΜ πνπ ίζρπε θαηά ην ρξφλν πνπ 

δηαλχζεθε ε πξνυπεξεζία ηνπ ππνςεθίνπ 

 

 ηα  Αλψηαηα ηξαηησηηθά Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα  
ε φ,ηη αθνξά ζηα Αλψηαηα ηξαηησηηθά Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα (Α..Δ.Η.), γηα ηελ αλαγσγή 

ηηο κεξηθήο ζε πιήξε απαζρφιεζε, σο πιήξεο σξάξην εβδνκαδηαίαο απαζρφιεζεο ιακβάλεηαη 

απηφ ησλ 20 σξψλ (σξάξην κφληκνπ εθπαηδεπηηθνχ κέινπο Γ.Δ.Π. ησλ Α..Δ.Η. – αξ.13 παξ. 1, 

εδ. Β θαη γ ηνπ Ν.3187/2003 (Φ.Δ.Κ.233Α).  

 

2. ΣΟΝ ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ 

Γηα ηα ηδησηηθά ζρνιεία θαη ηα θξνληηζηήξηα γίλεηαη αλαγσγή  ζην ππνρξεσηηθφ σξάξην ηνπ 

αληίζηνηρνπ Κιάδνπ θαη Δηδηθφηεηαο ησλ ρνιείσλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Γεκφζηαο 

Δθπαίδεπζεο. Σν ππνρξεσηηθφ σξάξην απαζρφιεζεο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

θαζνξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 1566/85, σο ίζρπε θαηά ην ρξφλν πνπ 

παξαζρέζεθε ην δηδαθηηθφ έξγν.  

 

3.  ΓΗΑ ΣΑ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΚΑΛΤΠΣΟΜΔΝΑ ΥΡΟΝΗΚΑ ΓΗΑΣΖΜΑΣΑ.  

ε πεξίπησζε αιιεινεπηθαιππηφκελσλ ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ, ε αλαγλψξηζε ηνπ ρξφλνπ 

εθπαηδεπηηθήο-δηδαθηηθήο πξνυπεξεζίαο ζα γίλεη κία θνξά. Γειαδή, φηαλ ηα επηθαιππηφκελα 

δηαζηήκαηα αθνξνχλ πξνυπεξεζίεο σο σξνκηζζίσλ, ηφηε ζα κεηαηξαπνχλ νη ψξεο απφ ηηο 

ζέζεηο πνπ θαηείραλ ηαπηφρξνλα ζε πιήξε απαζρφιεζε κε ηε δπλαηφηεηα ζπκπιήξσζεο ηηο, 

ψζηε ηειηθά λα αλαγλσξηζηεί ν ζπλνιηθφο ρξφλνο πξνυπεξεζίαο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν 

ζπλνιηθφο ρξφλνο εβδνκαδηαίαο απαζρφιεζεο απφ ηηο  ζέζεηο απαζρφιεζεο δελ ππεξβαίλεη ην 

πιήξεο σξάξην εβδνκαδηαίαο απαζρφιεζεο ησλ αληίζηνηρσλ αλσηέξσ θαηεγνξηψλ. Ο 

πιενλάδσλ, δειαδή, ρξφλνο ππεξεζίαο δελ ιακβάλεηαη ππφςε γηα εθπαηδεπηηθή-δηδαθηηθή 

πξνυπεξεζία.  

 

 

Β. ΣΡΟΠΟ  ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ 

Ζ θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη βάζεη ησλ θξηηεξίσλ, πνπ θαηαγξάθνληαη κε ζεηξά 

πξνηεξαηφηεηαο, αλά θαηεγνξία θαη εηδηθφηεηα, ζηελ παξ. Ζ ηεο Πξνθήξπμεο. Γειαδή αξρηθά 

εμεηάδεηαη εάλ νη ππνςήθηνη δηαζέηνπλ ηα ειάρηζηα, είηε πιήξε είηε κεησκέλα, απαηηνχκελα εθ 

ηνπ λφκνπ πξνζφληα θαη ζηε ζπλέρεηα ε ζεηξά αμηνιφγεζεο θαζνξίδεηαη βάζεη ηνπ ππ’αξηζκ. 

(1) θξηηεξίνπ ηεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο, ζε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο βάζεη ηνπ ππ’αξηζκ. (2) 

θξηηεξίνπ  θ.ν.θ. 

Παξαδείγκαηα:  
α) κεηαμχ ππνςεθίσλ Δπηζηεκνληθψλ πλεξγαηψλ Ναπηηθψλ Μαζεκάησλ πνπ θαηέρνπλ φια 

ηα πιήξε πξνζφληα, πξψηνο ζα θαηαηαγεί εθείλνο πνπ ππεξέρεη ζην πξψην θξηηήξην, δειαδή 

δηαζέηεη ηε κεγαιχηεξε πξαγκαηηθή ζαιάζζηα ππεξεζία. ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ζην 

θξηηήξην απηφ, ζα πξνεγεζεί εθείλνο πνπ ππεξέρεη ζην δεχηεξν θξηηήξην, δειαδή  δηαζέηεη ηε 

κεγαιχηεξε πξνυπεξεζία ζηε λαπηηθή εθπαίδεπζε θ.ν.θ. 
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β) κεηαμχ ππνςεθίσλ Γεληθψλ θαη Σερληθψλ καζεκάησλ πνπ θαηέρνπλ ηα ειάρηζηα κεησκέλα 

πξνζφληα (βαζηθφ ηίηιν ζπνπδψλ θαη δηεηή επαγγεικαηηθή ή επηζηεκνληθή δξαζηεξηφηεηα), 

πξψηνο ζα θαηαηαγεί εθείλνο πνπ ππεξέρεη ζην πξψην θξηηήξην, δειαδή δηαζέηεη 

αλαγλσξηζκέλν δηδαθηνξηθφ ηίηιν ζπλαθνχο κε ηε ζέζε ηνπ πξνθεξχζζεηαη αληηθεηκέλνπ 

εηδηθφηεηαο. ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ζην θξηηήξην απηφ, ζα πξνεγεζεί εθείλνο πνπ ππεξέρεη 

ζην δεχηεξν θξηηήξην, δειαδή  δηαζέηεη αλαγλσξηζκέλν κεηαπηπρηαθφ δίπισκα ζπλαθνχο κε 

ηε ζέζε πνπ πξνθεξχζζεηαη αληηθεηκέλνπ εηδηθφηεηαο θ.ν.θ. 

Καηά ηνλ ίδην ηξφπν ζα γίλεη ε θαηάηαμε ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο ππνςεθίσλ. 

 

 

ε πεξίπησζε πνπ ππνβιεζεί ππνςεθηφηεηα γηα πεξηζζφηεξεο απφ κηα πξνθεξπζζφκελεο 

ζέζεηο, ε  ζεηξά πξνηίκεζεο ησλ ζέζεσλ  δειψλεηαη κε ηελ αίηεζε. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IΙ 
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ 

 
ΑΙΣΗΗ 

 ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΚΣΑΚΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΜΕ ΤΜΒΑΗ ΙΔΟΧ 
ΚΑΙ ΩΡΙΑΙΑ ΑΝΣΙΜΙΘΙΑ 
 
 
ΠΡΟ: ΑΕΝ/ΚΡΗΣΗ 
Για την αριθμ. ………………………………………………..Προκήρυξη. 
 
 
ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ 

ΕΠΩΝΤΜΟ  

ΟΝΟΜΑ  

ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΕΡΑ  

ΟΝΟΜΑ ΜΗΣΕΡΑ  

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΗ  

ΑΡΙΘ. Δ. ΑΣ. ΣΑΤΣ.  

Δ/ΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ  

ΣΗΛΕΦΩΝΑ Σταθερό :                                      Κινητό :  

E-MAIL:…………  

 
Παρακαλϊ να εξεταςκεί θ υποψθφιότθτά μου για πρόςλθψθ ςτθν Ακαδθμία Εμπορικοφ 
Ναυτικοφ ……………, ωσ κατωτζρω: 
 

Ειδικότητα  

Ειδίκευςθ(όπου 
απαιτείται από τθν 
προκιρυξθ) 

 

 
Ωσ: Επιςτθμονικόσ  

ςυνεργάτθσ  
 Εργαςτθριακόσ 

ςυνεργάτθσ  
    

Ναυτικϊν 
μακθμάτων 

  
 

    

Γενικϊν κ’ Σεχνικϊν 
μακθμάτων 
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ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΔΩΝ ΒΑΙΚΟ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΟ 

ΙΔΡΤΜΑ    

ΧΟΛΗ    

ΕΣΟ    

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ    

 
ΑΠΟΔΕΙΚΣΙΚΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ (όπου απαιτείται από την προκήρυξη) 

 

 

 

 
ΓΝΩΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΑ 

ΓΛΩΑ ΣΙΣΛΟ / ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΔΟΣΗ 

   

   

   

   

 
ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ 

 

 

 

 
ε περίπτωςθ πρόςλθψισ μου και προκειμζνου υπογραφεί θ ςχετικι ςφμβαςθ, εξουςιοδοτϊ 
τθν ΑΕΝ για τθν αυτεπάγγελτθ αναηιτθςθ αντίγραφο ποινικοφ μθτρϊου δικαςτικισ  
χριςεωσ,  Πιςτοποιθτικό Ειςαγγελίασ Πλθμμελειοδικϊν και πιςτοποιθτικό τρατολογίασ 
Σφπου Αϋ για τουσ άνδρεσ.   
 
                                                                                                     (Σόποσ/θμερομθνία) 
 
                                                                                                            ΤΠΟΓΡΑΦΗ 
 
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΟΤ ΕΠΙΤΝΑΠΣΟΝΣΑΙ 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   
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7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III - ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

 
ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
 

Η 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: ΑΕΝ/… 

Ο – Η Όνομα:  Επϊνυμο:  

Όνομα και Επϊνυμο Πατζρα:  
 
 

Όνομα και Επϊνυμο Μθτζρασ: 
 

Ημερομθνία γζννθςθσ:  
 

 

Σόποσ Γζννθςθσ:  
 

Αρικμόσ Δελτίου Σαυτότθτασ:  Σθλ:  

Σόποσ Κατοικίασ: 
                              Οδόσ: 
                              Αρικ: 

ΣΚ: 
 
 

Αρ. Σθλεομοιοτφπου (Fax): 
 

 (Εmail): 
 

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρώςεισ 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», δηλώνω ότι: 
1. Ζχω δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία επιλογισ κακότι: α) δεν ζχω 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) δεν είμαι υπόδικοσ που ζχω παραπεμφθεί με τελεςίδικο 
βοφλευμα ή κατ΄ άλλον νόμιμο τρόπο για κακοφργημα ή για πλημμζλημα τησ περίπτωςησ (α), ζςτω και αν το 
αδίκημα  αυτό ζχει παραγραφεί, γ) δεν ζχω ςτερηθεί λόγω καταδίκησ τα πολιτικά μου δικαιώματα και για 
όςο χρόνο διαρκεί η ςτζρηςη αυτή, δ) δεν τελώ υπό ςτερητική δικαςτική ςυμπαράςταςη (πλήρη ή μερική), 
υπό επικουρική δικαςτική ςυμπαράςταςη (πλήρη ή μερική) και υπό τισ δφο αυτζσ καταςτάςεισ, ε) δεν ζχω 
απολυθεί από θζςη δημόςιασ υπηρεςίασ ή Ο.Σ.Α. ή άλλου Νομικοφ Προςώπου του δημόςιου τομζα, λόγω 
επιβολήσ τησ πειθαρχικήσ ποινήσ τησ οριςτικήσ παφςεωσ ή λόγω καταγγελίασ τησ ςφμβαςησ εργαςίασ για 
ςπουδαίο λόγο, οφειλόμενο ςε υπαιτιότητα μου, αν δεν παρζλθει πενταετία από την απόλυςη 
2. α) Είμαι ςυνταξιοφχοσ και λαμβάνω ςφνταξθ από …………………………………………………  (να ςυμπληρωθεί 
υποχρεωτικά ο τίτλοσ φορζα ςφνταξησ). 
β) Είμαι δθμόςιοσ λειτουργόσ ι τακτικόσ δθμόςιοσ υπάλλθλοσ (μόνιμοσ ι ΙΔΑΧ) ςτθν Τπθρεςία 
………………………………………………………..…… (να ςυμπληρωθεί υποχρεωτικά ο τίτλοσ τησ Τπηρεςίασ) και δεν 
εμπίπτω ςτισ απαγορευτικζσ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του Ν. 1256/82 περί  πολυκεςίασ, όπωσ 
προςτζκθκε και με τθν παρ. 1 του άρκρου 21 του Ν. 1400/83, κακϊσ και ςε αυτζσ του άρκρου 35 του Ν. 
3528/07. 
3. Ζχω τθν υγεία που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ κζςθσ που επιλζγω. 
4. Αποδζχομαι όλουσ τουσ όρουσ τθσ προκιρυξθσ.  
5. Σα δικαιολογθτικά που υποβάλλω είναι γνιςια.     
6.  Δφναμαι να καλφψω το ςφνολο ωρϊν που κα μου ανατεκεί, ςφμφωνα με το εβδομαδιαίο ωρολόγιο 
πρόγραμμα τθσ χολισ.                                                                                                                           
                                          ΠΡΟΟΧΗ                                                                                            Ημερομθνία: 
      ΝΑ ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ ΣΑ ΑΝΣΙΣΟΙΧΑ ΚΕΝΑ ΣΗ ΠΑΡ. 2                                                      Ο – Η Δθλ. 
      ΑΠΟ ΣΟΤ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΠΟΤ ΕΧΟΤΝ ΣΗΝ ΙΔΙΟΣΗΣΑ       
      ΣΟΤ ΤΝΣΑΞΙΟΤΧΟΤ  Ή ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΤΠΑΛΛΗΛΟΤ ΚΑΣΑ ΠΕΡΙΠΣΩΗ                         (Τπογραφι)             
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV 
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 
ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η 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 ΑΕΝ/…. 

Ο – Η Όνομα:  Επϊνυμο:  

Όνομα και Επϊνυμο Πατζρα:   

Όνομα και Επϊνυμο Μθτζρασ:  

Ημερομθνία γζννθςθσ:   

Σόποσ Γζννθςθσ:  

Αρικμόσ Δελτίου Σαυτότθτασ:  Σθλ:  

Σόποσ Κατοικίασ:  Οδόσ: 

Αρικ: 

ΣΚ: 

Αρ. Σθλεομοιοτφπου 
(Fax):   (Εmail): 

 

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ 
(1)

, που προβλζπονται από τθσ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου  
22 του Ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι τα ςτοιχεία που ςυμπλθρϊνω ςτον ακόλουκο πίνακα για τθν απόδειξθ τθσ  
επαγγελματικισ μου εμπειρίασ είναι ακριβι. 
 

1.ΔΗΜΟΙΟ - 
ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ 

ΔΙΑΣΗΜΑ* 
ΑΠΟΔΕΙΚΣΙΚΑ 
 

ΕΙΔΟ ΕΡΓΑΙΑ -ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ 

ΕΡΓΟΔΟΣΗ ΑΠΟ ΕΩ 

(να αναγραφεί μόνο θ αρίκμθςι 
τουσ όπωσ προκφπτει από τον 
πίνακα επιςυναπτόμενων ςτθν 
αίτθςθ) 

 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

*ΠΡΟΟΧΗ: Σα διαςτιματα που δθλϊνονται απαιτείται να ςυμπίπτουν με τα αναφερόμενα διαςτιματα ςτα 
υποβαλλόμενα δικαιολογθτικά  
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2. ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΑ ΔΙΑΣΗΜΑ* ΑΠΟΔΕΙΚΣΙΚΑ 

ΕΙΔΟ ΕΡΓΑΙΑ -ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ  ΑΠΟ ΕΩ 

 (να αναγραφεί μόνο θ 
αρίκμθςι τουσ όπωσ προκφπτει 
από τον πίνακα 
επιςυναπτόμενων ςτθν αίτθςθ) 

    

    

    

    

    

    

    

    

*ΠΡΟΟΧΗ: Σα διαςτιματα που δθλϊνονται απαιτείται να ςυμπίπτουν με τα αναφερόμενα διαςτιματα ςτα 
υποβαλλόμενα δικαιολογθτικά  
 
 

Ημερομθνία: 
……./……../ 202…. 

 
Ο – Η Δθλ. 

 
(Τπογραφι) 

 
 
 (1) «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. 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. 
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