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ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση εννέα (09) κενών οργανικών θέσεων
πλοηγών του Κλάδου Αρχιπλοηγών – Πλοηγών του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής»
ΑΠΟΦΑΣΗ -ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
α) των άρθρων 7, 8 και 9 του ν. 3142/1955 «Περί Πλοηγικής Υπηρεσίας» (Α’ 43), ως ισχύουν, μετά τις
τροποποιήσεις του άρθρου 101 του ν.4504/2017 «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής……για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις» (Α΄184)
β) της περ. (θ) παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος
προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού
(Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις (Α’ 6), ως ισχύει,
γ) του ν.2431/1996 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης στη Δημόσια
Διοίκηση» (Α΄175), ως ισχύει,
δ)του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄45), ως
ισχύει,
ε) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» (Α΄98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 119 περ. 22 του ν. 4622/2019
(Α΄133)
στ) του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις»
(Α΄ 131), ως ισχύει
ζ) των άρθρων 2, 4 έως 10 και 12 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» (Α΄26), ως ισχύει,
η) της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν.4305/2014 (Α΄237), όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές της παρ.
4 του άρθρου 26 ν.4440/2016 (Α΄224,)
θ) του π.δ. 749/77 «Περί τρόπου διενέργειας διαγωνισμού προς πρόσληψιν πλοηγών» (Α΄246), ως
ισχύει, μετά τις τροποποιήσεις του άρθρου 82 του ν.4504/2017«Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής…….. για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις»
(Α΄184) και αυτές του άρθρου 8 του ν.4597/2019 «Για την κύρωση των Συμβάσεων
Παραχώρησης…….. και άλλες διατάξεις» (Α΄35),
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ι) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄26), ως
ισχύει,
ια) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων…..Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής…….» (Α΄114),
ιβ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121),
ιγ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2)
Την αριθμ. 2901.1/56595/26-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα «Ανάθεση καθηκόντων Μετακλητού Γενικού Γραμματέα Λιμένων,
Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής» (Υ.Ο.Δ.Δ.515), με ΑΔΑ : ΩΙΩΔ4653ΠΩ-ΝΨ0,
Την αριθμ.2903.5/92965/2019/31-12-2019 απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
με θέμα «Υπαγωγή υπηρεσιών και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Γενικούς Γραμματείς, Λιμένων
Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και σε
υπηρεσιακά όργανα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Β΄5056), ως ισχύει,
Την αριθμ. 2901.03/27128/2018/13-4-2018 απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής με θέμα «Κατανομή οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού σε οργανικές μονάδες
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, πλην Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής» (ΑΔΑ : 63ΧΥ4653ΠΩ-ΕΝ8), ως ισχύει μετά την τροποποίησή της κατά το
μέρος που αφορά στην κατανομή των οργανικών θέσεων του ναυτικού προσωπικού των Πλοηγικών
Σταθμών, με την αριθμ. 2901.3/14971/2019/26-02-2019 απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄681 και ΑΔΑ : 62Κ64653ΠΩ-9ΟΕ) και την αριθμ. 2901.3/88851/2019/10-122019, όμοια, ( Β΄4811 και ΑΔΑ : Ω25Δ4653ΠΩ-2ΚΦ).
Την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./163/15541/Σχετ. 14061/01-12-2021 απόφαση της Επιτροπής του
άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006, ως ισχύει και το αριθμ. 2/87554/22-7-2021 έγγραφο του
Υπουργείου Οικονομικών/Γεν. Γραμμ. Δημοσ/κής Πολιτικής/Γενικό Λογιστήριο του Κράτους/Γεν.
Δνση Δημοσ/κής Πολιτικής και Προϋπολογισμού/Δνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης
Την γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πλοηγικής Υπηρεσίας της αριθμ. 02/03-02-2022 συνεδριάσεώς
του, όπως εγκρίθηκε αρμοδίως
και τo αριθμ. 3162.1/30769/2022/05-5-2022
έγγραφo
ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΠΥ β΄, με τη συνημμένη σ’αυτό Α/Α 01 με αριθμό πρωτοκόλλου
3162.19/92341/2021/17-12-2021 (ΑΔΑ : 6ΞΦ44653ΠΩ-ΞΨΕ) ανάληψη δέσμευσης σε βάρος του
Προϋπολογισμού Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας έτους 2022
Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση – προκήρυξη, δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 28142/36383/24-05-2022
εισήγηση ΓΔΟΥ ΥΝΑΝΠ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ - ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Την πλήρωση, με διαγωνισμό, εννέα (09) κενών οργανικών θέσεων πλοηγών του κλάδου
Αρχιπλοηγών - Πλοηγών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως εξής :
-

Τέσσερις (04) θέσεις για τον Πλοηγικό Σταθμό Πειραιά
Δύο (02) θέσεις για τον Πλοηγικό Σταθμό Θεσσαλονίκης
Μία (01) θέση για τον Πλοηγικό Σταθμό Ηρακλείου
Μία (01) θέση για τον Πλοηγικό Σταθμό Καλαμάτας
Μία (01) θέση για τον Πλοηγικό Σταθμό Ρόδου
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
Οι υποψήφιοι πρέπει:
1. α) Να είναι Έλληνες πολίτες καθώς και πολίτες Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και των
κρατών ΕΟΧ-ΕΖΕΣ.
β) Για τους πολίτες Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και των κρατών ΕΟΧ-ΕΖΕΣ
απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων τους, η
οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β1 σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο π.δ. 363/1998 (Α΄ 242).
Γίνονται επίσης δεκτοί, για πλήρωση των προκηρυσσομένων θέσεων, Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι
Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη, από τα νησιά Ίμβρο
και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά
τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (Ν.Δ. 3832/1958, ως
ισχύει).
2. Να είναι ηλικίας μέχρι πενήντα (50) ετών, δηλαδή να έχουν γεννηθεί από 01/01/1972 και μετά.
3. Να έχουν την υγεία, φυσική καταλληλότητα και λειτουργικότητα που απαιτείται για την
εκτέλεση των ιδιαίτερων καθηκόντων της θέσεως που προκηρύσσεται, που θα πιστοποιηθεί μετά από
εξέτασή τους από την Ανωτάτη του Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ).
4. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού από αυτά που ορίζονται στα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού
Κώδικα (Ν. 3528/07) και του Ν.3142/55 ήτοι:
(α) Να μην έχουν καταδικαστεί για λαθρεμπορία, βύθιση ή προσάραξη πλοίου λόγω αμέλειας ή
εκ προθέσεως, για παράβαση των διατάξεων περί προστασίας του Εθνικού νομίσματος (άρθρο 8 του
ν.3142/55 όπως ισχύει).
(β) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή,
υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία,
καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική
δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής (άρθρο 8 του ν.3528/07 όπως ισχύει).
(γ) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ άλλον νόμιμο
τρόπο για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης β, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει
παραγραφεί.
(δ) Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο
διαρκεί η στέρηση αυτή.
(ε) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική
δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
(στ) Να έχει παρέλθει πενταετία από τυχόν απόλυση από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή
άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής
παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα
του εργαζομένου.
Σημείωση: Η ανικανότητα προς διορισμό αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του
Συντάγματος διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.
ζ) Οι άνδρες μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για τους πολίτες Κράτους
Μέλους της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού ή πρόσληψης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
Οι υποψήφιοι πρέπει, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων
συμμετοχής, να κατέχουν τα ακόλουθα τυπικά προσόντα, όπως αυτά καθορίζονται από τις οικείες
διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3142/1955, ως ισχύει :
(α) Αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας (ΑΝΙ) εκδοθέν κατά τις διατάξεις της ΔΣ STCW/ΜΑΝΙΛΑ 2010 σε
ισχύ, Πλοιάρχου Α' τάξης Ε.Ν. , το οποίο να μην έχουν στερηθεί οριστικά.
Σημειώνεται ότι, αναγνωρίζονται τα αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας (Α.Ν.Ι.) Αξιωματικών
Εμπορικού Ναυτικού της αλλοδαπής που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της ΔΣ STCW
78/ΜΑΝΙΛΑ 2010, όπως ισχύει, από Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης ή από τρίτα Κράτη με
τα οποία η Χώρα μας έχει συνάψει σχετική διμερή συμφωνία, υπό την προϋπόθεση έκδοσης
πιστοποιητικού επικύρωσης αυτών (endorsement certificate) (Κανονισμός Ι/10 της ΔΣ STCW 78,
όπως ισχύει, π.δ. 79/2012, π.δ. 119/2014).
(β) Να έχουν, από την απογραφή τους σαν ναυτικοί, πραγματική υπερδεκαετή θαλάσσια υπηρεσία,
σε εμπορικά πλοία, συμπεριλαμβανομένης και της υπηρεσίας σε Ελληνικά Πολεμικά ή βοηθητικά
πλοία του Π.Ν. και της υπηρεσίας σε πλοία που ανήκουν στο Κράτος, από την οποία τριετή,
τουλάχιστον, ως Πλοίαρχοι σε μηχανοκίνητα πλοία σε ενέργεια, ολικής χωρητικότητας (ο.χ.) πάνω
από 1.500 κόρους ή σε πολεμικά πλοία του Π.Ν. , σε ενέργεια.
Η κατά τα ανωτέρω θαλάσσια υπηρεσία στο Εμπορικό Ναυτικό ή στο Πολεμικό Ναυτικό πρέπει να
πληροί τους όρους των διατάξεων περί απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και
υπολογίζεται κατά το μέτρο που οι διατάξεις αυτές ορίζουν.
Κατ' εξαίρεση γίνονται επίσης δεκτοί Πλοίαρχοι Α' τάξης Ε.Ν. προερχόμενοι από τις τάξεις των
μονίμων Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή Π.Ν., εφόσον έχουν υπερτριετή, τουλάχιστον, υπηρεσία
Αξιωματικού Ε.Ν., η οποία να αποκτήθηκε μετά την απομάκρυνσή τους από τις τάξεις των
μονίμων.
➢ Συνταξιούχοι Πλοίαρχοι Ε.Ν. δύνανται να διοριστούν πλοηγοί , υπό τις ως άνω (α) και (β)
προϋποθέσεις, διακοπτομένης της σύνταξής τους, με επαναπογραφή του ναυτικού τους
φυλλαδίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
I. Οι ενδιαφερόμενοι, που κατέχουν τα απαιτούμενα γενικά και ειδικά προσόντα, υποβάλλουν για τη
συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, εμπρόθεσμα, τα εξής δικαιολογητικά:
1) Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο
υπόδειγμα. Ανυπόγραφη αίτηση δεν γίνεται δεκτή και η υποψηφιότητα απορρίπτεται, ενώ σε
περίπτωση που δεν υποβληθεί αυτοπροσώπως από τον ίδιο τον υποψήφιο, καθώς και σε περίπτωση
ταχυδρομικής αποστολής, θα πρέπει να φέρει και θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής του
υποψηφίου από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή Αστυνομική
ή Λιμενική Αρχή.
Αίτηση υποψηφιότητας μπορεί να υποβληθεί για έως δύο (02) εκ των προκηρυσσομένων θέσεων. Η
σειρά προτεραιότητας των θέσεων δηλώνεται με την αίτηση.
2) Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής
βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου
αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας
οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού
φορέα, εφόσον φέρουν σχετική φωτογραφία.
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3) Δύο (02) πρόσφατες φωτογραφίες.
4) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του απαιτούμενου αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας (ΑΝΙ) του
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β της παρούσης.
5) Μηχανογραφικό πίνακα θαλάσσιας υπηρεσίας.
6) Ευκρινές φωτοαντίγραφο Ναυτικού Φυλλαδίου και ειδικότερα των σελίδων με τα στοιχεία του
ναυτικού, καθώς και των σελίδων που αποδεικνύουν θαλάσσια υπηρεσία στην περίπτωση που αυτή
δεν καταγράφεται στο μηχανογραφικό πίνακα θαλάσσιας υπηρεσίας. Επιπροσθέτως των ανωτέρω :
(i) Οι επικαλούμενοι προϋπηρεσία στο Π.Ν. ή σε Κρατικά Πλοία, υποβάλλουν πιστοποιητικό της
αρμόδιας Υπηρεσίας του Γ.Ε.Ν. ή της αρμόδιας Κρατικής Υπηρεσίας, στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος
υπηρεσίας τους σε πολεμικά ή βοηθητικά ή κρατικά πλοία, η ειδικότητα με την οποία υπηρέτησαν,
καθώς και ότι τα πλοία αυτά ήταν σε ενέργεια κατά το χρονικό διάστημα υπηρεσίας τους.
(ii) Οι επικαλούμενοι θαλάσσια υπηρεσία σε πλοία σημαίας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής
΄Ενωσης ή τρίτης χώρας μη συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, υποβάλλουν επιπλέον των ανωτέρω
Πιστοποιητικό Θαλάσσιας Υπηρεσίας, νομίμως θεωρημένο από Ελληνική Λιμενική ή Προξενική
Αρχή, στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος υπηρεσίας τους , η ειδικότητα με την οποία υπηρέτησαν, ολική
χωρητικότητα πλοίου/ων,καθώς και ότι τα πλοία αυτά ήταν σε ενέργεια κατά το χρονικό διάστημα
υπηρεσίας τους.
7)
Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986, ως
ισχύει, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα. Ανυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση δεν γίνεται
δεκτή και η υποψηφιότητα απορρίπτεται, ενώ σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αυτοπροσώπως από
τον ίδιο τον υποψήφιο, καθώς και σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, θα πρέπει να φέρει και
θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής του από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κέντρο Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ) ή Αστυνομική ή Λιμενική Αρχή.

II. 1) Κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να υποβάλει αίτηση συμμετοχής, συνοδευόμενη από
τα ανωτέρω αναφερόμενα απαιτούμενα
δικαιολογητικά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας
δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της
περίληψης της παρούσας προκήρυξης στον Ημερήσιο Τύπο, ημερομηνία που θα ανακοινωθεί στους
υποψηφίους, με ανάρτηση στο κεντρικό κτίριο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 – Ε2, Πειραιάς), καθώς και στους διαδικτυακούς τόπους του
ΥΝΑΝΠ (www.ynanp.gr) και του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ (www.hcg.gr), είτε αυτοπροσώπως ή με νομίμως
εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, 10.00΄-14.00΄ (γραφείο
102, 1ος όροφος) είτε να αποστείλει ταχυδρομικώς επί αποδείξει (ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ), στην ταχυδρομική
διεύθυνση :
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ακτή Βασιλειάδη
Πύλη Ε1 – Ε2
Τ.Κ.: 18510, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Με την ένδειξη επί του φακέλου:
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΛΟΗΓΟΥ
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την
ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου ή της εταιρείας ταχυμεταφοράς που φέρει ο φάκελος
αποστολής, ο οποίος επισυνάπτεται και παραμένει με την αίτηση και τα λοιπά δικαιολογητικά του
υποψηφίου.
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2) Ειδικότερα,
(α) Οι ενδιαφερόμενοι, που αποδεδειγμένα είναι ναυτολογημένοι σε πλοία γραμμών εξωτερικού,
δύνανται να υποβάλουν ψηφιοποιημένα (σκαναρισμένα), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την
αίτηση συμμετοχής, υπογεγραμμένη από τους ίδιους και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από
τον πλοίαρχο του πλοίου, συνοδευόμενη από όλα τα ανωτέρω απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Ανυπόγραφη αίτηση δεν γίνεται δεκτή και η υποψηφιότητα απορρίπτεται.
(β) Η αίτηση συμμετοχής, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλεται,
αποκλειστικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών ddy@yna.gov.gr.,
το αργότερο έως 11.59΄ (ώρα Ελλάδας) της ημέρας λήξης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
Αιτήσεις συμμετοχής που περιέρχονται στην ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση εντός ωραρίου εργασίας
της Υπηρεσίας (15.30΄ ώρα Ελλάδας) πρωτοκολλούνται αυθημερόν, ειδάλλως πρωτοκολλούνται την
επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής σήμανσης
υποβολής, ενώ θα πρέπει να είναι εμφανή τα ηλεκτρονικά στοιχεία του αποστολέα.
(γ) Στην περίπτωση της παραγράφου αυτής, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν στη
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 – Ε2, Πειραιάς, γραφείο 102, 1ος
όροφος), το αργότερο τρεις (03) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία ενάρξεως του
διαγωνισμού, τις κρίσιμες σελίδες του Ναυτικού Φυλλαδίου ή Πιστοποιητικό Θαλάσσιας Υπηρεσίας,
νομίμως θεωρημένα από Ελληνική Λιμενική ή Προξενική Αρχή, με τα οποία να αποδεικνύεται η
ναυτολόγησή τους σε πλοίο γραμμής εξωτερικού, κατά το χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων
συμμετοχής, άλλως, αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία των εξετάσεων.
III. Υποβολή τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών ή/και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών,
επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνον εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας, με κατάθεση νέας αίτησης
με την ένδειξη «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ» ή αποστολή αυτής με την ένδειξη επί του φακέλου
«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ». Η συμπληρωματική κατάθεση ή αποστολή γίνεται με τους ίδιους ως
άνω τρόπους.
IV.

Έντυπο της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης διατίθεται:

α) από τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή
Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 – Ε2, Πειραιάς, γραφείο 102, 1ος όροφος),
β) από το Τμήμα Σχέσεων Κράτους –Πολίτη/ Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών/
ΥΝΑΝΠ (Γρ. Λαμπράκη 150, Πειραιάς, ισόγειο)
γ) στους διαδικτυακούς τόπους του ΥΝΑΝΠ (www.ynanp.gr) και του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ (www.hcg.gr )
δ) στην ιστοσελίδα του «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του Φορέα https://diavgeia.gov.gr/f/nautilias_new (Αναζήτηση:
Τύποι πράξεων/ Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
1. Ο έλεγχος των αιτήσεων συμμετοχής και των επισυναπτομένων σ’αυτές δικαιολογητικών
διενεργείται από τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες του Αρχηγείου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ και ειδικότερα :
(α) Με τη Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας, η οποία εκδίδει πίνακα θαλάσσιας υπηρεσίας, με
χειρόγραφη προσθήκη επ’ αυτού της θαλάσσιας υπηρεσίας που αναγράφεται στις σελίδες του ναυτικού
φυλλαδίου των υποψηφίων και δεν περιλαμβάνεται στη μηχανογραφική μερίδα του ναυτικού.
(β) Με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών, η οποία εκδίδει βεβαίωση-πίνακα ως προς τη
θαλάσσια υπηρεσία που είναι σύμφωνη με τη διάταξη της παρ.2(γ) του άρθρου 8 του ν.3142/1955, ως
ισχύει.
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2. Υποψήφιοι στα πιστοποιητικά των οποίων παρατηρήθηκαν ελλείψεις, καλούνται, μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως μεριμνήσουν για την τακτοποίησή τους, μέχρι και τρεις (03)
εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία ενάρξεως του διαγωνισμού. Οι εν λόγω υποψήφιοι δεν
αποκλείονται από την υγειονομική εξέταση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Οι υποψήφιοι θα κληθούν για υγειονομική εξέταση, με πρόσκληση που θα αναρτηθεί στο
κεντρικό κτίριο του ΥΝΑΝΠ (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς), στο κατάστημα των Λιμενικών
Αρχών Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Καλαμάτας, Ρόδου και Πύλου, καθώς και στους
διαδικτυακούς τόπους του ΥΝΑΝΠ (www.ynanp.gr) και του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ (www.hcg.gr), προκειμένου να
παρουσιασθούν ορισμένη ημέρα και ώρα, στην Ανωτάτη του Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ)
Ακτή Μουτσοπούλου 68 - Πειραιάς. Η γνωμοδότηση της ΑΝΥΕ είναι οριστική και αμετάκλητη και δεν
υπόκειται σε ένσταση ενώπιον Επιτροπής ανώτερου βαθμού.
Όσοι δεν παρουσιασθούν ενώπιον της ΑΝΥΕ στις καθορισθείσες ημερομηνίες, καθώς και όσοι
κριθούν ακατάλληλοι υγειονομικώς, δεν συμμετέχουν στην περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων πλοηγών του Κλάδου Αρχιπλοηγών-Πλοηγών ενεργείται
με διαγωνισμό ενώπιον της προβλεπόμενης από το άρθρο 6 του π.δ. 749/1977 (246 Α΄), ως ισχύει,
εξεταστικής Επιτροπής, που συγκροτείται με την παρούσα και αποτελείται από :
α) Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών
Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως Πρόεδρο, με αντικαταστάτη το
νόμιμο αναπληρωτή του.
β) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, ως μέλος, με αντικαταστάτη το νόμιμο
αναπληρωτή του.
γ) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πλοηγικής Υπηρεσίας, ως μέλος, με αντικαταστάτη το νόμιμο
αναπληρωτή του.
Δύο (02) ειδικοί εξεταστές και ένας (01) αναβαθμολογητής ορίζονται για τις γραπτές εξετάσεις, με
τους νόμιμους αναπληρωτές τους, ανά εξεταζόμενο μάθημα.
Ειδικότερα :
➢ για το μάθημα «Ελληνικά» ορίζονται μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου υπάλληλοι ή στελέχη του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος- Ελληνική Ακτοφυλακή (ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ),
Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής (π.δ. 13/18)
➢ για το μάθημα «Πλοηγία» ορίζονται μόνιμοι υπάλληλοι του κλάδου Αρχιπλοηγών – Πλοηγών
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
➢ για το μάθημα «Αγγλικά» ορίζονται αντίστοιχης ειδικότητας μόνιμοι ή με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκπαιδευτικοί της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης.
➢ για το μάθημα «Κανόνες Δικαίου ορίζονται στελέχη ειδικότητας Νομικού του Αρχηγείου
Λιμενικού Σώματος- Ελληνική Ακτοφυλακή (ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ), οι οποίοι έχουν ασκήσει καθήκοντα
εκπαιδευτή στις παραγωγικές σχολές του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνική Ακτοφυλακή.
Ο ορισμός των ειδικών εξεταστών και των αναβαθμολογητών του προηγούμενου εδαφίου
γίνεται μετά από κλήρωση, μεταξύ όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις να συμμετέχουν στο εν λόγω
συλλογικό όργανο. Η κλήρωση διενεργείται από τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Ως Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται μόνιμος ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου πολιτικός υπάλληλος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Ο ορισμός των ανωτέρω, με τους αναπληρωτές τους, διενεργείται με απόφαση του Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1.
Με την ολοκλήρωση του ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών και της υγειονομικής
εξέτασης των υποψηφίων η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής συντάσσει πρακτικό, στο οποίο επισυνάπτεται πίνακας των υποψηφίων που δεν
πληρούν τις προϋποθέσεις/απαιτήσεις της προκήρυξης, αιτιολογώντας τους λόγους για τους οποίους
καθένας εξ αυτών δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, καθώς και πίνακας υποψηφίων των
οποίων τα δικαιολογητικά πληρούν τις προϋποθέσεις/απαιτήσεις της προκήρυξης. Οι ανωτέρω πίνακες
θεωρούνται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής..
2.
Προς εξέταση ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής παραπέμπονται, μόνον, οι κριθέντες ως
υγειονομικώς «ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ» υποψήφιοι. Ονομαστικός πίνακας των ως άνω υποψηφίων, ο οποίος
κοινοποιείται και στον Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής, αναρτάται στο κεντρικό κτίριο του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 – Ε2, Πειραιάς), καθώς και
στους διαδικτυακούς τόπους του ΥΝΑΝΠ (www.ynanp.gr) και του Α.Λ.Σ./ΕΛ.ΑΚΤ (www.hcg.gr) , 24 ώρες
τουλάχιστον, προ της διενέργειας των εξετάσεων.
3.
Οι υποψήφιοι που θα κριθούν ως υγειονομικώς «ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ», πλην όμως δεν μεριμνήσουν
για την υποβολή τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών (συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών) το
αργότερο τρεις (03) εργάσιμες ημέρες προ της καθορισθείσας ημερομηνίας έναρξης των εξετάσεων,
αποκλείονται του διαγωνισμού. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα των διατάξεων του άρθρου 10 του
ν.3528/2007, όπως ισχύει και για την υγειονομική καταλληλότητα των υποψηφίων.
4.
Στην περίπτωση που η εξέταση των μαθημάτων διεξάγεται προφορικά, γίνεται οπτικοακουστική
ψηφιακή αποτύπωση της εξέτασης, ύστερα από προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του υποψηφίου. Σε
διαφορετική περίπτωση αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
1.
Οι υποψήφιοι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του π.δ. 749/77, ως ισχύει, εξετάζονται στα ακόλουθα
μαθήματα :
α. «Ελληνικά», γραπτά
β. «Πλοηγία», γραπτά και πρακτικά
γ. «Αγγλικά», γραπτά και προφορικά
δ. «Κανόνες Δικαίου», γραπτά
2.
Η εξεταστέα κατά μάθημα ύλη, καθώς και ο χρόνος εξέτασης των υποψηφίων, καθορίζεται ως
ακολούθως :
Μάθημα 1ο
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
(α) Έκθεση επί θέματος ναυτικού.
(β) Επιλέγονται θέματα που είναι κατάλληλα, ώστε να ελέγχεται και να διαπιστώνεται η εκφραστική
ικανότητα ανάπτυξης εννοιών των υποψηφίων, η δυνατότητα καλής σύνταξης και η ορθογραφία
τους.
(γ) Η βαθμολόγηση είναι ενιαία, αφού ληφθεί υπόψη η απόδοση του υποψηφίου σε όλους τους
προαναφερόμενους τομείς. Σε περίπτωση ανάπτυξης θέματος σαφώς διαφορετικού του δοθέντος,
το γραπτό βαθμολογείται με μηδέν (0), ανεξαρτήτως των λοιπών τυχόν θετικών του στοιχείων.
(δ) Διάρκεια εξέτασης: Δύο (02) ώρες, με έναρξη το τέλος υπαγόρευσης του θέματος.
Μάθημα 2ο
ΠΛΟΗΓΙΑ
(α) Έλικες - πηδάλια - διατάξεις ελίκων και πηδαλίων - ενέργεια αυτών - πλευρικοί έλικες και άλλα
συστήματα ώσεως - στροφή - επιτάχυνση και επιβράδυνση - παράγοντες που επηρεάζουν τους
χειρισμούς (βύθισμα - διαγωγή – κλίση - ταχύτητα - άνεμος - ρεύματα - αβαθή ύδατα –
υδροδυναμικές δυνάμεις – στροφή σε περιορισμένο χώρο - αγκυροβολία και προσδέσεις παραβολή - πρυμνοδέτηση - στροφή επ' άγκυρα - πρόσδεση σε ναύδετα (οι αναφερόμενοι χειρισμοί
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μετά ή χωρίς ρυμουλκά) - άπαρση πρυμνοδετημένου πλοίου - άπαρση παραβεβλημένου (σε όλες
τις περιπτώσεις καιρικών συνθηκών ή και ρευμάτων, εμφόρτου ή αφόρτου του πλοίου) – εμπλοκή
άγκυρας κατά την άπαρση - ευθέτηση – πόντιση αγκυρών - όλες οι μέθοδοι ρυμούλκησης διάπλους διαύλων ποταμών - χειρισμοί δεξαμενισμού, αποδεξαμενισμού - χειρισμοί μεγάλου
εκτοπίσματος πλοίων – διαδικασίες έκτακτης ανάγκης – έρευνα και διάσωση. Λεπτομερής γνώση
του Διεθνούς Κανονισμού προς αποφυγή σύγκρουσης στη θάλασσα (Δ.Κ.Α.Σ) – BMS – BRM – BTM ECDIS.
(β) Διάρκεια εξέτασης : Δύο (02) ώρες γραπτώς, μετά το πέρας της εκφώνησης των θεμάτων και μία
(01) ώρα πρακτικής άσκησης στο Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.

(α)
(β)
(γ)

(α)

(β)

(γ)

(δ)

Μάθημα 3ο
ΑΓΓΛΙΚΑ
Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. Η κάθε ερώτηση εμπεριέχει τέσσερις (4) απαντήσεις από τις
οποίες η μία (1) είναι η ορθή, επί συνόλου πενήντα (50) ερωτήσεων γενικών αγγλικών.
Διάρκεια εξέτασης : Μία (01) ώρα γραπτώς, με έναρξη από την παράδοση των εντύπων.
Κατά την προφορική εξέταση, ελέγχεται και διαπιστώνεται η ευχέρεια του εξεταζόμενου σε διάλεξη
επί ναυτικού θέματος, καθώς και οι γνώσεις του σε ναυτικούς όρους, με διάρκεια εξέτασης κάθε
υποψηφίου δέκα (10) λεπτά της ώρας.
Μάθημα 4ο
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ
Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου : αστυνομία λιμένων και παράλιων, διοικητική αστυνομία,
κανονισμοί λιμένων, κυρώσεις –παραβάσεις, παράβαση κανονισμού για αποφυγή σύγκρουσης απόπλους πλοίου χωρίς έλεγχο της Λιμενικής Αρχής.
Κανονισμός Λιμένα Πειραιά : ελευθεροκοινωνία πλοίων - είσπλους και έκπλους - σηματοφορικοί
σταθμοί – αγκυροβολία, πρυμνοδέτηση μεθόρμιση, δεξαμενισμοί - πλοία που μεταφέρουν
εύφλεκτες και εκρηκτικές ύλες - ρυμουλκά και ρυμουλκήσεις, έκρηξη πυρκαγιάς στο λιμάνι,
ειδικές διατάξεις κίνησης πλοίων στις νησίδες Φλεβών- Ψυττάλειας – Αγ. Γεωργίου
(Λοιμοκαθαρτηρίου) Ορμίσκου Αφροδίτης, όρμου Φαλήρου, καθώς και διέλευσης διαύλου, Π.
Ναυστάθμου Σαλαμίνας, περί πρόληψης της ρύπανσης της θάλασσας με πετρέλαιο.
Πλοήγηση : έννοια του πλοηγού, προσόντα πλοηγού και δοκιμασία, πρόσληψη πλοηγού,
προαγωγή πλοηγού, υποχρεωτικότητα της πλοήγησης, έναρξη και λήξη της πλοήγησης,
αντικείμενο της πλοήγησης, πλοηγικά δικαιώματα, ευθύνη από την πλοήγηση έναντι πλοιοκτήτη
και έναντι τρίτου, υποχρεώσεις πλοηγού και πλοιάρχου κατά την πλοήγηση, ευθύνη από την
πλοήγηση, θέματα περί πλοηγικής υπηρεσίας, περί σύγκρουσης πλοίων, επιθαλάσσια αρωγή
απαιτήσεων, ρυμούλκηση, αστυνομία λιμένων και παραλιών, ποινικές και πειθαρχικές διατάξεις
[άρθρα 202-271 ν.δ. 187/1973 (Κ.Δ.Ν.Δ., Α΄ 261)], ν. 3142/1955 (Α΄43) και συναφείς διατάξεις,
υπαλληλικός κώδικας, προϋποθέσεις διορισμού, υποχρεώσεις-περιορισμοί-κωλύματα-αστική
ευθύνη, δικαιώματα υπηρεσιακές μεταβολές, πειθαρχικό δίκαιο, λύση υπαλληλικής σχέσης,
συλλογικά όργανα.
Υγειονομικός Κανονισμός [α.ν. 340/1936 Α΄512)] : γενικά περί Υγειονομικού Κανονισμού Λιμένων –
ελευθεροκοινωνία - ναυτιλιακή δήλωση υγείας, άνοδος οργάνων επί μη ελευθεροκοινωνήσαντος
πλοίου, αποβίβαση προσβεβλημένου ατόμου, υγειονομεία λιμένων, καθήκοντα υγειονόμων,
πλοίο αρνούμενο να υπαχθεί στις επιβαλλόμενες υποχρεώσεις, υγειονομικά μέτρα κατά τον
απόπλου πλοίου, σε περίπτωση επιδημίας στο λιμένα απόπλου.
Η εξέταση του εν λόγω μαθήματος είναι γραπτή.
Διάρκεια εξέτασης : δύο (02) ώρες και τριάντα (30) λεπτά, μετά την εκφώνηση των θεμάτων.

3.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στον Πειραιά σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί στους
υποψηφίους, με ανάρτηση στο κεντρικό κτίριο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
(Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 – Ε2, Πειραιάς), καθώς και στους διαδικτυακούς τόπους του ΥΝΑΝΠ
(www.ynanp.gr) και του Α.Λ.Σ./ΕΛ.ΑΚΤ (www.hcg.gr ).
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4.
Το πρόγραμμα των εξετάσεων, το οποίο θα περιλαμβάνει τις ημέρες, τις ώρες και τον τόπο
εξέτασης των μαθημάτων, θα καταρτιστεί από τον Πρόεδρο της εξεταστικής Επιτροπής και θα
ανακοινωθεί στους υποψηφίους, με ανάρτηση στο κεντρικό κτίριο του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 – Ε2, Πειραιάς), καθώς και στους διαδικτυακούς
τόπους του ΥΝΑΝΠ (www.ynanp.gr) και του Α.Λ.Σ./ΕΛ.ΑΚΤ (www.hcg.gr ).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ
1.
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσέρχονται στην αίθουσα εξετάσεων 15 λεπτά πριν από την
καθορισμένη ώρα έναρξης των εξετάσεων. Μετά την είσοδο των υποψηφίων, απαγορεύεται η είσοδος
στο χώρο εξετάσεων προσώπων ξένων προς τις εξετάσεις.
2.
Υποψήφιος που δεν προσέρχεται, για οποιαδήποτε αιτία, για εξέταση κάποιου μαθήματος, κατά
την ώρα που έχει οριστεί, βαθμολογείται με «ΜΗΔΕΝ (0)» στο οικείο μάθημα και δεν συμμετέχει στις
εξετάσεις επόμενων μαθημάτων.
3.
Η έξοδος των υποψηφίων από την αίθουσα κατά τη διάρκεια της εξέτασης, απαγορεύεται πριν την
παρέλευση της πρώτης ώρας εξέτασης χωρίς άδεια της Επιτροπής.
4.
Τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής επιβλέπουν τους υποψηφίους καθόλη τη διάρκεια της
εξέτασης.
5.
Κάθε υποψήφιος που εξέρχεται από την αίθουσα υποχρεούται να παραδώσει το γραπτό του.
Υποψήφιοι που απομακρύνονται από την αίθουσα χωρίς άδεια ή δεν παραδίδουν γραπτό ή
χρησιμοποιούν βοηθήματα, σημειώσεις, βιβλία, σκαριφήματα κ.λ.π., πλην αυτών που έχουν ειδικώς
τυχόν επιτραπεί, ή υποψήφιοι που αλληλοβοηθούνται με οποιασδήποτε φύσεως επικοινωνία,
βαθμολογούνται με «ΜΗΔΕΝ (0)» στο οικείο μάθημα και δεν συμμετέχουν στις εξετάσεις επόμενων
μαθημάτων.
6.
Η γραπτή δοκιμασία διενεργείται από κοινού για όλους τους υποψηφίους σε χαρτί που χορηγείται
από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και φέρει τη σφραγίδα του. Οι ενδείξεις των
ατομικών στοιχείων του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο) καλύπτονται με αδιαφανές χαρτί και στις δύο
πλευρές του φύλλου εξετάσεων.
7.
Απαγορεύεται η επεξεργασία των θεμάτων σε οποιοδήποτε πρόχειρο χαρτί, πλην αυτού που
χορηγείται από την Υπηρεσία. Όλα τα θέματα των εξετάσεων γράφονται με στυλό, εκτός των σχημάτων
για τη σχεδίαση των οποίων επιτρέπεται η χρήση μολυβιού.
8.
Η εξεταστική Επιτροπή, τριάντα (30) λεπτά πριν από την έναρξη της γραπτής δοκιμασίας,
καταρτίζει, μετά από συνεδρίαση, δύο θέματα ίσης βαθμολογικής αξίας, καθένα από τα οποία μπορεί να
αποτελείται από περισσότερα ερωτήματα. Οι εξεταζόμενοι υποχρεούνται να επεξεργαστούν ή να
αναπτύξουν και τα δύο θέματα.
9.
Ειδικά για το μάθημα των Ελληνικών καταρτίζονται από την Επιτροπή τρία θέματα, ίσης
βαθμολογικής αξίας, σχετικά με τη ναυτιλία και τα λιμάνια, από τα οποία κληρώνεται ένα θέμα το οποίο
δίνεται στους υποψηφίους για ανάπτυξη. Προέχον στοιχείο κατά τη βαθμολόγηση του εν λόγω
μαθήματος, ορίζεται η ορθή σύνταξη και η ορθογραφία.
10. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, πριν από την εκφώνηση των θεμάτων, ανακοινώνει στους
εξεταζόμενους την ακριβή ώρα μέχρι την οποία γίνεται η παράδοση των γραπτών τους. Ανάλογα με την
έκταση των θεμάτων, παράταση της διάρκειας αυτής, μπορεί να επιτραπεί ύστερα από απόφαση της
Επιτροπής, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25% της προβλεπόμενης.
11. ΄Οπου επιβάλλεται πρακτική δοκιμασία, αυτή διεξάγεται ενώπιον της οικείας Επιτροπής.
12. Τα γραπτά δοκίμια βαθμολογούνται από τους ειδικούς εξεταστές, καθώς και από κάθε μέλος της
Επιτροπής θέτοντας παραπλεύρως τη μονογραφή τους. Προκειμένου περί πρακτικής δοκιμασίας, τα
μέλη της Επιτροπής και οι ειδικοί εξεταστές, βαθμολογούν σε ξεχωριστό πρακτικό, για κάθε εξεταζόμενο
μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμολογιών τους σημειούμενος επί του γραπτού ή του πρακτικού, αποτελεί
την τελική βαθμολογία του υποψηφίου στο εξεταζόμενο θέμα.
13. Για μαθήματα τα οποία εξετάζονται γραπτά και πρακτικά ή γραπτά και προφορικά, τον τελικό
βαθμό επιτυχίας του υποψηφίου αποτελεί ο μέσος όρος της γραπτής και πρακτικής ή γραπτής και
προφορικής εξέτασης.
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14. Κατά την εξέταση, γραπτή, προφορική, πρακτική, η βαθμολογία κάθε μαθήματος ορίζεται από 0
έως 20. Για να θεωρηθεί ένας υποψήφιος επιτυχών πρέπει να λάβει σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα
τη βάση επιτυχίας δέκα (10) και το ελάχιστο όριο μέσης συνολικής βαθμολογίας δώδεκα (12).
Σε περιπτώσεις εξαγωγής μέσου όρου, τυχόν κλάσμα που προκύπτει μεγαλύτερο του μισού (1/2)
λογίζεται ως ολόκληρος αριθμός, άλλως παραλείπεται.
15. Εάν υπάρχουν περισσότεροι επιτυχόντες από τις θέσεις που έχουν προκηρυχθεί, αυτοί
θεωρούνται επιλαχόντες. Αν δεν πληρωθούν όλες οι προκηρυχθείσες θέσεις από τους επιτυχόντες, οι
τελευταίοι διαγράφονται από τον πίνακα επιτυχόντων, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου . Στην περίπτωση του προηγούμενου
εδαφίου, για να πληρωθούν οι κενές θέσεις που έχουν προκηρυχθεί, καλούνται οι επιλαχόντες μέσα σε
τριάντα (30) ημέρες από την έκδοση των νέων πινάκων επιτυχόντων, ώστε να προσέλθουν για διορισμό,
σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
1.
Μετά το τέλος εξέτασης και βαθμολόγησης κάθε μαθήματος καταρτίζεται από την εξεταστική
Επιτροπή πίνακας τελικής βαθμολογίας αυτού , εις διπλούν, υπογραφόμενος από τα μέλη της και
τους ειδικούς εξεταστές και υποβάλλεται στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή το
εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο, για θεώρηση και στη συνέχεια ανακοινώνεται στους υποψηφίους
με τοιχοκόλληση.
Ο ως άνω πίνακας αναγράφει το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο κάθε υποψηφίου, την
επιτευχθείσα βαθμολογία, ολογράφως και αριθμητικώς, καθώς και την ένδειξη εάν «ΠΕΤΥΧΕ» ή
«ΑΠΕΤΥΧΕ».
2.
Μετά το τέλος της εξέτασης και βαθμολόγησης όλων των μαθημάτων συντάσσεται, εις διπλούν,
συγκεντρωτικός πίνακας των αποτελεσμάτων των εξετάσεων με βάση τους πίνακες βαθμολογίας κάθε
μαθήματος.
Στον ως άνω πίνακα και έναντι κάθε ονόματος αναγράφεται, η επιτευχθείσα κατά μάθημα
βαθμολογία, καθώς και η γενική ένδειξη «ΠΕΤΥΧΕ» ή «ΑΠΕΤΥΧΕ». Για τους επιτυχόντες αναγράφεται
στην τελευταία δεξιά στήλη το ολικό άθροισμα βαθμολογίας των μαθημάτων, ολογράφως και
αριθμητικώς. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στο ολικό άθροισμα βαθμολογίας των μαθημάτων, προηγείται ο
υποψήφιος που έχει τη μεγαλύτερη βαθμολογία (γραπτή και πρακτική) στο μάθημα «Πλοηγία». Εάν
προκύψει και νέα ισοβαθμία, διενεργείται κλήρωση από την εξεταστική επιτροπή ενώπιον των
ισοβαθμούντων υποψηφίων. Ο πίνακας αυτός υπογραφόμενος από τα μέλη της Επιτροπής, κυρώνεται,
με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν
οργάνου.
Μετά την ως άνω κύρωσή του, ο πίνακας ανακοινώνεται στους υποψηφίους με τοιχοκόλληση στο
κεντρικό κτίριο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2,
Πειραιάς) και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του Φορέα https://diavgeia.gov.gr/f/
nautilias_new (Αναζήτηση: Δημόσια Διοίκηση/Πίνακες επιτυχόντων, διοριστέων & επιλαχόντων).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ
ΕΝΣΤΑΣΗ
΄Ενσταση για ουσιαστικές παραβάσεις του τρόπου διεξαγωγής των εξετάσεων υποβάλλεται
εγγράφως απευθείας στην εξεταστική επιτροπή, μέσα σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες από τη λήξη της
εξέτασης του μαθήματος για το οποίο υποβάλλεται ένσταση.
Eπί της γραπτής εξέτασης, επιτρέπεται η υποβολή ένστασης κατά της βαθμολογίας των δύο (02)
ειδικών εξεταστών της επιτροπής, μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες μετά το τέλος βαθμολόγησης όλων
των μαθημάτων και πριν την ανάρτηση του κυρωθέντος συγκεντρωτικού πίνακα των αποτελεσμάτων
των εξετάσεων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
Ο διορισμός διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή του
εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Εντός τριών (03) μηνών από τη δημοσίευση της πράξης διορισμού διενεργείται, σύμφωνα με τις (η)
σχετικές διατάξεις του προοιμίου, υποχρεωτικά αυτεπάγγελτος έλεγχος της γνησιότητας των
δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο διοριζόμενος και είναι απαραίτητα για το διορισμό του. Εάν κατά
τον έλεγχο διαπιστωθεί μη γνησιότητα οποιουδήποτε δικαιολογητικού ,ανακαλείται ο διορισμός και
καλείται για διορισμό ο επόμενος από τον κυρωθέντα οικείο συγκεντρωτικό πίνακα, βάσει της σειράς
προτεραιότητας που δήλωσαν οι υποψήφιοι στην αίτηση υποψηφιότητάς τους για τις προκηρυχθείσες
θέσεις, εφόσον δεν έχει παρέλθει ένα (01) έτος από την κύρωσή του. Εάν δεν υπάρχει άλλος
υποψήφιος, η θέση επαναπροκηρύσσεται.
Αν διοριστέος δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για διορισμό εντός της τασσόμενης
από την Υπηρεσία προθεσμίας, θεωρείται ότι παραιτείται σιωπηρά και καλείται για διορισμό ο επόμενος
από τον κυρωθέντα οικείο συγκεντρωτικό πίνακα, βάσει της σειράς προτεραιότητας που δήλωσαν οι
υποψήφιοι στην αίτηση υποψηφιότητάς τους για τις προκηρυχθείσες θέσεις, εφόσον δεν έχει παρέλθει
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός (01) έτους από την κύρωση του πίνακα . Εάν δεν υπάρχει άλλος
υποψήφιος, η θέση επαναπροκηρύσσεται.
Αν διορισθείς δεν αποδεχθεί ρητά ή σιωπηρά το διορισμό του, η πράξη ανακαλείται υποχρεωτικά
και καλείται ο επόμενος από τον κυρωθέντα οικείο συγκεντρωτικό πίνακα, βάσει της σειράς
προτεραιότητας που δήλωσαν οι υποψήφιοι στην αίτηση υποψηφιότητάς τους για τις προκηρυχθείσες
θέσεις, εφόσον δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός (01) έτους από την κύρωση
του πίνακα. Σε διαφορετική περίπτωση η θέση επαναπροκηρύσσεται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΛΟΗΓΩΝ
Οι διοριζόμενοι ως πλοηγοί, υποβάλλονται σε εκπαίδευση και δοκιμασία για χρονικό διάστημα έως
έξι (06) μηνών, κατά το οποίο θα πλοηγούν με τη συμπαράσταση αρχιπλοηγού ή άλλου παλαιότερου
πλοηγού των Πλοηγικών Σταθμών.
Μετά το πέρας της εκπαίδευσης, όσοι κριθούν ως ακατάλληλοι από τον Προϊστάμενο της Λιμενικής
Αρχής στον οποίο υπάγεται ο Πλοηγικός Σταθμός, παραπέμπονται, κατόπιν αιτιολογημένης έκθεσής του,
ενώπιον του αρμοδίου οργάνου, το οποίο γνωμοδοτεί περί της παραμονής ή της απόλυσης του υπό
κρίση πλοηγού. Οι κρινόμενοι ως απολυτέοι, απολύονται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου, χωρίς να δικαιούνται
αποζημιώσεως.
Οι κατατασσόμενοι μονίμως ως πλοηγοί, αναλαμβάνουν υποχρέωση τριετούς τουλάχιστον
παραμονής στην Υπηρεσία. Αθέτηση της υποχρέωσης αυτής, στερεί από τον αθετήσαντα κάθε
δικαιώματος απολαβής και αποζημίωσης, συνεπάγεται δε την υποχρεωτική παραπομπή του ενώπιον του
Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού (Α΄ ΠΣΕΝ) για την επιβολή προσωρινής,
τουλάχιστον έξι (06) μηνών, στερήσεως του διπλώματος αυτού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ
Πλήρες αντίγραφο της προκήρυξης, μετά των υποδειγμάτων αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης :
α) δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
β) αναρτάται στην ιστοσελίδα του «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του Φορέα https://diavgeia.gov.gr/f/nautilias_new
(Αναζήτηση: Ανά είδος απόφασης/ Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων) και στους διαδικτυακούς τόπους
του ΥΝΑΝΠ (www.ynanp.gr) και του Α.Λ.Σ/ΕΛ.ΑΚΤ (www.hcg.gr),
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γ) αποστέλλεται ηλεκτρονικά στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και Περιφέρειες της Χώρας,
προκειμένου να προβούν σε ανάρτησή της για ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου.
δ) αναρτάται στο κεντρικό κτίριο του ΥΝΑΝΠ (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 – Ε2, Πειραιάς) και στο
κατάστημα των Λιμενικών Αρχών Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Καλαμάτας, Ρόδου και Πύλου.
Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευθεί σε δύο ημερήσιες εφημερίδες Πανελλήνιας κυκλοφορίας,
από αυτές που έχουν τη μεγαλύτερη κυκλοφορία, δύο φορές στην κάθε μία, με την οικονομική
επιβάρυνση του ΚΠΥ.
Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10.00΄- 14.00΄από το Τμήμα Α΄ της
Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή
Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 – Ε2, Πειραιάς, γραφείο 102, 1ος όροφος) και στο τηλέφωνο 2131371185.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΜΑΚΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
(Για τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο ΙΔ΄ της Προκήρυξης)
1. Όλες οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις:
i. Αττικής : Κατεχάκη 56 T.K. 11525 Αθήνα,
ggattiki@otenet.gr
ii. Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας: Σωκράτους 111, Τ.Κ. 41336 Λάρισα,
genikos@apdthest.gov.gr
iii. Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας: Β. Ηπείρου 20, Τ.Κ. 45445 Ιωάννινα,
gg@apdhp-dm.gov.gr
iv. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου: Ν.Εθνική Οδός Πατρών - Αθηνών 158, Τ.Κ. 26442
Πάτρα, gg@apd-depin.gov.gr
v.Μακεδονίας – Θράκης: Καθ. Ρωσίδη 11, Τ.Κ. 54008 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
sg@damt.gov.gr
vi. Αιγαίου: Ακτή Μιαούλη 83 & Μπότσαρη 2 - 8 Τ.Κ. 18538 ΠΕΙΡΑΙΑΣ,
gg@apdaigaiou.gov.gr
vii. Κρήτης : Πλ. Κουντουριώτη Τ.Κ.: 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ,
webmaster@crete-region.gr
2. ΄Ολες οι Περιφέρειες :
i. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: Γ.Κακουλίδου 1, Τ.Κ.: 69100 Κομοτηνή,
periferiarxis@perif-amth.gr
ii. Κεντρικής Μακεδονίας: Β. Όλγας 198 Τ.Κ. 54110 Θεσσαλονίκη, periferiarxis@pkm.gov.gr
iii. Δυτικής Μακεδονίας: Περιοχή ΖΕΠ, , Τ.Κ.: 50100 Κοζάνη, info@pdm.gov.gr
iv. Ηπείρου: Πλατεία Πύρρου Ι, Διοικητήριο, Τ.Κ.: 45221 Ιωάννινα, periferiarxis@php.gov.gr
v. Θεσσαλίας: Πλ. Ρ .Φεραίου Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου, Τ.Κ. 41110 Λάρισα,
periferiarxis@thessaly.gov.gr
vi. Ιονίων Νήσων: Εθν. Παλαιοκαστρίτσας, Αλυκές Ποταμού, Τ.Κ.: 49100 Κέρκυρα, pin@pin.gov.gr
vii. Δυτικής Ελλάδος : Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32, Τ.Κ.: 26442 Πάτρα, grafeio.pde@pde.gov.gr
viii. Στερεάς Ελλάδας : Υψηλάντη 1, Τ.Κ.: 35 100 Λαμία, periferiarxis@pste.gov.gr
ix. Αττικής : Συγγρού 15-17, Τ.Κ.: 117 44 Αθήνα, gperatt@patt.gov.gr
x. Πελοποννήσου : Πλατεία Εθν. Μακαρίου, Τ.Κ.: 221 00 Τρίπολη, grammateia@ppel.gov.gr
xi. Βορείου Αιγαίου : Π. Κουντουριώτη 1, Τ.Κ.: 811 00 Μυτιλήνη, pv@pvaigaiou.gov.gr
xii. Νοτίου Αιγαίου : Επτανήσου 35, Τ.Κ. : 84100 Ερμούπολη Σύρου, infodesk@pnai.gov.gr
xiii. Κρήτης : Πλατεία Ελευθερίας. Τ.Κ: 71201 Ηράκλειο, gram.pkr@crete.gov.gr
3. ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ : ΠΕΙΡΑΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΡΟΔΟΥ, ΠΥΛΟΥ
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Υπουργείο Εσωτερικών
Δ/νση Προγραμματισμού& Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
(grammateia@ydmed.gov.gr)
2. ΓΕΝΕ (helpdesk@generg.gr)
3. ΠΝΟ ( gram@pno.gr)
(με την παράκληση να τοιχοκολληθεί και να ενημερωθούν
τα σωματεία που αφορά)
4. ΠΕΠΕΝ (info@pepen.gr)
5. ΠΕΣΠΕΝ (pespen@otenet.gr)
6. Ναυτικά Χρονικά (info@gratia.gr)
7. Εφοπλιστής (efoplistis@efoplistis.gr)
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ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. ΥΝΑΝΠ/Γραφ. κ. Υπουργού
2. ΥΝΑΝΠ/Γραφ. κ. ΓΓΛΛΠΝΕ
3. ΥΝΑΝΠ/Γραφ. κ. Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
4. ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΚΒ΄/ΔΝΕΡ
5. ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΚΒ΄/ΔΕΚΝ
6. ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΗΔΕΠ (για ανάρτηση στο δικτυακό τόπο του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. www.hcg.gr)
7. ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΠΥ
8. ΥΝΑΝΠ/Επικοινωνίας και Ενημέρωσης
(παρακαλούμενο για την έκδοση δελτίου τύπου)
9. ΥΝΑΝΠ/Γραφείο Επικοινωνίας και Ενημέρωσης/Τμήμα γ΄(για ανάρτηση στο δικτυακό τόπο του
ΥΝΑΝΠ www.ynanp.gr )
10.ΥΝΑΝΠ/ΔΔΥ β΄ (για ενέργειες της παρ. IV του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ)
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ
ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Για την αριθμ. …………………………………………………………………………………..Προκήρυξη.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΑΡΡΕΝΩΝ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ (ΜΕΘ)
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Σταθερό :
E-MAIL……………………...

Κινητό :

Παρακαλώ να εξετασθεί η υποψηφιότητά μου για διορισμό στις ακόλουθες θέσεις κατά σειρά προτίμησης :
1.
2.

ΘΕΣΗ:…………………………………………….………, ΠΛΟΗΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ…………………………………………
ΘΕΣΗ:…………………………………………….………, ΠΛΟΗΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ…………………………………………

(α) Εξουσιοδοτώ την Υπηρεσία για την αναζήτηση έκδοσης βεβαίωσης περί του ότι δεν μου έχουν επιβληθεί
πειθαρχικές κυρώσεις για παραβάσεις του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου από ΥΝΑΝΠ/ΔΝΕΡ γ΄, πίνακα
θαλάσσιας υπηρεσίας από ΥΝΑΝΠ/ΔΝΕΡ δ΄, καθώς και πίνακα/βεβαίωσης ΥΝΑΝΠ/ΔΕΚΝ δ΄ ως προς τη
θαλάσσια υπηρεσία που είναι σύμφωνη με τη διάταξη της παρ. 2(γ) του άρθρου 8 του ν.3142/1955,ως ισχύει,
καθώς και σε περίπτωση διορισμού μου για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντιγράφου ποινικού μητρώου
Γενικής χρήσεως, Πιστοποιητικού του αρμόδιου Γραμματέα Πρωτοδικών, περί του ότι δεν τελώ υπό
στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή
μερική) είτε υπό συνδυασμό των δύο προηγουμένων και πιστοποιητικού Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α΄
(για τους άνδρες). (β) Συναινώ για την οπτικοακουστική ψηφιακή αποτύπωση της εξέτασής μου στα
μαθήματα που η εξέταση διεξάγεται προφορικά.
(Τόπος/ημερομηνία)
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ
1…………………………………………………………………………. 2…………………………………………………………………………………..
3………………………………………………………………………… 4……………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………. 6…………………………………………………………………………………
7………………………………………………………………………… 8…………………………………………………………………………………..
9…………………………………………………………………………. 10…………………………………………………………………………………
11………………………………………………………………………… 12……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
ΠΡΟΣ :

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης :
(ΗΜΕΡ/ΝΙΑ.-ΜΗΝΑΣ-ΕΤΟΣ)
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρ. 22 του Ν. 1599/1986, δηλαδή: «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει
τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.
Επίσης εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών», δηλώνω ότι:
1. Έχω δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι δεν έχω κώλυμα κατά τα άρθρα 8 και 9 του
Υπαλληλικού Κώδικα και του ν.3142/55, σύμφωνα με τα οποία δεν μπορεί να επιλεγεί όποιος: α) έχει
καταδικαστεί για λαθρεμπορία, βύθιση ή προσάραξη πλοίου λόγω αμέλειας ή εκ προθέσεως, για παράβαση
των διατάξεων περί προστασίας του Εθνικού νομίσματος β) έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε
οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία,
απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ'
υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής· γ) είναι υπόδικος και έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο
βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα
παραγράφηκε· δ) έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η
στέρηση αυτή· ε) τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση. (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική
συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. στ) έχει απολυθεί από θέση δημόσιας
υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής
της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε
υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.
2. Έχω εκπληρώσει τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις ή Έχω απαλλαγεί νόμιμα από τις στρατιωτικές μου
υποχρεώσεις (διαγράφεται ανάλογα)
3. Δεν μου έχουν επιβληθεί/μου έχουν επιβληθεί (διαγράφεται ανάλογα) πειθαρχικές κυρώσεις για
παραβάσεις του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου.
4. Η θαλάσσια υπηρεσία μου είναι αυτή που αναφέρεται στο μηχανογραφικό πίνακα και τις σελίδες του
ναυτικού μου φυλλαδίου, φωτ/φο των οποίων καταθέτω.
5. Αποδέχομαι όλους τους όρους της προκήρυξης.
Ημερομηνία: ...........................
Ο – Η Δηλ.
(Υπογραφή)

Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα.

