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ΑΠΟΦΑΣΗ -ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις : 

α) των άρθρων 7 και 12 του ν. 3142/1955 «Περί Πλοηγικής Υπηρεσίας» (43 Α΄), 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» (184 Α΄), 

  β) των  άρθρων  2  παρ. 2, 6 και 23  του ν.1400/1983 «Τροποποίηση και  συμπλήρωση υπαλληλικών 
διατάξεων» (156 Α΄), ως  ισχύει, 

  γ) του άρθρου 14 παρ. 2 περ. θ του ν. 2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής  για την επιλογή 
προσωπικού κ.λ.π.» (28 Α΄), ως ισχύει, 

        δ) των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και    
        άλλες διατάξεις» (45 Α΄), ως ισχύει, 
        ε) του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών  Διοικητικών  
        Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» (26 Α΄), ως ισχύει, 
      στ) τις διατάξεις της παρ. 4  του άρθρου 28 του ν.4305/2014 (237 Α΄), όπως  αντικαταστάθηκαν με   
        αυτές της παρ. 4 του άρθρου 26 ν.4440/2016 (224 Α΄) 

 ζ) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (26 Α΄), ως 
ισχύει, 

 η) του π.δ.133/2017 «Οργανισμός του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α΄ 161), ως ισχύει,   
θ) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων…..Ανασύσταση του     Υπουργείου   Ναυτιλίας  
 και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής…….» (114 Α΄) 

        ι) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και  Υφυπουργών» (210 Α΄) 
2. 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), 
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3. Την αριθμ.  ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./47/5339/ΣΧΕΤ 6270/22-3-2018  εγκριτική απόφαση της Επιτροπής 

του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006, ως ισχύει και το αριθμ. 2/8606/06-02-2018 έγγραφο του 
Υπουργείου Οικονομικών/Γεν. Γραμμ. Δημοσ/κής Πολιτικής/Γενικό Λογιστήριο του 
Κράτους/Γεν.Δνση Δημοσ/κής Πολιτικής και Προϋπολογισμού/Δνση Προϋπολογισμού Γενικής 
Κυβέρνησης, 

4. Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πλοηγικής Υπηρεσίας της  αριθμ. 01/04-01-2018 συνεδρίασής 
του, όπως εγκρίθηκε αρμοδίως  και το αριθμ. 2860.1/26796/2018/12-4-2018 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 
έγγραφο ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΠΥ β΄ , με τη συνημμένη σ’αυτό Α/Α 1/29-12-2017 ανάληψη 
δέσμευσης σε βάρος του Προϋπολογισμού Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας έτους 2018. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ - ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 
         Την πλήρωση, με επιλογή, δεκατεσσάρων (14) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού 
ναυτικών ειδικοτήτων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως εξής : 

α)  Για τον Πλοηγικό Σταθμό Πειραιά : 
- Τρεις (03) θέσεις του κλάδου Κυβερνητών πλοηγίδων. 
- ΄Εξι  (06) θέσεις του κλάδου Μηχανοδηγών πλοηγίδων. 

 
  β)  Για τον Πλοηγικό Σταθμό Θεσσαλονίκης : 

               Μία (01) θέση του κλάδου Κυβερνητών  πλοηγίδων. 
 

  γ)  Για τον Πλοηγικό Σταθμό Βόλου : 
               Μία (01) θέση του κλάδου Κυβερνητών  πλοηγίδων. 
 

  δ)  Για τον Πλοηγικό Σταθμό Χαλκίδας : 
               Μία (01) θέση του κλάδου Κυβερνητών  πλοηγίδων. 
 

   ε)  Για τον Πλοηγικό Σταθμό Πάτρας : 
               Μία (01) θέση του κλάδου Μηχανοδηγών  πλοηγίδων. 
 

 στ)  Για τον Πλοηγικό Σταθμό Σύρου : 
               Μία (01) θέση του κλάδου Μηχανοδηγών  πλοηγίδων. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

 
       Οι υποψήφιοι πρέπει: 

1) Να είναι Έλληνες πολίτες.  
      Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, με 

τους  περιορισμούς του άρθρου 1 παρ.1 του ν. 2431/1996 . 
      Όσοι αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση δεν μπορούν να διοριστούν  πριν από  

τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την απόκτησή της, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των αιτήσεων εκτός εάν μέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους ανωτέρω πολίτες απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό 
επαρκή για την άσκηση των  καθηκόντων της προκηρυσσόμενης  θέσης, η οποία αποδεικνύεται με 
Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (ν. 2413/1996 άρθρο10  παρ. 1, ως ισχύει), που χορηγείται από το 
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) ΥΠ.Π.Ε.Θ. Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ 151 80 Αθήνα, τηλ. 210−3443384 
και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310−459101 των κατωτέρω  επιπέδων 
τα οποία αντιστοιχίζονται με επίπεδα του Συμβουλίου της Ευρώπης: 
Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Β 1 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για τους κλάδους Κυβερνητών πλοηγίδων και Μηχανοδηγών 
πλοηγίδων.  
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     Γίνονται επίσης δεκτοί, για πλήρωση των προκηρυσσομένων θέσεων, Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι 
Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και 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). 

2)  Να είναι ηλικίας  μέχρι 50 ετών, δηλαδή να έχουν γεννηθεί  μέχρι και 31/12/1968. 
3) Να έχουν την υγεία  που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που 

προκηρύσσεται και θα πιστοποιηθεί μετά από εξέτασή τους από την Υγειονομική  Επιτροπή 
Απογεγραμμένων Ναυτικών και Εργατών Θαλάσσης (ΥΕΑΝΕΘ). 

4) Να μην έχουν κώλυμα διορισμού από αυτά που ορίζονται στα άρθρα 8 και 9  του Υπαλληλικού 
Κώδικα (Ν. 3528/07)  ήτοι: 
              (α) 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. 
              (β) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ άλλον 
νόμιμο τρόπο  για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει 
παραγραφεί. 
              (γ) Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο 
διαρκεί η στέρηση αυτή. 
              (δ) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική 
δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. 
              (ε) 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. 
            (στ) 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. 
Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής 
Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους  τέτοια υποχρέωση και έχουν 
πολιτογραφηθεί ως Έλληνες πολίτες. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 
ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

               
               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  των εδαφίων (β) και (γ) της παρ. 5 του άρθρου 83 του π.δ. 13/2018 (26 Α΄) : 
 
 Για τον κλάδο Κυβερνητών πλοηγίδων : 

(α) Ναυτικό φυλλάδιο σε ισχύ και 
(β) Αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας (ΑΝΙ) σε ισχύ,   Κυβερνήτη Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ τάξης Ε.Ν. ή   
       Ναυκλήρου  Ε.Ν. ή  Κυβερνήτη ρυμουλκών 
 

 Για τον κλάδο Μηχανοδηγών πλοηγίδων : 
(α) Ναυτικό φυλλάδιο σε ισχύ και 
(β) Αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας (ΑΝΙ) σε ισχύ,    Μηχανοδηγού Α΄ ή  Β΄ τάξης Ε.Ν.  

 
Αποδεικτικά Ναυτικής Ικανότητας (ΑΝΙ) ανώτερα των απαιτουμένων στην παρούσα προκήρυξη 

δεν γίνονται δεκτά (ΣτΕ 675/2001, 1410/2011). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 
 

Ι.    Οι ενδιαφερόμενοι, που κατέχουν  τα απαιτούμενα γενικά και ειδικά προσόντα, καλούνται να 
υποβάλουν 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 από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κέντρο Εξυπηρέτησης  Πολιτών (ΚΕΠ) ή 
Αστυνομική ή Λιμενική Αρχή. 
Αίτηση υποψηφιότητας  μπορεί να υποβληθεί για έως δύο εκ των προκηρυσσομένων θέσεων. Η 
σειρά προτίμησης 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. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ακριβής ημερομηνία 
γεννήσεως πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό ή βεβαίωση γεννήσεως. 
3) Δύο (02) πρόσφατες φωτογραφίες. 
4) Ευκρινή φωτοαντίγραφα των  οριζομένων στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β (ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)  
αποδεικτικών   ναυτικής ικανότητας  (ΑΝΙ) 
5) 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. 
6) 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. 
 7) Βεβαίωση από την οποία να προκύπτει ότι το ναυτικό φυλλάδιο είναι σε ισχύ, από  
ΥΝΑΝΠ/ΔΝΕΡ 1ο  (2ας  Μεραρχίας 18, Πειραιάς,   8ος  όροφος). 

 
ΙΙ.   Κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να  υποβάλει αίτηση συμμετοχής, συνοδευόμενη από τα ανωτέρω 
αναφερόμενα απαραίτητα δικαιολογητικά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15)  
ημερολογιακών ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της  περίληψης της παρούσας 
προκήρυξης στον Τύπο, δηλαδή  από 02/7/2018 μέχρι και 16/7/2018  ,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 …………………………………………………..     
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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. 
ΙΙΙ. 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) στην ιστοσελίδα www.yen.gr (τοποθεσία: κατατάξεις - προσλήψεις).                                                                         
δ) στην ιστοσελίδα του  «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του Φορέα https://diavgeia.gov.gr/f/nautilias_new  (Αναζήτηση: 
Ανά είδος απόφασης/ Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων)                                                                    

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΗΝ ΥΕΑΝΕΘ 

 
              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, Βόλου, Χαλκίδας, Πάτρας και Σύρου, καθώς και στην ιστοσελίδα 
www.yen.gr (τοποθεσία : Πρόσφατες Ανακοινώσεις), προκειμένου να παρουσιασθούν ορισμένη ημέρα 
και ώρα, στην Υγειονομική  Επιτροπή Απογεγραμμένων Ναυτικών και Εργατών Θαλάσσης (ΥΕΑΝΕΘ) 
(Γρ. Λαμπράκη 150 - Πειραιάς). 
               Όσοι δεν παρουσιασθούν ενώπιον της ΥΕΑΝΕΘ στις καθορισθείσες ημερομηνίες, καθώς και 
όσοι κριθούν ακατάλληλοι υγειονομικώς δεν  συμμετέχουν στην περαιτέρω διαδικασία επιλογής. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 
I. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 
           Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από Τριμελή Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με την παρούσα 
και αποτελείται από :  
         α)  Έναν Προϊστάμενο Διεύθυνσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής , ως       
               Πρόεδρο, 

β) Έναν Προϊστάμενο Τμήματος  της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου  
     Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως μέλος, 
γ)  Έναν αρχιπλοηγό ή πλοηγό,  ως μέλος. 
Ως Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται μόνιμος ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου πολιτικός υπάλληλος ΥΝΑΝΠ. 
    Ο ορισμός των ανωτέρω, με τους αναπληρωτές τους, διενεργείται με απόφαση του Υπουργού 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.  
 

     Η Τριμελής Επιτροπή, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, ελέγχει τα δικαιολογητικά και 
αποκλείει, με αιτιολογημένη απόφασή της, όσους εκ των υποψηφίων δεν έχουν καταθέσει όλα τα 
απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά, καθώς και όσους δεν κατέχουν τα απαιτούμενα 
γενικά και ειδικά  προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, όπως  αυτά αναγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
Α΄ (ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ) και στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ (ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ).   
Καταρτίζει τον κατά τα ανωτέρω πίνακα αποκλειομένων , ανά προκηρυσσόμενη θέση, στον οποίο 
αναγράφεται, ο λόγος  αποκλεισμού καθενός  εξαυτών. 
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      Στη συνέχεια η Τριμελής Επιτροπή, μετά από εκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών  προσόντων 
των υποψηφίων, πλην των αποκλειόμενων, καταρτίζει με αιτιολογημένη απόφασή της, λαμβανομένου 
υπ’όψιν του κριτηρίου αξιολόγησης του υποκεφαλαίου ΙΙ του Κεφαλαίου Ε, πίνακα  κατ΄ αξιολογική 
σειρά των υποψηφίων κατά προκηρυσσόμενη θέση, με πλήρη αναφορά των προσόντων που 
ελήφθησαν υπόψη για την κατάταξη στον πίνακα αξιολόγησης και συντάσσει, εις διπλούν,  πίνακα 
επιλεγομένων ανά προκηρυσσόμενη θέση, όπως αυτοί προκύπτουν από τον οικείο αξιολογικό πίνακα. 
Ο πίνακας αυτός υπογραφόμενος από τα μέλη της Επιτροπής, κυρώνεται, με απόφαση του Υπουργού 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και ανακοινώνεται 
στους υποψηφίους με τοιχοκόλληση στο κεντρικό κτίριο του ΥΝΑΝΠ (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, 
Πειραιάς). 

      Εάν  υποψήφιος υπέβαλε αίτηση για περισσότερες από μια προκηρυσσόμενες θέσεις, θα 
αξιολογηθεί σε  όλες και θα καταταγεί στους οικείους αξιολογικούς πίνακες. 

     Πρόσβαση στα δικαιολογητικά επιλεγέντος υποψηφίου, εφόσον τα δικαιολογητικά αυτά 
ελήφθησαν υπόψιν για τη διαμόρφωση της σχετικής κρίσης, μπορούν να έχουν μόνον οι υποψήφιοι 
που έχουν έννομο συμφέρον και δεν έχουν απορριφθεί για τυπικό λόγο. 

     Σε περίπτωση που, κατά τον προβλεπόμενο έλεγχο, ανακύψει οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τη 
νομιμότητα των πράξεων της Τριμελούς Επιτροπής, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή 
το εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο, αναπέμπει στην Επιτροπή του παρόντος Κεφαλαίου για νέα 
κρίση. 
 

ΙΙ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

1.  Για τις θέσεις του κλάδου κυβερνητών πλοηγίδων, η κατάρτιση του πίνακα αξιολόγησης των 
υποψηφίων γίνεται βάσει του συνολικού χρόνου θαλάσσιας υπηρεσίας διακυβέρνησης πλοίου ή 
ναυκλήρου, μετά την κτήση του κατεχόμενου Αποδεικτικού Ναυτικής Ικανότητας Κυβερνήτη ή 
Ναυκλήρου. 
 
2.   Για τις θέσεις του κλάδου μηχανοδηγών  πλοηγίδων, η κατάρτιση του πίνακα αξιολόγησης των 
υποψηφίων γίνεται βάσει του συνολικού χρόνου θαλάσσιας υπηρεσίας με ειδικότητα μηχανής, μετά 
την κτήση του κατεχόμενου Αποδεικτικού Ναυτικής Ικανότητας Μηχανοδηγού. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ 
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 

 
  Οι υποψήφιοι που επελέγησαν από την αρμόδια Τριμελή Επιτροπή και περιλαμβάνονται στον 

κυρωθέντα από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν 
όργανο αξιολογικό πίνακα, καλούνται για την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών 
διορισμού, μεταξύ των οποίων και γνωμάτευση ψυχίατρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, με βάση 
παραπεμπτικό έγγραφο από την Υπηρεσία. 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 (ε) 
σχετικές διατάξεις του προοιμίου,  υποχρεωτικά αυτεπάγγελτος έλεγχος της γνησιότητας των 
δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο διοριζόμενος με την υποψηφιότητά του, καθώς και των 
απαραίτητων το διορισμό του. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί η μη γνησιότητα οποιουδήποτε 
δικαιολογητικού ,ανακαλείται ο διορισμός και καλείται για διορισμό ο επόμενος από τον οικείο 
αξιολογικό πίνακα, 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 οικείο αξιολογικό πίνακα, εφόσον δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο 
του ενός (01) έτους από την κύρωση  του πίνακα. Εάν δεν υπάρχει άλλος υποψήφιος, η θέση 
επαναπροκηρύσσεται. 
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 Αν διορισθείς  δεν αποδεχθεί ρητά ή σιωπηρά το διορισμό του, η πράξη  ανακαλείται υποχρεωτικά 

και καλείται ο επόμενος από τον οικείο αξιολογικό  πίνακα, εφόσον δεν έχει παρέλθει χρονικό 
διάστημα μεγαλύτερο του ενός (01) έτους από την κύρωση  του πίνακα. Σε διαφορετική περίπτωση η 
θέση επαναπροκηρύσσεται.  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ 
 

  Πλήρες αντίγραφο της προκήρυξης, μετά των υποδειγμάτων αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης : 

  α) αναρτάται στην ιστοσελίδα του  «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»   του Φορέα https://diavgeia.gov.gr/f/nautilias_new  
(Αναζήτηση: Ανά είδος απόφασης/ Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων) και   στην ηλεκτρονική διεύθυνση  
www.yen.gr  (τοποθεσία: κατατάξεις - προσλήψεις), 

   β) αποστέλλεται ηλεκτρονικά στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και Περιφέρειες της Χώρας, 
προκειμένου να προβούν σε ανάρτησή της  για ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου,  

    γ) αναρτάται στο κεντρικό κτίριο του ΥΝΑΝΠ (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 – Ε2, Πειραιάς) και στο  
κατάστημα των Λιμενικών Αρχών Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Βόλου, Χαλκίδας, Πάτρας και Σύρου. 

 

    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 Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας (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.   

 
 

                 Η  ΥΠΟΥΡΓΟΣ                                                                           Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ                                   ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
                                                                                                                        
 

                            ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ                                                          ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
(Για τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Ζ΄ 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, ΒΟΛΟΥ, 
ΧΑΛΚΙΔΑΣ, ΠΑΤΡΑΣ, ΣΥΡΟΥ 

 
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  
1.   Υπουργείο  Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού 
Δ/νση Προγραμματισμού& 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 τα οποία αφορά) 

4. Ναυτικά Χρονικά (info@gratia.gr) 
5.    Εφοπλιστής (efoplistis@efoplistis.gr) 
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ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
1. ΥΝΑΝΠ/Γραφ. κ. Υπουργού 
2. ΥΝΑΝΠ/Γραφ. κ. Υφυπουργού 
3. ΥΝΑΝΠ/Γραφ. κ. Γεν.Γραμματέα 
4. ΥΝΑΝΠ/Γραφ. κ. ΓΓΛΛΠΝΕ 
5. ΥΝΑΝΠ/ΔΔΥ Β΄  

           (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΥΝΑΝΠ) 
6. ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΚΒ΄/ΔΝΕΡ 
7.   ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΠΥ α΄, β΄  
8.    ΥΝΑΝΠ/Γραφ. ΜΜΕ & Δημοσίων Σχέσεων 

                    (με συνημμένη περίληψη της Προκήρυξης, παρακαλούμενο για την έκδοση δελτίου τύπου) 
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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 : Κινητό : 
E-MAIL……………………...  

 
 
Παρακαλώ να εξετασθεί η υποψηφιότητά μου για πρόσληψη στις ακόλουθες θέσεις κατά σειρά προτίμησης : 
 

1. ΘΕΣΗ:…………………………………………….………, ΠΛΟΗΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ………………………………………… 
2. ΘΕΣΗ:…………………………………………….………, ΠΛΟΗΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ………………………………………… 

 
Σε περίπτωση διορισμού μου, εξουσιοδοτώ την Υπηρεσία 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). 

 
 

 (Τόπος/ημερομηνία) 
 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ 
[αριθμήστε σε εμφανές σημείο καθένα από τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά και τα υπόλοιπα έγγραφα που 
επισυνάπτετε για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς σας και καταγράψτε τα εδώ, ακολουθώντας την ίδια 
σειρά αρίθμησης] 
 
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: 
 

 Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  
 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

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, σύμφωνα με τα οποία δεν μπορεί να επιλεγεί όποιος: α) 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· β) είναι υπόδικος και έχει 
παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, 
έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε· γ) έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για 
όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή· δ) τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση. πλήρη ή μερική), υπό επικουρική 
δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. ε) 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. Το ναυτικό μου φυλλάδιο είναι σε ισχύ. 
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.  
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