
                                              
                                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Ασπρόπυργος , 30 /06/2015
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,                  Αρ.Πρωτ. 2901.03/03/15
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ                                     

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για  την  πρόσληψη  Έκτακτου  Εκπαιδευτικού  Προσωπικού  (Ε.Ε.Π.)  με  σχέση  εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία στην Ακαδημία Εμπορικού
Ναυτικού (ΑΕΝ) Ασπροπύργου.

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου , προκειμένου να καλύψει παροδικές
εκπαιδευτικές  ανάγκες  διδακτικού  έτους  2015-2016  (χειμερινό  και  εαρινό  εξάμηνο),
προκηρύσσει  την  πρόσληψη Έκτακτου  Εκπαιδευτικού  Προσωπικού,  με  σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 14 του Ν. 2638/1998 (ΦΕΚ 204 Α΄ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και κατόπιν του
του  αριθμ.  2901.02/34/2015/25-06-2015  εγγράφου  ΥΠΟΥΝΤ/ΔΔΥ1ο,  ως  κατωτέρω,  ανά
ειδικότητα και  ανώτατο αριθμό ο οποίος τελικά θα διαμορφωθεί  με γνώμονα τον αριθμό των
σπουδαστών που θα φοιτήσουν.

Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

i. Ναυτικών Μαθημάτων

α)  Έως έντεκα (11) άτομα ειδικότητας  Πλοιάρχου Α΄ τάξης Ε.Ν. για τα μαθήματα  Ναυτιλία,
Ευστάθεια,  Μεταφορά  Φορτίων,  Ναυτιλιακό  Δίκαιο,  ΟΕΠ,Ναυτική  Τέχνη,  Διεθνείς
Κανονισμοί,  ΝΗΟ,  ARPA,  RADAR,  Ναυπηγία,  Ασφάλεια  Φυλακής-  I.S.M.,  Ναυτικές
Μηχανές,  Ναυτικές  Επικοινωνίες  Ι  και  ΙΙ,  Ελληνική  Ναυτιλιακή  Ιστορία,  Διαχείριση
Στοιχείων  Γέφυρας,  ECDIS,  BTM (Bridge Teamwork Management),  Ανθρώπινες  Σχέσεις,
Διοικητικές Δεξιότητες και Διαχείριση Κρίσεων και Μαθήματα Ειδικού Σχολείου.

      β)  Έως τέσσερα (04) άτομα ειδικότητας Μηχανικοί Α΄ τάξης Ε.Ν. και ελλείψει υποψηφίων,
Επιστημονικούς  Συνεργάτες  Γενικών  και  Τεχνικών  Μαθημάτων  ειδικότητας  Ναυπηγού  –
Μηχανολόγου  Μηχανικού  ή  Μηχανολόγου  Μηχανικού,  για  τα  μαθήματα  Ναυτική
Μηχανολογία,  Ναυπηγία  –  Σχέδιο  ,  Ναυπηγία  Ι  –  Ναυτιλιακές  Γνώσεις,  Ναυπηγία  ΙΙ,
Ναυτικές  Μηχανές,  Βοηθητικά  Μηχανήματα Πλοίου  Ι  –  Δίκτυα,  Βοηθητικά Μηχανήματα
Πλοίων,  ΜΕΚ,  ΜΕΚ  Ι  –  ΙΙ  ,  Ατμοστρόβιλοι,  Ψυκτικές  και  Κλιματιστικές  Εγκαταστάσεις,
Ατμοπαραγωγοί, Συντήρηση Πλοίων και Διαχείριση Βλαβών, Μηχανική Ρευστών, Μηχανική
Ρευστών Ι, Εφ.Θερμοδυναμική,  Εφ.Θερμοδυναμική Ι – ΙΙ, Αντοχή Υλικών, Στοιχεία Μηχανών
και  Μαθήματα Ειδικού Σχολείου.
γ)  Ένα  (01)  άτομο  ειδικότητας  Ραδιοτηλεγραφητή  Α΄  τάξης  Ε.Ν.  για  τα  μαθήματα
Επικοινωνίες Ι – ΙΙ.     

ii. Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων
     
     α) Ένα  (01)  άτομο  ειδικότητας  Χημικού  Μηχανικού  ή  Χημικού  για  τα  μαθήματα

Χημεία,  Τεχνολογία  Υλικών,  Μεταλλογνωσία,  Μηχανική  Ρευστών,  Μηχανική  Ρευστών  Ι,
Καύσιμα – Λιπαντικά και Μαθήματα Ειδικού Σχολείου.
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          β)   Ένα (01) άτομο ειδικότητας Πληροφορικής κάτοχο πτυχίου ή διπλώματος Πληροφορικής
που εντάσσονται στον Κλάδο ΠΕ Πληροφορικής κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ 50/2001, ως ισχύει
(για το εαρινό εξάμηνο), για το μάθημα Πληροφορική.
γ)  Έως  τρία  (03)  άτομα  ειδικότητας  Νομικού  για  τα  μαθήματα  Ναυτικό  Δίκαιο,  Ανθρώπινες
Σχέσεις, Ναυτικό Δίκαιο  - Ασφάλεια, Ασφάλεια Ζωής και Περιβάλλοντος, Διεθνείς Κανονισμοί
και Μαθήματα Ειδικού Σχολείου.
δ)  Έως έξι  (06)  άτομα ειδικότητας  Αγγλικής Φιλολογίας,  για τα μαθήματα Ναυτικά Αγγλικά,
Ναυτικά Αγγλικά Ι  – ΙΙ  – ΙΙΙ  –  ΙV, Ναυτικά Αγγλικά – Αλληλογραφία και Μαθήματα Ειδικού
Σχολείου. 
ε)   Ένα (01) άτομο ειδικότητας Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός, για τα μαθήματα Ναυτική
Μηχανολογία, Ναυπηγία Ι – Ναυτιλιακές Γνώσεις, Ναυπηγία ΙΙ,  Ναυτικές Μηχανές, Βοηθητικά
Μηχανήματα  Πλοίου  Ι  –  Δίκτυα,Βοηθητικά  Μηχανήματα  Πλοίων,  ΜΕΚ,  ΜΕΚ  Ι  –  ΙΙ  ,
Ατμοστρόβιλοι, Ψυκτικές και Κλιματιστικές Εγκαταστάσεις, Ατμοπαραγωγοί, Συντήρηση Πλοίων
και  Διαχείριση  Βλαβών,  Μηχανική  Ρευστών,  Μηχανική  Ρευστών  Ι,  Εφ.Θερμοδυναμική,
Εφ.Θερμοδυναμική Ι – ΙΙ, Αντοχή Υλικών, Στοιχεία Μηχανών και  Μαθήματα Ειδικού Σχολείου. 
στ)  Έως τέσσερα (04) άτομα ειδικότητας Ναυπηγού – Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου
Μηχανικού,  για  τα  μαθήματα   Ναυτική  Μηχανολογία,  Ναυπηγία  Ι  –  Ναυτιλιακές  Γνώσεις,
Ναυπηγία  ΙΙ,  Ναυτικές  Μηχανές,  Βοηθητικά  Μηχανήματα  Πλοίου  Ι  –  Δίκτυα,Βοηθητικά
Μηχανήματα  Πλοίων,  ΜΕΚ,  ΜΕΚ  Ι  –  ΙΙ  ,  Ατμοστρόβιλοι,  Ψυκτικές  και  Κλιματιστικές
Εγκαταστάσεις, Ατμοπαραγωγοί, Συντήρηση Πλοίων και Διαχείριση Βλαβών, Μηχανική Ρευστών,
Μηχανική Ρευστών Ι,  Εφ.Θερμοδυναμική,  Εφ.Θερμοδυναμική Ι – ΙΙ,  Αντοχή Υλικών,  Στοιχεία
Μηχανών και  Μαθήματα Ειδικού Σχολείου.
ζ)  Ένα (01) άτομο ειδικότητας Μαθηματικού, για το μάθημα Μαθηματικά και Μαθήματα  Ειδικού
Σχολείου.
η)   Έως τρία (03) άτομα ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού, για
τα μαθήματα Θεωρία Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων, Ηλεκτρονικά Ι, Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο
– Αυτοματισμοί Πλοίων, Ψηφιακά Συστήματα – Δίκτυα Υπολογιστών, Ηλεκτρικές Μηχανές και
Μαθήματα Ειδικού Σχολείου.
 
2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

     i. Ναυτικών Μαθημάτων

α)  Ένα (01) άτομο ειδικότητας Πλοιάρχου Α΄ ή Β΄ τάξης Ε.Ν. για τα μαθήματα Ναυτιλία,
Ευστάθεια,  Μεταφορά  Φορτίων,  Ναυτιλιακό  Δίκαιο,  ΟΕΠ,Ναυτική  Τέχνη,  Διεθνείς
Κανονισμοί, ΝΗΟ, ARPA, RADAR, Ναυπηγία, Ασφάλεια Φυλακής- I.S.M., Ναυτικές Μηχανές,
Ναυτικές Επικοινωνίες Ι και ΙΙ, Ελληνική Ναυτιλιακή Ιστορία, Διαχείριση Στοιχείων Γέφυρας,
ECDIS, BTM (Bridge Teamwork Management), Ανθρώπινες Σχέσεις, Διοικητικές Δεξιότητες και
Διαχείριση Κρίσεων και Μαθήματα Ειδικού Σχολείου.    
β)   Έως τέσσερα (04) άτομα ειδικότητας  Μηχανικού Α΄ ή Β΄ τάξης Ε.Ν. και ελλείψει αυτών
Εργαστηριακοί  Συνεργάτες  Γενικών  και  Τεχνικών  Μαθημάτων  Μηχανολόγοι  Μηχανικοί  ή
Ναυπηγοί  Μηχανολόγοι  Μηχανικοί,  για  τα   μαθήματα  Ασκήσεις  Τεχνουργείων
Μηχανοστασίου,  Τεχνουργεία  –  Εργαστήρια,  Μηχανολογικό  Σχέδιο  Ι  –  ΙΙ,  Ναυπηγία  Ι  –
Ναυτιλιακές Γνώσεις Εφαρμογές, Εφ. Θερμοδυναμική ΙΙ – Εφαρμογές, Εφ. Θερμοδυναμική –
Εφαρμογές,  Μηχανική Ρευστών – Εφαρμογές,  Συντήρηση Πλοίων και Διαχείριση Βλαβών –
Εφαρμογές,  Ψυκτικές  και  Κλιματιστικές  Εγκαταστάσεις  –  Εφαρμογές,  Ατμοπαραγωγοί  –
Εφαρμογές και Μαθήματα Ειδικού Σχολείου.
γ)  Έως δύο  (02)  άτομα ειδικότητας  Ραδιοτηλεγραφητή  Α΄  ή  Β΄  τάξης  Ε.Ν.  (για το εαρινό
εξάμηνο) για το μάθημα Επικοινωνίες ΙΙ.
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ii.  Γενικών  και  Τεχνικών  Μαθημάτων  κατόχους  πτυχίου  ή  διπλώματος
Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ειδικότητας

α) Έως  δύο  (02)  άτομα  ειδικότητας  Ηλεκτρολόγου  Μηχανικού  ή  Ηλεκτρολόγου  ή
Ηλεκτρονικού  ή  Αυτοματιστή  (ο  ένας  μόνο  για  το  εαρινό  εξάμηνο),  για  τα  μαθήματα
Τεχνουργεία  –  Εργαστήρια,  Ηλεκτρικές  Μηχανές  –  Εφαρμογές,  Εισαγωγή  στον  Αυτόματο
Έλεγχο  –  Αυτοματισμοί  Πλοίων –  Εφαρμογές,  Ασκήσεις  Τεχνουργείων Μηχανοστασίου και
Μαθήματα Ειδικού Σχολείου. 
β) Έως δύο (02) άτομα (ο ένας μόνο για το εαρινό εξάμηνο) ειδικότητας Πληροφορικής κάτοχο
πτυχίου ή διπλώματος Πληροφορικής που εντάσσονται στον Κλάδο ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής
κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ 50/2001, ως ισχύει, για το μάθημα Πληροφορική.
γ)  Έως τρία (03) άτομα ειδικότητας Μηχανολόγου ή Ναυπηγού Μηχανολόγου με ειδίκευση –
εμπειρία στις συγκολλήσεις και ελλείψει χωρίς ειδίκευση – εμπειρία για τα μαθήματα Ασκήσεις
Τεχνουργείων  Μηχανοστασίου,  Τεχνουργεία  –  Εργαστήρια,  Μηχανολογικό  Σχέδιο  Ι  –  ΙΙ,
Ναυπηγία  Ι  –  Ναυτιλιακές  Γνώσεις  Εφαρμογές,  Εφ.  Θερμοδυναμική  ΙΙ  –  Εφαρμογές,  Εφ.
Θερμοδυναμική  –  Εφαρμογές,  Μηχανική  Ρευστών  –  Εφαρμογές,  Συντήρηση  Πλοίων  και
Διαχείριση  Βλαβών  –  Εφαρμογές,  Ψυκτικές  και  Κλιματιστικές  Εγκαταστάσεις  –  Εφαρμογές,
Ατμοπαραγωγοί – Εφαρμογές και Μαθήματα Ειδικού Σχολείου.
δ) Ένα  (01)  άτομο  ειδικότητας  Μηχανολόγου  ή  Ναυπηγού  Μηχανολόγου  με  ειδίκευση  –
εμπειρία  στις  εργαλειομηχανές  και  ελλείψει  χωρίς  ειδίκευση  –  εμπειρία,  για  τα  μαθήματα
Ασκήσεις Τεχνουργείων Μηχανοστασίου, Τεχνουργεία – Εργαστήρια, Μηχανολογικό Σχέδιο Ι
– ΙΙ, Ναυπηγία Ι – Ναυτιλιακές Γνώσεις Εφαρμογές, Εφ. Θερμοδυναμική ΙΙ – Εφαρμογές, Εφ.
Θερμοδυναμική  –  Εφαρμογές,  Μηχανική  Ρευστών  –  Εφαρμογές,  Συντήρηση  Πλοίων  και
Διαχείριση  Βλαβών  –  Εφαρμογές,  Ψυκτικές  και  Κλιματιστικές  Εγκαταστάσεις  –  Εφαρμογές,
Ατμοπαραγωγοί – Εφαρμογές και Μαθήματα Ειδικού Σχολείου.
ε)  Ένα (01)  άτομο ειδικότητας   Μηχανολόγου ή Ναυπηγού Μηχανολόγου με ειδίκευση –
εμπειρία στο Μηχανολογικό Σχέδιο και ελλείψει χωρίς ειδίκευση – εμπειρία, για τα μαθήματα
Μηχανολογικό  Σχέδιο  Ι  –  ΙΙ,  Ασκήσεις  Τεχνουργείων  Μηχανοστασίου,  Τεχνουργεία  –
Εργαστήρια,   Ναυπηγία  Ι  –  Ναυτιλιακές  Γνώσεις  Εφαρμογές,  Εφ.  Θερμοδυναμική  ΙΙ  –
Εφαρμογές, Εφ. Θερμοδυναμική – Εφαρμογές, Μηχανική Ρευστών – Εφαρμογές, Συντήρηση
Πλοίων και  Διαχείριση Βλαβών –  Εφαρμογές,  Ψυκτικές  και  Κλιματιστικές  Εγκαταστάσεις  –
Εφαρμογές, Ατμοπαραγωγοί – Εφαρμογές και Μαθήματα Ειδικού Σχολείου.

        
   Η  Υπηρεσία  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  προβεί  στην  πρόσληψη  μέρους  του  αριθμού
προσωπικού  που  προκηρύσσεται,  σε  περίπτωση  μεταβολής  των  εκπαιδευτικών  αναγκών,
εφόσον αυτό αιτιολογείται στο πρακτικό του οικείου Συμβουλίου ΑΕΝ , χωρίς αυτό να εγείρει
οποιαδήποτε απαίτηση από τους υποψηφίους.
 
     Η προκαλούμενη  δαπάνη του Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού που θα προσληφθεί
είναι  επιλέξιμη  για  συγχρηματοδότηση  από  την  Ευρωπαϊκή  ΄Ενωση  στο  πλαίσιο  του
Επιχειρησιακού προγράμματος “EΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ” του  ΕΣΠΑ
2007-2013. 

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
      Τα ελάχιστα προσόντα που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι για πρόσληψη, σύμφωνα με τις
διατάξεις  του  άρθρου  14  του  Ν.  2638/1998,  όπως  αντικαταστάθηκε  με  το  άρθρο  9  του
Ν.3450/2006, είναι τα ακόλουθα :

 1.  Για τους Επιστημονικούς συνεργάτες :
α) Ναυτικών Μαθημάτων :
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-   Πτυχίο ή δίπλωμα ναυτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο της αλλοδαπής.
-  Αναγνωρισμένο  μεταπτυχιακό  δίπλωμα  συναφούς  με  τη  θέση  που  προκηρύσσεται
αντικειμένου ειδικότητας (σύμφωνα με την παρ. Ε(ε) της παρούσας).
-   Κατάλληλο Πιστοποιητικό ή  Δίπλωμα Εμπορικού Ναυτικού Α΄ τάξης ΕΝ.

   -   Πραγματική θαλάσσια υπηρεσία, ενός έτους μετά την  απόκτηση του διπλώματος Α΄ τάξης σε
καθήκοντα  Πλοιάρχου,  Μηχανικού  ή  Ραδιοτηλεγραφητή  με  δίπλωμα  Α΄  τάξης  Εμπορικού
Ναυτικού.

              -   Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Συνεκτιμάται η συγγραφική δραστηριότητα και η προϋπηρεσία στη ναυτική εκπαίδευση.

β) Γενικών και Τεχνικών μαθημάτων:
-   Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ισότιμο ιδρύματος της αλλοδαπής  (σύμφωνα με την παρ. Ε(ε) της
παρούσας).
- Αναγνωρισμένος διδακτορικός τίτλος συναφούς με τη θέση του προκηρύσσεται αντικειμένου
ειδικότητας (σύμφωνα με την παρ.  Ε(ε) της παρούσας).

-  Αναλόγως  με  τη  φύση  του  γνωστικού  αντικειμένου  για  το  οποίο  προσλαμβάνεται  ο
εκπαιδευτικός, τέσσερα έτη επαγγελματικής ή επιστημονικής δραστηριότητας από τη λήψη του
βασικού τίτλου σπουδών και σε συναφή ειδικότητα με τη θέση που προκηρύσσεται.
-   Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
Συνεκτιμάται η συγγραφική δραστηριότητα καθώς και η προϋπηρεσία στη ναυτική εκπαίδευση.
      
 2.    Για τους Εργαστηριακούς συνεργάτες:

α) Ναυτικών μαθημάτων:
-   Πτυχίο ή δίπλωμα ναυτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο της αλλοδαπής .
-   Κατάλληλο Πιστοποιητικό ή Δίπλωμα Εμπορικού Ναυτικού τουλάχιστον Β΄ τάξης.
- Πραγματική θαλάσσια υπηρεσία, τουλάχιστον ενός έτους, μετά την απόκτηση του διπλώματος
Β’ τάξης.
-   Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Συνεκτιμάται συγγραφική δραστηριότητα, καθώς και εκπαιδευτική προϋπηρεσία στη ναυτική
εκπαίδευση.

 β) Γενικών και τεχνικών μαθημάτων:
-  Πτυχίο ή δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο ιδρύματος της αλλοδαπής (σύμφωνα
με την παρ Ε(ε) της παρούσας), στην ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται.
-   Αναγνωρισμένος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο με τη θέση που
προκηρύσσεται (σύμφωνα με την παρ Ε(ε) της παρούσας). 

              -    Τριετής επαγγελματική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται.
Συνεκτιμάται συγγραφική δραστηριότητα

Γ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 
Αν οι υποψήφιοι δεν διαθέτουν τα προσόντα που περιγράφονται στην παράγραφο Β της

παρούσης, επιτρέπεται η πρόσληψη με ωριαία αντιμισθία υποψηφίων μειωμένων προσόντων
που  κατέχουν  τουλάχιστον  τον  αντίστοιχο,  προς  την  προκηρυσσόμενη  θέση,  βασικό  τίτλο
σπουδών και διετή επαγγελματική ή επιστημονική δραστηριότητα από τη λήψη του βασικού
τίτλου  σπουδών και  σε  συναφή θέση,  προκειμένου  περί  επιστημονικών  και  εργαστηριακών
συνεργατών γενικών και τεχνικών μαθημάτων.

Οι επιστημονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες ναυτικών μαθημάτων πρέπει να διαθέτουν
κατ’  ελάχιστον πτυχίο ή δίπλωμα ναυτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο της
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αλλοδαπής, Δίπλωμα ή Κατάλληλο Πιστοποιητικό Εμπορικού Ναυτικού Α’ τάξης προκειμένου
για επιστημονικούς συνεργάτες και Β’ τάξης προκειμένου για εργαστηριακούς συνεργάτες και
πραγματική θαλάσσια υπηρεσία ενός (1) έτους,  μετά την απόκτηση του διπλώματος Α’ ή Β’
τάξης, αντίστοιχα, σε καθήκοντα Πλοιάρχου ή Μηχανικού ή Ραδιοτηλεγραφητή με δίπλωμα Α’
ή Β’ τάξης Ε.Ν., αντίστοιχα.

Δ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Οι υποψήφιοι, πέρα από τα ανωτέρω ειδικά προσόντα, πρέπει: 
        α)  Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για
τους  τελευταίους  απαιτείται  η  άριστη  γνώση  της  Ελληνικής  γλώσσας  αποδεικνυόμενη  με
αντίστοιχο  πιστοποιητικό.  Οι  λοιποί  αλλοδαποί  που  αποκτούν  την  Ελληνική  Ιθαγένεια  με
πολιτογράφηση δεν μπορούν να προσληφθούν πριν από τη συμπλήρωση ενός έτους από την
απόκτησή της.
       β)  Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να
έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην έχουν κηρυχθεί ανυπότακτοι ή καταδικαστεί
τελεσίδικα για λιποταξία.

    γ)  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.

δ)  Να  μην  είναι   υπόδικοι  που  έχουν  παραπεμφθεί  με  τελεσίδικο  βούλευμα  για
κακούργημα  ή  για  πλημμέλημα  της  περίπτωσης  (γ),  έστω  και  αν  το  αδίκημα  αυτό  έχει
παραγραφεί.

      ε)   Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα.
στ) Να  μην  τελούν  υπό  στερητική  δικαστική  συμπαράσταση  (πλήρη  ή  μερική),  υπό

επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
    

Ε. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
I.  Μαζί με την αίτηση, του Παραρτήματος Ι, υποβάλλονται  σε ευκρινές φωτοαντίγραφο  και
αρίθμηση ανά παραστατικό τα πιο κάτω δικαιολογητικά, σύμφωνα  και με τα οριζόμενα    στο
τέλος της παρούσης παραγράφου ( υποπ.ΙΙ) :

α)  Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.

β)  Φωτοαντίγραφο  των  δύο  όψεων  του  ατομικού  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. 
γ) Μηχανογραφικό  δελτίο  θαλάσσιας  υπηρεσίας  για  τους  υποψηφίους  των  ειδικοτήτων
Ναυτικών Μαθημάτων.
δ) Προκειμένου  για  εν  ενεργεία  ναυτικούς,  Ναυτικό   Φυλλάδιο  (σελίδες  με  στοιχεία  του
κατόχου  και  θαλάσσιας  υπηρεσίας  που  δεν  περιλαμβάνεται  στο  μηχανογραφικό  πίνακα
θαλάσσιας  υπηρεσίας).  Τυχόν  θαλάσσια  υπηρεσία  σε  πλοία  με  ξένη  σημαία  η  οποία  δεν
προκύπτει από τον μηχανογραφικό πίνακα ή το Ναυτικό Φυλλάδιο θα υπολογίζεται μόνον εάν
αποδεικνύεται από  Πιστοποιητικά θαλάσσιας υπηρεσίας θεωρημένα σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις από Ελληνική Λιμενική ή Προξενική Αρχή.
ε)  Τίτλοι σπουδών, κατάλληλα πιστοποιητικά και διπλώματα. 
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   Οι  τίτλοι  σπουδών   από  Σχολές  της  αλλοδαπής  πρέπει  να  συνοδεύονται  από   πράξη
αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α, ή το Ι.Τ.Ε. για την  ισοτιμία και αντιστοιχία  του τίτλου  ή
πιστοποιητικό  αναγνώρισης  από  τον  Διεπιστημονικό  Οργανισμό  Αναγνώρισης  Τίτλων
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί  ισοτιμίας και αντιστοιχίας.

     Ειδικά για τα πτυχία της  Κύπρου: Για τα πτυχία που αποκτήθηκαν πριν από την πλήρη
ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1−5−2004) και αναφέρονται στο
Π.Δ. 299/1997 δεν απαιτείται αντιστοιχία.
Για τα ίδια πτυχία καθώς και για όλα τα υπόλοιπα, τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την
ένταξή της στην Ε.Ε. απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.

Ισοτιμία  πτυχίων  Α.Ε.Ι.  και  Τ.Ε.Ι.  που  κατέχουν  πολιτικοί  πρόσφυγες  και
επαναπατριζόμενοι Έλληνες
      Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του Ν. 1735/1987 «σε περίπτωση
που  το  ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.και  το  Ινστιτούτο  Τεχνολογικής  Εκπαίδευσης  (Ι.Τ.Ε.)  δεν  μπορούν  να
αναγνωρίσουν  ισοτιμία  πτυχίων  Α.Ε.Ι.  και  Τ.Ε.Ι.  που  κατέχουν  πολιτικοί  πρόσφυγες  και
επαναπατριζόμενοι Έλληνες, κατά την έννοια των διατάξεων της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του
άρθρου 5, λόγω ανυπαρξίας αντίστοιχης σχολής στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθορίζουν
με βεβαίωσή τους τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου με πτυχίο Α.Ε.Ι. ήΤ.Ε.Ι.
της ημεδαπής. Με βάση τη βεβαίωση αυτή τα παραπάνω πρόσωπα επιτρέπεται να συμμετέχουν
σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης για θέσεις των οποίων τυπικό προσόν είναι εκείνο προς
το οποίο έχει αναγνωρισθεί συνάφεια από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε.».
      Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες
και  επαναπατριζόμενοι  Έλληνες,  έχει  χορηγηθεί  από  τον  Διεπιστημονικό  Οργανισμό
Αναγνώρισης  Τίτλων  Ακαδημαϊκών  και  Πληροφόρησης  (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)  προκειμένου  να
συμμετέχουν σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης πρέπει με βεβαίωση του(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) να
καθορίζεται η συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου, με πτυχία Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της
ημεδαπής  τα  οποία  ζητούνται  από  την  προκήρυξη  ως  προσόντα  διορισμού  για  τις
προκηρυσσόμενες θέσεις.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ  :  Για  τα  πτυχία  που  έχουν  αποκτηθεί  στην  αλλοδαπή  και  έχουν
αναγνωρισθεί  ως ισότιμα και  αντίστοιχα,  ως ημερομηνία κτήσης θεωρείται  η ημερομηνία
αρχικής  κτήσης  του  πτυχίου  της  αλλοδαπής  εάν  η  αναγνώριση  έγινε  χωρίς  εξέταση
μαθημάτων σε  ιδρύματα  της  ημεδαπής,  άλλως  η  ημερομηνία  χορήγησης  της  ισοτιμίας  και
αντιστοιχίας  του  πτυχίου  από  τα  αντίστοιχα  αρμόδια  όργανα,  εάν  για  την  αναγνώριση
προηγήθηκε εξέταση σε ιδρύματα της ημεδαπής.

     Οι υποψήφιοι που είναι  κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών  ετήσιας
τουλάχιστον φοίτησης προσκομίζουν ευκρινή φωτοτυπία του διδακτορικού ή μεταπτυχιακού
διπλώματος,  καθώς  και  βεβαίωση  από  το  Πανεπιστήμιο  που  να  καθορίζει  το  γνωστικό
αντικείμενο αυτών, εφόσον τούτο δεν προκύπτει σαφώς από τους προσκομιζόμενους τίτλους.

    Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται μόνον πράξη αναγνωρίσεως του τίτλου
από  το  ΔΙΚΑΤΣΑ  ή  Πιστοποιητικό  Αναγνώρισης  από  τον  Διεπιστημονικό  Οργανισμό
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας που να
έχει  εκδοθεί  μέχρι  την  τελευταία  ημέρα  της  προθεσμίας  υποβολής  των  αιτήσεων  και  σε
περίπτωση  που  από  την  πράξη  αναγνώρισης  δεν  προκύπτει  το  γνωστικό  αντικείμενο,
απαιτείται βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το
γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  α) Στις  περιπτώσεις  που  η  ισοτιμία  ή  ισοτιμία  και  αντιστοιχία  του  πτυχίου
αλλοδαπής  αναγνωρίζεται  μόνον  εφόσον  ο  κάτοχος  του  πτυχίου  είναι  και  κάτοχος
μεταπτυχιακού διπλώματος δεν αναγνωρίζεται ισοτιμία του μεταπτυχιακού διπλώματος,  και
επομένως δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος και β)  Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός
τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο βασικό, δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος.

      Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και
την  αντιστοιχία  του  τίτλου,  όσοι  υποψήφιοι  υποβάλλουν  αποφάσεις  αναγνώρισης
επαγγελματικών  προσόντων  ή  επαγγελματικής  ισοδυναμίας  τίτλων  τυπικής  ανώτατης
εκπαίδευσης οι οποίες χορηγήθηκαν από:
i) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ.
38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των
επαγγελματικών προσόντων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή
ii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ.
38/2010 για την αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας, βάσει της παρ. 2, του αρ. 1 του
π.δ. 38/2010, όπως ισχύει κάθε φορά ή
iii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
(Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.)του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με
ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν
επαγγελματική  εκπαίδευση  ελάχιστης  διάρκειας  τριών  ετών,  σύμφωνα  με  την  οδηγία
89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» ή
iv) το  Συμβούλιο  Επαγγελματικής  Αναγνώρισης  Τίτλων  Εκπαίδευσης  και  Κατάρτισης
(Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.)  του άρθρου 14 του π.δ.  231/1998 «Δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της
επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις
οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ
της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».

  Η συνάφεια όλων των προσκομιζόμενων τίτλων σπουδών με το γνωστικό αντικείμενο της
θέσης που προκηρύσσεται, κρίνεται και αποφασίζεται με ειδική αιτιολόγηση  από το Συμβούλιο
της ΑΕΝ μετά από εισήγηση των Εκπαιδευτικών Συμβουλίων.

στ) Αποδεικτικά γνώσης ξένης γλώσσας,  όπως ορίζεται  στην παράγραφο ΣΤ της  παρούσας.
(δεν απαιτούνται σε περίπτωση πρόσληψης καθηγητή αγγλικών)
ζ)   Για την απόδειξη της συγγραφικής δραστηριότητας υποβάλλονται αντίτυπα πρωτότυπων
δημοσιεύσεων ή  μονογραφιών του  υποψηφίου σε  επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου
κύρους ή αντίτυπα εκπαιδευτικών συγγραμμάτων .
η)  Αποδεικτικά  επαγγελματικής  ή  επιστημονικής  δραστηριότητας  και  εκπαιδευτικής
προϋπηρεσίας,  όπως  αυτά  αναλυτικά  αναφέρονται  στην  παράγραφο  Ζ  της  παρούσας
προκήρυξης.
θ)  Υπεύθυνη δήλωση, σε ένα φύλλο (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα ΙΙ) του άρθρου 8 Ν.
1599/86 στην οποία ο υποψήφιος, επί ποινή απόρριψης, θα αναφέρει  ότι:

 i)  Αποδέχεται όλους τους όρους της προκήρυξης. 
     ii) Εάν είναι συνταξιούχος και από ποιο φορέα λαμβάνει σύνταξη ή εάν είναι εργαζόμενος και

πού απασχολείται.
iii) Εάν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

 iv)  Δεν έχει 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
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δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

      v)  Δεν είναι υπόδικος που έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για
πλημμέλημα της περίπτωσης iv, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.

   vi)  Δεν έχει στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά του δικαιώματα.
 vii) Δεν  τελεί  υπό  στερητική  δικαστική  συμπαράσταση (πλήρη ή  μερική),  υπό  επικουρική
δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
viii) Εάν έχει την ιδιότητα του Δημοσίου Υπαλλήλου και στην περίπτωση αυτή, ότι δεν εμπίπτει
στις απαγορευτικές διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 1256/82 περί  πολυθεσίας, όπως
προστέθηκε και με την παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 1400/83, καθώς και σε αυτές του άρθρου 35
του Ν. 3528/07 .

II.   Για  την  υποβολή  τίτλων,  πιστοποιητικών  και  βεβαιώσεων,  ισχύουν  τα
ακόλουθα:

   Α) ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
    Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την ανακοίνωση
πρέπει να είναι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.
  Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών
ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο
ερμηνέα  διορισμένο  βάσει  του  ν.148/26−12−1913/1−2−1914.  Ειδικώς  όμως  μετά  τον  νέο
«Κώδικα  Δικηγόρων»  (άρθρο  36,  Ν.4194/2013/Φ.Ε.Κ.  208/27.09.2013/τ.Α΄),  μεταφράσεις
ξενόγλωσσων  εγγράφων  που  γίνονται  από  δικηγόρο  μετά  την  27.09.2013  γίνονται  δεκτές
εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την
οποία μετέφρασε.
    Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας,  προκειμένου
περί τίτλων σπουδών  με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας,  τίτλοι που
προσκομίζονται  σε  απλά  φωτοαντίγραφα  γίνονται  δεκτοί,  υπό  την  προϋπόθεση  ότι
προσκομίζονται  επικυρωμένες  μεταφράσεις  αυτών,  στις  οποίες  γίνεται  μνεία  ότι  στους
νόμιμους  μεταφραστές  είχαν  προσκομισθεί  τα  πρωτότυπα  ή  επικυρωμένα  αντίγραφα  των
τίτλων.
  Τα  ανωτέρω  (τίτλοι,  πιστοποιητικά  και  βεβαιώσεις)  γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  σε
ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές
και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
 Γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  από  αντίγραφα  ιδιωτικών
εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Β) ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ

α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς
του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών – άδειες – πιστοποιητικά
–  βεβαιώσεις  κ.λπ.),  υποβάλλονται  και  γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  σε  ευκρινή
φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.
β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής,  δηλαδή  έγγραφα που  δεν  εκδίδονται  από υπηρεσίες  και
φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών,
κ.λπ.)  υποβάλλονται  και  γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  σε  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  από
αντίγραφα  ιδιωτικών  εγγράφων,  τα  οποία  έχουν  επικυρωθεί  από  δικηγόρο  καθώς  και  σε
ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από
υπηρεσίες  και  φορείς  του  δημόσιου  και  του  ευρύτερου  δημόσιου  τομέα  (π.χ.  απολυτήριο
ιδιωτικού  λυκείου  που  φέρει  τη  θεώρηση  της  αρμόδιας  Διεύθυνσης  Δευτεροβάθμιας
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Εκπαίδευσης  του  Υπουργείου  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων,  ιατρική  γνωμάτευση  που  φέρει
θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή ιατρό).

ΣΤ.   ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Είναι επιθυμητή η προσκόμιση αντιγράφου  πιστοποιητικού ή τίτλου  θεωρημένου από την
εκδούσα αρχή.

1) Η   πολύ  καλή  γνώση  της  Αγγλικής  γλώσσας  (  Γ1/C1)  αποδεικνύεται  με  τα  εξής
πιστοποιητικά :
• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 75−89, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of 
Cambridge Local Examina−
tions Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με 
βαθμολογία από 6 έως 7.
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) από το University of 
Cambridge Local Examinations
Syndicate (UCLES).
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 −ADVANCED COMMUNICATION− του 
EDEXCEL ή PEARSON TEST OF
ENGLISH GENERAL LEVEL 4 −ADVANCED COMMUNICATION− του EDEXCEL ή 
EDEXCEL LEVEL 2 CERTIFICATE IN
ESOL INTERNATIONAL(CEF C1).
• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY COLLEGE 
LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and 
listening) − EXPERT− και
CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) − EXPERT− 
(Συνυποβάλλονται αθροιστικά
για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN 
INTERNATIONAL ESOL −EXPERT−
και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL − EXPERT − 
(Συνυποβάλλονται αθροιστικά
για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης).
• ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN 
UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ−
USA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ.
• ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία από 
785 έως 900 του EDUCA−
TIONAL 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).
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε 
περίπτωση που η μία εκ των
ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό 
“Distinction” ή “Credit”).
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• OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European Framework 
equivalent level C1) (μέχρι
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.
• Test of Interactive English, C1 Level.
• NOCN Level 2 Certificate in ESOL International (C1).
• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 91 
έως 99 του CAMBRIDGE
MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS.
• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 190 έως 240 του CAMBRIDGE 
MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS.

Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη
της γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από:
(i)  βεβαίωση  του  φορέα  που  το  εξέδωσε,  ότι  τόσο  ο  φορέας  όσο  και  το  συγκεκριμένο
πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή
ή
(ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση
μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι
αποδεκτό  σε  δημόσιες  υπηρεσίες  της  οικείας  χώρας  ως  έγκυρο  αποδεικτικό  γνώσης  της
Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.

    Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα.
Επίσης:
 Η  πολύ  καλή  γνώση  της  ξένης  γλώσσας  αποδεικνύεται  και  με  κρατικό  πιστοποιητικό
γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 , κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2740/1999
(ΦΕΚ186 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 περ. α΄ του άρθρου 13 του ν. 3149/2003
(ΦΕΚ 141 Α΄). 
Σημείωση:
α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι
σπουδών  έχουν  αποκτηθεί  στο  εξωτερικό,  όπου  τα  μαθήματα  διδάσκονται  στην  ίδια
γλώσσα.
β) Είναι  αυτονόητο  ότι  τίτλοι  σπουδών  γνώσης  ξένης  γλώσσας  υπερκείμενου  επιπέδου
αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας.

     Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση ξένης γλώσσας
(π.δ. 347/2003).Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν
επίσημη  μετάφραση  του  τίτλου  σπουδών  βάσει  του  οποίου  εκδόθηκε  η  άδεια  επάρκειας
διδασκαλίας ξένης γλώσσας) καθώς και ευκρινές φωτοαντίγραφο από αντίγραφο του τίτλου
αυτού που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο.

2)  Σε κάθε περίπτωση συνεκτιμάται η καλή γνώση και μίας ακόμη εκ των γλωσσών της Ε.Ε. ,
εφόσον  αποδεικνύεται  με  τα  αντίστοιχα  πιστοποιητικά,  καθώς  και  η  γνώση  της  αγγλικής
τεχνικής ή ναυτικής ορολογίας.

Η  γνώση  της  αγγλικής  τεχνικής  ή  ναυτικής  ορολογίας  για  τον  υποψήφιο  που  την
επικαλείται,  διαπιστώνεται  και  συνεκτιμάται  ανάλογα  από  Βεβαίωση  ή  Πιστοποιητικό
αναλυτικής  βαθμολογίας  Τμήματος  Ναυτιλιακών  Σπουδών  Πανεπιστημίου  της  ημεδαπής  ή
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από πρωτότυπο (ή κατάλληλα επικυρωμένο) αποδεικτικό σπουδών εκπαιδευτικού ιδρύματος
της αλλοδαπής όπου η διδασκαλία διεξάγεται στην αγγλική, και από το οποίο να προκύπτει ότι
ο υποψήφιος διδάχθηκε μαθήματα αντιστοίχου γνωστικού αντικειμένου (ναυτικής ή τεχνικής
ορολογίας).

Ζ. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

1. Η  επαγγελματική  ή  επιστημονική  δραστηριότητα  προσμετράται  μόνον  εφόσον  είναι
συναφής με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. Πρέπει να έχει αποκτηθεί
στην ημεδαπή ή αλλοδαπή με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό
τομέα  ή  με  την  ιδιότητα  του  ελεύθερου  επαγγελματία  μετά  τη  λήψη  του  βασικού  τίτλου
σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαδικασία σε συνδυασμό πάντοτε με την, κατά
περίπτωση, ασφαλιστική κάλυψη και αποδεικνύεται:

α)  Για μισθωτούς του δημοσίου τομέα:
 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της

ασφάλισης  ή
 Εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα, μπορούν να προσκομίσουν

βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει το είδος
και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.

    Σε περίπτωση παροχής εργασίας με μειωμένο ωράριο στους ανωτέρω φορείς ή  υπηρεσίες και
εφόσον δεν πρόκειται για διδακτικό έργο, στη σχετική βεβαίωση πρέπει να αναγράφεται το
σύνολο των πραγματοποιηθεισών ωρών εργασίας.
   Σε  κάθε  περίπτωση  διδακτικής  προϋπηρεσίας,  προκειμένου  αυτή  να  προσμετρηθεί,  στις
σχετικές  βεβαιώσεις  πρέπει  να  αναγράφονται  το  χρονικό  διάστημα  της  απασχόλησης,  οι
πραγματοποιηθείσες  ώρες  διδασκαλίας  ανά  εβδομάδα  ή  μήνα  καθώς  και  το  πλήρες
υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο, που προβλέπεται για το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό. 

β)  Για μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα:
 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της

ασφάλισης,
 Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, όπου πρέπει να δηλώνονται, επακριβώς, ο χρόνος

και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, ή της επωνυμίας της
επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο και

 Βεβαίωση του εργοδότη για το  είδος  και  τη  χρονική διάρκεια της  απασχόλησης και
υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να
δηλώνεται ο εργοδότης, το είδος και χρονική διάρκεια της απασχόλησής του.  Εάν δεν
υφίσταται  πλέον  ο  εργοδότης  αρκεί  η  προαναφερόμενη  Βεβαίωση  του  οικείου
ασφαλιστικού φορέα και Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου.

  Ειδικότερα σε κάθε περίπτωση διδακτικής προϋπηρεσίας, προκειμένου αυτή να προσμετρηθεί,
πρέπει να υποβάλλεται  βεβαίωση του εργοδότη  όπου θα αναγράφεται το χρονικό διάστημα
της απασχόλησης, οι πραγματοποιηθείσες ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα ή μήνα καθώς και
να συνυποβάλλεται αντίγραφο της σχετικής σύμβασης. Εάν δεν υφίσταται πλέον ο εργοδότης
αρκεί η προαναφερόμενη Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, η Υπεύθυνη Δήλωση του
υποψηφίου και το αντίγραφο της σύμβασης.

γ)   Για τους  ελεύθερους επαγγελματίες:
•  Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της
ασφάλισης,
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•  Υπεύθυνη δήλωση, όπου  πρέπει να δηλώνονται οι  συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και
έργα  που πραγματοποίησε σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας, και
•  Υποβολή  μιας  τουλάχιστον  σχετικής  σύμβασης  ή  δελτίων  παροχής  υπηρεσιών,  που
καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εμπειρίας το οποίο πρέπει να είναι
συναφές με το αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται.

      Μόνη η βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα δεν αποδεικνύει εμπειρία αν από τη
σύμβαση ή τα δελτία παροχής υπηρεσιών δεν προκύπτει  το είδος της επαγγελματικής ή
επιστημονικής δραστηριότητας.

    Όταν η εμπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή επιπλέον των λοιπών, δικαιολογητικών που
απαιτούνται από τις ανωτέρω, κατά περίπτωση, παραγράφους ο υποψήφιος προσκομίζει:
 (1)  Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων για
συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι υποχρεωτική:
Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το
είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου και
Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, είτε πρόκειται για αμιγώς κρατική ή αμιγώς
ιδιωτική ή μικτή ασφάλιση.
(2)  Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων για
συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι μη υποχρεωτική:
Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το
είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου,
      Σε Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου να αναγράφονται επακριβώς ο χρόνος απασχόλησης και το
είδος της εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της
επιχείρησης αν πρόκειται περί νομικού προσώπου και
      Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους στο οποίο απασχολήθηκε ότι η ασφάλιση για το
συγκεκριμένο επάγγελμα ή τη συγκεκριμένη σχέση εργασίας δεν είναι υποχρεωτική, κατά τη
νομοθεσία του κράτους τούτου
(3)  Όταν ο χρόνος εμπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα της αλλοδαπής
μπορεί να αποδεικνύεται και με βεβαίωση του αντίστοιχου δημόσιου φορέα.

Υποψήφιοι που επικαλούνται  ως εμπειρία διδακτική απασχόληση στην αλλοδαπή οφείλουν
να προσκομίσουν εκτός από τα ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικά  και βεβαίωση  του
εργοδότη   όπου  θα  αναγράφεται  το  χρονικό  διάστημα  της  απασχόλησης,  οι
πραγματοποιηθείσες ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα ή μήνα καθώς και να συνυποβάλλεται
αντίγραφο  της  σχετικής  σύμβασης.  Εάν  δεν  υφίσταται  πλέον  ο  εργοδότης  αρκεί  η
προαναφερόμενη  Βεβαίωση  του  οικείου  ασφαλιστικού  φορέα,  η  Υπεύθυνη  Δήλωση  του
υποψηφίου και το αντίγραφο της σύμβασης.

Τα  δικαιολογητικά  του  υποψηφίου,  ο  οποίος  επικαλείται  εμπειρία  που  αποκτήθηκε  στο
εξωτερικό,  θα πρέπει να  συνοδεύονται  εκτός από τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα
των πρωτοτύπων και από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

2.  Ειδικές Περιπτώσεις
α. Απόδειξη  θαλάσσιας υπηρεσίας  από υποψηφίους που είναι  ναυτικοί  (εν  ενεργεία
-συνταξιούχοι).
   Οι υποψήφιοι που είναι ναυτικοί , προκειμένου να αποδείξουν θαλάσσια υπηρεσία  πρέπει
να προσκομίσουν:
1. Φωτοαντίγραφο Ναυτικού Φυλλαδίου, προκειμένου για εν ενεργεία Ναυτικούς «σελίδες
με στοιχεία ναυτικού και τελευταία απόλυση».
2. Mηχανογραφικό δελτίο θαλάσσιας Υπηρεσίας.
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3.  Πιστοποιητικά Υπηρεσίας (εφόσον υπάρχουν),  θεωρημένα από Ελληνική ή  Προξενική
Λιμενική Αρχή.
β. Δικαστική Απόφαση
    Η εμπειρία αποδεικνύεται και με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την οποία να
προκύπτει το είδος της παρασχεθείσης εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της.

γ. Απόδειξη εμπειρίας από πτυχιούχους της Νομικής που είναι δικηγόροι ή ασχολούνται με
την πρακτική  άσκηση για την απόκτηση της άδειας δικηγόρου.
    Οι πτυχιούχοι της Νομικής που είναι δικηγόροι ή ασχολούνται με την πρακτική άσκηση για
την  απόκτηση  της  άδειας  δικηγόρου,  προκειμένου  να  αποδείξουν  εμπειρία  πρέπει  να
προσκομίσουν:
(1) Πιστοποιητικό  του  οικείου  Δικηγορικού  Συλλόγου  από  το  οποίο  να  προκύπτει,  πότε  ο
δικηγόρος απέκτησε την ιδιότητα του ασκούμενου και πότε αυτή του δικηγόρου.
(2) Βεβαίωση  του  Ταμείου  Νομικών  από  την  οποία  να  προκύπτει  πότε  ο  υποψήφιος
ασφαλίστηκε ως δικηγόρος ή ενδεχομένως και ως ασκούμενος (δεδομένου ότι η ασφάλιση των
ασκουμένων είναι προαιρετική).
(3) Ευκρινή  φωτοαντίγραφα  των  πρωτοτύπων  ή  των  ακριβών  αντιγράφων  των  ετήσιων
«καταστάσεων  παραστάσεων  στα  Δικαστήρια»  και  των  «καταστάσεων  προεισπράξεων
συμβολαίων»  μέχρι  την  ημέρα  υποβολής  της  αίτησης  συμμετοχής  του  υποψηφίου  στο
διαγωνισμό.  Η  προσκόμιση  των  ανωτέρω  καταστάσεων  είναι  ενδεικτική  και  αρκεί  να
αναφέρεται σε αυτές έστω και μία μόνο παράσταση στα Δικαστήρια ή ένα μόνο συμβόλαιο κατ’
έτος. Μόνο δε για τα έτη κατά τα οποία ο δικηγόρος θα εμφανίζει μηδενική απασχόληση (καμία
απολύτως  παράσταση  και  κανένα  συμβόλαιο)  δεν  θα  προσμετράται  χρόνος  εμπειρίας.  Οι
έμμισθοι δικηγόροι, εφόσον τυχόν αυτοί δεν πραγματοποιούν παραστάσεις στα δικαστήρια
και δεν συντάσσουν συμβόλαια πελατών τους,  επί όσον τουλάχιστον χρόνο είναι έμμισθοι
προσκομίζουν  βεβαίωση  του  φορέα  στον  οποίο  εργάζονται  ως  έμμισθοι  είτε  αυτός  είναι
δημόσιος  είτε  ιδιωτικός,  από την  οποία να προκύπτει  το  είδος  και  η  χρονική  διάρκεια  της
δικηγορικής υπηρεσίας που προσφέρουν και ο τρόπος πληρωμής τους.
δ. Έρευνα ή συμμετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράμματα.
     Η έρευνα ή η συμμετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράμματα μπορεί να ληφθεί ως χρόνος
εμπειρίας υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος προσκομίζει:
(α)  Βεβαίωση  του  διοικητικού  υπευθύνου  (του  Γραμματέα  ή  Προέδρου  της  Επιτροπής
Ερευνών ) στην οποία θα αναφέρονται, για κάθε ερευνητικό πρόγραμμα ή έργο, ο τίτλος και η
διάρκειά  του,  ο  χρόνος  συμμετοχής  του  υποψηφίου,  η  συμβατική  σχέση  με  την  οποία
συνδεόταν ο υποψήφιος με το φορέα και ο επιστημονικός υπεύθυνος και
(β) Βεβαίωση του επιστημονικού υπευθύνου στην οποία θα αναφέρονται, για κάθε ερευνητικό
πρόγραμμα, το αντικείμενο της έρευνας, ο χρόνος συμμετοχής του υποψηφίου και η ιδιαίτερη
συμβολή του στην εκπόνηση ή ολοκλήρωση του έργου.
Είναι  αυτονόητο  ότι  τα  ανωτέρω  ισχύουν  εφόσον  ο  υποψήφιος  κατά  τη  διάρκεια  της
συμμετοχής του κατείχε τον απαιτούμενο από την προκήρυξη βασικό τίτλο σπουδών.
ε. Στρατιωτική θητεία
     Ως χρόνος εμπειρίας αναγνωρίζεται και η απασχόληση που προκύπτει κατά τη διάρκεια της
στρατιωτικής θητείας. Η βεβαίωση των αρμοδίων αρχών πρέπει να αναφέρει το είδος και τη
διάρκεια  της  απασχόλησης.  Στην  περίπτωση  αυτή  η  σχετική  ειδικότητα  πρέπει  να  έχει
αποκτηθεί πριν την κατάταξη του υποψηφίου, ενώ στην περίπτωση που η ειδικότητα αποκτάται
κατά τη διάρκεια της θητείας,  η σχετική εμπειρία αναγνωρίζεται από την απόκτησή της και
μετά.
στ. Προγράμματα STAGE
   Ως χρόνος επαγγελματικής εμπειρίας θεωρείται και η συμμετοχή, σε συναφή με το αντικείμενο
της απασχόλησης,  προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας STAGE του Ο.Α.Ε.Δ. (παρ.
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8 άρθρο 24 Ν.3200/2003). Η σχετική βεβαίωση εκδίδεται από τον ΟΑΕΔ – Τοπική Υπηρεσία
Προγραμμάτων STAGE (Λεωφ. Τατοίου 125 & Λύρα 140, Κηφισιά) από την οποία πρέπει να
προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια του προγράμματος, καθώς και το αντικείμενο της
απασχόλησης .
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ως φορείς του Δημοσίου νοούνται: Οι Υπηρεσίες του Δημοσίου, τα Ν.Π.Δ.Δ,
οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, τα Ν.Π.Ι.Δ του δημόσιου τομέα της παρ.1 του άρθρου
14 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει μετάτην τροποποίησή του με το ν.3812/2009. Ως εργασία που
έχει διανυθεί στο Δημόσιο Τομέα, θεωρείται επίσης:
• Η απασχόληση κατά τη διάρκεια της Στρατιωτικής Θητείας.
• Η συμμετοχή σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (STAGE) του ΟΑΕΔ.
• Η απασχόληση με Σύμβαση Έργου σε φορείς του Δημοσίου.

3. Επισημάνσεις σχετικά με τον υπολογισμό της εμπειρίας και λοιπές διευκρινίσεις
α. Ο χρόνος εμπειρίας υπολογίζεται, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών που
απαιτείται από την προκήρυξη.
β.  Ο χρόνος εμπειρίας που δηλώνει ο κάθε υποψήφιος πρέπει να συμφωνεί με τον χρόνο που
προκύπτει από τη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Χρόνος εμπειρίας που περιέχεται
στην  Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου και δεν καλύπτεται από ασφαλιστικές εισφορές και το
αντίθετο δεν λαμβάνεται υπόψη και αφαιρείται.
γ.  Εάν η ασφαλιστική κάλυψη  (προκειμένου για ασφαλισμένους στο ΙΚΑ)  προκύπτει  από
ημέρες  ασφάλισης,  οι  μήνες  εμπειρίας  υπολογίζονται  αν  διαιρεθεί  το  σύνολο  των
πραγματοποιηθεισών ημερών ασφάλισης δια του (25). 
    Οι μήνες εμπειρίας (προκειμένου για ασφαλισμένους σε λοιπά ασφαλιστικά ταμεία, πλην
ΙΚΑ)  μπορεί  να  προκύπτουν  και  με  αφαίρεση  των  ημερομηνιών  έναρξης  και  λήξης  του
χρονικού  διαστήματος  εμπειρίας.  Στην  περίπτωση  αυτή  εάν  οι  ημέρες  του  συνόλου  των
διαστημάτων της εμπειρίας είναι μεγαλύτερες ή ίσες των 30 ημερών, μετατρέπονται σε μήνες
διαιρώντας διά του 30 και λαμβάνοντας το ακέραιο μέρος του αριθμού που προκύπτει.
(Δεν αφορά διδακτική προϋπηρεσία).

4. Η διδακτική προϋπηρεσία λογίζεται ως επαγγελματική και πρέπει να μετατρέπεται σε έτη, μήνες
και ημέρες, βάσει του χρονικού διαστήματος απασχόλησης, των ωρών που έχουν πραγματοποιηθεί
και του προβλεπόμενου ωραρίου. Ο χρόνος διδακτικής προϋπηρεσίας που προκύπτει δεν μπορεί
να  είναι  μεγαλύτερος  από  το  πραγματικό  χρονικό  διάστημα  απασχόλησης.  Ειδικότερα  όσον
αφορά  στην  διδακτική  προϋπηρεσία  στις  Ακαδημίες  Εμπορικού  Ναυτικού  (ΑΕΝ)  για  την
αναγωγή  της  μερικής  απασχόλησης  ΕΕΠ  σε  πλήρη  απασχόληση,  λαμβάνονται  υπόψη,  ως
υποχρεωτικό ωράριο, οι δεκαέξι (16) ώρες. 
5. Όταν  ζητείται  εξειδικευμένη  εμπειρία,  τόσο  για  τους  μισθωτούς  όσο  και  τους  ελεύθερους
επαγγελματίες,  πρέπει από τα αντίστοιχα παραπάνω δικαιολογητικά να προκύπτει η ζητούμενη
εξειδικευμένη εμπειρία.
6. Για ειδικότητα που αποκτήθηκε με λήψη του αντίστοιχου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου,
αξιολογείται η προϋπηρεσία μετά την απόκτηση του τίτλου αυτού.
7. Δεν μπορεί να συνυπολογιστεί ως επαγγελματική εμπειρία αυτή που τυχόν αποκτήθηκε κατά
την διάρκεια του χρόνου σπουδών για τη λήψη του απαιτούμενου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
ή διδακτορικού  διπλώματος  και  συνδέεται  με  σχετική  υποχρέωση που  επιβάλλουν  τα  σχετικά
μεταπτυχιακά προγράμματα ή οι σπουδές.

Η.  ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  

Η  κατάταξη  των  υποψηφίων  που  κατέχουν  όλα  τα  ελάχιστα  απαιτούμενα  προσόντα
(πλήρη ή μειωμένα),  της κατηγορίας στην οποία υπάγονται  (βλ.  παρ. Β.  «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ»  και  Γ.  «ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ  ΜΕΙΩΜΕΝΩΝ  ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ»),  γίνεται  από  το
Συμβούλιο  της  ΑΕΝ  μετά  από  εισήγηση  των  Εκπαιδευτικών  Συμβουλίων  και  βάσει  των
κριτηρίων, που καταγράφονται  με σειρά προτεραιότητας (κατ’ αρχάς κατάταξη βάσει του
πρώτου κριτηρίου, σε περίπτωση ισοβαθμίας βάσει του δεύτερου κ.ο.κ.)  ανά κατηγορία, ως
ακολούθως:

Για τους Επιστημονικούς συνεργάτες :

α) Ναυτικών Μαθημάτων με πλήρη προσόντα : 
1) Μεγαλύτερη πραγματική θαλάσσια υπηρεσία, μετά την  απόκτηση του διπλώματος Α΄ τάξης
σε καθήκοντα Πλοιάρχου, Μηχανικού ή Ραδιοτηλεγραφητή με δίπλωμα Α΄ τάξης Εμπορικού
Ναυτικού.
2)  Μεγαλύτερη προϋπηρεσία στη ναυτική εκπαίδευση. 
3)  Καλή γνώση μίας ακόμη, πέραν της αγγλικής, εκ των γλωσσών της Ε.Ε. 
4)  Καλή γνώση της αγγλικής τεχνικής ή ναυτικής ορολογίας.
5)  Συγγραφική δραστηριότητα 
6)  Ανεργία
β) Γενικών και Τεχνικών μαθημάτων με πλήρη προσόντα:
1) Μεγαλύτερος χρόνος επαγγελματικής ή επιστημονικής δραστηριότητας, μετά τη λήψη του

βασικού τίτλου σπουδών.
2) Μεγαλύτερη προϋπηρεσία στη ναυτική εκπαίδευση. 
3)   Καλή γνώση μίας ακόμη, πέραν της αγγλικής, εκ των γλωσσών της Ε.Ε. 
4)   Καλή γνώση της αγγλικής τεχνικής ή ναυτικής ορολογίας.
5)   Συγγραφική δραστηριότητα.
6)   Ανεργία

γ) Ναυτικών Μαθημάτων με μειωμένα προσόντα :
1)  Μεγαλύτερη πραγματική θαλάσσια υπηρεσία, μετά την  απόκτηση του διπλώματος Α΄ τάξης
σε καθήκοντα Πλοιάρχου, Μηχανικού ή Ραδιοτηλεγραφητή με δίπλωμα Α΄ τάξης Εμπορικού
Ναυτικού.
2 )  Μεγαλύτερη προϋπηρεσία στη ναυτική εκπαίδευση. 
3)   Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
4)   Καλή γνώση μίας εκ των γλωσσών της Ε.Ε.
5)   Καλή γνώση της αγγλικής τεχνικής ή ναυτικής ορολογίας.
6)   Συγγραφική δραστηριότητα.
7)   Ανεργία

δ) Γενικών και Τεχνικών μαθημάτων με μειωμένα προσόντα :
1) Αναγνωρισμένος διδακτορικός τίτλος συναφούς με τη θέση του προκηρύσσεται αντικειμένου
ειδικότητας.
2)  Αναγνωρισμένο  μεταπτυχιακό  δίπλωμα  συναφούς  με  τη  θέση  που  προκηρύσσεται
αντικειμένου ειδικότητας.
3)   Μεγαλύτερος χρόνος επαγγελματικής ή επιστημονικής δραστηριότητας, μετά τη λήψη του
βασικού τίτλου σπουδών.
4 )  Μεγαλύτερη προϋπηρεσία στη ναυτική εκπαίδευση. 
5)   Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
6)   Καλή γνώση μίας εκ των γλωσσών της Ε.Ε.
7)   Καλή γνώση της αγγλικής τεχνικής ή ναυτικής ορολογίας.
8)   Συγγραφική δραστηριότητα.
9)   Ανεργία
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Για τους Εργαστηριακούς συνεργάτες:

α) Ναυτικών μαθημάτων με πλήρη προσόντα:
1)  Μεγαλύτερη πραγματική θαλάσσια υπηρεσία, μετά την απόκτηση του διπλώματος Β’ τάξης.
2)  Μεγαλύτερη προϋπηρεσία στη ναυτική εκπαίδευση. 
3)  Καλή γνώση μίας ακόμη, πέραν της αγγλικής, εκ των γλωσσών της Ε.Ε.
4)  Καλή γνώση της αγγλικής τεχνικής ή ναυτικής ορολογίας.
5)  Συγγραφική δραστηριότητα.
6)  Ανεργία

β) Γενικών και τεχνικών μαθημάτων με πλήρη προσόντα:
1) Αναγνωρισμένος διδακτορικός τίτλος συναφούς με τη θέση του προκηρύσσεται αντικειμένου
ειδικότητας.
2)   Μεγαλύτερη επαγγελματική ή επιστημονική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης
που προκηρύσσεται, μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών.
3)   Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
4)   Καλή γνώση μίας εκ των γλωσσών της Ε.Ε.
5)  Καλή γνώση της αγγλικής τεχνικής ή ναυτικής ορολογίας.
6)  Συγγραφική δραστηριότητα.
7) Ανεργία

γ) Ναυτικών Μαθημάτων με μειωμένα προσόντα :
1)  Μεγαλύτερη πραγματική θαλάσσια υπηρεσία, μετά την  απόκτηση του διπλώματος Β΄ τάξης
σε καθήκοντα Πλοιάρχου, Μηχανικού ή Ραδιοτηλεγραφητή με δίπλωμα Β΄ τάξης Εμπορικού
Ναυτικού.
2 )  Μεγαλύτερη προϋπηρεσία στη ναυτική εκπαίδευση. 
3)   Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
4)   Καλή γνώση μίας εκ των γλωσσών της Ε.Ε.
5)   Καλή γνώση της αγγλικής τεχνικής ή ναυτικής ορολογίας.
6)   Συγγραφική δραστηριότητα 
7)   Ανεργία

δ) Γενικών και Τεχνικών μαθημάτων με μειωμένα προσόντα :
1) Αναγνωρισμένος διδακτορικός τίτλος συναφούς με τη θέση του προκηρύσσεται αντικειμένου
ειδικότητας.
2)  Αναγνωρισμένο  μεταπτυχιακό  δίπλωμα  συναφούς  με  τη  θέση  που  προκηρύσσεται
αντικειμένου ειδικότητας.
3)  Μεγαλύτερος χρόνος επαγγελματικής ή επιστημονικής δραστηριότητας, μετά τη λήψη του
βασικού τίτλου σπουδών.
4)  Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
5)  Καλή γνώση μίας εκ των γλωσσών της Ε.Ε.
6)  Καλή γνώση της αγγλικής τεχνικής ή ναυτικής ορολογίας.
7)  Συγγραφική δραστηριότητα 
8)  Ανεργία

Επισημαίνεται ότι:      
α) Για  τους  Εργαστηριακούς  συνεργάτες  Ναυτικών  μαθημάτων,  οι  κάτοχοι  κατάλληλου

αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας ή διπλώματος Α’ τάξης  Ε.Ν. προηγούνται των κατόχων
κατάλληλου αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας ή διπλώματος Β΄ τάξης Ε.Ν.
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β) Υποψήφιοι ναυτικών μαθημάτων, που δεν είναι κάτοχοι του κατά περίπτωση απαιτούμενου
κατάλληλου  πιστοποιητικού,  θα  έπονται   των  λοιπών  υποψηφίων  στη  σχετική  σειρά
κατάταξης του αξιολογικού πίνακα της ειδικότητάς τους.

γ)  Η  ανεργία  αποδεικνύεται  με  πρόσφατη  βεβαίωση  του  ΓΕΝΕ  ή  του  ΟΑΕΔ (κατά  λόγο
αρμοδιότητας) η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν θα απέχει περισσότερο από πέντε (05)
εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας. 

δ) Σε  κάθε  περίπτωση,  υποψήφιος  ο  οποίος  υπέβαλε  παραίτηση  κατά  το  προηγούμενο
διδακτικό  έτος  ενώ  είχε  προσληφθεί  σε  Δημόσια  Σχολή  Εμπορικού  Ναυτικού   και
υπέγραψε σύμβαση ωρομισθίου , κατατάσσεται, κατά το διδακτικό έτος που αφορά η
προκήρυξη, εφόσον υποβάλει αίτηση, στον αντίστοιχο πίνακα κατάταξης πριν από τους
εν ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους.

Θ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
α)  Η πρόσληψη υποψηφίου σε περισσότερες από μία Σχολές Ε.Ν., οι οποίες εποπτεύονται από
το  ΥΠΟΥΝΤ,  επιτρέπεται  μόνο  σε  περιπτώσεις  που  δεν  επαρκούν  οι  υποψήφιοι  κατά
ειδικότητα.
β)   Πρόσληψη δημοσίων λειτουργών ή υπαλλήλων είναι δυνατή μόνο κατά τα οριζόμενα της
παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 1256/82, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν.
1400/83.  Σε  κάθε  περίπτωση,  οι  εργαζόμενοι  στον  Δημόσιο  τομέα  έπονται  των  λοιπών
υποψηφίων. 
γ)   Η πρόσληψη συνταξιούχων επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι λοιποί
υποψήφιοι,  πλήρων  ή  μειωμένων  προσόντων  κατά  βαθμίδα  και  ειδικότητα,
συμπεριλαμβανομένων των υποψηφίων που έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου.     
δ) Οι ιδιοκτήτες Φροντιστηρίων καθώς και όσοι διδάσκουν σε αυτά, εφόσον προσλαμβάνονται,
δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία εάν προηγουμένως δεν αναστείλουν την λειτουργία των
Φροντιστηρίων ή δεν παραιτηθούν, αντιστοίχως.     

 Ι. ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
 Μετά  την  ολοκλήρωση  της  διαδικασίας  υποβολής  των  αιτήσεων  και  του  ελέγχου  των

δικαιολογητικών από το αρμόδιο όργανο της  Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Συμβούλιο
ΑΕΝ),  καταρτίζονται, από το εν λόγω όργανο, αρχικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων που
αναρτώνται  στην  ιστοσελίδα  του  Προγράμματος  «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (Αναζήτηση:   Ανά  είδος/
Πράξεις Οργανωτικού και Διοικητικού Περιεχομένου/ Πίνακες επιτυχόντων, διοριστέων και
επιλαχόντων),  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση   www.yen.gr/Προσλήψεις  καθώς  και  στο
κατάστημα της οικείας ΑΕΝ, την ίδια ημέρα. Οι αρχικοί πίνακες αποστέλλονται επίσης στην
ΥΠΟΥΝΤ/ΔΔΥ  Α΄  αυθημερόν ηλεκτρονικά.  Για  την  ανάρτηση  στο  κατάστημα  της  ΑΕΝ,
συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από δύο άτομα εκ του προσωπικού της ΑΕΝ.  

Κατά των αρχικών πινάκων κατάταξης οι υποψήφιοι δικαιούνται να ασκήσουν ένσταση
ενώπιον του Συμβουλίου της  ΑΕΝ μέσα σε αποκλειστική  προθεσμία  τριών (03) εργασίμων
ημερών, που αρχίζει από την επομένη της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα του Προγράμματος
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ».  Οι  ενστάσεις  υποβάλλονται  είτε  στη  Γραμματεία  της  οικείας  Σχολής  είτε  με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail: aenasprop@hcg.gr)  είτε με  φαξ (στο 2105575985)
      Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, οι ενστάσεις εξετάζονται από το Συμβούλιο
της ΑΕΝ, εντός  δύο (02) εργασίμων ημερών και καταρτίζονται οριστικοί πίνακες κατάταξης
των  υποψηφίων  που  αναρτώνται  άμεσα  στην  ιστοσελίδα  του  Προγράμματος  «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
(Αναζήτηση:  :   Ανά  είδος/  Πράξεις  Οργανωτικού  και  Διοικητκού  Περιεχομένου/  Πίνακες
επιτυχόντων  ,  διοριστέων  και  επιλαχόντων),  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση
www.yen.gr/Προσλήψεις  καθώς  και  στο  κατάστημα  της  οικείας  ΑΕΝ  την  ίδια  ημέρα  και
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αποστέλλονται  άμεσα στην  ΥΠΟΥΝΤ/ΔΔΥ  Α΄  για  έλεγχο  νομιμότητας  και  έκδοση  των
αποφάσεων πρόσληψης.

Στις ειδικότητες για τις οποίες δεν υπεβλήθη καμία ένσταση εντός της ως άνω οριζόμενης
προθεσμίας, μετά την παρέλευσή της οι αρχικοί πίνακες κατάταξης καθίστανται οριστικοί και
αποστέλλονται  άμεσα  στην  ΥΠΟΥΝΤ/ΔΔΥ  Α΄  για  έλεγχο  νομιμότητας  και  έκδοση  των
αποφάσεων πρόσληψης.

Οι υποψήφιοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δικαιολογητικά των συνυποψηφίων τους
που  προηγούνται,  έναντι  αυτών,  στους  πίνακες  κατάταξης  και  είναι  προσλαμβανόμενοι  ή
επιλαχόντες,  εφόσον τα  δικαιολογητικά  αυτά ελήφθησαν υπ’  όψιν  για  τη  διαμόρφωση της
σχετικής κρίσης. 

ΙΑ.  ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η  σύμβαση  εργασίας  υπογράφεται  από  τον  Διοικητή  της  ΑΕΝ,  μόνον  εφόσον  ο

προσλαμβανόμενος δύναται να καλύψει το σύνολο των ωρών που του ανατίθενται, σύμφωνα
με το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα της Σχολής .

Αν από τα πιστοποιητικά των υποψηφίων (αντίγραφο ποινικού μητρώου Γενικής χρήσεως
και  πιστοποιητικό  Στρατολογίας  Τύπου  Α΄  για  τους  άνδρες),  τα  οποία  αυτεπαγγέλτως
αναζητούνται από την Υπηρεσία, προκύπτουν στοιχεία διαφορετικά από αυτά που έχει αρχικά
δηλώσει ο υποψήφιος στην Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, δεν υπογράφεται η σύμβαση
εργασίας και προσλαμβάνεται ο επόμενος από τον οικείο αξιολογικό πίνακα υποψηφίων.

 Αν προσληφθέντες αποχωρήσουν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με
άλλους  από  τους  εγγεγραμμένους  και  διαθέσιμους  στον  οριστικό  πίνακα  της  οικείας
ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

ΙΒ.  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει σε  δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από

την επόμενη της  τελευταίας δημοσίευσης,  στον τύπο ή στην ιστοσελίδα του Προγράμματος
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ»   (Αναζήτηση:  :   Ανά  είδος/  Πράξεις  Οργανωτικού  και  Διοικητικού
Περιεχομένου/Προκήρυξη  πλήρωσης  θέσεων),  ήτοι  την  20/07/2015, ημέρα  Δευτέρα.    Οι
αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ή αποστέλλονται «ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ –
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ  ή   EXPRESS»  στην  Ακαδημία  Εμπορικού  Ναυτικού  Ασπροπύργου,
ταχυδρομική διεύθυνση Παραλία Ασπροπύργου, Ταχ. Κώδικας 19300 (Για το εμπρόθεσμο της
αίτησης  λαμβάνεται  υπόψη  είτε  ο  αριθμός  πρωτοκόλλου  που  έλαβε,  εάν  υποβλήθηκε  στη
Γραμματεία της Ακαδημίας, είτε η ημερομηνία της σφραγίδας του Ταχυδρομείου με την ένδειξη
ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή  EXPRESS, εάν εστάλη ταχυδρομικά). 

Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στην ορθή, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας,
συμπλήρωση της  αίτησης.  Σε  περίπτωση που  υποψήφιος  διαπιστώσει  οποιοδήποτε  λάθος  ή
παράλειψη ή επιθυμεί την τροποποίηση της αίτησής του, οφείλει να υποβάλει νέα αίτηση, εντός
της οριζόμενης, με την παρούσα, προθεσμίας.

Δικαιολογητικά  που  θα  προσκομίζονται  μετά  τη  λήξη  προθεσμίας  υποβολής
δικαιολογητικών  δεν  γίνονται  δεκτά. Στην  κατά  το  προηγούμενο  εδάφιο  απαγόρευση
αποδοχής εκπρόθεσμων πιστοποιητικών ή δικαιολογητικών περιλαμβάνονται και αυτά που
είναι συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά εκείνων που έχουν κατατεθεί εμπροθέσμως.

Μετά την ολοκλήρωση της  διαδικασίας  πρόσληψης,  τα υποβληθέντα δικαιολογητικά θα
παραμένουν  στο  αρχείο  της  Υπηρεσίας.  Στους  υποψηφίους  που  δεν  προσελήφθησαν,   τα
δικαιολογητικά επιστρέφονται μετά τη λήξη του εκπαιδευτικού έτους κατόπιν σχετικής αίτησης.
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ΙΓ. Περίληψη της προκήρυξης αυτής δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες του
Νομού  Αττικής.  Πλήρες  αντίγραφο  της  προκήρυξης  αποστέλλεται  ηλεκτρονικά  σε  ΠΝΟ,
ΠΕΠΕΝ,  ΠΕΜΕΝ,  ΠΕΜΜΕΚΕΝ,  ΠΕΡΑΕΝ,  ΥΠΟΥΝΤ/ΔΔΥ  1ο  και  τοιχοκολλάται  στο
Κατάστημα της ΑΕΝ και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου όπου εδρεύει η ΑΕΝ.  Επίσης
αναρτάται  στην  ιστοσελίδα  του  Προγράμματος  «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»   (Αναζήτηση:  Ανά  είδος
απόφασης/ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση  www.yen.gr. 

    Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Ακαδημία Εμπορικού
Ναυτικού  Ασπροπύργου  στο  τηλέφωνο  2105575986  και   2105574171  –  3,  εσωτερικό  105.
Αρμόδιοι  Αρχικελευστής  Λ.Σ  ΡΟΖΗΣ  Αντώνιος  και  Επικελευστής  Λ.Σ  ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
Άννα.
                                                                                             

       Ο Διοικητής  

Πλοίαρχος Λ.Σ ΦΩΤΕΙΝΟΣ Σταμάτιος

  19

http://www.yen.gr/
ΑΔΑ: Ω6Ρ8465ΦΘΘ-ΑΔΞ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ
 ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ  ΓΙΑ  ΠΡΟΣΛΗΨΗ  ΕΚΤΑΚΤΟΥ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΜΕ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ ΚΑΙ ΩΡΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ

ΠΡΟΣ: ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Για την αριθμ. πρωτ. : 2901.03/03/15/30-06-2015 Προκήρυξη ΑΕΝ/Α.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΟΝΟΜΑ  ΜΗΤΕΡΑΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ
ΑΡΙΘ. Δ. ΑΣΤ. ΤΑΥΤ.
ΑΜΚΑ
Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ :

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ Σταθερό : Κινητό :

E-MAIL

Παρακαλώ  να  εξετασθεί  η  υποψηφιότητά  μου  για  πρόσληψη  στην  Ακαδημία  Εμπορικού
Ναυτικού Ασπροπύργου, ως κατωτέρω:

  Ειδικότητα

Ειδίκευση  (όπου
απαιτείται  από  την
προκήρυξη)

ως Επιστημονικός 
συνεργάτης 

Εργαστηριακός
συνεργάτης 

Ναυτικών
μαθημάτων

Γενικών  κ΄  Τεχνικών
μαθημάτων

Για την διδασκαλία των μαθημάτων
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ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

ΙΔΡΥΜΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (όπου απαιτείται από την προκήρυξη)

ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΓΛΩΣΣΑ ΤΙΤΛΟΣ / ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΔΟΤΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Σε περίπτωση πρόσληψής μου και προκειμένου υπογραφεί η σχετική σύμβαση, εξουσιοδοτώ
την ΑΕΝ για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντιγράφου ποινικού μητρώου Γενικής χρήσεως
και πιστοποιητικού Στρατολογίας Τύπου Α΄ (για τους άνδρες).  

                                                                                               (Τόπος/ημερομηνία)

                                                                        ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ:     Η αίτηση υποβάλλεται  σε ένα φύλλο
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 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
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(1): ΑΕΝ/Ασπροπύργου

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα  και  Επώνυμο
Πατέρα: 

Όνομα  και  Επώνυμο
Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2)

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός  Δελτίου
Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος
Κατοικίας:

Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):
Δ/νση  Ηλεκτρονικού
Ταχυδρομείου (Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις
της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

i) Αποδέχομαι όλους τους όρους της προκήρυξης. 

ii) - Είμαι συνταξιούχος και λαμβάνω σύνταξη από (συμπληρώνεται υποχρεωτικά ο  τίτλος
φορέα)…………………………………    

   -  Είμαι εργαζόμενος και απασχολούμαι (συμπληρώνεται υποχρεωτικά η θέση εργασίας)
…………………………………………   

- Δεν είμαι εργαζόμενος ή συνταξιούχος .
       (ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΜΕ x Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ)

iii) (Αφορά τους άνδρες υποψηφίους)
 - Έχω εκπληρώσει τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις .                                                   
 - Έχω απαλλαγεί νόμιμα από τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις. 
   (ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΜΕ x Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ)
  (Συνεχίζεται στην πίσω όψη της )
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 iv)  Δεν έχω 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.

  v)  Δεν είμαι υπόδικος που έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για
πλημμέλημα της περίπτωσης iv, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.

 vi)  Δεν έχω στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά μου δικαιώματα. 

   vii) Δεν  τελώ  υπό  στερητική  δικαστική  συμπαράσταση  (πλήρη  ή  μερική),  υπό  επικουρική
δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. 

viii)   - Δεν έχω την ιδιότητα του Δημοσίου Υπαλλήλου.
     - Έχω την ιδιότητα του Δημοσίου Υπαλλήλου και δεν εμπίπτω όπως απαγορευτικές

διατάξεις  όπως  παρ.  2  του  άρθρου  1  του  Ν.  1256/82  περί   πολυθεσίας,  όπως
προστέθηκε και με την παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 1400/83, καθώς και σε αυτές του
άρθρου 35 του Ν. 3528/07 .        

       (ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΜΕ x Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ)

(4)
   

                                                                                            Ημερομηνία:  ……./……../ 201….

                                                                                                                                         Ο – Η Δηλ.

                                                                                                                                         (Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα,
που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως. 
(3) «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. 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.

(4)  Σε  περίπτωση  ανεπάρκειας  χώρου  η  δήλωση  συνεχίζεται  στην  πίσω  όψη  της  και
υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ:     Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται  σε ένα φύλλο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Α. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ   ΣΤΟ   ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ   (παρ. Ζ  Προκήρυξης)

Στις  περιπτώσεις  εκπαιδευτικής-διδακτικής  προϋπηρεσίας  με πλήρες υποχρεωτικό  ωράριο,
λαμβάνεται υπόψη όλο το πραγματικό διάστημα στο οποίο έχει παρασχεθεί η υπηρεσία σε έτη, μήνες
και ημέρες.  

Στις  περιπτώσεις  εκπαιδευτικής-διδακτικής  προϋπηρεσίας  με  μειωμένο  ωράριο  γίνεται
αναγωγή  στο  υποχρεωτικό  εβδομαδιαίο  ωράριο  διδασκαλίας  των  μόνιμων  εκπαιδευτικών  της
ειδικότητας του ενδιαφερομένου που ίσχυε κατά το χρόνο παροχής της υπηρεσίας. Για υπηρεσίες που
παρέχονται  με  μειωμένο  ωράριο  εργασίας,  αναγνωρίζεται  τόσος  χρόνος  όσος  προκύπτει  από το
πηλίκο της διαιρέσεως του συνόλου των ωρών εργασίας δια του αριθμού των ωρών εβδομαδιαίας
απασχόλησης  που  ισχύει  για  τον  αντίστοιχο  κλάδο  τακτικών  δημοσίων  υπαλλήλων. Για  τον
υπολογισμό της προϋπηρεσίας που αναγνωρίζεται κατά τα προαναφερθέντα, ως ένα έτος λογίζονται
τριακόσιες ημέρες εργασίας, ως ένας μήνας λογίζονται είκοσι πέντε ημέρες και ως μία εβδομάδα έξι
ημέρες. 

Παραδείγματα υπολογισμού διδακτικής εμπειρίας :

 Τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση   
Το υποχρεωτικό ωράριο απασχόλησης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση καθορίζεται από τις

διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 1566/85 ως ίσχυε κατά το χρόνο που παρασχέθηκε το διδακτικό
έργο. Για τα ιδιωτικά σχολεία γίνεται αναγωγή  στο υποχρεωτικό ωράριο του αντίστοιχου Κλάδου
και Ειδικότητας των Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης.

 Τις Σχολές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
Σε περίπτωση προϋπηρεσίας σε Σχολές, οι οποίες δεν είναι Ανώτερες ή Ανώτατες, όπως αυτό

προκύπτει  είτε  βάσει  του  οργανισμού  λειτουργίας  τους  είτε  από  το  γεγονός  ότι  δεν  έχουν
εξομοιωθεί  με  νομοθετική  διάταξη  με  τις  Ανώτερες  και  Ανώτατες  Σχολές  και  ταυτόχρονα  δε
διαθέτουν τακτικό διδακτικό προσωπικό και άρα δεν προβλέπεται ρητά με νομοθετική διάταξη
υποχρεωτικό ωράριο (όπως π.χ. στις διάφορες Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, Ινστιτούτα
Επαγγελματικής Κατάρτισης, σε Σχολές της πρώην Κατώτερης ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης),  για  να  γίνει  η  σχετική  αναγωγή,  τότε  λαμβάνεται  υπόψη  το  ωράριο  της
εβδομαδιαίας  απασχόλησης  του  αντίστοιχου  κλάδου  και  ειδικότητας  των  νεοδιόριστων
εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης .  Στις περιπτώσεις
που υπάρχει νομοθετημένο ωράριο θα λαμβάνεται υπόψη το νομοθετημένο ωράριο απασχόλησης. 

 Τις Ανώτερες σχολές 
Σε ό,τι αφορά στις Ανώτερες σχολές (όπως λ.χ. στη Σχολή Δόκιμων Αστυφυλάκων) για την

αναγωγή της μερικής απασχόλησης σε πλήρη απασχόληση, εάν δεν ορίζεται ελάχιστο υποχρεωτικό
ωράριο,  θα εφαρμοστούν αναλογικά οι  διατάξεις  για το ελάχιστο υποχρεωτικό ωράριο που θα
εφαρμόζονταν στην υπό κρίση χρονική περίοδο στο μόνιμο προσωπικό Ανωτέρων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων όπως για παράδειγμα αυτό των Τ.Ε.Ι. 

 Σχολές  Εμπορικού Ναυτικού 
Για την αναγωγή της μερικής απασχόλησης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού σε πλήρη

απασχόληση,  λαμβάνονται  υπόψη,  ως  υποχρεωτικό  ωράριο:  α)  Σε  ότι  αφορά  στις  Ακαδημίες
Εμπορικού  Ναυτικού  (ΑΕΝ),  για  την  αναγωγή  της  μερικής  απασχόλησης  ΕΕΠ  σε  πλήρη
απασχόληση, λαμβάνονται υπόψη, ως υποχρεωτικό ωράριο, οι δεκαέξι (16) ώρες  . 

β) Στα ΚΕΣΕΝ/Π-Μ,ΡΗ-ΡΕ λαμβάνονται υπόψη οι δώδεκα ( 12) ώρες.
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γ) Στις ΣΣΠΜ, λαμβάνονται υπόψη οι  δεκαέξι (16) ώρες για τους καθηγητές και οι είκοσι 
δύο (22) ώρες για τους καθηγητές πρακτικών εφαρμογών.

 Τα  Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
Σε ό,τι αφορά στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.), για την αναγωγή

της  μερικής σε  πλήρη απασχόληση,  ως  πλήρες  ωράριο εβδομαδιαίας  απασχόλησης λαμβάνεται
αυτό των 20 ωρών (ωράριο μόνιμου εκπαιδευτικού μέλους Δ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. - αρ.13 παρ. 1, εδ. β
και γ του Ν.3187/2003 (Φ.Ε.Κ.233/ τ-Α`). 

 Για τα αλληλοεπικαλυπτόμενα χρονικά διαστήματα 
Σε  περίπτωση  αλληλοεπικαλυπτόμενων  χρονικών  διαστημάτων,  η  αναγνώριση  του  χρόνου

εκπαιδευτικής-  διδακτικής  προϋπηρεσίας  θα γίνει  μία Φορά.  Δηλαδή,  όταν τα επικαλυπτόμενα
διαστήματα αφορούν προϋπηρεσίες ως ωρομισθίων, τότε θα μετατραπούν οι ώρες από τις θέσεις
που κατείχαν ταυτόχρονα σε πλήρη απασχόληση με τη δυνατότητα συμπλήρωσης τους, ώστε τελικά
να  αναγνωριστεί  ο  συνολικός  χρόνος  προϋπηρεσίας  με  την  προϋπόθεση  ότι  ο  συνολικός  χρόνος
εβδομαδιαίας απασχόλησης από όλες τις θέσεις απασχόλησης δεν υπερβαίνει το πλήρες ωράριο εβδομαδιαίας
απασχόλησης  των  αντίστοιχων  ανωτέρω  κατηγοριών.  Ο πλεονάζων,  δηλαδή,  χρόνος  υπηρεσίας  δεν
λαμβάνεται υπόψη για εκπαιδευτική-διδακτική προϋπηρεσία. 

Πιο πρακτικά, αν εκπαιδευτικός έχει απασχοληθεί κατά τη διάρκεια ενός σχολικού έτους για
διάστημα  μ μηνών σε δύο υπηρεσίες,  όπου το πλήρες ωράριο εβδομαδιαίας απασχόλησης είναι
αντίστοιχα  πλ1 και  πλ2 με συνολικό αριθμό ωρών  ω1 και  ω2 αντίστοιχα, οι εβδομάδες  (εμ)  που
αντιστοιχούν είναι: 
(ω1: πλ1) + (ω2: πλ2)= εμ 

Ο αριθμός, όμως, των εβδομάδων που μπορεί να αναγνωριστεί (εmax), δεδομένου ότι ένας
μήνας λογίζεται ότι έχει 4 1/6 εβδομάδες, είναι: 
μ επί  4 1/6 =εmax 

Επομένως,  λαμβάνεται  υπόψη  για  την  αναγνώριση  ο  αριθμός  των  εβδομάδων  εμ  που
αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα μ, μόνο αν το εμ είναι μικρότερο ή ίσο του εmax , δηλαδή αν
( εμ<= εmax). 

Στην αντίθετη περίπτωση, δηλαδή αν εμ > εmax λαμβάνεται  υπόψη για την αναγνώριση
μόνο  ο  χρόνος  εβδομάδων  εmax.  
Ο χρόνος των εβδομάδων που τελικά αναγνωρίζεται μετατρέπεται στη συνέχεια σε αριθμό ημερών
(πολλαπλασιαζόμενος με το 6) και τελικά σε μήνες (διαιρώντας το ακέραιο των εν λόγω ημερών με
το 25). 

Β. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Η  κατάταξη  των  υποψηφίων  θα  γίνει  βάσει  των  κριτηρίων,  που  καταγράφονται  με  σειρά
προτεραιότητας,  ανά κατηγορία  και  ειδικότητα,  στην  παρ.  Η της   Προκήρυξης.  Δηλαδή αρχικά
εξετάζεται εάν οι υποψήφιοι διαθέτουν τα ελάχιστα, είτε πλήρη είτε μειωμένα, απαιτούμενα εκ του
νόμου  προσόντα  και  στη  συνέχεια  η  σειρά  αξιολόγησης  καθορίζεται  βάσει  του  υπ’αριθμ.  (1)
κριτηρίου της αντίστοιχης κατηγορίας, σε περίπτωση ισοβαθμίας βάσει του υπ’αριθμ. (2) κριτηρίου
κ.ο.κ.

Παραδείγματα: 
α)  μεταξύ υποψηφίων Επιστημονικών Συνεργατών Ναυτικών Μαθημάτων που κατέχουν όλα τα

πλήρη προσόντα, πρώτος θα καταταγεί εκείνος που υπερέχει στο πρώτο κριτήριο, δηλαδή διαθέτει
τη μεγαλύτερη πραγματική θαλάσσια υπηρεσία. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στο κριτήριο αυτό, θα
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προηγηθεί  εκείνος  που  υπερέχει  στο  δεύτερο  κριτήριο,  δηλαδή   διαθέτει  τη  μεγαλύτερη
προϋπηρεσία στη ναυτική εκπαίδευση κ.ο.κ.

β)  μεταξύ  υποψηφίων  Γενικών  και  Τεχνικών  μαθημάτων  που  κατέχουν  τα  ελάχιστα  μειωμένα
προσόντα  (βασικό  τίτλο  σπουδών  και  διετή  επαγγελματική  ή  επιστημονική  δραστηριότητα),
πρώτος θα καταταγεί εκείνος που υπερέχει στο πρώτο κριτήριο, δηλαδή διαθέτει αναγνωρισμένο
διδακτορικό  τίτλο  συναφούς  με  τη  θέση  του  προκηρύσσεται  αντικειμένου  ειδικότητας.  Σε
περίπτωση  ισοβαθμίας  στο  κριτήριο  αυτό,  θα  προηγηθεί  εκείνος  που  υπερέχει  στο  δεύτερο
κριτήριο,  δηλαδή   διαθέτει  αναγνωρισμένο  μεταπτυχιακό  δίπλωμα  συναφούς  με  τη  θέση  που
προκηρύσσεται αντικειμένου ειδικότητας κ.ο.κ.

 Κατά τον ίδιο τρόπο θα γίνει η κατάταξη σε όλες τις κατηγορίες υποψηφίων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  V
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ  ΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ  (  ΟΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)

                                                                                              

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(1): ΑΕΝ/Ασπροπύργου

Ο  –  Η
Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα  και
Επώνυμο Πατέρα: 

Όνομα  και
Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία
γέννησης(2): 

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός  Δελτίου
Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος
Κατοικίας:

Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Αρ.
Τηλεομοιότυπου
(Fax):

Δ/νση  Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις

της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Τα στοιχεία που συμπληρώνω στον ακόλουθο πίνακα για την απόδειξη της επαγγελματικής

μου εμπειρίας είναι ακριβή.

  (Συνεχίζεται στην πίσω όψη της )
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ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

ΙΔ. ΤΟΜΕΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΑΠΟ ΕΩΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΤΗ/ΜΗΝΕΣ/ΜΕΡΕΣ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ  ΜΕ
ΑΡΙΘΜΗΣΗ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ

ΑΠΟ ΕΩΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΤΗ/ΜΗΝΕΣ/
ΜΕΡΕΣ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ  ΜΕ
ΑΡΙΘΜΗΣΗ

                                                                                              Ημερομηνία:            ……./……../ 201….

                                                                                                                                                        Ο – Η Δηλ.

                                                                                                                                                       (Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που
απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως. 
(3)  «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. 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.

       (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται
από τον δηλούντα ή την δηλούσα

ΠΡΟΣΟΧΗ:     Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται  σε ένα φύλλο
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