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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΟΗΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕ ΣΧΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΙΔΟΧ)
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΠΛΟΗΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 3142/1955 «Περί Πλοηγικής Υπηρεσίας» (Α' 43) και ειδικότερα της παρ. 2 του άρθρου 11, όπως ισχύει,
β) του ΒΔ της 28 Ιαν/26 Φεβρ 1958 (αναδημ . 29 Μαρτίου 1958) « Περί εκτελέσεως του Ν.3142/1955 περί Πλοηγικής
Υπηρεσίας» (Α΄61),
γ) του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης»
(Α' 28), όπως ισχύει,
δ) του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων ….Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και
μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» ( Α΄114),
ε) του Π.Δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» ( Α΄26),
στ) του Π.Δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119),
ζ) του Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών
(Α΄121),
η) του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
(Α΄98),
θ) της Π.Υ.Σ. 33/27-12-2006 «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (Α΄280), όπως ισχύει,
ι) της Α.Π.: Μ.8414.6/16/2008/18-11-2008 Απόφασης ΥΕΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠ/ΠΥ,
ια) της Α.Π.: Μ.8414.6/17/2008/18-11-2008 Απόφασης ΥΕΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠ/ΠΥ.
2. Την υπ’ αρίθμ. 07/15-06-2021 ( θέμα 16ο ) Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πλοηγικής Υπηρεσίας, όπως εγκρίθηκε
αρμοδίως από την Γενική Διευθύντρια Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, με τη συνημμένη
στο υπ’ αρίθμ. 3100.2/43226/2021/16-06-2021 έγγραφο Γρ. κ. ΓΔΛΛΠΝΕ έγκριση γνωμοδότησης.
3. Την υπ’ αρίθμ. Πρωτ. 3162.19/52145/2021/16-07-2021 (Α/Α 322 με ΑΔΑ:9ΕΜ94653ΠΩ-ΚΣ5) Απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΠΥ/ΤΜΗΜΑ Β΄ για την δέσμευση πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων των
προβλεπόμενων ΚΑΕ του Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας (ΚΠΥ) οικονομικού έτους 2021 για την πρόσληψη
εκτάκτου ναυτικού προσωπικού για την κάλυψη εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών των Πλοηγικών Σταθμών
Επικράτειας συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών .
4. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./131/14289/07-10-2021 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της παρ.1 του
άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει, η οποία διαβιβάσθηκε με το υπ’αρίθμ. Πρωτ. 2901.01/73895/2021/08-10-
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2021 έγγραφο ΥΝΑΝΠ/ΔΔΥ/Τμήμα 1Ο.
5.Την Α.Π.: 3161.22/87514/2021/29-11-2021 Απόφαση κ. ΥΝΑΝΠ (ΑΔΑ:ΩΧΣΙ4653ΠΩ-ΥΩ8/07-12-2021).
6. Το Α.Π.: 3161.22/89325/2021/07-12-2021 έγγραφο ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΓΔΛΛΠΝΕ/ΔΠΥ/ ΤΜ. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
1. Την πρόσληψη τεσσάρων (04) εκτάκτων Πρυμνοδετών, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
(ΙΔΟΧ), για χρονικό διάστημα οκτώ (08) μηνών, με σκοπό την κάλυψη εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών του
Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά που εδρεύει στον Πειραιά.
2. Προσόντα υποψηφίων και διαδικασία πρόσληψης
Η πρόσληψη του έκτακτου ναυτικού προσωπικού του άρθρου 1 πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 3142/1955 «Περί Πλοηγικής Υπηρεσίας» (Α' 43), όπως αυτή συμπληρώθηκε με την
παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 3709/2008 (Α'213), το πρώτο εδάφιο της οποίας αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του
άρθρου 101 του Ν. 4504/2017 (Α΄184), καθώς και με τις διατάξεις της περ. (θ) της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.
4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου
Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) και λοιπές διατάξεις» (Α΄6).
Ειδικότερα:
Α΄ Γενικά προσόντα και κωλύματα
Οι υποψήφιοι πρέπει:
Α.1.α) Να είναι Έλληνες πολίτες καθώς και πολίτες των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών
ΕΟΧ-ΕΖΕΣ.
β) Για τους πολίτες Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών ΕΟΧ-ΕΖΕΣ απαιτείται η γνώση της
ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων τους, η οποία αποδεικνύεται με
Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β1 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 363/1998
(Α΄242).
Α.2. Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
Α.3.α) Να μην έχουν καταδικαστεί για ειδικά ναυτικά αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 205 έως και 239
του Ν.Δ.187/1973 «Περί Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α΄261).
β) Να μην τους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή από τα Πειθαρχικά Συμβούλια Εμπορικού Ναυτικού (ΠΣΕΝ) ή
να εκκρεμεί υπόθεση σε αυτά που τους αφορά.
γ) Να μην έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε βαθμό (1) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης κακουργήματος σε
οποιαδήποτε ποινή, (2) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης των αδικημάτων: ανυποταξίας, λιποταξίας,
προσβολής του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, προσβολής κατά της πολιτειακής εξουσίας, προσβολή
κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξης, κιβδηλείας, ψευδορκίας, ψευδούς
καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης, ανθρωποκτονίας (εκτός της προερχόμενης από αμέλεια),
επαιτείας, αλητείας, καταπίεσης, περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, παράνομης αλιείας, κλοπής,
υπεξαίρεσης ( κοινής και στην Υπηρεσία), εκβίασης, απάτης, πλαστογραφίας, δωροδοκίας ή δωροληψίας,
απιστίας περί την Υπηρεσία, παράβασης καθήκοντος, συκοφαντικής δυσφήμησης, οποιουδήποτε κατά της
γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, (3) για τέλεση ή απόπειρα
τέλεσης οποιουδήποτε άλλου ποινικού αδικήματος σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών.
δ) Να μην διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι για τα αδικήματα της περ. γ΄.
ε) Να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για
την στέρηση τους.
στ) Να είναι σωματικά και πνευματικά υγιείς.
Β΄ Τυπικά προσόντα
Β.1. Τα τυπικά προσόντα για τις θέσεις έκτακτου ναυτικού προσωπικού της ειδικότητας Πρυμνοδετών είναι αυτά του
πίνακα Α:
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: (Τυπικά προσόντα ανά ειδικότητα)
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Πρυμνοδετών
Α) Ναυτικό φυλλάδιο σε ισχύ και αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας σε ισχύ Ναύτη Ε.Ν. { περ.δ΄
της παρ. 5 του άρθρου 83 του π.δ. 13/2018 (Α΄26)}
Β) Να μην έχουν υπερβεί το 50ο έτος της ηλικίας τους μέχρι και 31-12-2021.
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Β.2. Για την ειδικότητα των Πρυμνοδετών δύνανται να διοριστούν συνταξιούχοι του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου
(Ν.Α.Τ.), οι οποίοι κατείχαν προς συνταξιοδότησής τους την απαιτούμενη κατά ειδικότητα Άδεια Ναύτου κατά τα
οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 83 του π.δ. 13/2018 (Α΄26) και να είναι σωματικά και πνευματικά υγιείς. Η
πρόσληψη συνταξιούχων επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που δεν επαρκούν οι λοιποί, κατά ειδικότητα, υποψήφιοι.
Γ΄ Κριτήρια αξιολόγησης
Γ.1. Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που πληρούν τα γενικά και τυπικά προσόντα των ανωτέρω Κεφαλαίων Α΄ και
Β΄ αντίστοιχα καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια του πίνακα Β:
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: Πίνακας βαθμολόγησης κριτηρίων
1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)
12 και
Μήνες
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
άνω
Μονάδες

500

575

650

725

800

2. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)
Μήνες
εμπειρίας
1
2
3
4
5
6
7

0

8

9

10

11

12

13

14

…

57

58

59

60 και
άνω

Μονάδες

56

63

70

77

84

91

98

…

399

406

413

420

7

0

14

0

21

200

28

275

35

350

42

425

49

3. ή 4. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)
Αριθμός
τέκνων
3*
4
5
6
7
8
9
10
11
12

…

Μονάδες

…

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

*αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (03) τέκνα
5. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο)
Αριθμός
τέκνων
1
2
3
Μονάδες

30

60

110

6. ή΄7. ΓΟΝΕΑΣ Η΄ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)
Αριθμός
τέκνων
1
2
3
4
5
Μονάδες

50

100

150

200

250

Γ.2. Η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του Γραφείου Εύρεσης Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ), η ημερομηνία
έκδοσής της οποίας είναι εντός του χρονικού διαστήματος μεταξύ της ημερομηνίας ανακοίνωσης της σχετικής
πρόσκλησης του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά μέχρι και την ημερομηνία που ορίζεται ως καταληκτική για την παραλαβή
των αιτήσεων, ήτοι δε δύναται να είναι προγενέστερη της 13-12-2021 ή μεταγενέστερη της λήξης προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων που ορίζεται η 22-12-2021. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ή
επίδειξης κάρτας ανεργίας.
Γ.3. Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για την κάλυψη των θέσεων του προς πρόληψη ναυτικού προσωπικού νοείται η
διανυθείσα θαλάσσια υπηρεσία για τους Πρυμνοδέτες η υπηρεσία σε θέση Ναύτη Ε.Ν. μετά την κτήση της σχετικής
Άδειας Ναύτου. Ο τρόπος υπολογισμού της εμπειρίας για την ειδικότητα περιγράφεται αναλυτικά στον ανωτέρω
πίνακα βαθμολόγησης κριτηρίων (πίνακας Β).
Γ.4. Για την οικογενειακή κατάσταση (πολύτεκνοι κατά την έννοια του ν.1910/1944 (Α΄229) και τρίτεκνοι κατά την
έννοια του άρθρου 64 του ν. 4590/2019 (Α΄17) ο αριθμός και η ηλικία των τέκνων αποδεικνύεται με πρόσφατη έκδοση
πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, η ημερομηνία έκδοσης του οποίου είναι εντός του χρονικού διαστήματος
μεταξύ της ημερομηνίας ανακοίνωσης της σχετικής πρόσκλησης του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά μέχρι και την
ημερομηνία που ορίζεται ως καταληκτική για την παραλαβή των αιτήσεων, ήτοι δε δύναται να είναι προγενέστερη της
13-12-2021 ή μεταγενέστερη της λήξης προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων που ορίζεται η 22-12-2021. Ειδικότερα για
την ηλικία των τέκνων, αυτή υπολογίζεται κατά την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού.
Γ.5. Εφόσον οι υποψήφιοι εμπίπτουν σε περισσότερες κατηγορίες οικογενειακής κατάστασης, οι μονάδες
υπολογίζονται αθροιστικά.
Δ΄ Απαραίτητα δικαιολογητικά
Δ.1. Αίτηση σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)
Δ.2. Για την ειδικότητα Πρυμνοδετών απαιτείται Ναυτικό Φυλλάδιο σε ισχύ και αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας σε
ισχύ Ναύτη Ε.Ν. .
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Δ.3. Βεβαίωση ΓΕΝΕ όταν αφορά άνεργο ναυτικό. Δεν γίνεται δεκτά Υπεύθυνες Δηλώσεις ή κάρτας ανεργίας.
Δ.4. Πιστοποιητικό θαλάσσιας υπηρεσίας από την Υπηρεσία Ναυτικών Μητρώων του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ) ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Ναυτικού Φυλλαδίου, από τα οποία προκύπτει η
θαλάσσια υπηρεσία σε πλοία μετά την κτήση της Άδειας Ναύτου Ε.Ν. .
Δ.5. Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. Α.3. του Κεφαλαίου Α΄ της παρούσας θεωρημένη
για το γνήσιο της υπογραφής. (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ)
Δ.6. Αντίγραφο πρόσφατου ποινικού μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου από την ημερομηνία κατάθεσης της
αίτησης.
Δ.7. Βεβαίωση από τη Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας του Υπουργείου Ναυτιλίας Νησιωτικής Πολιτικής περί μη
επιβολής πειθαρχικής ποινής από αυτά ή ύπαρξης εκκρεμούς υπόθεσης σε αυτά που τους αφορά.
Δ.8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή από τη διαδικτυακή
πύλη ermis.gov.gr ή gov.gr.
Δ.9. Πιστοποιητικό εντοπιότητας από την οικεία αρχή ή από τη διαδικτυακή πύλη ermis.gov.gr ή βεβαίωση μονίμου
κατοικίας.
Δ.10. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου από δημόσια αρχή.
Δ.11. α) Για τους εν ενεργεία ναυτικούς: Κάρτα υγείας (Ιατρικό Πιστοποιητικό προς ναυτολόγηση) σε ισχύ.
β) Για τους συνταξιούχους: Γνωμάτευση έκδοσης εντός του 2021 Δημοσίου Νοσοκομείου με την οποία
βεβαιώνεται η υγεία και η αρτιμέλεια του υποψηφίου. Η γνωμάτευση θα πρέπει να περιλαμβάνει
υποχρεωτικά εξέταση από καρδιολόγο, παθολόγο και οφθαλμίατρο.
Δ.12. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
Ε. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Ε.1. Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα προσόντα των κεφαλαίων Α΄ και Β΄ και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα
κωλύματα της παρ. Α.3. του Κεφ. Α΄ δύνανται να υποβάλλουν αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά, σύμφωνα με το
υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
αυτής, αυτοπροσώπως, είτε με νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο στην Γενική Γραμματεία του Κεντρικού
Λιμεναρχείου Πειραιά (δ/νση Ακτή Μιαούλη 50, Πειραιάς) κατά τις εργάσιμες ημέρες και σε ώρες από τις 09:00 έως
14:00, ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή προς το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά/Πλοηγικός Σταθμός Πειραιά,
δ/νση Ακτή Μιαούλη 50, Πειραιάς, Τ.Κ. 18535. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων ορίζεται
σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την έκδοση της σχετικής ανακοίνωσης – πρόσκλησης, ήτοι από την 13-122021 έως και την 22-12-2021. Στην περίπτωση συστημένης επιστολής για τη διαπίστωση του εμπροθέσμου
λαμβάνεται υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου ή της εταιρείας ταχυμεταφοράς.
Ε.2. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέση μίας μόνο ειδικότητας. Η σώρευση
θέσεων διαφορετικών ειδικοτήτων ναυτικού προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως
σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
ΣΤ. Τρόπος κατάταξης υποψηφίων
Για την επιλογή του εκτάκτου ναυτικού προσωπικού ορίζεται τριμελής επιτροπή από τον Προϊστάμενο του
Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά. Η επιτροπή αυτή, μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων μετά των
συνυποβαλλομένων δικαιολογητικών για τη συνδρομή των προϋποθέσεων και την κατοχή των απαιτούμενων
προσόντων, καταρτίζει:
α) πίνακα βαθμολογικής κατάταξης συμμετεχόντων κατά σειρά προτεραιότητας, βάσει του οποίου γίνεται η τελική
επιλογή για την πρόσληψη, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης του κεφαλαίου Γ της παρούσας απόφασης
ως εξής:
αα) Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της ειδικότητας και ακολουθούν
οι έχοντες τα επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας κ.ο.κ.)
ββ) Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά) γίνεται κατά φθίνουσα
σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογικά κριτήρια κατάταξης (χρόνος
ανεργίας, εμπειρίας, αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας, αριθμός ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκές
οικογένειες).
γγ) Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις
περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο ( χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές συμπίπτουν,
αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής.
δδ) Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση το κριτήριο της

4

ΑΔΑ: 92ΖΖ4653ΠΩ-Η5Τ

εντοπιότητας. Εάν και μετά και την εξέταση του κριτηρίου της εντοπιότητας υπάρχει ισοψηφία, η σειρά μετά
των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.
β) πίνακα αποκλειομένων υποψηφίων, αναφέροντας ειδικώς τον λόγο αποκλεισμού τους.
Ζ. Δημοσίευση αποτελεσμάτων -Διαδικασία ενστάσεων
Ζ.1. Τα αποτελέσματα αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του καταστήματος της Λιμενικής Αρχής Πειραιά, ενώ
οι επιτυχόντες ειδοποιούνται καταρχήν τηλεφωνικά ή/ και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στη συνέχεια
με συστημένη επιστολή.
Ζ.2. Κατά των αποφάσεων επιλογής του Προϊσταμένου του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά επιτρέπεται η άσκηση
ένστασης εντός προθεσμίας πέντε ημερών από τη γνωστοποίηση των σχετικών αποτελεσμάτων με συστημένη
επιστολή. Η ένσταση εκδικάζεται από τριμελή επιτροπή που συνιστάται για το λόγο αυτό με απόφαση του
Προϊσταμένου του Πλοηγικού Σταθμού. Τα μέλη της τριμελούς επιτροπής ενστάσεων είναι διαφορετικά από αυτά
της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων. Η επιτροπή ενστάσεων συνεδριάζει και εκδίδει ειδικώς
αιτιολογημένη απόφαση επί των ενστάσεων, πραγματοποιώντας έλεγχο τόσο ουσίας όσο και νομιμότητας εντός
αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την υποβολή της ένστασης. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη,
θεωρείται ότι η ένσταση έχει απορριφθεί.
Η. Πρόσληψη προσωπικού
Η.1. Το έκτακτο ναυτικό προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
(ΙΔΟΧ), για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 3142/1955 (Α΄43),
με απόφαση που εκδίδεται από τον Προϊστάμενο του Πλοηγικού Σταθμού, κατόπιν κατάρτισης του πίνακα
βαθμολογικής κατάταξης που συντάσσει η τριμελής επιτροπή του Κεφαλαίου ΣΤ΄ της παρούσας απόφασης .
Η.2. Για τους τυχόν επιλεγέντες πραγματοποιείται αυτεπάγγελτος έλεγχος μετά την πρόσληψη της γνησιότητας και
ορθότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών από τον οικείο Πλοηγικό Σταθμό.
Η.3. Η υπογραφή των αναθέσεων – προσλήψεων από τους Προϊσταμένους των Πλοηγικών Σταθμών πρέπει να
πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών από την έκδοση σχετικής ανακοίνωσης – πρόσκλησης από
τους Πλοηγικούς Σταθμούς.
Θ. Αμοιβή προσωπικού
Η αποζημίωση του έκτακτου ναυτικού προσωπικού όλων των ειδικοτήτων αποδίδεται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στις (ι) και (ια) αποφάσεις του προοιμίου της παρούσας, σε βάρος των πιστώσεων του Λογαριασμού
του Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας.
Ι. Λοιπές διατάξεις
Σε περίπτωση που η υπεύθυνη δήλωση ή οποιοδήποτε από τα υποβληθέντα εκ των υποψηφίων δικαιολογητικά
αποδειχθούν ως μη γνήσια ή μη ορθά ή παραποιημένα ή κατά οιονδήποτε τέτοιο τρόπο αποδειχθεί ότι οδήγησαν σε
πλάνη τα αποφασίζοντα όργανα, η σύμβαση του εν λόγω υποψηφίου λήγει αυτοδίκαια με διαπιστωτική πράξη του
αρμόδιου οργάνου και πέραν από τις όποιες ποινικές ή διοικητικές κυρώσεις και διαδικασίες έχει την υποχρέωση να
επιστρέψει την όποια απολαβή/ αποζημίωση έλαβε στο Λογαριασμό του Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας.
3. Το έκτακτο ναυτικό προσωπικό ασφαλίζεται στο Ν.Α.Τ..
4. Το προσληφθέν έκτακτο ναυτικό προσωπικό διέπεται ως προς τα καθήκοντα και τον τρόπο διεξαγωγής της
υπηρεσίας του από τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΟΗΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (Υ.Α. Αρ.
Μ8414.2/06/2014/27-10-2014 (ΦΕΚ 3211 Β΄/28-11-2014).
5. Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στους διαδικτυακούς τόπους του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος –
Ελληνικής Ακτοφυλακής (Α.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.) (www.hcg.gr) και του Υ.ΝΑ.Ν.Π. (ynanp.gr), στα καταστήματα των
Λιμενικών Τμημάτων του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, στα δημόσια καταστήματα των Δήμων Πειραιά,
Περάματος, Κερατσινίου – Δραπετσώνας , Κ.Ε.Π. Πειραιά, Γ.Ε.Ν.Ε. Πειραιά, Α΄ Τελωνείο Πειραιά, Ο.Λ.Π. Α.Ε. και
Π.Ν.Ο. .
O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Π.Σ.Π.

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DESPOINA VENETIKAKI
Ημερομηνία: 2021.12.13 13:44:12 EET
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Τόπος: ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Πλοίαρχος Λ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Ιωάννης
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ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
1.ΚΛΠ/ΓΡ. Κου ΛΙΜΕΝΑΡΧΗ
2.ΚΛΠ/ ΓΡ. Κου ΥΠΟΛΙΜΕΝΑΡΧΗ
3.ΚΛΠ/ΓΡ. ΠΛΟΗΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
1.ΥΝΑΝΠ/ Γρ. κου Υπουργού
2.ΥΝΑΝΠ/ Γρ. κου Γ.Γ
3.ΥΝΑΝΠ/ Γρ. κου ΓΓΛΛΠΝΕ
4.ΥΝΑΝΠ/Γρ. ΜΜΕ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
5.ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΓΔΛΛΠΝΕ/ΔΠΥ/ΤΜ. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
6.ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΓΔΛΛΠΝΕ/ΔΠΥ/ΤΜ. ΟΙΚΟΝ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ
ο
7.ΥΝΑΝΠ/ΔΔΥ 1
8.ΚΛΠ/ΑΠΑΝΤΑ Λ/Τ
9.ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
10.ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
11.ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
12. Κ.Ε.Π. ΠΕΙΡΑΙΑ
13. Γ.Ε.Ν.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
14. Α΄ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
15. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε.
16.ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
1.ΚΛΠ/ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
2.ΚΛΠ/ΑΦ

6

ΑΔΑ: 92ΖΖ4653ΠΩ-Η5Τ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΑΙΤΗΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΟ: ………………………………………………………...…..
ΟΝΟΜΑ:............................................................. .
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: .................................................. .

ΠΡΟΣ: Κ.Λ.Π./ ΠΛΟΗΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΘΕΜΑ: Συμμετοχή στη διαδικασία για
πρόσληψη έκτακτου ναυτικού
προσωπικού στον Π. Σ. Πειραιά με σχέση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου
Χρόνου (ΙΔΟΧ) έτους 2021.

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ:…………………………………….…….
ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ………………………………….……….
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: …………………………………..………….……
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ……………………………………..…….
Α.Φ.Μ.: ...................................................................
ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ: ......................................................

Σας υποβάλλω συνημμένα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά
προκειμένου συμμετάσχω στη
διαδικασία επιλογής για την
πρόσληψη έκτακτου ναυτικού
προσωπικού, ειδικότητας
ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗ για χρονικό διάστημα
έως οκτώ (08) μήνες στον Πλοηγικό
Σταθμό Πειραιά.

ΑΔΤ: ………………………………………………………….………..

Πειραιάς, ….…/12/2021

ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:………………………….………………..…..

Ο Αιτών/ Η Αιτούσα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ..........................................................
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: . ........................................................ .
EMAIL: ………………………………………………………………..

(υπογραφή)

Α.Μ.Κ.Α.: …………………………………………………..……….
ΑΡ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ (ΜΕΘ):…………………….
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ:
1.Φωτ/φο Ναυτικού Φυλλαδίου σε ισχύ.
2.Φωτ/φο Αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας σε ισχύ (΄Αδεια Ναύτου) .
3.Βεβαίωση ΓΕΝΕ όταν αφορά άνεργο ναυτικό.
4.Πιστοποιητικό θαλάσσιας υπηρεσίας από την Υπηρεσία Ναυτικών Μητρώων του ΥΝΑΝΠ
ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Ναυτικού Φυλλαδίου, από τα οποία προκύπτει η θαλάσσια
υπηρεσία σε πλοία μετά την κτήση της Άδειας Ναύτου Ε.Ν..
5.Υπεύθυνη Δήλωση (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. Α.3. του
Κεφαλαίου Α΄ της παρούσας θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
6.Αντίγραφο πρόσφατου ποινικού μητρώου..
7.Βεβαίωση από τη Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας του Υπουργείου Ναυτιλίας Νησιωτικής Πολιτικής περί μη επιβολής πειθαρχικής
ποινής από αυτά ή ύπαρξης εκκρεμούς υπόθεσης σε αυτά που τους αφορά.
8.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
9. Πιστοποιητικό εντοπιότητας ή βεβαίωση μονίμου κατοικίας.
10. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου από δημόσια αρχή.
11. α) Για τους εν ενεργεία ναυτικούς: Κάρτα υγείας (Ιατρικό Πιστοποιητικό προς ναυτολόγηση) σε ισχύ.
β) Για τους συνταξιούχους: Γνωμάτευση έκδοσης εντός του 2021 Δημοσίου Νοσοκομείου με την οποία
βεβαιώνεται η υγεία και η αρτιμέλεια του υποψηφίου. Η γνωμάτευση θα πρέπει να περιλαμβάνει
υποχρεωτικά εξέταση από καρδιολόγο, παθολόγο και οφθαλμίατρο.
12. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

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):
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:
ΤΚ:
Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):
(Εmail):
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
1.Είμαι Έλληνας πολίτης.
2.Είμαι άντρας υποψήφιος και έχω ολοκληρώσει τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις.
3.Α)Δεν έχω καταδικαστεί για ειδικά ναυτικά αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 205 έως και 239 του Ν.187/1973 «Περί Κώδικα Δημοσίου
Ναυτικού Δικαίου» (Α΄261).
Β)Δεν μου έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή από τα Πειθαρχικά Συμβούλια Εμπορικού Ναυτικού (ΠΣΕΝ) ή να εκκρεμεί υπόθεση σε αυτό που με αφορά.
Γ)Δεν έχω καταδικαστεί σε οποιαδήποτε βαθμό (1) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης κακουργήματος σε οποιαδήποτε ποινή, (2) για τέλεση ή απόπειρα
τέλεσης των αδικημάτων: ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολής του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, προσβολής κατά της πολιτειακής εξουσίας, προσβολή κατά
της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξης, κιβδηλείας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης,
ανθρωποκτονίας (εκτός της προερχόμενης από αμέλεια), επαιτείας, αλητείας, καταπίεσης, περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, παράνομης αλιείας,
κλοπής, υπεξαίρεσης( κοινής και στην Υπηρεσία), εκβίασης, απάτης, πλαστογραφίας, δωροδοκίας ή δωροληψίας, απιστίας περί την Υπηρεσία, παράβασης
καθήκοντος, συκοφαντικής δυσφήμησης, οποιουδήποτε κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, (3) για τέλεση
ή απόπειρα τέλεσης οποιουδήποτε άλλου ποινικού αδικήματος σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών.
Δ) Δεν διώκομαι ως φυγόποινος ή φυγόδικος για τα αδικήματα της περ. Γ΄.
Ε) Δεν έχων στερηθεί τα πολιτικά μου δικαιώματα έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για την στέρηση τους.
4. Είμαι σωματικά και πνευματικά υγιείς .
Ημερομηνία:

……-12-2021
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.
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