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ANAΚqΙNΩΣH
Α. Τo Κ6vτφ Ezπμ6ρφωor16 Στελε1iυν EμπoρικoιlNαυπκo6 / Mη1αvικcοv ηg Γεvι1cη6 Γραμματεiαq
Nαυτιλiαg και Αοφιiλειαg Nαυoιπλotα6 τoυ Yπoυργεtoυ Θαλαooir,rν YπoΘθoεωv, Ν{ο.ωv και Αλιεiαq
προτiθεται vα πρooλd,βει για ηv κ0λυγη των αναγκ6v τoυ εκzταιδευπκo6 €τoυq 20l1.20L2
ωρoμio,Θωυq καΘηγητ6ξ των παρακ6τω ειδικoητων, α0μφωνα με τξ διατιiξεη τoυ N.2026/92, τoυ
π'δ.6311974 και τoυ εγκριπκoΦ Φμα Ω,Π: ι3L325/05-20Ιι και Ω.Π : 09133ιl06.20L1
Y. Θ.Y.Ν.ΑΛ./ΓΔΔY/ΔΠΠ.2o .

M61ρι πεvτε (05) Mη1ανικoΦq A,τιiξηq Ε.N, και ελλεiψει αυτcbν (02)Μηx!yoυq.Mη1/κoυq.
M61ρι δυo (Ο2) Mη1ανoλ6γoυq Mη1αvικoιig.
M61ρι δ6o (02) FΙVγoυq.Mηγ/κo$q.
,Evαν (01) Π E Πληροφoριlq€ κι ελλεtψει πτυ1ιoιi1o Mαθηματικ6 { Φυoικ6.

-5 
Σ ,Eναν (01) Noμικ6 για τo μιiθημα Nαυπκ6 Δtκαιo'/ Σ ,Eναν (01) Aγγλικηq Φιλoλoγ{αq,

FΙ πρoκληΘεloα δαπ&vη των ωρoμioΘιωv εκπαιδευτικcbν πoυ Θα πρooληφθofν εivαι επιλ6ξιμη για
συγχρηματoδ6ηoη απ6 ην Eυρωπα.iκη,Eνωoη oτo πλαioιo του Eπι1ειρηoιακo6 πρoγρ&μματog
< Avdπτυξη Avθρrbπινου Δυvαμικof) EΣΠA 2007-2013.

B. Tα κατ0,πεptτwωοη πρoο6ντα των υπoγηφiων εκπαιδευτικcΙrν εiναι τ,ακ6λoυΘα:

1..Δiπλωμα η Kατ6λληλo Πιoτoπoιητικ6 Mη1ανικo$ Α,τ6ξηq E.N.
2.Tpιετt1(03) τoυλdχιστoν Θαλ&ooια υηρεoiα oην ειδικ6ητα τoυ Mη1ανικoιi Α, τ6,ξη9 E.N η

εηoια τoυλ&1ιoτoν διδακτΦ πεiρα, βεβαιoιiμενη κατ&λληλα για τo μιiΘημα πoυ πρ6κειται να

διδdξει και
3.Eιδικ6g Γνiooειq πρooιδι6ζoυσεζ πρoζ τα διδαακ6μεvα μαΘηματα κdΘε ειδικ6ηταq, κατdλληλα

βεβαιoriμενε6 με απoδεικτικ6.

YπoΨηφιo ι λo ιπΦγ μαθημ&τωv :

1.Δiπλωμαη ΙIτυaiο ΑEΙ
2.Tpιετt1(03) επαγγελματικη πρoiizηρεotα η εηoια τoυλιi1ιoτον διδακτιΦ πεiρα βεβαιotiμενη

κατΦλληλα για τo μ*,θημα πoυ πρ6κειται να διδιiξει καθrb6 και
3.ειδικ6q yvrboειq πρoοιδιιiζoυσεζ πρoζ τα διδαακ6μεvα στo Kεvτρo μαΘηματα κ&θε ειδικ6ηταζ

κατd,λλτ1λα βεβαιοιiμενεζ με απoδεικτικ&.

oι κd,τo26oι Διπλiοματo5 η Πτυfoυ Παvεπoημioυ αλλoδαπt1gπρ6πειvα πρoσκoμiο,oυν ιοoτιμiα _

αναγvcbριoη απ6 τo ΔοATΑΠ (πρωην ΔΙKΑTΣA).
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.oλoι οι τh}ωι πιστoπoητικdlγ και βεβαιcυoεωv ηg αλλoδαlι{t, πoυ επικαλotiνται oι υπoψfφιoι
τιpf,τεεινσ. εiναι επιlαlρωμ6voι και επioημα μεταφρασμεvoι oην Eλhηνικη γλ.cυooα απ6 αρμ6δια κατιi
ν6μo Aρ2gη.

Yπoψξφωι πoυ κατ61oυν Θαλdααια { επαγγελματικη πρoiilηρεoiα (κατd περiπτωη) και
δδακπκf πρoiiηρεoiα, θα αξιoλογoιiνται β6οει τoυ αθρoioματos θαλιiooιαg f1επαyγεΧματικηg και
διδακτικξ g πρoiilηρεoiαq τoυ g.

Σπg βεβαιcυoειg διδακτικηg πεiραg θα αναγριiφoνται τα διδακτικιi 6η και oι cορεq δδαακαλiα6
αvd εκπαιδευτικ6 6τo6.

H επαγγ *ματικι{ δραaτηρι6T1τo, 6που αυτι{ απαιτεdται, απoδεικvf εται:

α. Για τoυζ μιoθωτoιiq τoυ Δημ6oωυ τoμ6α:
,oταν 

η εργαoiα 61ει παραo1εΘεi oε υηρεoiεq τoυ Δημoo{oυ, σε N.Π.Δ.Δ., oTA πρci:τoυ και
δε6τερου βαθμo6, oε N.Π.Ι.Δ. τoυ Δημooioυ τομ€α η6 παρ.l τoυ ιiρΘρoυ 14 τoυ N.2190/1994,6πωq
ιoβει η oε φoρεξ ηg παρ.3 τoυ &ρΘρoυ 1 του N.2527/|997 η oε υπt,1ρεoiεg Δημοoioυ 1αραlcττ!ρα ηζ
αλλοδαπτ]6, απαιτeiται μ6vο βεβαtωση τoυ αντ{oτoι1oυ φoρ6α απ6 ην oπotα vα πρoκι1zπει τo εiδog

η6 εργαoiαq πoυ παραο266θηκε κα1η 2φovικη διfpκεια η6 παρo2gη6 ηg i δικαoτικξ απ6φααη απ6

ηv oπo{α vα πρoκ0rπει το εiδoq ηξ παρασχεΘε{oα6 εργαoiαg και η χJDoνικfi δι&ρκεlα ηg παρo2gηg

ηξ.

β. Για τoυg μιoΘωτo6ξ τoυ Ιδιωτικori τoμ6α:
i. Mε βεβαiωαη τoυ oικεioυ αο,φαλιoτικori φoρ6α μα τo εtδoq ηg εργαoiαg πoυ παραo16θηκε

και ην χρoνl'crl δι6ρκεια6 η6 παρo1ηq ηt. Aν απ6 ην βεβαiωση τoυ αoφαλιoτικori φoρ6α δw
πρoκ6πτει τo εiδοg ηg παρασχεΘεioαg εργαοiαg, απαιτεiται:

ο Bεβαiωoη τoυ oικε{oυ αoφαλιατικori φoρ6α oην oπoiα να αναγριiφεται η διιiρrcεια ηg
αoφιiλιoη5 τoυ υπo\ηφtoυ και

. Bεβαiωαη τoυ εργoδ6η για τo εiδo6 και ην χρoνιtq διιiρκεια η6 απαo16ληαηg και υπεriθυνη
δηλωo.η τoυ υπoΨηφioυ, κατιi τo ιiρθρo 8 του N.1599/Ι986' oην oπoiα vα δηλrbνεται o εργoδ6fl1ζ, τo
εiδog και η χρoνιtcη διdρκεια ηq απαo16ληΦg τoυ. Eιiν δεv υφioταται πλ6oν o εργoδ6η9 αρκεi η
πρoαναφερ6μεvη βεβαiωoη τoυ οικεiου αoφαλιoτικoιi φoρ6α και υπειiΘυνη δηλωoη τoυ υπoψηφioυ.

ii. Mε δικαoτικi απ6φαoη απ6 ην oπoiα vα πρoκδπτει τo εiδog παραo.1εΘεio,αg εργαοtαζ και η
χρovιΚη διιiρκεια ηg παρoμq η6.

γ. Για τoυt ελεriθερoυt επαγγελματiεE:
i' Mε βεβαtωoη τoυ oικεioυ αoφαλιατικo6 φoρ6α oην oπoiα αναγρd,φεται η διdρκεια ηζ

ααφdλιoηg τoυ.
ii. Mε υπε6θυνη δηλωoη, Kατd, τo d,ρθρo 8 τoυ N,1599/1986, 6τι εξετθλεo.ε oυγκεκριμ6νεq

εργαoiεg, μελετεq και 6ργα o1ετικ& με το αvτικεiμεvo ηq εμπειρiαq και
iii. Yπoβoλη μια6 τoυλιiμoτoν ο1ετικηq ο.υμβαoηq η δελτiα παpoγfg υzηρεο.ιrbv πoυ καλιiπτουν

εvδεικτικcbg η διιiρκεια ηq εμπειρiαg.

Για 6λεq τq παpαπd,νω περιπτιboεη 6ταν sτεkαι εξειδικευμ6νη εμπειρiα, πpθπει απ6 τα
αvτioτoι1α παραπd.νω δικαιολoγητικ6 vα πρoκbπτει η ζητο6μεvη εξειδικευμ6νη εμπειρiα.

Γ' ΑΙΙΑΡΑΙTHTA ΔΙΚAΙoΛoΓΙΙTΙΙ{4

1. Αiηη αυμμετομg
2. Eπικυρωμwo φωτoαvτiγραφo των δrio 6ψεων ηζ αστυvoμικηq ταυτ6ητoq.
3. Tiτλoι οπoυδcυν και απoδεικτικιi εξεrδικευμ6νων γvrboεων κατιi περiπτωση.
4. Απoδεικτικ& επαγγ λματικηg πρoδπr1ρεοiαq κατ& περfπτωoη.
5. Erπκυρωμwo φωτoαντiγραφo Nαυτικori Φυλλαδtου, προκειμ6νoυ για εv εvεργεiα Ναυτικofq

<αελiδεq με οτoι1ε{α ναυτικo6 και τελa.lταiα απ6λυoη>.
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6. Πιoτοπoητικ6 θvταξηg oτo Mητρcυo EκπαιδευτΦν Eηλfκων (EΚEΙIΙΣ). oι υπoφηφωι θαπptπει vα εivαι εvταγμ6νοι oτo Mητρcοo Πιατoπoιημ6vωv Eιcτrαιδευτiοv Eηλiκων 

"o,,ε.κErπ:(ηλεκτρovιη διε6θυvο.η-.yημgΦΦ,gΙ) Φμφωνα i" "ε διατdξειE ηξ υπ, αριΘμ. 3/20a6 (ΦEK
1700Β12006) KYΑ των Yπoυργdlv oικovoμiαg και oικovoμικdlν *., e"λ'xοληa;;i;;;η;
Πρoο.ταoiη πoυ τρoπoπoι{θηκε με ηγ υπ, αρiθμ.l 13172/2005 (ΦEK1593B fiιoηoλοφoη 6μo*. 

.'

. Σην περiπτωη πoυ κατ& ηv ημερομηviα υπoβoληg τcυv δικαιoλoητικcυν oι υπo,ηφ.ωι δεv
ξrgγ: λιiβει απ6 τ9 Eθvικ6 Kιfvτρo lπoτoπofi,1oηg αυνε1ζ6μεηξ δπαψελματη6 καταρτιηg
(FKEΙtrΣ) ην tnιταξ\ τ0υ6, στo Mητρcυo Πιοτoπoημεvων.Liπωδευτωv εvηιiκων, δλ optλ:- io
δικαιoλoγητικιi τoυg, να πρoσκoμiooυv ην αηση.oυμμετοfiζ τoυξ *o * λογω Κεvτρo. Σην
περιπτωoη πoυ δεv Θα 61ει εκδοΘεi η ανωτ€ρω πιοτοπoiηoη μζlφ' 

"ηu 
6κδoη τoυ Πρακτικoιi ηgTριμελoιiq Επupoπfiq επιλoγ{5, η πρ6oξγη 

'oυ υπoγηφioυ Θα εiναι υπ6 αiρεη και θα
πPαyματoτtoιηΘεi μ6vo με ηv πρoiiπ6θεη ηq 6κδooη9 ηq ο,2gεπηg zπoτoποtησηg καιπρoακ6μιη9
η€ σηv Ylηρεαiα, τo αpγ6τερo μ6μιι 5 ημ6ρε6 μετd ηv €vαρξη τδν μαθηματων. rια ηv πιηbωοη
των προδπoΘ6oεωv ηζ παρ. (6) τoυ παρ6vτοE μριμvιi τo ΚEΣEN.

7. Y.zιειiθυη δ{λωαη τoυ dρΘρoυ 8 N. Ι599186 oην oπotα o υπoψηφιoq Θα αναφ6ρει:
α) Edv ε{vαι αυvταξιo$2gog και απ6 πoιο φoρ€α λαμβιivει oιlνταξη fr.εαv ειvαι 

"ργλ66μ*o6 
*o,

πoυ απασχo)'εhαι.
β) Edrv 61ει εκπ\ρdroει τη oτρατιωπκ69 του υπoχoεcooεη i1€7ειατtα}ιλ,αγε1v6μιμα αlt,6 ωτ6q,

6τι δεv €1ει ηρυ1Θε{ αvυπ6τακτο€ και δεv €1ει καταδικαoτεi τελεαdiκα για λιπoταξiα καΘcilg *o, 
"ooτoιμiα τoυ στρατoλογικoΦ γραφεioυ oτo οπoiο υπaγεται.

γ) Eιiv 61ει καταδικαoτεi μα κακo6ρημα και για oπoιαδηπoτε κλoπιi, υπεξαiρεoη (κoιv{ w
υηρεo.iα), ατεd'τη' εκQiαoη, πλαoτoγραφ7α, ατnaτiα διηγ6ρου, δωρoδoκfα, καταπtiο,η, απιoαα περtτη Yηρεoiα, παριiβαoη καθηκovτog καθ, υπoτρoτη, oυκoφαvτικη δυο'φημιoη, καΘdl6 *λ,
oπoιοδηπoτε 6γκλημα κατιi η6 γεvεηoιαg ελευθερiαg η oικovoμικη6 εκμετ&λλuuoηs ηg γεvεdoιαg
ζωηq και δεv 61ει λ6γω καταδiη6 oτερηΘεi τα πoλιτικ& τoυ δικαιdlμo"λ, 6o", και αν 61ει ληξει o
{P6γoq πoυ oρioηκε για oτ6ρηoη _ 6π δεv εiναι υπ6δικo9 και δεv 6γει παραπεμφΘεi με.iελεoδικο
βoιiλευμα για κακoιiργημα η πλημμ6λημα ηξ πρoηγoriμεvηg περiπτδoηg, 6oτω και αν τo αδfκημα
παραγριiφηκε - 6τι δεv 61εl, λ6γω καταδiηq oτερηΘεi τα πoλιτικi τoυ δικλιrbματα και για 6oo pδ,o
διαρκεiη ο.τ€ρηη αυτη και δεv τελεiυπ6 δικαoτικη αυμπαρ6οταοη .

δ) 
.oτι δεv εμπiπτει στιξ ατcαyορειπκ6g διατιiξειg τoυ N.1236 /82 πεpiπoλυθεαiαq, καΘrb6 και

oε αυτ6q τoυ ιiρθρoυ 35 τoυ N.3528/07'
oι υπoΨηφιoι πρ€πει :

α) Nα εiναι,Eλληvεqπo}"ιτεqη πoλiτε6 τωv κρατiυν μελcυν ηq Eυρωπα.dκηg,Eνωoηg. Για τoυq
τελευταioυq απαιτεiται και &ριoη 1,vcbη ηg Eλληvιη6 γλcbooαg, απoδεικvυ6μεvη με αντioτoι1o
πιστoπoιητικ6 τoυ Aριατoτελεioυ Παvεπιoημioυ Θεαoαλoviηζ. Λoιπoi Αλλoδαποi πoυ απoκτoιiv
τηv Eλληvικη ιΘαγwεια με πoλιτoγρ&φηο.η δεv μπoρo6v να πρδoληφθoriν πριν απ6 ην αυμπληρωoη
εν69 6τoυ9 απ6 ηv απ6κηαι] ηq.

β) Να μηv θ1oυv υπερβεi τo 64o θτoq ηg ηλικiαq τoυq.

Δ. Tρ6πο9 κατιiταξηq υπoψηφiων :

Yπoψr]φιoι πoυ ι41oυv θαλιiooια η επαγγελματικη και διδακτικη πρo$ηρεoiα, θα
αξιoλoγoιivται β&oει τoυ αθρoiο.ματoζ ηt θαλιiοoιαq η επαγγε}"ματικηζ και bιδακτικηq
πρo$ηρεoiαg τoυζ.
oι κιiτο19ι 1oυ κqrξ περιπ1;ωgη qπαιφliμεν9υ κατιiλ}Ιλοp π1ο,τoπo1ητικoΦ. Θα π.ρoη.γοri.vτα1 o.η
919,!'ικη 9qφ Φ rψ'Φμξιq l9ψ -qξφiqf!κρ!_ dyqξs τηs ΦδLκ6-ητιiι iρp+ iφv lsατο-1qγ ln1_-syJιω'oιLoρ
διπλiοματοq E.N. Eπi υπoγηφiων με τα αυτιi πρoo6ντα Θα δiδεται βαρ6ητα και οτo κoιvωvικ6
κριηριo ηg ανεργiαg. FΙ αvεργiα απoδεικvr5εται με πρ6oφαη βεβαiωαη τoυ ΓEΝE η τoυ oΑEΔ
(πoυ εivαι αρμ6διo6 πρoq τoriτo) κατιi περiπτωη η ημερoμηνiα 6κδooη9 ηg oπoiαg dεv Θα απ6γει
περιoodτερo απ6 πεvτε (05) εργιioιμεq ημερεζ απ6 ην ημερoμηvtα 6,oρξηq η6 πρoθεoμiαg
υπoβoξg των αιΦo,εωv. Aπoκλεiεται η απ6δεζη με υπoβολrj υπεtiθυvηq δτ]λωηg και κd,ρταξ
ανεργiα6.
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FΙ πρ6oξγη oυνταξιoι126ων επιτp6πεται μ6νoν εd,γ δεv επαρκoιiv oι λoιπoi υπoψf1φιoι 6λωv των

βαθμiδων.
tΙ παριiλλη\ απαo16\οη του iδιoυ υποψηφiου oε περιoo6τερεs ηt μiαg o1οληg ,η oπoiα

επomgbεται απ6 τo Y.Θ,Y.N.ΑΛ. εππρt'πεται μ6vo oε περιπτdrσεlξ πoυ δw επαρκoιiv oι υπoψηφιoι
σηv εV λδγω Σ1oλt1.

E. Aν απ6 τα,Γιστoπoιητικιi τoυq (αvτiγραφo πoιvικo6 μητρiυoυ Γεvικιlg 1ρr]oεωg και (oι ι1νδρεg)

Πιoτoπoητικ6 Στρατολoγiαq T6πoυ A), τα οπoiα ulτεπηy6Μω6 αναζητo6νται απ6 ηv Yπηρεoiα,
προκfπτoυv ατoι1εlα διαφoρετικ& απ6 αυτιi πoυ €1ει αρ1ικ& δηλdtoει o υπoψfφω6, στξν Yπειiθυη
Δ{λωη τoυ N.1599/88, δεv υπoγριiφεται η αυμβαη εργαoiα6 και πρooλαμβ&νεται o επ6μwo5 απ6

τoν αξιoλογικ6 πiνακα υπoι1ηφiων.

ΣT. ΠooΘεoμiα:
oι εvδιαφερ6μεvoι πρL"πει εvτ6g δ6κα (1Ο) ημερcον απ6 ην ημερoμηviα αvιiρηoηq ηq

παρo6αη6 να υπoβ6λλoυν στo K.E.Σ.E.N./]v1ΙDftNΙΚΩN (Φλ€μιγκ 43, Aγ.Ι. |ωη) αiηoη με τα

o1ετικd, δικαιολογητικd, και τα πρoβλεπ6μενα κατa'πεp1mωση,πστoπoητικd,, βεβαι/υαεη κ.λ.π.

Z. Γιn' πληρoφορi,εg αvαφoρικd με ην ε,yγρα;η oτο Mητρdlo Πιoτoπoημfvωv Eκrεαιδευτcοv

Eηλiκωv τδυ EΚEΙΠΣ, oι εvδπφερ6μεvoι vα απalθιivoνταt στα ηλ6φωνα : 2|013403256'3403200.η

oηv ηλεκτρoνιη διειiΘυναη rryww.Ekepis. gr.

H. Eπικoινωνdα:

-Γ; 
περιoo6τερεq πληρoφoρiεg oι εvδιαφερ6μεvoι μπoρo6v να απευΘt1νoνται στα ηλ6φωνα:

2|0l4s20715 . 482385314 (εaωτ.ι216) κατιi τιq εργιftοιμεg ημ6ρεq και cΙrρεg, καΘcοg επfoηg και σην
ηλεκτρoνικι] διε6θυνoη lvww.yΘn, gr.

o ΔIoΙΚΙΙTΙιΣ.

tΙΛοΙΑPxoΣ Λ.Σ ΚAΛoΓEΙTΩN ΣTAMATΙOΣ
ΑκριBdg
Ιιοαv. P6vτnEAγ

ο, αμεvog Ι- εiαg ΚΕΣΕΝ/M.
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