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                                                                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
         Για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ  ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι∆ΟΧ) για πρόσληψη 
εκτάκτου ναυτικού  προσωπικού Πλοηγικού Σταθµού Κέρκυρας . 
 
                                            Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
 
Έχοντας υπόψη : 

1 Τις διατάξεις. 

α) του Νόµου 3142/55 (ΦΕΚ43 Α΄) “ΠΕΡΙ ΠΛΟΗΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ’’ και ειδικότερα του άρθρου 11 παρ. 2  όπως αυτό 

συµπληρώθηκε και ισχύει µε την παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν 3709/2008 (ΦΕΚ 213 Α΄). 

β) του Ν.2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης  

(Α΄28) (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ άρθρο 14 παρ.2 περίπτωση ι)» 

γ) του Ν. 2690/1999 «Κώδικας ∆ιοικητικής διαδικασίας» (Α΄45) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

δ) του άρθρου ενάτου του Ν.4057/2012 «Πειθαρχικό ∆ίκαιο ∆ηµόσιων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπάλληλων Και 

Υπάλληλων Νοµικών Προσώπων ∆ηµόσιου ∆ικαίου » (ΦΕΚ Α’54) 

ε) της Π.Σ.Υ 33/2006 «Αναστολή διορισµών και Προσλήψεων στο ∆ηµόσιο» (Α’ 280) 

στ) του Β.∆. ΤΗΣ 28 Ιαν./26 Φεβ.1958 (Αναδ. 29 Μαρτίου 1958) «Περ’ι Εκτελέσεως του Ν. 3142/1995 περί Πλοηγικής 

Υπηρεσίας» (Α’ 61)  

ζ) του  Π.∆ 175/2002 «Οργανισµός , διάρθρωση και λειτουργίας της Γενικής Γραµµατείας Λιµένων και Λιµενικής 

Πολιτικής » (Α’ 158)  

η) του  Αρθρ. 5 Π.∆ 85/2012 «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων , Μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών» όπως 

αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Π.∆ 94/12 (Α’ 149) και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του Π.∆ 98/12 (Α’ 160). 

θ) του Π.∆ 119/2013 «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνηση, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών» (Α΄ 153) 

2. Την αριθµ. ∆ΙΠΠ/Φ.ΕΓΚ.5/10343/29-05-2014 Απόφαση της επιτροπής της Π.Υ.Σ 33/2006 , η οποία διαβιβάσθηκε µε 

την αριθµ. πρωτ. 5114.04/209/2014/30-05-2014 έγγραφο ΥΝΑ/Γ∆∆Υ/∆ΠΠ 1Ο  

3. Την αριθµ. 15/2015 Γνωµοδότηση του Συµβουλίου Πλοηγικής υπηρεσίας   

4.Την αριθµ. πρωτ. 8412.2/68/2014/16-06-2014 Απόφαση Έγκρισης Πίστωσης ΥΝΑ/ΓΓΛΛΠΝΕ/Π.Υ   2Ο  

5. Την αριθµ.πρωτ.: 2860.10-14/49516/28-12-2015 Απόφαση Έγκρισης Πίστωσης  ΥΝΑΝΠ/Γ∆ΟΥ/ΑΤΟ∆ΠΥ  

6.Την αριθµ.πρωτ.:3140.21/32169/03-05-2018 Α∆Α: 66ΡΗ4653ΠΩ-2ΑΥ Απόφαση κ. 

ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ/Γ∆ΛΛΠΝΕ/∆ΠΥ Α΄.                         
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                                                                                    ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
                                                                                =============== 
 

1. Την πρόσληψη εκτάκτου ναυτικού προσωπικού  για στελέχωση των  πλοηγίδων Π. Σ Κέρκυρας. Η πρόσληψη του 

ανωτέρω προσωπικού θα είναι µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου  ορισµένου χρόνου (Ι∆ΟΧ)  για χρονικό 

διάστηµα  έως οκτώ  (8) µήνες που θα καλύψει έκτακτες Υπηρεσιακές ανάγκες στον Πλοηγικό Σταθµό Κέρκυρας που 

εδρεύει στη Κέρκυρα και συγκεκριµένα των εξής ανά υπηρεσία, έδρα ειδικότητα, διάρκεια σύµβασης και αριθµού 

ατόµων (όπως ΠΙΝΑΚΑΣ Α’) µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα γενικά και τυπικά προσόντα και κριτήρια (όπως ΠΙΝΑΚΕΣ 

Β’ και Γ’) 

 

     ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε∆ΡΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ  ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ  

ΠΛΟΗΓΙΚΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ  

ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ 

ΠΛΟΗΓΙ∆ΩΝ  

    ΟΚΤΩ 

(8) ΜΗΝΕΣ 

 

ΕΝΑΣ (01) 

ΠΛΟΗΓΙΚΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ  

ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΗΧΑΝΟ∆ΗΓΩΝ 

ΠΛΟΗΓΙ∆ΩΝ  

    ΟΚΤΩ 

(8) ΜΗΝΕΣ 

 

ΕΝΑΣ (01) 

                                                                                

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                          ΠΙΝΑΚΑΣ  Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ   

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ  ΤΥΠΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά ειδικότητα / θέση) 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ 

ΠΛΟΗΓΙ∆ΩΝ  

Πτυχίο Κυβερνήτη Α’ Τάξεως  

 

 ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από Υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) 

 

Πτυχίο Κυβερνήτη Β’ τάξεως  

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από Υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) 

 

1.  Πτυχίο Κυβερνήτη Γ’ Τάξεως  

  
 (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από Υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) 
 

2. Πτυχίο Ναύκληρου  

  

ΜΗΧΑΝΟ∆ΗΓΩΝ 

ΠΛΟΗΓΙ∆ΩΝ  

Πτυχίο Μηχανοδηγού Β’ Τάξεως  ή  ανώτερα αυτού  

 
                            ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΛΟΙΠΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ  
 

Από τους Υποψηφίους µε τα προσόντα των Α’ και Β’ ΠΙΝΑΚΩΝ θα προηγούνται οι άνεργοι και σε περίπτωση υποβολής άνω της 

µίας αιτήσεως από ανέργους ναυτικούς θα προηγηθεί αυτός που κατέχει ανώτερο Πτυχίο και σε περίπτωση κατοχής Πτυχίου ίδιας 

κατηγορίας, θα προηγηθεί αυτός  που διαθέτει το µεγαλύτερο χρόνο   
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2.Οι υποψήφιοι πρέπει : 

α) Να είναι Έλληνες πολίτες .Για όσους έχουν αποκτήσει την Ελληνική ιθαγένεια µε πολιτογράφηση πρέπει να έχει 
παρέλθει ένα (1) τουλάχιστον έτος από την απόκτηση της µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας υποβολής 
αιτήσεων. 
Εξαίρεση :∆ικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης .Για τους πολίτες αυτούς 
απαιτείται  η γνώση της Ελληνική γλώσσας σε βαθµό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικίου κλάδου , η 
οποία αποδεικνύεται µε Πιστοποιητικό Ελληνοµάθειας (Ν.2413/96 άρθρο 10) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής 
γλώσσας ή µε αντίστοιχο πιστοποιητικού του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική αίτηση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο της 
Ελληνικής Γλώσσας. 
β)  Προκειµένου για άρρενες υποψηφίους , να έχουν τακτοποιήσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις . 

γ) Να µην έχουν καταδικαστεί για ειδικά ναυτικά αδικήµατα που αναφέρονται στα άρθρα 205 έως και 239 του Ν.∆ 
187/1973  «ΠΕΡΙ ΚΩ∆ΙΚΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ». 

δ)  Να µην τους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή από το ΑΣΝΑ, η να εκκρεµεί υπόθεση σε αυτό , που τους αφορά.  

ε) Να µην έχουν καταδικαστεί σε οποιοδήποτε βαθµό (1) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης κακουργήµατος σε 
οποιαδήποτε ποινή ,(2) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης των αδικηµάτων : ανυποταξίας , λιποταξίας προσβολής της 
πολιτειακής εξουσίας, προσβολή κατά της ελεύθερης άσκησης  των πολιτικών δικαιωµάτων, παραχάραξης, κιβδηλείας 
, ψευδορκίας , ψευδούς κατά µήνυσης , ψευδούς ανωµοτί κατάθεσης , ανθρωποκτονίας (εκτός της προερχόµενης από 
αµέλεια) , επαιτείας, αλητείας ,καταπίεσης, περί ναρκωτικών ,λαθρεµπορίας ,παράνοµης δωροληψίας , απιστίας περί 
την Υπηρεσία , παράβαση καθήκοντος , συκοφαντικής  δυσφήµησης  , οποιουδήποτε κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
οικονοµικής εκµετάλλευσης γενετήσιας ζωής ,(3) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης οποιουδήποτε άλλου εγκλήµατος από 
δόλο σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον  τριών (3) µηνών . 
στ) να µην διώκονται ως φυγόποινοι  η φυγόδικοι  για τα παραπάνω αδικήµατα. 

ζ) Να µην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωµάτων έστω και έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για την στέρηση 
τους  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Υπηρεσίας µετά την απόκτηση του απαιτούµενου προς πρόσληψη   προσόντος αποδεικνυόµενου από σχετικό πιστοποιητικό 

θαλάσσιας Υπηρεσίας . 

Η ανεργία  θα αποδεικνύεται µε πρόσφατη βεβαίωση του ΓΕΝΕ , η ηµεροµηνία έκδοσης της  οποίας δεν θα απέχει περισσότερο 

από πέντε (5)  εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία έναρξης  της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων. Αποκλείεται η απόδειξη 
µε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης η επίδειξης κάρτας ανεργίας . 

  
 

 
 
Η πρόσληψη συνταξιούχων επιτρέπεται µόνο στην περίπτωση που δεν επαρκούν οι λοιποί , κατά ειδικότητα,  
υποψήφιοι. 
 

 
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία όχι µεγαλύτερη των σαράντα πέντε (45) ετών .Αµφότεροι υποψήφιοι θα 
πρέπει να είναι αρτιµελείς, σωµατικά και πνευµατικά υγιείς . 
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3. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ   (όπως πίνακα Β’), των ιδιοτήτων τους και της 

εµπειρίας τους οφείλουν να προσκοµίσουν όλα τα απαιτούµενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά. 

Συγκεκριµένα: 

-Αίτηση (παρέχεται υπόδειγµα από υπηρεσία µας ) 

-Αντίγραφο ∆ιπλώµατος ή Πτυχίου σε ισχύ 

-Πρόσφατη βεβαίωση ΓΕΝΕ όταν αφορά σε άνεργο Ναυτικό . ∆εν γίνονται δεκτές Υ.∆. του Ν.1599/86 ή κάρτα 

ανεργίας  

-Πιστοποιητικό θαλάσσιας Υπηρεσίας  από την Υπηρεσία Ναυτικών Μητρώων του ΥΝΑ  ή από την Λιµενική Αρχή 

κατάθεσης ∆ικαιολογητικών  

-Υπεύθυνη δήλωση  στην οποία θα δηλώνει ότι είναι γνώστης της περιοχής του λιµένα Κέρκυρας ,των ευκολιών αυτού 

και των λοιπών τοπικών συνθηκών . 

-Φωτοτυπία ∆ελτίου  Αστυνοµικής ταυτότητας  (Προσφάτως επικυρωµένη)   

-Κάρτα υγείας σε ισχύ για τους εν ενεργεία Ναυτικούς και γνωµάτευση ∆ηµοσίου Νοσοκοµείου για τους 

συνταξιούχους , µε την οποία θα βεβαιώνεται η υγεία η σωµατική και πνευµατική αρτιµέλεια του ενδιαφεροµένου 

(όπως ΠΙΝΑΚΑΣ  Γ’)   

 
4.∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής  ,στην ιστοσελίδα του ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, στο κατάστηµα του  Κεντρικού Λιµεναρχείου Κέρκυρας ,στα κτίρια:  Γρ.  3ου   

ΠΕ.∆Ι.Λ.Σ.-ΕΛ-ΑΚΤ,  ∆ήµου Κέρκυρας, Αστυνοµικής δ/νσης Κέρκυρας, Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κέρκυρας 

,Λιµενικού Σταθµού : Λευκίµµης ,Παξών, Οθωνών  και Α΄ Λ/Τ  Παλαιοκαστρίτσας 
 
5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ            

 

Οι έχοντες τα παραπάνω προσόντα δύναται να υποβάλουν αίτηση µε τα σχετικά δικαιολογητικά αυτοπροσώπως , είτε 

µε νοµίµως εξουσιοδοτηµένο προς τούτο άτοµο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από 

δηµόσια αρχή, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και από 09:30 έως 14:00 , ή ταχυδροµικώς µε συστηµένη επιστολή στα 

γραφεία της Υπηρεσίας µας , στην ακόλουθη διεύθυνση : 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΠΛΟΗΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Ν. ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Τ.Κ 49100   ΚΕΡΚΥΡΑ έως 

και την 23-05-2017 ηµέρα Τετάρτη. 
 
 
                                                                                                
                                                                                                     Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ     
 
 
                                                                          

                                                                    ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
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 ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/∆H∆ΕΠ. 

2. Γρ. 3ΟΥ   ΠΕ∆ΙΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. 

  

 

 

 

 

 

 
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. ΥΝΑΝΠ/∆∆Υ 1ο   

2. ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ/Γ∆ΛΛΠΝΕ/∆ΠΥ Α΄  

3.Λ/Σ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ 

4.Λ/Σ ΠΑΞΩΝ  

5.Λ/Σ ΟΘΩΝΩΝ 

6.Α΄ Λ/Τ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ  

7.∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

8.ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

9.∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
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                                                            ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

                                                       ΑΙΤΗΣΗ  
 
ΕΠΩΝΥΜΟ……………………………..                            ΠΡΟΣ: ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ  
ΟΝΟΜΑ…………………………………         ΚΕΡΚΥΡΑΣ/ ΠΛΟΗΓΙΚΟ 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ……………….. …...         ΣΤΑΘΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ   
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ……………………. 
ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ………………………. 
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ………………….                                 Σας υποβάλω συνηµµένα τα       
∆/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ……………………                                απαιτούµενα δικαιολογητικά και         
ΑΦΜ……………………………………                                 παρακαλώ για τον έλεγχο τους   
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ∆ΟΥ………………………                                  προκειµένου   να συµµετάσχω στην   
Α∆Τ……………………………………                                  διαδικασία επιλογής για την πρόσληψη  
ΕΚ∆ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ…………………….                                  εκτάκτου ναυτικού προσωπικού  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ…………………………                                  ειδικότητας ……………….

1
 για χρονικό  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ………………………….                                  διάστηµα έως οκτώ (08) µήνες στον  
                                                                                           Πλοηγικό Σταθµό Κέρκυρας  

       Κέρκυρα………………………2018 
 
 
 
 
 
         Ο/Η αιτών/ούσα 
 
 …………………………….  
 
ΘΕΜΑ: Συµµετοχή στην διαδικασία για  
             πρόσληψη εκτάκτου ναυτικού  
             προσωπικού µε σχέση εργασίας    
             ιδιωτικού δικαίου ορισµένου  
             χρόνου (Ι∆ΟΧ) έτους 2018 
 
 
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ  
 
-Αίτηση  
-φωτ/φο εν ισχύ Ν. φυλλαδίου (για τους εν ενεργεία) 
-Φωτ/φο διπλώµατος , άδειας κ.λ.π.                                                                            Ο∆ΗΓΙΕΣ  
-Πρόσφατη Βεβαίωση ΓΕΝΕ , όταν αφορά άνεργο ναυτικό  1. Συµπληρώνεται η ειδικότητα   
-Πιστοποιητικό θαλάσσιας Υπηρεσίας από Υπηρεσία                                               ανάλογα    
  Ναυτικών Μητρώων του ΥΝΑ ή από Λιµενική Αρχή.                                            2. ∆ήλωση ενδ/νου ότι πληροί  
-
2
Υπεύθυνη δήλωση σύµφωνα µε την παράγραφο 2 της                                           τις προϋποθέσεις της παραγράφου 

  ανακοίνωσης                                                                                      
-φωτοαντίγραφο Αστυνοµικού ∆ελτίου Ταυτότητας                                                          
-Γνωµάτευση ∆ηµόσιου Νοσοκοµείου ή εν ισχύ κάρτα υγείας  
-∆ύο πρόσφατες φωτογραφίες τύπου ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ       
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