
 

 

 

 

                                                                                                                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Ρόδος,               08-05-2018 

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ NAYΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ                                                                                      Αρ. Πρωτ.: 2860.13/03/18 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                                                                                 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ     

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΡΟΔΟΥ                    

ΠΛΟΗΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΟΗΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΥ 

 
   Έχοντας υπόψη: 

1.  Τις διατάξεις: 

α) του Ν. 3142/1955 «Περί Πλοηγικής Υπηρεσίας» (Α΄ 43) και ειδικότερα της παραγράφου 2 του άρθρου 11, 

όπως αυτή συμπληρώθηκε και ισχύει με την παράγραφο 2 του άρθρου 19 του Ν.3709/2008 (Α΄213), 

β) του Β.Δ. της 28 Ιαν./26 Φεβρ. 1958 (αναδημ. 29 Μαρτ.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) της Π.Υ.Σ. 33/27-12-2006 «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα » (Α΄280), όπως ισχύει, η 

ισχύς της οποίας παρατάθηκε με τις διατάξεις της Π.Υ.Σ. 25/20-12-2017 (Α΄199), 

ε) του Π.Δ. 13/2018 “Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής” 

(Α΄26), 

στ) του Π.Δ. 70/2015/22-09-2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων…..…Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας 

και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄114) , 

ζ) του Π.Δ. 125/2016/05-11-2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄210) , 

η) της αριθ. πρωτ. 1000.0/35289/2015 απόφασης ΥΝΑΝΠ «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιώματος   

υπογραφής  «με   εντολή   Υπουργού»   στο   Γενικό   Γραμματέα Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

και σε υπηρεσιακά όργανα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Β΄2582/2015)  , όπως 

τροποποιήθηκε με την 1000.0/78962/2016 όμοια (Β΄3004/2016), 

θ) της αριθ. 2901.01/7538/16 (τ. υοδδ 45/16) απόφασης «Παύση και Διορισμός Γενικού Γραμματέα Λιμένων, 

Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής», 

ι) της αριθ. Μ.8414.6/16/2008/18-11-2008 απόφασης ΥΕΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠ/ΠΥ,  

ια) της αριθ. Μ.8414.6/17/2008/18-11-2008 απόφασης ΥΕΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠ/ΠΥ. 

2.  Την αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./147/42983/13-04-2018 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 

της Π.Υ.Σ.  33/2006,  η  οποία  διαβιβάσθηκε  με  το  Αριθ.  Πρωτ.  2901.01/27091/2018/13-04-2017  έγγραφο 

ΥΝΑΝΠ/ΔΔΥ 1
ο 

. 

3.  Την υπ΄αριθ. 19/2017 ( θέμα 1
ο
)  Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πλοηγικής Υπηρεσίας, όπως εγκρίθηκε, κατά τις 

σχετικές διατάξεις της παραγράφου 1(η) του προοιμίου της παρούσας, από το Γενικό Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής 

Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων. 

4.  Την Α/Α: 07/11-01-2018   απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΓΔΟΥ/ΑΤΟΔΠΥ για τη δέσμευση πίστωσης   του 

προϋπολογισμού εξόδων των προβλεπομένων ΚΑΕ του Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας (ΚΠΥ) για την πρόσληψη 

έκτακτου ναυτικού προσωπικού για την κάλυψη εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών των Πλοηγικών Σταθμών. 

5. Την αρ.πρωτ. 3140.21/32169/03-05-2018 Απόφαση Πρόσληψης εκτάκτου ναυτικού προσωπικού για κάλυψη 

εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών των Πλοηγικών Σταθμών ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΓΔΛΛΠΝΕ/ΔΠΥ/Τμήμα Οργάνωσης. 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 

1.Την πρόσληψη εκτάκτου ναυτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) – 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 3142/1955 (Α΄43), όπως αυτή συμπληρώθηκε με την 

παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 3709/2008 (Α΄213) και ισχύει - για χρονικό διάστημα έως οκτώ (08) μηνών, για την 

κάλυψη εκτάκτων αναγκών πλοήγησης πλοίων στον Πλοηγικό Σταθμό Ρόδου που εδρεύει στη Ρόδο και 

συγκεκριμένα των εξής ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α) 

με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΕΣ Β-Γ):    

                                                                                  

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΔΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ/ 

ΛΙΜΕΝΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 

ΠΛΟΗΓΙΚΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΡΟΔΟΣ/ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΛΟΗΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΑΡΧΙΠΛΟΗΓΩΝ/ 

ΠΛΟΗΓΩΝ 8 ΜΗΝΕΣ 01 

ΠΛΟΗΓΙΚΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΡΟΔΟΣ/ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΛΟΗΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ 

ΠΛΟΗΓΙΔΩΝ 8 ΜΗΝΕΣ 01 

ΠΛΟΗΓΙΚΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΡΟΔΟΣ/ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΛΟΗΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ 

ΠΛΟΗΓΙΔΩΝ 
8 ΜΗΝΕΣ 01 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (Ανά ειδικότητα / θέση) 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ /ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΑΡΧΙΠΛΟΗΓΩΝ / ΠΛΟΗΓΩΝ 1. Να είναι κάτοχος διπλώματος Πλοιάρχου Α΄ που 

δίνει δυνατότητα διακυβέρνησης πλοίου ανεξαρτήτου 

χωρητικότητας. 

2. Να διαθέτει τη θαλάσσια υπηρεσία σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην περίπτωση (γ) της παρ.2 του άρθρου 

11 του Ν. 3142/55 (ΦΕΚ 43 Α΄).  

 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ ΠΛΟΗΓΙΔΩΝ Να είναι κάτοχος πτυχίου Κυβερνήτη Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ τάξης 

Ε.Ν. ή πτυχίου Ναυκλήρου Ε.Ν. ή πτυχίου Κυβερνήτη 

Ρυμουλκών σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις  

της παρ.5 του άρθρου 79 του Π.Δ. 103/2014 (ΦΕΚ 170 

Α΄).  

 

ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ ΠΛΟΗΓΙΔΩΝ Να είναι κάτοχος πτυχίου Μηχανοδηγού Β΄ τάξεως 

τουλάχιστον, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις  

της παρ.5 του άρθρου 79 του Π.Δ. 103/2014 (ΦΕΚ 170 

Α΄). 

 Οι υποψήφιοι και των τριών κατηγοριών πρέπει επίσης: 

 

 1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). Για τους 

πολίτες αυτούς απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του 

οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό Ελληνομάθειας. 

 2. (α) Να μην έχουν καταδικαστεί για ειδικά ναυτικά αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 205 έως και 239 του   

       Ν.Δ. 187/1973 «Περί Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου». 

(β) Να μην τους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή από το ΑΣΝΑ, ή να εκκρεμεί υπόθεση σε αυτό, που τους 

αφορά. 
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     (γ) Να μην έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε βαθμό (γ1) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης κακουργήματος 

   σε οποιαδήποτε ποινή, (γ2) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης των αδικημάτων: ανυποταξίας, λιποταξίας,     

   προσβολής του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, προσβολής κατά της πολιτειακής εξουσίας, προσβολής   

   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 δυσφήμισης,   οποιουδήποτε   κατά   της   γενετήσιας   ελευθερίας   ή    

   οικονομικής   εκμετάλλευσης   της γενετήσιας ζωής (γ3) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης οποιουδήποτε άλλου   

   εγκλήματος από δόλο σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών. 

     (δ)Να μην διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι για τα παραπάνω αδικήματα. 

     (ε)Να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε 

   για την στέρησή τους.  

3. Να γνωρίζουν την περιοχή αρμοδιότητας του Πλοηγικού Σταθμού Ρόδου, των ευκολιών των σε αυτή λιμένων   

    και λοιπών τοπικών συνθηκών. 

4. Να είναι σωματικά και πνευματικά ικανοί. 

5. Οι άντρες υποψήφιοι να είναι στρατολογικά εντάξει. 

6. Να μην είναι ναυτολογημένοι καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβάσεως. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΛΟΙΠΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Από υποψηφίους με τα παραπάνω προσόντα, θα προηγούνται οι άνεργοι. Η ανεργία αποδεικνύεται με 

πρόσφατη βεβαίωση του Γ.Ε.Ν.Ε., 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 ή επίδειξης κάρτας ανεργίας. 

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

ειδικότητα, υποψήφιοι. 

 

2. Για την απόδειξη των ανωτέρω πρέπει να υποβληθούν μαζί με την σχετική αίτηση τα ακόλουθα δικαιολογητικά 

νομίμως επικυρωμένα: 

-Αντίγραφο Διπλώματος ή Πτυχίου. 

-Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου (για αλλοδαπούς). 

-Πιστοποιητικό θαλάσσιας υπηρεσίας από την Υπηρεσία Ναυτικών Μητρώων του ΥΝΑΝΠ ή επικυρωμένο 

φωτοαντίγραφο Ν.Φ. 

-Κάρτα υγείας σε ισχύ για τους εν ενεργεία ναυτικούς και γνωμάτευση Οίκου Ναύτου ή Δημοσίου Νοσοκομείου για 

τους συνταξιούχους με την οποία θα βεβαιώνεται η υγεία και η αρτιμέλεια του ενδιαφερομένου. 

-Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 2, 3 και 5 του ΠΙΝΑΚΑ Β της παρούσης.  

-Πρόσφατη βεβαίωση Γ.Ε.Ν.Ε. όσον αφορά άνεργο ναυτικό (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Γ). 

-Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας (μόνο για αλλοδαπούς). 

 

3. Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, στο Κατάστημα 

του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου, σε κτήριο του Δήμου Ρόδου, στο Δημοτικό Λιμενικό ταμείο Νότιας Δωδ/σου, 

στον Οίκο Ναύτου Ρόδου και ΚΕΠ Ρόδου. Επίσης να δημοσιευθεί σε τοπικές εφημερίδες δύο (02) φορές 

τουλάχιστον. 

 

4. Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται καθημερινά στη Γραμματεία  Κεντρικού Λιμεναρχείου  

Ρόδου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Τρίτη 08-05-2018 έως και την Παρασκευή  18-05-2018.  

  

 Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Διαχείρισης  στο Κ.Λ. Ρόδου. (τηλ.: 22410 -     

28666) καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση rodos.diaxirisi@hcg.gr.  

 

 

     Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ 

          

                                                                                                                                    
 

                                                                                                              ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΤΑΤΗΣ Σπυρίδων 
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