
 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

(Αριθμ. 2901.1/64006/2020) 
Προκήρυξη για την πλήρωση, με επιλογή, πέντε 

(05) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσω-

πικού ναυτικών ειδικοτήτων του Υπουργείου 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 7 και 12 του ν. 3142/1955 «Περί Πλο-

ηγικής Υπηρεσίας» (Α΄43), ως ισχύουν, μετά τις τροπο-
ποιήσεις του άρθρου 101 του ν.  4504/2017 «Δια βίου 
εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής... για τα λιμενικά έργα και άλλες 
διατάξεις» (Α΄184),

β) των άρθρων 2 παρ. 2, 6 και 23 του ν.  1400/1983 
«Τροποποίηση και συμπλήρωση υπαλληλικών διατάξε-
ων» (Α’ 156), ως ισχύει,

γ) του άρθρου 14 παρ. 2 περ. θ του ν. 2190/1994 «Σύ-
σταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπι-
κού κ.λπ.» (Α΄28), ως ισχύει,

δ) του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45), ως ισχύει,

ε) του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστα-
σης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» (Α΄26), ως ισχύει,

στ) της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 (Α΄237), 
όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές της παρ. 4 του άρ-
θρου 26 ν. 4440/2016 (Α΄ 224),

ζ) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄26), ως ισχύει,

η) του π.δ.141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσω-
τερικών» (Α΄ 180), ως ισχύει,

θ) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων...
Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και 
μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής...»  (Α΄114),

ι) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄121).

2. Την υπ’ αρ. 2903.5/92965/2019/31-12-2019 από-
φαση Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
με θέμα «Υπαγωγή υπηρεσιών και μεταβίβαση αρμο-
διοτήτων στους Γενικούς Γραμματείς, Λιμένων Λιμενι-
κής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, Αιγαίου 
και Νησιωτικής Πολιτικής και σε υπηρεσιακά όργανα 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» 
(Β΄5056).

3. Την υπ’ αρ. 2901.03/27128/2018/13-4-2018 από-
φαση Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με 
θέμα «Κατανομή οργανικών θέσεων πολιτικού προσω-
πικού σε οργανικές μονάδες του Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής, πλην Γενικής Γραμματείας Αι-
γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΑΔΑ: 63ΧΥ4653ΠΩ-
ΕΝ8), ως ισχύει μετά την τροποποίησή της κατά το 
μέρος που αφορά στην κατανομή των οργανικών θέ-
σεων του ναυτικού προσωπικού των Πλοηγικών Σταθ-
μών, με την υπ’ αρ. 2901.3/14971/2019/26-02-2019
απόφαση Υπουργού  Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι-
τικής (Β΄681 ΄ και ΑΔΑ: 62Κ64653ΠΩ-9ΟΕ) και την υπ’ 
αρ. 2901.3/88851/2019/10-12-2019, όμοια, (Β΄4811 και 
ΑΔΑ : Ω25Δ4653ΠΩ-2ΚΦ).

4. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./57/42677/
06-5-2020  εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρ-
θρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006, ως ισχύει και το υπ’ αρ. 
2/88725/16-12-2019 έγγραφο του Υπουργείου Οικο-
νομικών/Γεν. Γραμμ. Δημοσ/κής Πολιτικής/Γενικό Λογι-
στήριο του Κράτους/Γεν.Διεύθυνση Δημοσ/κής Πολιτι-
κής και Προϋπολογισμού/Διεύθυνση Προϋπολογισμού 
Γενικής Κυβέρνησης.

5. Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πλοηγικής Υπη-
ρεσίας της υπ’ αρ. 11/29-11-2019 συνεδρίασής του, όπως 
εγκρίθηκε αρμοδίως και το υπ’ αρ. 3162.1/27404/2020/
12-5-2020 έγγραφο ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ ΔΠΥ β΄, με τη 
συνημμένη σ’ αυτό υπ’ αρ. Α/Α 1/13-12-2019 ανάληψη 
δέσμευσης σε βάρος του Προϋπολογισμού Κεφαλαίου 
Πλοηγικής Υπηρεσίας έτους 2020.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ - ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Την πλήρωση, με επιλογή, πέντε (05) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού ναυτικών ειδικοτήτων του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως εξής :

α) Για τον Πλοηγικό Σταθμό Θεσσαλονίκης:

- Μία (01) θέση του κλάδου Κυβερνητών πλοηγίδων.
- Μία (01) θέση του κλάδου Μηχανοδηγών πλοηγίδων.
β) Για τον Πλοηγικό Σταθμό Ηρακλείου:

- Μία (01) θέση του κλάδου Κυβερνητών πλοηγίδων.
- Μία (01) θέση του κλάδου Μηχανοδηγών πλοηγίδων.
γ) Για τον Πλοηγικό Σταθμό Λαυρίου:

Μία (01) θέση του κλάδου Κυβερνητών πλοηγίδων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει:
1. α) Να είναι Έλληνες πολίτες καθώς και πολίτες Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και των κρατών ΕΟΧ-

ΕΖΕΣ.
β) Για τους πολίτες Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και των κρατών ΕΟΧ-ΕΖΕΣ απαιτείται η γνώση της 

ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων τους, η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποι-
ητικό Ελληνομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β1 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 363/1998 (Α΄ 242).

Γίνονται επίσης δεκτοί, για πλήρωση των προκηρυσσομένων θέσεων, Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και 
Ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να 
απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος 
και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958, ως ισχύει).

2. Να είναι ηλικίας μέχρι πενήντα 50 ετών, δηλαδή να έχουν γεννηθεί από 01/01/1970 και μετά.
3. Να έχουν την υγεία και φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως 

που προκηρύσσεται και θα πιστοποιηθεί μετά από εξέτασή τους από την Υγειονομική Επιτροπή Απογεγραμμέ-

νων Ναυτικών και Εργατών Θαλάσσης (ΥΕΑΝΕΘ).

4. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού από αυτά που ορίζονται στα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα 
(ν. 3528/2007) ως ισχύει, ήτοι:

(α) 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 υπηρε-
σία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά 
της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

(β) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ άλλον νόμιμο τρόπο για κα-
κούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.

(γ) Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση 
αυτή.

(δ) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπα-
ράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

(ε) Να έχει παρέλθει πενταετία από τυχόν απόλυση από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού 
Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας 
της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου.

Σημείωση: Η ανικανότητα προς διορισμό αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγ-
ματος διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.

(στ) Οι άνδρες μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις 

στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για τους πολίτες Κράτους Μέλους 
της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού ή πρόσληψης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, να 
κατέχουν τα ακόλουθα τυπικά προσόντα, όπως αυτά καθορίζονται από τις οικείες διατάξεις των εδαφίων (β) και (γ) 
της παρ. 5 του άρθρου 83 του π.δ. 13/2018 (26 Α΄) :

• Για τον κλάδο Κυβερνητών πλοηγίδων : (α) Ναυτικό φυλλάδιο σε ισχύ και
(β) Αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας (ΑΝΙ) εκδοθέν κατά τις διατάξεις της ΔΣ STCW/ΜΑΝΙΛΑ 2010 σε ισχύ, Κυ-

βερνήτη Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ τάξης Ε.Ν. ή Ναυκλήρου Ε.Ν. ή Κυβερνήτη ρυμουλκών
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• Για τον κλάδο Μηχανοδηγών πλοηγίδων: 

(α) Ναυτικό φυλλάδιο σε ισχύ και
(β) Αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας (ΑΝΙ) εκδοθέν κατά τις διατάξεις της ΔΣ STCW/ΜΑΝΙΛΑ 2010 σε ισχύ, Μη-

χανοδηγού Α΄ ή Β΄ τάξης Ε.Ν.
Αποδεικτικά Ναυτικής Ικανότητας (ΑΝΙ) ανώτερα των απαιτουμένων στην παρούσα προκήρυξη δεν γίνονται 

δεκτά (ΣτΕ 675/2001).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Ι. Οι ενδιαφερόμενοι, που κατέχουν τα απαιτούμενα γενικά και ειδικά προσόντα, καλούνται να υποβάλουν για τη 
συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, εμπρόθεσμα, τα εξής δικαιολογητικά:

1) Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα. 
Ανυπόγραφη αίτηση δεν γίνεται δεκτή και η υποψηφιότητα απορρίπτεται, ενώ σε περίπτωση που δεν υποβληθεί 
αυτοπροσώπως από τον ίδιο τον υποψήφιο, καθώς και σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, θα πρέπει να 
φέρει και θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής του από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κέντρο Εξυπηρέτησης 
Πολιτών (ΚΕΠ) ή Αστυνομική ή Λιμενική Αρχή.

Αίτηση υποψηφιότητας μπορεί να υποβληθεί για έως δύο εκ των προκηρυσσομένων θέσεων. Η σειρά προτίμη-
σης των θέσεων δηλώνεται με την αίτηση.

2) Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του 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, εφόσον φέρουν σχετική φωτογραφία. Αν από αυτά δεν 
προκύπτει η ακριβής ημερομηνία γεννήσεως πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό ή βεβαίωση γεννήσεως.

3) Δύο (02) πρόσφατες φωτογραφίες.
4) Ευκρινή φωτοαντίγραφα των οριζομένων στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β (ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)

αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας (ΑΝΙ)
5) Ευκρινές φωτοαντίγραφο Ναυτικού Φυλλαδίου και ειδικότερα των σελίδων με τα στοιχεία του ναυτικού, 

καθώς και των σελίδων που αποδεικνύουν θαλάσσια υπηρεσία στην περίπτωση  που αυτή δεν καταγράφεται στο 
μηχανογραφικό πίνακα θαλάσσιας υπηρεσίας.

6) Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, ως ισχύει, σύμ-
φωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα. Ανυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση δεν γίνεται δεκτή και η υποψηφιότητα 
απορρίπτεται, ενώ σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αυτοπροσώπως από τον ίδιο τον υποψήφιο, καθώς και σε 
περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, θα πρέπει να φέρει και θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής του από 
οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή Αστυνομική ή Λιμενική Αρχή.

7) Βεβαίωση από την οποία να προκύπτει ότι το ναυτικό φυλλάδιο είναι σε ισχύ, από ΥΝΑΝΠ/ΔΝΕΡ 1ο (2ας 
Μεραρχίας 18, Πειραιάς, 3ος όροφος) ή από τις κατά τόπον αρμόδιες Λιμενικές Αρχές (Κεντρικά Λιμεναρχεία – Λι-
μεναρχεία).

ΙΙ. 1) Κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να υποβάλει αίτηση συμμετοχής,  συνοδευόμενη  από  τα ανωτέρω ανα-
φερόμενα απαραίτητα δικαιολογητικά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών 
από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας προκήρυξης στον Τύπο, ημερομηνία 

που θα ανακοινωθεί στους υποψηφίους, με ανάρτηση στο κεντρικό κτίριο του Υπουργείου Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 – Ε2, Πειραιάς), καθώς και στους διαδικτυακούς τόπους 

του ΥΝΑΝΠ (www.ynanp.gr) και του Α.Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ (www.hcg.gr),είτε αυτοπροσώπως ή με νομίμως εξουσιο-
δοτημένο προς τούτο άτομο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, 10.00΄-14.00΄ (γραφείο 102, 1ος όροφος) είτε να 
αποστείλει ταχυδρομικώς επί αποδείξει (ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ), στην ταχυδρομική διεύθυνση:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1 – Ε2

Τ.Κ.: 18510, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Με την ένδειξη επί του φακέλου:

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ …………………………………………………..

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της 
σφραγίδας του ταχυδρομείου ή της εταιρείας ταχυμεταφοράς που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος επισυνά-
πτεται και παραμένει με την αίτηση και τα λοιπά δικαιολογητικά του υποψηφίου.

2) Ειδικότερα,
(α) Οι ενδιαφερόμενοι, που αποδεδειγμένα είναι ναυτολογημένοι σε πλοία γραμμών εξωτερικού, δύνανται να 

υποβάλουν ψηφιοποιημένα (σκαναρισμένα), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την αίτηση συμμετοχής, υπογε-
γραμμένη από τους ίδιους και θεωρημένη για το γνήσιο  της υπογραφής  από τον πλοίαρχο του πλοίου, συνοδευ-
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όμενη από όλα τα ανωτέρω απαιτούμενα δικαιολογητικά. Ανυπόγραφη αίτηση δεν γίνεται δεκτή και η υποψηφιό-
τητα απορρίπτεται.

(β) Η  αίτηση  συμμετοχής,  συνοδευόμενη  από  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  υποβάλλεται,  αποκλειστικά, 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών ddy@yna.gov.gr., το αργότερο έως 11.59΄ 
(ώρα Ελλάδας) της ημέρας λήξης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Αιτήσεις συμμετοχής που περιέρχονται στην ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση εντός ωραρίου εργασίας της Υπη-
ρεσίας (15.30΄ ώρα Ελλάδας) πρωτοκολλούνται αυθημερόν, ειδάλλως πρωτοκολλούνται την επόμενη εργάσιμη 
ημέρα.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής σήμανσης υποβολής, 
ενώ θα πρέπει να είναι εμφανή τα ηλεκτρονικά στοιχεία του αποστολέα.

(γ) Στην περίπτωση της παραγράφου αυτής, οι ενδιαφερόμενοι με την αίτηση συμμετοχής και τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλουν ευκρινές φωτ/φο Ναυτικού Φυλλαδίου και ειδικότερα των σελίδων 

με τα στοιχεία του ναυτικού, καθώς και των σελίδων που αποδεικνύουν τη ναυτολόγησή τους σε πλοίο 

γραμμής εξωτερικού, κατά το χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής, άλλως, αποκλείονται 

από την περαιτέρω διαδικασία επιλογής.

ΙΙΙ. Υποβολή τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών ή/και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπε-

ται αποκλειστικά και μόνον μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, με κατά-

θεση νέας αίτησης με την ένδειξη «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ» ή αποστολή αυτής με την ένδειξη επί του 

φακέλου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ». Η συμπληρωματική κατάθεση ή αποστολή γίνεται με τους ίδιους 

ως άνω τρόπους. Δικαιολογητικά που κατατίθενται μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δε λαμβά-
νονται υπόψη.

IV. Έντυπο της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης διατίθεται:

α) από τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασι-
λειάδη, Πύλη Ε1 – Ε2, Πειραιάς, γραφείο 102, 1ος όροφος),

β) από το Τμήμα Σχέσεων Κράτους –Πολίτη/ Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών/ ΥΝΑΝΠ (Γρ. 
Λαμπράκη 150, Πειραιάς, ισόγειο)

γ) στους διαδικτυακούς τόπους του ΥΝΑΝΠ (www.ynanp.gr) και του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ (www.hcg.gr)

δ) στην ιστοσελίδα του «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του Φορέα https://diavgeia.gov.gr/f/nautilias_new (Αναζήτηση: Ανά είδος 
απόφασης/ Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΗΝ ΥΕΑΝΕΘ

Οι υποψήφιοι θα κληθούν για υγειονομική εξέταση, με πρόσκληση που θα αναρτηθεί στο κεντρικό κτίριο του 
ΥΝΑΝΠ (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς), στο κατάστημα των Λιμενικών Αρχών Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου 
και Λαυρίου, καθώς και στους διαδικτυακούς τόπους του ΥΝΑΝΠ (www.ynanp.gr) και του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ (www.
hcg.gr) , προκειμένου να παρουσιασθούν ορισμένη ημέρα και ώρα, στην Υγειονομική Επιτροπή Απογεγραμμένων 
Ναυτικών και Εργατών Θαλάσσης  (ΥΕΑΝΕΘ)  (Γρ. Λαμπράκη 150 - Πειραιάς).

Όσοι δεν παρουσιασθούν ενώπιον της ΥΕΑΝΕΘ στις καθορισθείσες ημερομηνίες, καθώς και όσοι κρι-

θούν ακατάλληλοι υγειονομικώς δεν συμμετέχουν στην περαιτέρω διαδικασία επιλογής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

I. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από Τριμελή Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με την παρούσα και αποτελείται 
από:

α) Τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Ναυτικής Εργασίας με το νόμιμο αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο 
β) Τον Προϊστάμενο του Α΄ Τμήματος της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών με το νόμιμο αναπληρωτή του, ως 

μέλος,
γ) Τον Προϊστάμενο του Α΄ Τμήματος της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών με το νόμιμο αναπληρωτή του, ως 

μέλος.
Ως Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται μόνιμος ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου πολι-

τικός υπάλληλος ΥΝΑΝΠ.
Ο ορισμός των ανωτέρω, με τους αναπληρωτές τους, διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου.
Η Τριμελής Επιτροπή, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, ελέγχει τα δικαιολογητικά και αποκλείει, με αιτι-

ολογημένη απόφασή της, όσους εκ των υποψηφίων δεν έχουν καταθέσει όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη 
δικαιολογητικά, καθώς και όσους δεν κατέχουν τα απαιτούμενα γενικά και ειδικά προσόντα των προκηρυσσό-
μενων θέσεων, όπως  αυτά  αναγράφονται  στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ (ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ) και στο ΚΕ-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 959Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 41/07.10.2020

ΦΑΛΑΙΟ Β΄ (ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ). Καταρτίζει τον κατά τα ανωτέρω πίνακα αποκλειομένων, ανά 
προκηρυσσόμενη θέση, στον οποίο αναγράφεται, ο λόγος αποκλεισμού καθενός εξαυτών.

Στη συνέχεια η Τριμελής Επιτροπή, μετά από εκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφί-
ων, πλην των αποκλειόμενων, καταρτίζει με αιτιολογημένη απόφασή της, λαμβανομένου υπ’όψιν του κριτηρίου 
αξιολόγησης του υποκεφαλαίου ΙΙ του Κεφαλαίου Ε, πίνακα κατ΄ αξιολογική σειρά των υποψηφίων κατά προκη-
ρυσσόμενη θέση, με πλήρη αναφορά των προσόντων που ελήφθησαν υπόψη για την κατάταξη στον πίνακα αξι-
ολόγησης και συντάσσει, εις διπλούν, πίνακα επιλεγομένων ανά προκηρυσσόμενη θέση, όπως αυτοί προκύπτουν 
από τον οικείο αξιολογικό πίνακα. Ο πίνακας αυτός υπογραφόμενος από τα μέλη της Επιτροπής, κυρώνεται, με 
απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου.

Μετά την ως άνω κύρωσή του, ο πίνακας ανακοινώνεται στους υποψηφίους με τοιχοκόλληση στο κεντρικό κτί-
ριο του ΥΝΑΝΠ (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς) και ανάρτηση στην  ιστοσελίδα του «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του Φο-
ρέα https://diavgeia.gov.gr/f/ nautilias_new (Αναζήτηση: Δημόσια Διοίκηση/Πίνακες επιτυχόντων, διοριστέων και 
επιλαχόντων).

Εάν υποψήφιος υπέβαλε αίτηση για περισσότερες από μια προκηρυσσόμενες θέσεις, θα αξιολογηθεί σε όλες και 
θα καταταγεί στους οικείους αξιολογικούς πίνακες.

Πρόσβαση στα δικαιολογητικά επιλεγέντος υποψηφίου, εφόσον τα δικαιολογητικά αυτά ελήφθησαν υπόψιν για 
τη διαμόρφωση της σχετικής κρίσης, μπορούν να έχουν μόνον οι υποψήφιοι που έχουν έννομο συμφέρον και δεν 
έχουν απορριφθεί για τυπικό λόγο.

Σε περίπτωση που, κατά τον προβλεπόμενο έλεγχο, ανακύψει οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τη νομιμότητα των 
πράξεων της Τριμελούς Επιτροπής, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή το εξουσιοδοτημένο από 
αυτόν όργανο, αναπέμπει στην Επιτροπή του παρόντος Κεφαλαίου για νέα κρίση.

ΙΙ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1. Για τις θέσεις του κλάδου κυβερνητών πλοηγίδων, η κατάρτιση του πίνακα αξιολόγησης των υποψηφίων γίνε-
ται βάσει του συνολικού χρόνου θαλάσσιας υπηρεσίας διακυβέρνησης πλοίου, μετά την κτήση του κατεχόμενου 
Αποδεικτικού Ναυτικής Ικανότητας Κυβερνήτη ή Ναυκλήρου.

2. Για τις θέσεις του κλάδου μηχανοδηγών πλοηγίδων, η κατάρτιση του πίνακα αξιολόγησης των υποψηφίων γί-
νεται βάσει του συνολικού χρόνου θαλάσσιας υπηρεσίας με ειδικότητα μηχανής, μετά την κτήση του κατεχόμενου 
Αποδεικτικού Ναυτικής Ικανότητας Μηχανοδηγού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

Οι υποψήφιοι που επελέγησαν από την αρμόδια Τριμελή Επιτροπή και περιλαμβάνονται στον κυρωθέντα από 
τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο αξιολογικό πίνακα, 
καλούνται για την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών διορισμού, μεταξύ των οποίων και γνωμάτευ-
ση ψυχίατρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, με βάση παραπεμπτικό έγγραφο από την Υπηρεσία. Ο διορισμός 
διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν 
οργάνου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Εντός τριών (03) μηνών από τη δημοσίευση της πράξης διορισμού διενεργείται, σύμφωνα με τις (στ) σχετικές δι-
ατάξεις του προοιμίου, υποχρεωτικά αυτεπάγγελτος έλεγχος της γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υπο-
βάλει ο διοριζόμενος με την υποψηφιότητά του, καθώς και των απαραίτητων το διορισμό του. Εάν κατά τον έλεγχο 
διαπιστωθεί η μη γνησιότητα οποιουδήποτε δικαιολογητικού ,ανακαλείται ο διορισμός και καλείται για διορισμό ο 
επόμενος από τον οικείο αξιολογικό πίνακα, εφόσον δεν έχει παρέλθει ένα (01) έτος από την κύρωσή του. Εάν δεν 
υπάρχει άλλος υποψήφιος, η θέση επαναπροκηρύσσεται.

Αν διοριστέος δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για διορισμό εντός της τασσόμενης από την 
Υπηρεσία προθεσμίας, θεωρείται ότι παραιτείται σιωπηρά και καλείται για διορισμό ο επόμενος από τον οικείο 
αξιολογικό πίνακα, εφόσον δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός (01) έτους από την κύρωση 
του πίνακα. Εάν δεν υπάρχει άλλος υποψήφιος, η θέση επαναπροκηρύσσεται.

Αν διορισθείς δεν αποδεχθεί ρητά ή σιωπηρά το διορισμό του, η πράξη ανακαλείται υποχρεωτικά και καλείται 
ο επόμενος από τον οικείο αξιολογικό πίνακα, εφόσον δεν έχει παρέλθει χρονικό  διάστημα μεγαλύτερο του ενός 
(01) έτους από την κύρωση του πίνακα. Σε διαφορετική περίπτωση η θέση επαναπροκηρύσσεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Πλήρες αντίγραφο της προκήρυξης, μετά των υποδειγμάτων αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης :
α) δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
β) αναρτάται στην ιστοσελίδα του «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του Φορέα https://diavgeia.gov.gr/f/nautilias_new (Αναζήτηση: 

Ανά είδος απόφασης/ Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων) και στους διαδικτυακούς τόπους του ΥΝΑΝΠ (www.ynanp.
gr) και του Α.Λ.Σ/ΕΛ.ΑΚΤ (www.hcg.gr),

γ) αποστέλλεται ηλεκτρονικά στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και Περιφέρειες της Χώρας, προκειμένου να προ-
βούν σε ανάρτησή της για ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου,
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δ) αναρτάται στο κεντρικό κτίριο του ΥΝΑΝΠ (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 – Ε2, Πειραιάς) και στο κατάστημα των 
Λιμενικών Αρχών Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου και Λαυρίου.

Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευθεί σε δύο ημερήσιες εφημερίδες Πανελλήνιας κυκλοφορίας, από αυτές 
που έχουν τη μεγαλύτερη κυκλοφορία, δύο φορές στην κάθε μία, με την οικονομική επιβάρυνση του Κεφαλαίου 
Πλοηγικής Υπηρεσίας (ΚΠΥ).

Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, 10.00΄ - 14.00΄ από το Τμήμα Α΄  της Διεύθυνσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 – Ε2, Πει-
ραιάς, γραφείο 102, 1ος όροφος) και στο τηλέφωνο 2131371185.

Πειραιάς, 30 Σεπτεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Εσωτερικών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ   
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