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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΠΛΟΗΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ 

Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣΛΑΥΡΙΟΥ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις 

α) του Ν. 3142/1955 «Περί Πλοηγικής Υπηρεσίας» (Α' 43) και ειδικότερα του άρθρου 11 παρ.2, όπως 
συμπληρώθηκε και ισχύει με την παρ.2 του άρθρου 19 του Ν.3709/2008 (Α'213), 

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), (A’61), 

δ) της Π.Υ.Σ 33/2006 «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο δημόσιο» (Α΄280), όπως ισχύει, η ισχύς της 
οποίας παρατάθηκε με τις διατάξεις της Π.Υ.Σ. 27/29-12-2016 (Α΄243), 

στ) του ΠΔ 103/2014«Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (Α΄170), 

ζ) του ΠΔ 70/22-09-2015(Α΄114) « Ανασύσταση των Υπουργείων……..Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής», 

η) του ΠΔ 73/23-09-2015 (ΦΕΚ Α΄116) «Διορισμός Αντιπροέδρου …….κλπ», 

θ) της αριθ. πρωτ. 1000.0/35289/15 (Β΄2582/01-12-15) απόφασης «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», 

ι) της αριθ.2901.01/7538/16(τυοδδ 45/16) απόφασης «Παύση και Διορισμός Γενικού Γραμματέα Λιμένων,Λιμενικής  

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

ια) της αριθμ.Μ.8414.6/16/2008/18-11-2008 Απόφασης ΥΕΝΑΝΠ, 

ιβ) της αριθμ.Μ.8414.6/17/2008/18-11-2008 Απόφασης ΥΕΝΑΝΠ. 
ιγ) την αριθμ. 12/2016 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πλοηγικής Υπηρεσίας. 

ιδ) την α/α 52/13-02-2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΓΔΟΥ/ΑΤΟΔΠΥ για την δέσμευση πίστωσης 
προϋπολογισμού εξόδων των προβλεπόμενων ΚΑΕ του Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας (ΚΠΥ) για την πρόσληψη 
έκτακτου ναυτικού προσωπικού για την κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών των Πλοηγικών Σταθμών. 
ιε) την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./11/591/23-02-2017 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της 
Π.Υ.Σ. 33/2016.     
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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) μήνες, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών πλοήγησης πλοίων στον Πλοηγικό Σταθμό Λαυρίου  που 
εδρεύει στο Λαύριο και συγκεκριμένα της εξής ειδικότητας, διάρκειας σύμβασης και αριθμού ατόμων (βλ. 
ΠΙΝΑΚΑ Α') με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (γενικά και τυπικά) προσόντα και λοιπά κριτήρια (βλ. ΠΙΝΑΚΕΣ Β' 
και Γ'): 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

Αρχιπλοηγών-

Πλοηγών 

8 μήνες 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά ειδικότητα/θέση) 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Αρχιπλοηγών-

Πλοηγών 

Οι υποψήφιοι πρέπει: 
1.  α) Να μην έχουν καταδικαστεί για ειδικά ναυτικά αδικήματα που αναφέρονται 

στο άρθρο 205 έως και 239 του Ν. . 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,  

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 εγκλήματος από δόλο σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 

τριών μηνών, δ) Να μην διώκονται ως φυγόποινη 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 στέρηση τους. 
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 II. ΤΥΠΙΚΑ/ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 Δίπλωμα που δίνει δυνατότητα διακυβέρνησης πλοίου ανεξάρτητα από τους 

κόρους ολικής χωρητικότητας (Πλοιάρχου Α' τάξεως) 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΛΟΙΠΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

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

βεβαίωση του ΓΕΝΕ, η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δε θα απέχει περισσότερο από πέντε (05) εργάσιμες 

ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων η οποία είναι την 13-03-17. 

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. 

 

 

 

 
δυσφήμησης, οποιουδήποτε κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής 

εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής (3) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης 

οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 

τριών μηνών,  

δ) Να μην διώκονται ως φυγόποινη 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 στέρηση τους. 

 

2. Να είναι σωματικά και πνευματικά ικανοί. 

3. Να μην έχουν υπερβεί το 60ό έτος της ηλικίας τους. 

4.  Να διαθέτουν τη θαλάσσια υπηρεσία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

περίπτωση (γ) της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 3142/1955 (Α
!
 43). 

5. Να γνωρίζουν την περιοχή αρμοδιότητας πλοηγικού Σταθμού Λαυρίου, των 

ευκολιών αυτής και λοιπών τοπικών συνθηκών. 

6.  Να είναι οι άντρες υποψήφιοι στρατολογικά εντάξει. 

7.  Να είναι Έλληνες πολίτες 

 Για όσους έχουν αποκτήσει την Ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση πρέπει να έχει 

παρέλθει ένα (01) τουλάχιστον έτος από την απόκτησή της, μέχρι την ημερομηνία 

λήξεως της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. 

Εξαίρεση: Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 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 (Ν.2413/96 άρθρο 10) που 

χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας ή με αντίστοιχο πιστοποιητικό του 

Σχολείου της Ελληνικής γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

(Πανεπιστημιούπολη, 54006 Θεσσαλονίκη, τηλ 2310/997571-72-76) το οποίο 

χορηγείται ύστερα από σχετική αίτηση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο 

Ελληνικής Γλώσσας. 
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ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ: 

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων που πληρούν τα κατά τα ανωτέρω γενικά και τυπικά 
απαιτούμενα προσόντα καθορίζεται με βάση τ' ακόλουθα κριτήρια: 

 
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).  

2.ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες) . 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τις καλύψεις θέσεων του προς πρόσληψη ναυτικού προσωπικού Πλοηγικού 

Σταθμού Λαυρίου, νοείται η διανυθείσα θαλάσσια υπηρεσία μετά την απόκτηση του απαιτούμενου προς 

πρόσληψη προσόντος (Δίπλωμα Πλοιάρχου Α' τάξεως)  

2. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β'), των ιδιοτήτων 

τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, νομίμως επικυρωμένα, όλα τα απαιτούμενα από την 

παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά. Συγκεκριμένα: 

- Αίτηση (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)  

- Αντίγραφο Διπλώματος, Άδειας 
- Πρόσφατη βεβαίωση ΓΕΝΕ όταν αφορά άνεργο ναυτικό. Δεν γίνεται δεκτή η υποβολή Υπεύθυνης 

Δήλωσης ν. 1599/86 ή επίδειξη κάρτας ανεργίας. 

- Πιστοποιητικό θαλάσσιας υπηρεσίας από Υπηρεσία Ναυτικών Μητρώων του Υ.ΝΑ.Ν.Π. ή 

φωτοαντίγραφο Ν.Φ., όπου θα προκύπτει η θαλάσσια υπηρεσία σε πλοία. 

- Υπεύθυνη Δήλωση συμπληρωμένη με τ' αναφερόμενα στον Πίνακα Β' της παρούσης.  

- Φωτοτυπία Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας. 
- Βεβαίωση ΑΝΥΕ από την οποία να προκύπτει η  σωματική και πνευματική ικανότητα του υποψηφίου 

για τους εν ενεργεία ναυτικούς και γνωμάτευση Δημόσιου Νοσοκομείου για τους συνταξιούχους με την 
οποία θα επιβεβαιώνεται η σωματική και πνευματική υγεία του ενδιαφερομένου.  

- Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης ,το οποίο αναζητείται από την Υπηρεσία μας .Το 
πιστοποιητικό αυτό δεν απαιτείται όταν ο υποψήφιος έχει υπερβεί το 45 έτος της ηλικίας του.  

3.ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

Η παρούσα ανακοίνωση, μαζί με το σχετικό έντυπο της Αίτησης, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (www.yen.gr) , σε εμφανές σημείο στο κατάστημα της Υπηρεσίας μας, στο 
χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Λαυρίου, στον Οργανισμό Λιμένος Λαυρίου 
Α.Ε., Α.Τ. Λαυρίου Π.Υ. Λαυρίου, Τελωνείο Λαυρίου και Κ.Ε.Π. Λαυρίου. 

4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) και να 

την υποβάλουν με τα σχετικά δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς 

πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά 

με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας, στην ακόλουθη διεύθυνση: Λιμένας Λαυρίου, Ακτή 

Α. Παπανδρέου, Λαύριο Τ.Κ.19500,απευθύνοντας την προς Κεντρικό Λιμεναρχείο Λαυρίου/ Πλοηγικό 

Σταθμό Λαυρίου, (τηλ. επικοινωνίας: 22923-20401, φαξ: 22920-60188). Στην  περίπτωση αποστολής των 

αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος 

αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι και την Παρασκευή , 24/03/2017. 
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5. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Αφού η Υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων του νόμου. 
Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας 
ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής: 

1. 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 βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης 

(χρόνος ανεργίας, εμπειρία). 

2. 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. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά 
μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση. 

6. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ/ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η Υπηρεσία μας θα αναρτήσει, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο 

κατάστημα της Υπηρεσίας μας. 

Τυχόν ενστάσεις που υποβληθούν εξετάζονται στο πλαίσιο του Ν. 2690/1999 «Κώδικας διοικητικής 

διαδικασίας»(Α΄45) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

7. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Το προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατόπιν κατάρτισης των 

πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. 

Ο Κεντρικός Λιμενάρχης Λαυρίου 

 

                                              Πλοίαρχος Λ.Σ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Σ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι 
 

 

AΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : Κεντρικό Λιμεναρχείο Λαυρίου/Πλοηγικό Σταθμό Λαυρίου 

Σας υποβάλλω τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου συμμετάσχω στη διαδικασία επιλογής 
για την πρόσληψη έκτακτου ναυτικού προσωπικού ειδικότητας …………………………στον Πλοηγικό Σταθμό 
Λαυρίου. 

 
 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ:………………………………………… 
ΟΝΟΜΑ:……………………….……………….…… 
ΟΝΟΜΑΠΑΤΡΟΣ:……………………………..…  
ΟΝΟΜΑΜΗΤΡΟΣ: ………………….…..…….  
ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ:..…………………..……..…… 
ΤΟΠΟΣΓΕΝΝΗΣΗΣ:…………………..…………. 
Α.Δ.Τ:…………….....................................…. 
ΕΚΔΟΥΣΑΑΡΧΗ:……….…………….………….. 
Α.Φ.Μ:………………………………………..……... 
ΔΟΥ:………………………………………………….… 
Δ/ΝΣΗΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ………..……………..….… 
Τ.Κ:………………………………..……………….…. 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:…………………………….……...  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:…………….…………….…..……. 

 

 
 

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή στην διαδικασία για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) έτους 2017. 

 
                                                             Ο-Η ΑΙΤΩΝ-ΟΥΣΑ 

                                                        
    

                                                               Λαύριο,…………….                                                                                       
 
 
 

 ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ:  
-Αίτηση 
-Φωτ/φο Διπλώματος– Πτυχίου 
-Πρόσφατη βεβαίωση ΓΕΝΕ όταν αφορά άνεργο ναυτικό. (Βλέπε ΠΙΝΑΚΑ Γ) 
-Πιστοποιητικό θαλάσσιας υπηρεσίας από Υπηρεσία Ναυτικών  
Μητρώων του Υ.ΝΑ.Ν.Π. ή φωτοαντίγραφο Ν.Φ. 
-Υπεύθυνη Δήλωση συμπληρωμένη με τ' αναφερόμενα στον 
Πίνακα Β' Ι της παρούσης.  
-Φωτ/φο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας 
-Βεβαίωση ΑΝΥΕ ή Γνωμάτευση Δημοσίου Νοσοκομείου (για συνταξιούχους ) 
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