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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 
 ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ  ΕΚΣΑΚΣΟΤ  ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟY ΜΕ ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ  ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (ΙΔΟΧ) 

      ΠΡΟ ΚΑΛΤΨΗ ΕΚΣΑΚΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΟΗΓΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ  ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

 

Ο  ΚΕΝΣΡΙΚΟ  ΛΙΜΕΝΑΡΧΗ  ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ   
Ζχοντασ υπόψθ: 

 1. Σισ διατάξεισ 

      α) του Ν. 3142/1955 «Περί Πλοθγικισ Τπθρεςίασ»  (Αϋ43)  και  ειδικότερα  του  άρκρου 11  παρ.2, όπωσ  

           αυτι ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει με τθν παρ.2 του άρκρου 19 του Ν.3709/2008 (Αϋ213), 

      β) του Ν. 2190/1994 «φςταςθ ανεξάρτθτθσ αρχισ για τθν επιλογι προςωπικοφ  και  ρφκμιςθ  κεμάτων  

           διοίκθςθσ» (Α 28), όπωσ ιςχφει, 

γ) του   άρκρου   ζνατου    του   Ν.4057/2012 «Πεικαρχικό   Δίκαιο   Δθμοςίων    Πολιτικϊν   Διοικθτικϊν 

     Τπαλλιλων και Τπαλλιλων Νομικϊν Προςϊπων Δθμοςίου Δικαίου» (Αϋ54), 

δ) τθσ  Π.Τ. 33/27-12-2006 «Αναςτολι διοριςμϊν και προςλιψεων ςτο δθμόςιο Σομζα» (Αϋ280), όπωσ  

      ιςχφει, 

 ε) του Β.Δ. τθσ 28 Ιαν./26 Φεβρ. 1958 (αναδθμ . 29  Μαρτίου 1958) «Περί εκτελζςεωσ του  Ν.3142/1955  

      περί Πλοθγικισ Τπθρεςίασ» (Αϋ61), 

    ςτ) του ΠΔ 103/2014 «Οργανιςμόσ Τπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου» (Αϋ170), 

       η) του Π.Δ. 70/2015/22-09-2015 «Αναςφςταςθ  των  Τπουργείων .......... Αναςφςταςθ  του  Τπουργείου  

           Ναυτιλίασ  και  Αιγαίου  και  μετονομαςία  του  ςε  Τπουργείο  Ναυτιλίασ  και  Νθςιωτικισ  Πολιτικισ  

           (Αϋ114),Σουριςμοφ», 

      θ) του ΠΔ 73/23-09-2015 (Α'116) «Διοριςμόσ  Αντιπροζδρου ...κλπ», 

 κ) του Π.Δ. 125/2016/05-11-2016 «Διοριςμόσ Τπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Τπουργϊν  και  Τφυπουργϊν»   

     (Αϋ210), 

  ι) τθσ Α.Π.:  1000.0/35289/15 (Βϋ2582/01-12-15) απόφαςθσ ΤΝΑΝΠ « Μεταβίβαςθ  αρμοδιοτιτων   και    

     δικαιϊματοσ   υπογραφισ    « Περί   Πλοθγικισ   Τπθρεςίασ » « Με   εντολι   Τπουργοφ»   ςτο   Γενικό    

     Γραμματζα  Τπουργείου   Ναυτιλίασ  και   Νθςιωτικισ  Πολιτικισ   και   ςε  υπθρεςιακά   όργανα   του    

     Τπουργείου  Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ», όπωσ τροποποιικθκε  με τθν 1000.0/78962/2016 

     (Βϋ3004/2016), 

    ια) τθσ αρικ. 2901.01/7538/16 (τ. υοδδ 45/16) απόφαςθσ « Παφςθ   και  Διοριςμόσ   Γενικοφ  Γραμματζα  

          Λιμζνων,  Λιμενικισ   Πολιτικισ    και   Ναυτιλιακϊν    Επενδφςεων   ςτο    Τπουργείο   Ναυτιλίασ   και  
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          Νθςιωτικισ Πολιτικισ», 

    ιβ) τθσ αρικ. Μ.8414.6/16/2008/18-11-2008 Απόφαςθσ  ΤΕΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠ/ΠΤ, 

    ιγ) τθσ αρικ. Μ.8414.6/17/2008/18-11-2008 Απόφαςθσ ΤΕΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠ/ΠΤ, 

2. Σθν  αρικ.  ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/11/591/23-02-2017 εγκριτικι  απόφαςθ   τθσ  Επιτροπισ  του άρκρου παρ.1   

     τθσ     Π.Τ.    33/2006,    θ    οποία   διαβιβάςκθκε  με  το  Αρικ. Πρωτ.: 2901.01/14310/2017/23-02-2017       

     ζγγραφο ΤΝΑΝΠ/ΔΔΤ 1°. 

3.  Σθν υπϋ αρικ. 12/2016 Γνωμοδότθςθ  του υμβουλίου Πλοθγικισ  Τπθρεςίασ,  όπωσ  εγκρίκθκε, κατά τισ     

     ςχετικζσ  διατάξεισ  τθσ  παραγράφου  1(θ)  του  προοιμίου  τθσ  παροφςασ  από  τον  Γενικό  Γραμματζα   

     Λιμζνων, Λιμενικισ Πολιτικισ και Ναυτιλιακϊν Επενδφςεων . 

4. Σθν Α/Α. 52/13-02-2017 Απόφαςθ Ανάλθψθ Τποχρζωςθσ ΓΔΟΤ/ΑΣΟΔΠΤ για τθν δζςμευςθ πίςτωςθσ του  

    προχπολογιςμοφ εξόδων των προβλεπόμενων ΚΑΕ του Κεφαλαίου Πλοθγικισ Τπθρεςίασ (ΚΠΤ) για τθν  

    πρόςλθψθ  ζκτακτου  ναυτικοφ  προςωπικοφ  για   τθν  κάλυψθ  εκτάκτων   υπθρεςιακϊν   αναγκϊν  των  

    Πλοθγικϊν τακμϊν. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
 

   Σθν πρόςλθψθ εκτάκτου ναυτικοφ προςωπικοφ με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου 

(ΙΔΟΧ) -ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του Ν. 3142/1955 (Αϋ43), όπωσ αυτι 

ςυμπλθρϊκθκε με τθν παρ. 2 του άρκρου 19 του Ν. 3709/2008 (Αϋ213) κακϊσ και των διατάξεων τθσ παρ. 

2 περ. (κ) του άρκρου 14 του ν. 2190/1994 (Α'28), όπωσ ιςχφει - για χρονικό διάςτθμα ζωσ οκτϊ (08) 

μινεσ, για τθν κάλυψθ εκτάκτων αναγκϊν πλοιγθςθσ πλοίων ςτον Πλοθγικό τακμό Θεςςαλονίκθσ που 

εδρεφει ςτον Λιμζνα Θεςςαλονίκθσ  και ςυγκεκριμζνα των εξισ ανά Τπθρεςία, ζδρα, ειδικότθτα, διάρκεια 

ςφμβαςθσ και αρικμοφ ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Αϋ) με τα αντίςτοιχα απαιτοφμενα (γενικά και τυπικά) 

προςόντα και λοιπά κριτιρια (βλ. ΠΙΝΑΚΕ Βϋ και Γϋ): 

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΕΕΙ ΕΚΣΑΚΣΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 
 

ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΔΡΑ 

ΤΠΗΡΕΙΑ 

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΤΜΒΑΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΣΟΜΩΝ 

ΠΛΟΗΓΙΚΟ ΣΑΘΜΟ 

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Αρχιπλοθγϊν- πλοθγϊν   

Πλοθγίδων 

08 μινεσ 01 

ΠΛΟΗΓΙΚΟ ΣΑΘΜΟ 

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Πρυμνοδετϊν 08 μινεσ 06 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

Οι υποψιφιοι πρζπει: 

1. Να είναι Ζλλθνεσ πολίτεσ. 

Για όςουσ ζχουν αποκτιςει τθν Ελλθνικι ικαγζνεια με πολιτογράφθςθ πρζπει να ζχει παρζλκει ζνα (01) 

τουλάχιςτον ζτοσ από τθν απόκτθςθ τθσ, μζχρι τθν θμερομθνία λιξεωσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ 

αιτιςεων. Εξαίρεςθ: Δικαιοφνται να είναι υποψιφιοι και πολίτεσ των Κρατϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

Για τουσ πολίτεσ αυτοφσ απαιτείται θ γνϊςθ τθσ Ελλθνικισ γλϊςςασ ςε βακμό επαρκι για τθν άςκθςθ 

των κακθκόντων του οικείου κλάδου, θ οποία αποδεικνφεται με Πιςτοποιθτικό Ελλθνομάκειασ 

(Ν.2413/96 άρκρο 10) που χορθγείται από το Κζντρο Ελλθνικισ γλϊςςασ ι με αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό 

του χολείου τθσ Ελλθνικισ Γλϊςςασ του Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ 

(Πανεπιςτθμιοφπολθ, 54006 Θεςςαλονίκθ, τθλ. 2310 997571-72-76) το οποίο χορθγείται φςτερα από 

ςχετικι αίτθςθ του υποψθφίου ι από άλλθ ςχολι ι ςχολείο Ελλθνικισ Γλϊςςασ. 

2. Να είναι οι άντρεσ υποψιφιοι ςτρατολογικά εντάξει. 
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3. α) Να μθν ζχουν καταδικαςτεί για ειδικά ναυτικά αδικιματα που αναφζρονται ςτο άρκρο 205 ζωσ και 

239 του Ν.187/1973 «Περί Κϊδικα Δθμοςίου Ναυτικοφ Δικαίου». 

β) Να μθν τουσ ζχει επιβλθκεί πεικαρχικι ποινι από το ΑΝΑ, ι να εκκρεμεί υπόκεςθ ςε αυτό που τουσ 

αφορά. 

γ) Να μθν ζχουν καταδικαςτεί ςε οποιαδιποτε βακμό (1) για τζλεςθ ι απόπειρα τζλεςθσ κακουργιματοσ 

ςε οποιαδιποτε ποινι, (2) για τζλεςθ ι απόπειρα τζλεςθσ των αδικθμάτων: ανυποταξίασ, λιποταξίασ, 

προςβολισ του πολιτεφματοσ, προδοςίασ τθσ χϊρασ, προςβολισ κατά τθσ πολιτειακισ εξουςίασ 

προςβολι κατά τθσ ελεφκερθσ άςκθςθσ των πολιτικϊν δικαιωμάτων, παραχάραξθσ, κιβδθλείασ, 

ψευδορκίασ, ψευδοφσ καταμινυςθσ, ψευδοφσ ανωμοτί κατάκεςθσ, ανκρωποκτονίασ (εκτόσ τθσ 

προερχόμενθσ από αμζλεια), επαιτείασ, αλθτείασ, καταπίεςθσ, περί ναρκωτικϊν, λακρεμπορίασ, 

παράνομθσ αλιείασ, κλοπισ, υπεξαίρεςθσ( κοινισ και ςτθν Τπθρεςία), εκβίαςθσ, απάτθσ, πλαςτογραφίασ, 

δωροδοκίασ ι δωρολθψίασ, απιςτίασ περί τθν Τπθρεςία, παράβαςθσ κακικοντοσ, ςυκοφαντικισ 

δυςφιμθςθσ, οποιουδιποτε κατά τθσ γενετιςιασ ελευκερίασ ι οικονομικισ εκμετάλλευςθσ τθσ 

γενετιςιασ ηωισ, (3) για τζλεςθ ι απόπειρα τζλεςθσ οποιουδιποτε άλλου εγκλιματοσ από δόλο ςε ποινι 

φυλάκιςθσ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. 

δ) Να μθν διϊκονται ωσ φυγόποινοι ι φυγόδικοι για τα παραπάνω αδικιματα.  

ε) Να μθν ζχουν ςτερθκεί των πολιτικϊν τουσ δικαιωμάτων ζςτω και αν ζχει λιξει ο χρόνοσ που ορίςτθκε 

για τθν ςτζρθςθ τουσ. 

ςτ) Να είναι ςωματικά και πνευματικά υγιείσ. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ Γ΄ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ΑΡΘΡΟ 79 Παρ. 05 του Π.Δ. 103/2014 (Α΄ 170) 

 

Απαιτοφμενα προςόντα για ζκτακτουσ πλοηγοφσ. 

α)  Να είναι κάτοχοι διπλϊματοσ  Πλοιάρχου Αϋ Σάξθσ, που δίνει τθν  δυνατότθτα διακυβζρνθςθσ πλοίου   

       ανεξάρτθτα από τουσ κόρουσ ολικισ χωρθτικότθτασ . 
β)  Να ζχουν  γνϊςθ  τθσ  περιοχισ  του  λιμζνα  Θεςςαλονίκθσ, των ευκολιϊν αυτισ και λοιπϊν τοπικϊν  

      ςυνκθκϊν. 
γ)  Οι υποψιφιοι ζκτακτοι Αρχιπλοθγοί-Πλοθγοί πρζπει να ζχουν θλικία όχι μεγαλφτερη των 60 ετών.  

δ)  Να είναι ςωματικά και πνευματικά υγιείσ. 

 
Απαιτοφμενα προςόντα για ζκτακτουσ πρυμνοδζτεσ. 

α) Να ζχουν ςτθν κατοχι τουσ Ναυτικό Φυλλάδιο ςε ιςχφ. 

β) Κατάλλθλο πιςτοποιθτικό (Διεκνοφσ ςφμβαςθσ STCW) Ναφτθ ΕΝ. 

γ) Να μθν ζχει υπερβεί το 45Ο  ζτοσ τθσ θλικίασ του. 

δ) Να είναι ςωματικά και πνευματικά υγιισ. 

 
 

ΛΟΙΠΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ 

   Από υποψθφίουσ με τα παραπάνω προςόντα, κα προθγοφνται οι άνεργοι. Η ανεργία αποδεικνφεται 

με πρόςφατθ βεβαίωςθ του ΓΕΝΕ, θ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ οποίασ δεν κα απζχει περιςςότερο από 

πζντε (05) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων. 

Αποκλείεται θ απόδειξθ με υποβολι υπεφκυνθσ διλωςθσ ι επίδειξθσ κάρτασ ανεργίασ. 

   Η  πρόςλθψθ  ςυνταξιοφχων  επιτρζπεται  μόνο  ςτθν  περίπτωςθ  που  δεν  επαρκοφν  οι  λοιποί,  

κατά ειδικότθτα, υποψιφιοι. 
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ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

1. Αίτθςθ 

2. Επικυρωμζνο αντίγραφο Διπλϊματοσ ι Πτυχίου. 

3. Πρόςφατθ βεβαίωςθ ΓΕΝΕ όταν αφορά άνεργο ναυτικό. Δεν γίνονται δεκτά Τ.Δ. ι κάρτα ανεργίασ. 

4. Πιςτοποιθτικό καλάςςιασ υπθρεςίασ από Τπθρεςία Ναυτικϊν Μθτρϊων του ΤΝΑΝΠ ι επικυρωμζνο 

φωτοαντίγραφο Ν.Φ. όπου κα προκφπτει θ καλάςςια υπθρεςία ςε πλοία που δραςτθριοποιοφνται ι 

ζχουν δραςτθριοποιθκεί ςτθν ευρφτερθ καλάςςια περιοχι του Λιμζνα Θεςςαλονίκθσ. 

5. Τπεφκυνθ Διλωςθ ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν παρ. 3 τθσ ανακοίνωςθσ όπου κα δθλϊνεται 

επιπρόςκετα ότι ο ενδιαφερόμενοσ  είναι γνϊςτθσ των  των λιμζνων δικαιοδοςίασ του Πλοθγικοφ 

τακμοφ Θεςςαλονίκθσ  των ευκολιϊν αυτϊν και των λοιπϊν τοπικϊν ςυνκθκϊν. 

6. Επικυρωμζνο Φωτοαντίγραφο Αςτυνομικοφ Δελτίου Σαυτότθτασ ι διαβατθρίου 

7. Κάρτα υγείασ (Ιατρικό Πιςτοποιθτικό προσ ναυτολόγθςθ) ςε ιςχφ για τουσ εν ενεργεία ναυτικοφσ, για 

τουσ  δε ςυνταξιοφχουσ, γνωμάτευςθ Δθμόςιου Νοςοκομείου με τθν οποία κα βεβαιϊνεται θ υγεία και θ 

αρτιμζλεια του ενδιαφερόμενου.  

ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΣΗ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 
 

   Η παροφςα ανακοίνωςθ να αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ 

Πολιτικισ , ςτο Κατάςτθμα του Κεντρικοφ Λιμεναρχείου Θεςςαλονίκθσ, ςτα Λ/Σ και Λ/Φ περιοχισ 

αρμοδιότθτα μασ, ςε κτίριο του Διμου Θεςςαλονίκθσ, ςτον Οργανιςμό Λιμζνοσ Θεςςαλονίκθσ, ςτον Οίκο 

Ναφτου Θεςςαλονίκθσ και ΚΕΠ Θεςςαλονίκθσ. Επίςθσ να δθμοςιευκεί ςτισ τοπικζσ εφθμερίδεσ – ΜΜΕ 

αδαπάνωσ δφο (02) φορζσ τουλάχιςτον. 

 
 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ  ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
 

   Οι ζχοντεσ τα παραπάνω προςόντα δφνανται να υποβάλλουν αίτθςθ με τα ςχετικά δικαιολογθτικά, 

αυτοπροςϊπωσ, είτε με νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο προσ τοφτο, άτομο, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και από 

ϊρασ 08.00 ζωσ 14.00, ι ταχυδρομικϊσ με ςυςτθμζνθ επιςτολι, ςτο Κεντρικό Λιμεναρχείο 

Θεςςαλονίκησ / Πλοηγικό ταθμό Θεςςαλονίκησ (Εντόσ Λιμζνοσ, Σ.Κ.: 54110, Πληροφορίεσ ςτο τηλ.: 

2313-325899) από τo άββατο 11-03-2017 ζωσ και τη Δευτζρα 20-03-2017. 

 

 
 
 

Ο Κεντρικόσ Λιμενάρχησ Θεςςαλονίκησ       

 

 

 

    Πλοίαρχοσ Λ.. ΚΛΙΑΚΑ Νικόλαοσ 
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