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Η ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

(α) της περίπτ. γ ΄της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος –

Ελληνικής – Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις» (Α΄35).

(β) της περίπτ. η΄ της παρ. 8 του άρθρου 12 και της περίπτ. γ της παρ. 1 του άρθρου 41 του π.δ. 13/2018

«Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α' 26).

(γ) της περιπτ. β της παρ. 2 του άρθρου 5 και των άρθρων 30 και 31 του π.δ.76/18 (Α΄/146) «Οργάνωση και

Λειτουργία της Σχολής Δοκίμων  Λιμενοφυλάκων και ένταξης αυτής στην ανώτερη βαθμίδα της Τριτοβάθμιας

Εκπαίδευσης».

(δ)  του  άρθρου 5  του ν.  2690/1999  «Κύρωση του  Κώδικα Διοικητικής  Διαδικασίας  και  άλλες  διατάξεις»

(Α΄45), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 216/2000 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του

Κράτους  και  με  τις  επιφυλάξεις  του  Κανονισμού  (ΕΕ)  2016/679  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του

Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των

δεδομένων  προσωπικού  χαρακτήρα  και  για  την  ελεύθερη  κυκλοφορία  των  δεδομένων  αυτών  και  την

κατάργηση  της  οδηγίας  95/46/ΕΚ  (Γενικός  Κανονισμός  για  την  Προστασία  Δεδομένων),  καθώς  και  του

ν.4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ)

2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των

φυσικών  προσώπων  έναντι  της  επεξεργασίας  δεδομένων  προσωπικού  χαρακτήρα  και  ενσωμάτωση  στην

εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27 ης

Απριλίου και άλλες διατάξεις» (Α΄137).
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(ε)  της  Αριθμ..: 2422.3/2480/11-01-2018  Απόφασης  Υπουργού  Ναυτιλίας  και  Νησιωτικής  Πολιτικής  και

Οικονομικών «Καθορισμός  ωριαίας  αποζημίωσης  διδακτικού  προσωπικού  στις  Παραγωγικές  Σχολές

Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και στα Σχολεία Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.»  (Β΄71), όπως ισχύει.

(στ) της  Αριθ.Πρωτ.:2811.6/71023/2018/27-09-2018  Απόφασης  Υπουργού  Ναυτιλίας  και  Νησιωτικής

Πολιτικής «Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης στο Λογαριασμό 2130107001 “Αμοιβές ωρομίσθιων

εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου”, για τα έτη 2019 έως και 2022»

(ΑΔΑ: 7Μ4Α4653ΠΩ-6ΧΑ). 

(ζ) της Αριθμ.:  2422.5/  33336  /  09-05-2019  Απόφασης  Αρχηγού  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ  “Κύρωση  Κανονισμού

Εκπαίδευσης Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων”  (Β΄1717).

(η)  της  Αριθ.Πρωτ.:  2811.23/2705/2020/07-02-2020  Απόφασης  ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΟΔ  Α΄/ΓΡ.  ΑΑΥ

(ΑΔΑ:6Τ504653ΠΩ-Ψ2Θ).

Προκηρύσσει

1.  Την  πρόσληψη  με  επιλογή,  Ωρομίσθιου  Διδακτικού  Προσωπικού  στη  Σχολή  Δοκίμων  Λιμενοφυλάκων

(εφεξής Σχολή), με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και Ωριαίας Αντιμισθίας για την

εκπαιδευτική περίοδο,  από 14 Σεπτεμβρίου  2020 έως 31 Ιουλίου 2021,  σύμφωνα με  τα οριζόμενα στην

ανωτέρω (ε) σχετική.

2.  Τα  διδασκόμενα  μαθήματα,  οι  θέσεις  των  διδασκόντων  καθώς  οι  κατ΄  αντιστοιχία  διδακτικές  ώρες

καθορίζονται, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

α/α ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΣΕΙΣ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ

01. ΓΕΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 2 164
02. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 2 164
03. ΔΗΜΟΣΙΟ-ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΔΙΚΑΙΟ
2 112

04. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

2 164

05. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι 2 112
06. ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Ι 2 164
07. ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
2 164

08. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ

2 112

09. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

2 112

10. ΑΓΓΛΙΚΑ Ι 2 112
11. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 2 112
12. ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ-ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ι 1 164
13. ΟΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ Ι 1 164
14. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ 2 164
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15. ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

 ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ 

2 112

16. ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ -
ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ

2 164

17. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ
ΟΜΑΔΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

2 112

18. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2 112
19. ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΙΙ 2 164
20. ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
2 112

21. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

2 112

22. ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 2 164
23. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

2 164

24. ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ 2 112
25. ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ - ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ IΙ 1 164
26. ΟΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ IΙ 1 164

Β΄ ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΡΜΕΝΙΣΤΕΣ

01. ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ 2 82
02. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ 2 108
03. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ

ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΡΑΝΤΑΡ 
2 134

04. ΝΑΥΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΣΤΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ

2 134

05. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ 2 160
06. ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ
2 134

07. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

2 134

08. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ  

2 134

09. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΤΗ

ΘΑΛΑΣΣΑ (Δ.Κ.Α.Σ.)

2 160

10. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ –
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

2 82

Β΄ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΙ 

01. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2 56
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02. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΔΙΚΤΥΑ ΠΛΟΙΟΥ

2 82

03. ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 2 82
04. ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ 2 82
05. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ 2 82
06. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ 

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
2 108

07. ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 2 82
08. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΛIΠΑΝΤΙΚΩΝ
2 56

Β΄ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ/ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ

01. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ / ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

1 41

02. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 1 41
03. ΝΑΥΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΣΤΗ 

ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ 
1 41

04. ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ 1 41
05. ΘΕΩΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
1 41

06. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ 
ΠΛΟΙΟΥ 

1 41

07. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ H/Y 1 41
08. ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ 1 28

Β΄ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ

01. ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 3 162
02. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ I 3 162
03. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 3 123
04. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ IΙ 3 162
05. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
3 84

06. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 3 123
07. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
3 123

Β΄ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΜΕΝΙΣΤΩΝ  ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ

01. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ 2 112

Β΄ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

01. ΑΓΓΛΙΚΑ (ΟΡΟΛΟΓΙΑ) Ι 2 140
02. ΑΓΓΛΙΚΑ (ΟΡΟΛΟΓΙΑ) ΙΙ 2 140
03. ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ - ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΙΙ 2 205
04. ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ – ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ IV 2 205
05. ΟΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ ΙΙΙ 2 205
07. ΟΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ ΙV 2 205
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ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

α/α ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
01. ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΝΔΡΩΝ 1 156
02. ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1 156
03. ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΝΔΡΩΝ 1 156
04. ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1 156
05. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΑΝΔΡΩΝ 1 104
06. ΣΤΙΒΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 1 156
07. ΣΤΙΒΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1 156

Ι. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να πληρούν τα παρακάτω απαιτούμενα γενικά προσόντα:

1. Να πληρούν τα προβλεπόμενα από το ν.  3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων
Πολιτικών  Διοικητικών  Υπαλλήλων  και  Υπαλλήλων  Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄26),  όπως  ισχύει,   προσόντα  και  να  μην
εμπίπτουν στα κωλύματα διορισμού αυτού, ήτοι:

 Να είναι Έλληνες πολίτες. 
 - Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες Κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με
το ν.2431/1996 (A΄175) με τους περιορισμούς της παραγράφου 1 του άρθρου 1 αυτού. Γι’ αυτούς
απαιτείται η γνώση της Ελληνικής Γλώσσας σε βαθμό επαρκή (Β΄ Επιπέδου), η οποία αποδεικνύεται
με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας του άρθρου 9 του ν. 4027/2011 (Α΄233),  που χορηγείται από το
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, όπως επίσης αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου
της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο χορηγείται ύστερα
από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.
 - Όσοι έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση πρέπει να έχει παρέλθει ένα (1)
τουλάχιστον έτος από την απόκτησή της, μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής
των αιτήσεων.
 - Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση,
αλλά δεν έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της, εφόσον μέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι
κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

 Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.
 Να μην εμπίπτουν στις διατάξεις  των αρθρ. 8 και 9 του ν. 3528/2007 (Α΄26),όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει.
 Οι  άρρενες  υποψήφιοι,  μέχρι  την  ημερομηνία  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  των  αιτήσεων

συμμετοχής, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί
από αυτές. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της
ΕΕ, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους υποχρεωτική στράτευση, γεγονός το οποίο το
αποδεικνύουν  με  δική  τους  μέριμνα,  προσκομίζοντας  αντίστοιχη  βεβαίωση  από  τις  αρμόδιες
υπηρεσίες του κράτους τους, επίσημα μεταφρασμένη.

 Να έχουν υγεία και αρτιμέλεια που να επιτρέπουν την άσκηση των καθηκόντων που πρόκειται να
τους ανατεθούν και να μην πάσχουν από λοιμώδη ή μεταδοτικά νοσήματα.

2.  Σε περίπτωση που κατέχουν δημόσια θέση, να μην υπόκεινται στους περιορισμούς των ν. 1256/82 και ν.
1305/82, «Περί Πολυθεσίας». Τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμίδας και
των Ανεξάρτητων Αρχών, οι οποίοι διορίστηκαν βάσει του ν. 2190/94, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε
διαδικασία πλήρωσης θέσεων του δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα πριν συμπληρωθεί πενταετία
από την ημερομηνία διορισμού τους. Η απαγόρευση αυτή αφορά αποκλειστικά τους μόνιμους υπαλλήλους
των ανωτέρω φορέων,  η  υπηρεσιακή κατάσταση των οποίων ρυθμίζεται  από τον Υπαλληλικό Κώδικα.  Η
απαγόρευση δεν ισχύει για τους υπαλλήλους που ασχολούνται στους ανωτέρω φορείς με σύμβαση εργασίας
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ιδιωτικού  δικαίου  αορίστου  ή  ορισμένου  χρόνου,  ακόμη  και  αν  αυτοί  έχουν  προσληφθεί  βάσει  του  ν.
2190/94 και κατέχουν οργανικές θέσεις.
3. Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος και να μην έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η

Δεκεμβρίου του έτους διορισμού τους.
4. Να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί κατά περίπτωση από τις Ένοπλες
Δυνάμεις, Σώματα Ασφαλείας καθώς και από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. άλλου νομικού προσώπου
δημοσίου δικαίου για λόγους πειθαρχίας. 
5. Οι υποψήφιοι που δεν προέρχονται από εν ενεργεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων
Ασφαλείας, θα πρέπει υποχρεωτικά να κατέχουν, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των
αιτήσεων συμμετοχής,  τίτλο σπουδών ελληνικού ή ισότιμου αναγνωρισμένου αλλοδαπού Πανεπιστημίου,
που  να  ανταποκρίνεται  στο  γνωστικό  αντικείμενο  που  αιτούνται  να  διδάξουν.  Οι  υποψήφιοι  που
προέρχονται από εν ενεργεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και αιτούνται
να διδάξουν μάθημα γνωστικού αντικειμένου για το οποίο απονέμεται Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών θα
πρέπει  να  κατέχουν  επίσης  τον  αντίστοιχο  τίτλο  σπουδών,  μέχρι  την  ημερομηνία  λήξης  της  προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων συμμετοχή.
6. Οι  υποψήφιοι  που  προέρχονται  από  εν  ενεργεία  στελέχη  Λ.Σ.  -  ΕΛ.ΑΚΤ.,  να  έχουν  αξιολογηθεί  ως
«εξαίρετοι»  κατά τα τελευταία τρία  έτη,  να  έχουν κριθεί  ευμενώς από τα αρμόδια συμβούλια κατά την
τελευταία κρίση και να μην έχουν τιμωρηθεί για πειθαρχικά παραπτώματα.
7. Οι υποψήφιοι για τις αθλητικές ομάδες  να είναι μέχρι την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών
της παρούσας προκήρυξης, καταχωρημένοι στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Προπονητών  της Γεν. Γραμματείας
Αθλητισμού του αθλήματος που αιτούνται το διορισμό τους.
8. Οι  υποψήφιοι  που  έχουν  διδάξει  στο  παρελθόν  στη  Σχολή  Δοκίμων  Λιμενοφυλάκων  οφείλουν  να
καταθέσουν σχετική βεβαίωση της Σχολής. Ειδικά για αυτούς που δίδαξαν κατά το τελευταίο εκπαιδευτικό
έτος στη Σχολή, λαμβάνονται υπόψη, κατά την επιλογή του διδακτικού προσωπικού, και οι αξιολογήσεις του
εκπαιδευόμενου προσωπικού καθώς και οι προτάσεις – διαπιστώσεις του Διοικητή της Σχολής.
9. Τα ανωτέρω γενικά  προσόντα,  θα  πρέπει  να  συντρέχουν  τόσο  κατά  το  χρόνο  λήξης  της  προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο διορισμού. 

ΙΙ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1. Κατά την αξιολόγηση, κρίση και επιλογή των υποψηφίων, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατοχή τίτλου
σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού ή  Τεχνολογικού Τομέα (συμπεριλαμβανομένων ΑΕΙ-ΤΕΙ-
ΑΣΕΙ).  Το  πτυχίο  θα  πρέπει  να  προέρχεται  από  Πανεπιστημιακό  Τμήμα  το  οποίο  απονέμει  πτυχίο  στο
αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος ή σε συνάφεια προς αυτό. Η βαθμολογία του πτυχίου θα
πρέπει  να  αναφέρεται  σε  δεκαβάθμια  κλίμακα.  Εξαίρεση  από  την  υποχρέωση  κατοχής  τίτλου  σπουδών
Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα, κατά περίπτωση, αποτελούν τα μαθήματα
που μπορούν να διδαχθούν και από καθηγητές ΑΕΝ, αλλά και τα μαθήματα που απαιτούν ειδικές γνώσεις
προσαρμοσμένες στο αντικείμενο της αποστολής του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. 

2.  Επιπροσθέτως,  συνεκτιμάται  η  συνολική  θεωρητική  κατάρτιση  του  υποψηφίου  (π.χ.  μεταπτυχιακοί  –
διδακτορικοί  τίτλοι σπουδών κ.λπ), η γενικότερη διοικητική, επιτελική και επαγγελματική εμπειρία του και
εάν το συνολικό έργο του υποψηφίου τον καθιστά ικανό για αυτοδύναμη διδασκαλία, στην έκταση που αυτό
επιβάλλεται από το γνωστικό αντικείμενο που καλείται να διδάξει.   Το έργο του διδακτικού στρατιωτικού
προσωπικού είναι κατεξοχήν διδακτικό και περιλαμβάνει:
α) Διδασκαλία προπτυχιακών μαθημάτων,
β) Συμμετοχή σε ενισχυτική διδασκαλία,
γ) Διδακτική υποστήριξη εκπαιδευτικών υποχρεώσεων σπουδαστών της Σχολής,
δ) Διεξαγωγή εξετάσεων, αξιολόγηση σπουδαστών, 
ε) Οργάνωση και επίβλεψη εργασιών σε συνεργασία με τον υπεύθυνο του οικείου τομέα και εργαστηριακών
ασκήσεων,
στ) Συμμετοχή σε συνέδρια, 
ζ) Συμμετοχή σε ερευνητικά σεμινάρια,
η) Συγγραφή διδακτικών εργασιών και συγγραμμάτων. 
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θ) Υπηρεσιακή επαγγελματική εμπειρία (προκύπτει από υπηρεσιακή βεβαίωση του υποψηφίου). 
ι)  Διδακτική εμπειρία (προκύπτει από τη βεβαιούμενη απασχόληση  του υποψηφίου στο δημόσιο ή στον
ιδιωτικό  τομέα,  ή  από  την  άσκηση  ιδιωτικού  επαγγέλματος  σε  εκπαιδευτικά  καθήκοντα  συναφή  με  το
αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών, ή μετά τη λήψη της
άδειας άσκησης επαγγέλματος).
ια)  Διδακτική  ικανότητα  (προκύπτει  από  βεβαίωση  παρακολούθησης  σεμιναρίων,  σχετικών  με  την
εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων αναγνωρισμένου Οργανισμού).

3. Αποκλειστικά και μόνο για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας, κριτήριο επιλογής είναι η γνώση της αγγλικής
γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον PROFICIENCY, η οποία πιστοποιείται από τον κατεχόμενο τίτλο σπουδών.

4. Τίτλοι σπουδών που αποκτήθηκαν από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο αναγνωρίζονται ως ισότιμοι με
τίτλους σπουδών που απονεμήθηκαν από Ελληνικά Πανεπιστήμια.

5. Οι τίτλοι που αποκτήθηκαν από πανεπιστημιακά ιδρύματα της αλλοδαπής  πρέπει να συνοδεύονται από
βεβαίωση  πράξης  αναγνώρισης  περί  ισοτιμίας  από  το  Διεπιστημονικό  Οργανισμό  Αναγνώρισης  Τίτλων
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.  Η βαθμολογία του πτυχίου θα πρέπει να
αναφέρεται σε δεκαβάθμια κλίμακα.

6.  Για τις περιπτώσεις των βεβαιώσεων αναγνώρισης – ισοτιμίας που δεν αναγράφεται η βαθμολογία, ως
βαθμός τίτλου σπουδών θα λαμβάνεται ο μέσος όρος της δεκαβάθμιας κλίμακας, ο οποίος αντιστοιχεί στον
αναγραφόμενο χαρακτηρισμό που αποδίδουν τα Ελληνικά Πανεπιστήμια, δηλαδή «Άριστα» ο βαθμός 9,25,
«Λίαν Καλώς» ο βαθμός 7,50 και «Καλώς» ο βαθμός 5,74. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται ούτε βαθμός,
ούτε χαρακτηρισμός επίδοσης επί του τίτλου σπουδών, θα λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος της δεκαβάθμιας
κλίμακας που αποδίδουν τα Ελληνικά Πανεπιστήμια, δηλαδή «Καλώς» 5,74.

7. Οι ξενόγλωσσοι τίτλοι – έγγραφα πρέπει να είναι νόμιμα μεταφρασμένοι και επικυρωμένοι. 

Για την επικύρωση τίτλων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων,     ισχύουν τα ακόλουθα (Ν.4250, άρθρο 1, 
ΦΕΚ 74/Α΄, 26.03.2014):

Της αλλοδαπής 
- Τίτλοι,  πιστοποιητικά  και  βεβαιώσεις  της  αλλοδαπής που  απαιτούνται  από  την  προκήρυξη

πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. 
- Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή

την  Πρεσβεία  ή  το  Προξενείο  της  ξένης  χώρας  στην  Ελλάδα ή  από δικηγόρο ή  από άμισθο
ερμηνέα  διορισμένο  βάσει  του  ν.148/26−12−1913/1−2−1914.  Ειδικώς  όμως  μετά  τον  νέο
«Κώδικα Δικηγόρων» (άρθρο 36, ν.4194/2013, Α΄  208),  μεταφράσεις  ξενόγλωσσων εγγράφων
που γίνονται από δικηγόρο μετά την 27.09.2013 γίνονται δεκτές, εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει
ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε ή σύμφωνα με
το άρθρο 36 του ν.4194/2013.

- Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου περί
τίτλων  σπουδών  με  τους  οποίους  αποδεικνύεται  η  γνώση  της  ξένης  γλώσσας,  τίτλοι  που
προσκομίζονται  σε  απλά  φωτοαντίγραφα  γίνονται  δεκτοί,  υπό  την  προϋπόθεση  ότι
προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους
μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων.

- Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν
επικυρωθεί από δικηγόρο.

- Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων,
τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 
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Της ημεδαπής 
α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, 
δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου
δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών – άδειες – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται
και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των
ακριβών αντιγράφων τους.

β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, 
δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου
δημόσιου  τομέα  (εκδίδονται  από  ιδιωτικούς  φορείς)  υποβάλλονται  και  γίνονται  υποχρεωτικά
αποδεκτά  σε  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  από  αντίγραφα  ιδιωτικών  εγγράφων,  τα  οποία  έχουν
επικυρωθεί  από  δικηγόρο καθώς  και  σε  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  από  τα  πρωτότυπα  όσων
ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου
δημόσιου τομέα.

8.  Τονίζεται ότι η υποβολή απλών, ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων, επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του
υποψηφίου, περί της ακρίβειας και εγκυρότητας των υποβαλλόμενων φωτοαντιγράφων και ως εκ τούτου
εξισώνεται με την υπεύθυνη δήλωση του αρθ. 8 του  Ν.1599/1986 (Α΄75). 
9. Στις περιπτώσεις υποβολής παραποιημένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων, πέραν των ποινικών κυρώσεων
που θα επιβάλλονται, θα ανακαλείται και η οικεία πράξη, για την έκδοση της οποίας χρησιμοποιήθηκαν τα
φωτοαντίγραφα αυτά, κατά το μέρος που αφορά στον εν λόγω υποψήφιο.

10. Όπου απαιτείται η υποβολή πολλών υπευθύνων δηλώσεων του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75) για
βεβαίωση γεγονότων ή καταστάσεων, κατά τα ανωτέρω, είναι δυνατόν οι δηλώσεις αυτές να περιληφθούν
σωρευτικώς σε ένα έντυπο δήλωσης του νόμου αυτού.

ΙΙΙ. ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Α. Η βαθμολόγηση των προσόντων όπως αυτά προκύπτουν από την αίτηση του υποψηφίου γίνεται ως
κατωτέρω: 

1. Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών, που απαιτείται για τη διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου του
μαθήματος,  πολλαπλασιαζόμενος με τον αριθμό εκατό (100). 

2. Δεύτερος βασικός τίτλος σπουδών, σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και
της  αυτής εκπαιδευτικής  βαθμίδας  με τον  τίτλο σπουδών που απαιτείται  για  τη διδασκαλία του
μαθήματος : εκατό (100) μονάδες έκαστος τίτλος.

3. Βαθμός μεταπτυχιακού τίτλου ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης
πολλαπλασιαζόμενος με τον αριθμό εκατό (100) για κάθε τίτλο.

4. Βαθμός μεταπτυχιακού τίτλου ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με
αυτό της θέσης πολλαπλασιαζόμενος με τον αριθμό εβδομήντα (70).

5. Διδακτορικό δίπλωμα  στο  γνωστικό  αντικείμενο  της  θέσης  ή  σε  συναφές  γνωστικό αντικείμενο  :
πεντακόσιες (500) μονάδες για έκαστο διδακτορικό.

6. Γνώση ξένων γλωσσών : για την άριστη γνώση : εβδομήντα (70) μονάδες, για πολύ καλή γνώση :
πενήντα (50) μονάδες και για καλή γνώση :τριάντα (30) μονάδες. Για τον υποψήφιο που γνωρίζει
περισσότερες ξένες γλώσσες η βαθμολογία είναι αθροιστική. Η μοριοδότηση γίνεται σύμφωνα με τον
εκάστοτε  τελευταίο  εν  ισχύ  πίνακα  γλωσσομάθειας  του  ΑΣΕΠ  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση
www  .  asep  .  gr .

7. Προϋπηρεσία  σε  δημόσιο  ή  ιδιωτικό  φορέα,  όπου  κάθε  ημερολογιακός  μήνας  θα  λαμβάνει
δεκαπέντε (15) μονάδες.

8.   Υπηρεσιακή επαγγελματική εμπειρία, όπου κάθε ημερολογιακός μήνας θα λαμβάνει τρεις (01)  
       μονάδα.

       9.   Συγγραφή διδακτικών εργασιών και συγγραμμάτων : τρείς (03) μονάδες για κάθε συγγραφή.
      10. Συμμετοχή σε συνέδρια: μία (01) μονάδα  για κάθε συμμετοχή.
      11. Συμμετοχή σε ερευνητικά σεμινάρια: μία (01) μονάδες για κάθε συμμετοχή.
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Β. Στις περιπτώσεις βεβαιώσεων αναγνώρισης ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ που δεν αναγράφεται βαθμολογία
αυτή υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 ανωτέρω ΙΙ Τμήματος «ΙΙ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ».
Γ. Στην περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται αυτός που έχει περισσότερες μονάδες στο βασικό τίτλο σπουδών
και αν και αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει περισσότερες μονάδες στο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο
γνωστικό αντικείμενο της θέσης (εάν ένας μόνο είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών προτιμάται
αυτός  έναντι  του  ισοβαθμούντος  υποψηφίου που δεν είναι  κάτοχος).  Σε  περίπτωση που εξακολουθεί  η
ισοβαθμία  προηγείται  αυτός  που  έχει  περισσότερες  μονάδες  στην  προϋπηρεσία  (εάν  μόνο  ένας  έχει
προϋπηρεσία προτιμάται αυτός έναντι του ισοβαθμούντος υποψηφίου που δεν έχει).
Δ. Δεν θα μοριοδοτούνται οι τίτλοι σπουδών που δεν απαιτούνται από την προκήρυξη, ή που δεν είναι
συναφείς  με  τα εκπαιδευτικά αντικείμενα  της θέσης.  Για  το λόγο αυτό οι  υποψήφιοι  καλούνται  να  μην
υποβάλλουν δικαιολογητικά που δεν θα μοριοδοτηθούν.

ΙV. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α. Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις πρέπει να υποβάλλουν, το αργότερο έως την
05/06/2020  τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση συμμετοχής – Υπεύθυνη Δήλωση  (Παράρτημα Α) στην οποία θα αναγράφονται  τα πλήρη

στοιχεία του ενδιαφερόμενου, όπως αυτά αποτυπώνονται στο δελτίο ταυτότητας. Στην αίτηση θα
δηλώνονται μέχρι δύο (02) μαθήματα επιθυμίας διορισμού (επιπλέον μαθήματα θα θεωρούνται ως
μη δηλωθέντα)  και  ταυτόχρονα ο υποψήφιος θα δηλώνει  υποχρεωτικά τη διαθεσιμότητά του σε
εβδομαδιαία βάση. Επιπλέον, με την εν λόγω αίτηση οι ενδιαφερόμενοι  θα δηλώνουν ότι, έχουν
όλα τα προσόντα που αναφέρονται στην προκήρυξη, τα αναφερόμενα στην αίτησή τους είναι
αληθή, καθώς και ότι δεν έχουν υποβάλει άλλη αίτηση για την ίδια προκήρυξη. Ανυπόγραφη
Αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή, ενώ σε περίπτωση  ταχυδρομικής αποστολής, θα  πρέπει να
φέρει     και ΘΕΩΡΗΣΗ για το γνήσιο της υπογραφής του από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή Αστυνομική ή Λιμενική Αρχή.

2. Μία (1) φωτογραφία έγχρωμη διαστάσεων 4 Χ 4 εκατοστών.
3. Φωτοτυπία των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.
4. Υπεύθυνη Δήλωση του αρθ. 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν κατέχουν

δημόσια θέση, ή στην περίπτωση που κατέχουν, δήλωση για την κατηγορία, το βαθμό και το είδος
της  κατεχόμενης  θέσης,  έχοντας  υπόψη  τους  περιορισμούς  περί  πολυθεσίας.  Στην  περίπτωση
πρόσληψής τους, οι δημόσιοι υπάλληλοι προσκομίζουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός,
υπολογιζόμενης  από  την  ημέρα  κοινοποίησης  της  πρόσληψής  τους  απόφαση  του  Υπηρεσιακού
Συμβουλίου του Υπουργείου που ανήκουν, η οποία θα επιτρέπει την απασχόλησή τους, άλλως θα
ανακαλείται η πρόσληψή τους.

5. Υπεύθυνη Δήλωση του αρθ. 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), στην οποία θα αναφέρεται αν έχει καταθέσει
αίτηση για ωρομίσθιος καθηγητής σε άλλη Σχολή, σε ποια Σχολή, σε ποια γνωστικά αντικείμενα και
τον αριθμό  των ωρών διδασκαλίας ανά μάθημα.

6. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και διπλώματα, αρμοδίως επικυρωμένα κατά τα προαναφερόμενα και
επίσημα  μεταφρασμένα  κατά  περίπτωση,  από  τα  οποία  να αποδεικνύονται  οι  σπουδές  των
υποψηφίων.

7. Πιστοποιητικό  ισοτιμίας  από  το  Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.(πρώην  ΔΙΚΑΤΣΑ),  αν  οι  τίτλοι  σπουδών  έχουν
απονεμηθεί από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.

8. Οι διορισμένοι σε θέση Δ.Ε.Π., αντίγραφο του Φ.Ε.Κ. διορισμού τους.
9. Βεβαίωση  προϋπηρεσίας  σε  εκπαιδευτικά  καθήκοντα  σε  σχέση  με  το  συγκεκριμένο   γνωστικό

αντικείμενο,  σε  δημόσιο  ή  ιδιωτικό  φορέα,  όπως  αυτή  θα  προκύψει  από  τα  συνυποβαλλόμενα
δικαιολογητικά. Για την απόδειξη της προϋπηρεσίας οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν
κατά περίπτωση:
(α) Οι εργαζόμενοι στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα σε
μήνες, μέρες, ή ώρες απασχόλησης. Πέραν της βεβαίωσης, η προϋπηρεσία θα δηλώνεται από τον
υποψήφιο  με Υπεύθυνη Δήλωση (Παράρτημα Β). 
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(β) Οι ελεύθεροι επαγγελματίες: 
i. βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα όπως παραπάνω περ.(α), 

ii. υπεύθυνη  δήλωση  του  άρθρου  8  του  ν.  1599/86  (Α΄75),  χωριστά  από  την  αίτηση  ότι  η
προϋπηρεσία είναι εκπαιδευτική και σχετική με το αντικείμενο της αιτούμενης θέσης,

iii. μία τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτίων παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν ενδεικτικά
τη  διάρκεια  και  το  είδος  της  προϋπηρεσίας  στην  οποία  αναφέρεται  ο  εκπαιδευτικός
χαρακτήρας

iv. επιπλέον  των  ανωτέρω  η  προϋπηρεσία  να  δηλώνεται  από  τον  υποψήφιο  με  Υπεύθυνη
Δήλωση (Παράρτημα Β).

               Οι  βεβαιώσεις  προϋπηρεσίας  θα πρέπει  να αναφέρουν  σαφώς το χρονικό διάστημα  της
απασχόλησης,  εάν  είναι  δυνατόν  σε  μήνες.  Σε  διαφορετική  περίπτωση,  θα  μετατρέπονται  σε  μήνες
ακολουθώντας ίδια πρακτική για όλους τους υποψηφίους. Αν η προϋπηρεσία έχει υπολογιστεί ως αριθμός
ημερομισθίων,  το σύνολο των ημερών απασχόλησης  να διαιρείται  δια του 25 ή αν  η προϋπηρεσία έχει
υπολογιστεί ως χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης έως την ημερομηνία λήξης της απασχόλησης,
δια του 30.
             Η δηλωθείσα προϋπηρεσία στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων θα διαπιστώνεται με βεβαίωση της
ίδιας της Σχολής.
              Για προϋπηρεσία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, επιπλέον των δικαιολογητικών που
απαιτούνται κατά τις ανωτέρω περιπτώσεις, ο υποψήφιος προσκομίζει βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο
απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης και βεβαίωση του οικείου
ασφαλιστικού οργανισμού, είτε πρόκειται για αμιγώς κρατική ή αμιγώς ιδιωτική ή μικτή ασφάλιση. Εάν ο
χρόνος προϋπηρεσίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δημοσίου χαρακτήρα της αλλοδαπής, αποδεικνύεται με
βεβαίωση του αντίστοιχου δημοσίου φορέα. Σε κάθε περίπτωση, τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να
είναι νόμιμα επικυρωμένα και επίσημα μεταφρασμένα. 

10. Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου, για τα υποψηφία εν ενεργεία στελέχη Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
11. Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου, για τα υποψηφία εν συντάξει στελέχη Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., στο οποίο να

εμφαίνεται, ότι έχουν αποστρατευθεί ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους.
12. Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού,  για

τους υποψηφίους των αθλητικών ομάδων, στο άθλημα που αιτούνται το διορισμό τους.
  Η  αίτηση  και  οι  υπεύθυνες  δηλώσεις  πρέπει  να  είναι  συμπληρωμένες  και  υπογεγραμμένες  από  τους
υποψηφίους και θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2690/99 (Α΄45), όπως ισχύει. Αποκλειστικά υπεύθυνος για την εγκυρότητα ή
μη της υποβαλλόμενης αίτησης  και των δικαιολογητικών είναι ο ίδιος ο υποψήφιος.
    Τα πιστοποιητικά και τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται  από την προκήρυξη θα υποβάλλονται
αποκλειστικά μαζί με την αίτηση του υποψηφίου. Σε κάθε περίπτωση, προσόντα τα οποία αποκτήθηκαν μετά
την καταληκτική ημερομηνία λήξης υποβολής των δικαιολογητικών δεν θα προσμετρώνται.
    Πέραν των ανωτέρω, σημειώνεται ότι για την επιλογή των ενδιαφερομένων θα ληφθεί υπόψη η ιδιότητά
τους (Μέλη Δ.Ε.Π., Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα, Α.Σ.Ε.Ι, Α.Ε.Ν.).

  Β.  Η αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την προκήρυξη κατατίθενται  στη Σχολή Δοκίμων
Λιμενοφυλάκων με συστημένη επιστολή το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης
η οποία αποδεικνύεται από την ευανάγνωστη ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου.
        Οι επιλεγέντες για πρόσληψη διδάσκοντες προσέρχονται στη σχολή εντός χρονικού διαστήματος δέκα
(10) ημερών από την ανάρτηση του πίνακα προσληφθέντων για την υπογραφή της ατομικής τους σύμβασης
εργασίας όπου και θα υποβάλλουν:
 α. Πιστοποιητικό υγείας αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής.
 β. Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/86 ότι συναινεί στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικού στρατολογικής
κατάστασης  τύπου Α΄  από το οποίο να προκύπτει  η εκπλήρωση Στρατιωτικών υποχρεώσεων ή η νόμιμη
απαλλαγή (για τους άρρενες) και Αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής χρήσης από τις αρμόδιες Αρχές.
     Σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής για οποιονδήποτε λόγο των παραστατικών καθώς και σε περίπτωση
που  από  τα  υποβαλλόμενα  παραστατικά  δεν  προκύπτει  η  κτήση  των  απαιτούμενων  προσόντων  ή
προκύπτουν  κωλύματα  διορισμού,  διαγράφονται  οι  εν  λόγω  από  τον  οικείο  πίνακα  επιτυχόντων  και
καλούνται για πλήρωση της θέσης οι αμέσως επόμενοι.
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V. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

    Αποκλειστικά  από  εν  ενεργεία  στελέχη  του  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ,  θα  διδάσκονται  τα  μαθήματα  ΛΙΜΕΝΙΚΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ  Ι  &  ΙΙ,  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  Ι,  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΚΑΙ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ  ΣΥΝΟΡΩΝ,  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,   ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ-  ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  Ι,  ΙΙ,  ΙΙΙ  &  IV,   ΟΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ  I,  II,  III &  IV,
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΣ  ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ,   ΚΡΑΤΙΚΗ  ΚΑΙ  ΔΗΜΟΣΙΑ  ΑΣΦΑΛΕΙΑ,  ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ -  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ,  καθώς οι  θεματικές  τους ενότητες  αφορούν
αρμοδιότητες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ και μόνο. Στην τελευταία περίπτωση οι  ειδικές γνώσεις αποδεικνύονται με
βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας ή/και ενασχόλησης στο αντικείμενο του μαθήματος.
         Για τα ως άνω μαθήματα, τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ απαιτείται να έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών
(03) ετών σε Υπηρεσία σχετική με το αντικείμενο του διδασκόμενου μαθήματος.  Επίσης, θα συνεκτιμώνται
τυχόν πρόσθετες εκπαιδεύσεις (σεμινάρια, ειδικά σχολεία κ.λπ ) επί του συγκεκριμένου γνωστικού πεδίου.

VΙ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

1.    Ο έλεγχος νομιμότητας και πληρότητας των δικαιολογητικών  για την επιλογή αυτών που πρόκειται
να απασχοληθούν ως ωρομίσθιο διδακτικό προσωπικό διενεργείται με μέριμνα της Σχολής Η Σχολή έχει το
δικαίωμα  να  κάνει  επαλήθευση  της  γνησιότητας  όλων  των  δικαιολογητικών  και  πιστοποιητικών  των
υποψηφίων καθηγητών που διορίσθηκαν. Σε περίπτωση που αποκαλυφθεί ότι διορίσθηκαν με βάση ψευδή
και αναληθή δικαιολογητικά, θα ανακαλείται ο διορισμός τους και θα κινείται η διαδικασία για την ποινική
τους δίωξη.

2. Οι  ενδιαφερόμενοι,  καλούνται  να  υποβάλλουν  στη  Σχολή  Δοκίμων  Λιμενοφυλάκων  τα
προαναφερόμενα δικαιολογητικά από την 20-05-2020 έως και την 05-06-2020 ταχυδρομικά (συστημένα, με
ευκρινή τη σφραγίδα ταχυδρομείου). Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις.
      3.   Αντικατάσταση της αιτήσεως ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών,
επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Δικαιολογητικά που κατατίθενται
μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δε λαμβάνονται υπόψη.

4.   Αποκλείεται από τον διαγωνισμό υποψήφιος  χωρίς ειδοποίηση, στις παρακάτω περιπτώσεις:
- Όταν τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή.
- Όταν τα δικαιολογητικά δεν υποβάλλονται εμπρόθεσμα.
- Όταν δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.
Η Σχολή δεν υποχρεούται να καλεί τους υποψηφίους, των οποίων τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή, για

τη  συμπλήρωση  αυτών.  Τα  δικαιολογητικά  των  υποψηφίων  τηρούνται  στη  Σχολή  μέχρι  τη  λήξη  του
εκπαιδευτικού έτους, εκτός εάν επιστραφούν στους ενδιαφερόμενους, κατόπιν αιτήσεώς τους. Με τη λήξη
του εκπαιδευτικού έτους καταστρέφονται.

5.    Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αιτήσεως είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.
6.    Σε  περίπτωση  που  υποψήφιος  διδάσκοντας,  μέσα  από  τη  διαδικασία  επιλογής,  προκριθεί  σε

περισσότερες από μία θέσεις, τότε θα επιλέγεται για την θέση πρώτης επιλογής του, με βάση την αίτηση και
την υπεύθυνη δήλωση που υπέβαλε.

7.    Η ανάρτηση του Πίνακα Προσληφθέντων θα πραγματοποιηθεί από τη Σχολή την επόμενη ημέρα, από
την επίσημη παραλαβή τους από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Προσωπικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. Ο υπόψη πίνακας θα
αναρτάται στην Εξωτερική πύλη των εγκαταστάσεων της Σχολής στον Σκαραμαγκά και στο Διαδικτυακό τόπο
www  .  hcg  .  gr. 

8.  Οι αποκλεισθέντες υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ενστάσεις, η προθεσμία υποβολής των
οποίων ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες και θα αρχίζει την επομένη ημέρα από την ανάρτηση του Προσωρινού
Πίνακα Επιτυχόντων. Οι ενστάσεις αποστέλλονται από τον ενδιαφερόμενο στη Σχολή. Η τελική ανάρτηση των
αποτελεσμάτων, μετά και την εξέταση των ενστάσεων από αρμόδια επιτροπή, θα πραγματοποιείται στην
Εξωτερική Πύλη της Σχολής και στον Διαδικτυακό τόπο του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr). Ο κοινοποιημένος
Πίνακας επιτυχόντων δεν επιδέχεται περαιτέρω ενστάσεων.   
      9.    Στις αιτήσεις τους προς τη Σχολή ή τυχόν ενστάσεις σχετικές με τη διαδικασία οι αιτούνται θα
πρέπει  να  έχουν  υπόψη  τους  τα  διαλαμβανόμενα  στον  Κανονισμό  (ΕΕ)  2016/679  περί  προσωπικών
δεδομένων, όπως ισχύει, τα οποία και θα τηρηθούν απαρέγκλιτα.
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       10.   Σε όσες περιπτώσεις οι προς πρόσληψη διδάσκοντες δεν προσέλθουν για ανάληψη υπηρεσίας ή
αποχωρήσουν πριν από τη λήξη της χρονικής διάρκειας της πρόσληψής τους, μπορεί να αντικαθίστανται από
τον αμέσως επόμενο επιτυχόντα με απευθείας επιλογή του Διοικητή της Σχολής.

VII.ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1. Το εκπαιδευτικό προσωπικό της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων πρέπει:
 Να διδάσκει την ύλη που καθορίζεται από το γενικό και αναλυτικό πρόγραμμα της Σχολής  Δοκίμων

Λιμενοφυλάκων χρησιμοποιώντας τα βοηθήματα που θα διατεθούν στους σπουδαστές της.
 Να  χρησιμοποιεί  τα  οπτικοακουστικά  μέσα  της  Σχολής,  όταν  τούτο  κρίνεται  αναγκαίο,  για  την

καλύτερη ανάπτυξη του μαθήματος.
 Να καταβάλλει  κάθε  προσπάθεια για προαγωγή της εκπαίδευσης και  να εισηγείται  αρμοδίως τη

λήψη αναγκαίων μέτρων.
 Να  εξασφαλίζει  τάξη  και  πειθαρχία  στο  διδακτήριο,  κατά  την  ώρα  διδασκαλίας  και  για  κάθε

παρεκτροπή δοκίμου να ενημερώνει το Διοικητή της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων
 Να ειδοποιεί έγκαιρα τη Σχολή σε περίπτωση κωλύματος.
 Να ενημερώνει το Διοικητή της Σχολής σχετικά με την πρόοδο των δοκίμων και να εισηγείται την

αντικατάσταση,  τροποποίηση  και  αναθεώρηση  των εκπαιδευτικών προγραμμάτων,  με  σκοπό  την
προσαρμογή τούτων προς τις εξελίξεις της επιστήμης.

 Να εφαρμόζει κάθε άλλη υποχρέωση που απορρέει από τον Οργανισμό και τον Κανονισμό της Σχολής
Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.

2. Η παύση των καθηγητών είναι δυνατή, εάν ανακύψουν σοβαροί λόγοι, των οποίων η ύπαρξη βεβαιώνεται
με απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου που υποβάλλεται στο Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Τέτοιοι λόγοι είναι
κυρίως, η στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων, η ασυμβίβαστη προς την αξιοπρέπεια του εκπαιδευτικού
προσωπικού  της  Σχολής  Δοκίμων  Λιμενοφυλάκων  συμπεριφορά  και  η  αποχή  από  την  εκτέλεση  των
καθηκόντων,  που  δημιουργεί  ανωμαλία  ή  καθυστέρηση  στην  εκπαίδευση  των  δοκίμων.  Για  την  παύση
εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ύστερα από γνώμη του Αρχηγού Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ.
3. Το  διορισμένο  διδακτικό  προσωπικό  κατά  το  πρώτο  τρίμηνο  κάθε  εκπαιδευτικού  έτους  δηλώνει  αν
επιθυμεί να συνεχίσει και το επόμενο έτος. 

VΙΙI.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Οι αναγραφόμενες διδακτικές ώρες είναι ο μέγιστος αριθμός ωρών που δύναται να διδάξουν. Το ύψος της
ωριαίας αντιμισθίας (αποζημίωση διδασκαλίας ωρομίσθιου διδάσκοντα) που καταβάλλεται, είναι ανάλογο
με τις διδακτικές ώρες που πραγματοποιούνται από τον διδάσκοντα, και καθορίζεται με 
βάση τα απαιτούμενα ειδικά προσόντα που πρέπει να έχει ο διδάσκων προκειμένου να διδάξει ένα μάθημα,
όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα και όχι με βάση τον τίτλο/ους σπουδών που ενδεχομένως να κατέχει,
σύμφωνα με σχετικό (ε). 
2. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, που εδρεύει
στην περιοχή Σκαραμαγκά (Ναυτικό οχυρό). 
3.  Οι  διδάσκοντες  έχουν  υποχρέωση  να  ακολουθούν  απαρέγκλιτα  το  εκάστοτε  και  ισχύον  πρόγραμμα
μαθημάτων (ώρες και οι ημέρες διδασκαλίας), όπως αυτό καθορίζεται με απόφαση της Σχολής. 
4.  Η Σχολή διατηρεί το δικαίωμα,  να μην καλύπτει (μερικά ή ολικά) τις θέσεις που προκηρύσσονται για
οποιοδήποτε μάθημα  και  να  μην  καλεί  για  διδασκαλία  διορισμένο  διδακτικό προσωπικό,  σε  περίπτωση
μεταβολής των εκπαιδευτικών της αναγκών. 
 5.  Όταν  οι εκπαιδευτικές ανάγκες το απαιτούν (υλοποίηση ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, πρακτική
εξάσκηση  των  Δοκίμων,  εκπαίδευση  σε  τεχνικά  –  πρακτικά  μαθήματα  κ.λ.π.)  δύναται  η  διδασκαλία  να
πραγματοποιείται,  πέραν  του/της  οριζόμενου/ης  διδάσκοντα/ουσας,  και  με  τη  συμμετοχή
αναπληρωματικών, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται με το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης της Σχολής.
 6.  Τα καθήκοντα που θα κληθούν να αναλάβουν οι διορισθέντες/είσες καθηγητές/τριες, θα αναφέρονται
αναλυτικά  στη  σύμβαση  εργασίας  ορισμένου  χρόνου  για  την  ανάθεση  διδακτικού  έργου   με  ωριαία
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αντιμισθία,  που  θα  υπογράφεται  μεταξύ  της  Σχολής  και  του/της  διορισθέντος/είσας  καθηγητή/τριας.  Οι
συγκεκριμένες συμβάσεις εργασίας λύονται αυτοδικαίως την 31-07-2021.
 7.  Έντυπα  αιτήσεων  και  πληροφορίες  παρέχονται  από  το  Τμήμα  Σπουδών  της  Σχολής  Δοκίμων
Λιμενοφυλάκων  (τηλ:2104121214,  fax:  2105531751,  e-mail:  sxolilf.dsp@)hcg.gr,  και  στις  ιστοσελίδες:
www  .  diavgeia  .  gov  .  gr  και www  .  hcg  .  gr όπου θα εμφανίζεται και η παρούσα.
 8.  Η απόφαση διορισμού διδακτικού στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων , για το εκπαιδευτικό έτος 2020
-2021  θα  δημοσιευθεί  –  ανακοινωθεί  στην  ιστοσελίδα:  www  .  diavgeia  .  gov  .  gr.  Η  ενημέρωση  των
ενδιαφερομένων για την απόφαση διορισμού επαφίεται στους ίδιους οι οποίοι μπορούν για το σκοπό αυτό
να ανατρέξουν στην προαναφερόμενη ιστοσελίδα.
 9.  Για τη μετέπειτα επικοινωνία της Σχολής με το διδακτικό προσωπικό της Σχολής με το με το διδακτικό
προσωπικό της παρακαλούνται  οι  αιτούντες  να μας  γνωρίσουν εκτός από τον αριθμό σταθερού και  του
κινητού τηλεφώνου και τον  προσωπικό τους ενεργό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (  e     mail  )  με
την υποχρέωση άμεσης ενημέρωσής μας σε περίπτωση αλλαγής τους.
10.  Οι  ώρες  διδασκαλίας  και  το  πρόγραμμα μαθημάτων δύναται  να τροποποιηθεί  λόγω της  έκτακτης
κατάστασης (πανδημίας) και των μέτρων υγιεινής  που τηρούνται στη χώρα.

IX. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

 Η  ωριαία  αποζημίωση  των  προσληφθέντων  ωρομισθίων  καθηγητών/τριών,  καθορίζεται  από  τις
διαλαμβανόμενες διατάξεις στην ανωτέρω (ε) σχετική .

 Ο Διοικητής κ.δ.

         Πλωτάρχης Λ.Σ. Γεώργιος Σ. ΤΣΟΚΟΣ
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     «Παράρτημα Α»

ΘΕΣΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Αριθ.Πρωτ.

……………………..
Ημερομηνία 
υποβολής
………………………

     
ΠΡΟΣΟΧΗ:Η φωτογραφία να σφραγισθεί από την ίδια Αρχή που θα θεωρήσει το γνήσιο της υπογραφής.

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠOΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ
ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021.

Α. ΠΡΟΣ : ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ή ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

2. ΕΠΩΝΥΜΟ

3. ΟΝΟΜΑ

4. ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ

5. ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ

6. ΠΑΤΡΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ

7. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Ημερομηνία ………..Μήνας……..…Έτος…………..

8. ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:………………………………………………………………………………..

9. ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:………………………………………………………………………………………

10. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΔΟΣ:……………………..………………………………………….…………………………………….

ΑΡΙΘΜΟΣ:…………………..………………………………………….………………………………..

ΠΟΛΗ …………………………..……….……………Τ.Κ.:……………..……………………………..
Α.Τ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:……………………………………………………………………

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: ΟΙΚΙΑΣ:(ΣΤΑΘΕΡΟ-ΚΙΝΗΤΟ)………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:……………………………………………………………………………..
11. Είμαι έγγαμος ΝΑΙ (Ν) ή ΟΧΙ (Ο)

12. Έχω …………. τέκνο/α (αναγράφεται ο αριθμός τέκνων).

13. Έχω/Δεν έχω εκπληρώσει τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις (για άρρενες υποψηφίους).

14. Κατέχω/Δεν κατέχω Δημόσια Θέση
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………………………………………………………………………………………………

15.  Τίτλοι Σπουδών

ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ/

ΣΧΟΛΗ/

ΤΜΗΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ/

ΠΤΥΧΙΟΥ/

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ/

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ

ΑΚΡΙΒΗΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΤΥΧΙΟΥ

16.   Γνώση Ξένων Γλωσσών

ΓΛΩΣΣΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

17.   Προϋπηρεσία

Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

(ΣΕ ΜΗΝΕΣ)
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18.   Υποβάλλω υποψηφιότητα για να προσληφθώ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και ωριαία 

αντιμισθία σε θέση έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού, προκειμένου να διδάξω το μάθημα ή ένα 

από τα μαθήματα όπως αυτά αναγράφονται στην παρούσα: 

         A..……………………………………………………

         B..……………………………………………………

19.    Επισυνάπτω επικυρωμένα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την

προκήρυξη, δηλώνω δε υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του νόμου περί ψευδούς δηλώσεως

ότι:

-έχω  λάβει  γνώση  των  διαλαμβανόμενων  στην  προκήρυξη  και  έχω  όλα  τα  προσόντα  που

αναφέρονται σε αυτή,

-τα αναφερόμενα στην αίτησή μου είναι αληθή και δεν έχω υποβάλλει άλλη αίτηση για την ίδια

προκήρυξη,

-όλα τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά είναι πραγματικά και πλήρη.

(το παρόν έντυπο αποτελεί Υπεύθυνη Δήλωση ενώπιον Δημόσιας Αρχής)

          Αθήνα 

     ../    ..  / 2020

                       (Υπογραφή)

                   

Θεωρήθηκε για το γνήσιο 
        της υπογραφής
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«Παράρτημα Β΄»

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)

                                                

ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΔΗΛΩΣΗ*

(άρθρο 8 Ν. 1599/1986)

Η  ακρίβεια  των  στοιχείων  που  αναφέρονται  σε  αυτή  τη  δήλωση  μπορεί  να  ελεγχθεί  με  βάση  το  αρχείο  άλλων  υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986).

ΠΡΟΣ: ΣΧΟΛΗ..................................

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία Γέννησης(1): 

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ.:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ.: ΤΚ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Δ/νση Ηλεκτρον. 
Ταχυδρομείου
(e- mail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις  που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του   Ν. 1599/1986,

δηλώνω ότι:

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

Τα στοιχεία που συμπληρώνω στον πίνακα για την απόδειξη της προϋπηρεσίας είναι ακριβή.

Τίτλος σπουδών (3) Εκπαιδευτικό ίδρυμα Ημερομηνία κτήσης

Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται) (4) Φορέας χορήγησης αυτής Ημερομηνία λήψης

Ασφαλιστικός φορέας (5) Συνολική διάρκεια ασφάλισης σε μήνες

(1) Αναγράφεται ολογράφως.

(3), (4), (5) Τα αντίστοιχα αποδεικτικά στοιχεία τα καταθέτω με την αίτηση συμμετοχής μου.
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ (1 )

(Καταγράφεται από τον υποψήφιο όλη η προϋπηρεσία που επικαλείται στην αίτησή του.)

α/α Από Έως

(α) (β)

Φορέας απασχόλησης – Εργοδότης
Κατηγορία
φορέα (2) Αντικείμενο απασχόλησηςΜήνες

απασχόλησης

Ημέρες
απασχόλη

σης

ΣΥΝΟΛΟ .......... .......... ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΩΝ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ(3)

                                                                

(1) Αν ο χώρος του παραπάνω πίνακα δεν επαρκεί, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και δεύτερο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης.

(2) Συμπληρώνεται κατά περίπτωση με «Ι» ή «Δ»,  ανάλογα με την κατηγορία του φορέα απασχόλησης,  όπου  Ι:  Ιδιωτικός τομέας,
Φυσικά Πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (εταιρείες κτλ.)· Δ: Δημόσιος τομέας, υπηρεσίες του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ α'
και β' βαθμού ή ΝΠΙΔ του δημόσιου τομέα της παρ. 1 του άρθρ. 14 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει ή φορείς της παρ. 3 του άρθρ. 1 του Ν.
2527/1997. Εφόσον πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία, συμπληρώνεται με την ένδειξη «Ε».

(3) Συμπληρώνεται  το ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΩΝ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ.  Εφόσον  στη στήλη  (β) προκύπτει  προϋπηρεσία, το σύνολο των
ημερών  απασχόλησης  διαιρείται  διά  του  25 (αν  η  προϋπηρεσία  έχει  υπολογιστεί  ως  αριθμός  ημερομισθίων)  ή  διά  του  30 (αν  η
προϋπηρεσία έχει υπολογιστεί ως χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης έως την ημερομηνία λήξης της απασχόλησης) και το
ακέραιο αποτέλεσμα προστίθεται στο σύνολο των μηνών  προϋπηρεσίας της στήλης (α).
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Ημερομηνία: ............................................

Ο/Η Δηλ.........

ΑΔΑ: 65Ρ64653ΠΩ-Θ4Ρ


	
	ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
	Αριθ.πρωτ.:
	Σκαραμαγκάς,
	2583.4/29161/2020
	19/05/2020
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ
	ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
	(Υπογραφή)


	(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)
	
	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ*
	(άρθρο 8 Ν. 1599/1986)


		2020-05-19T11:47:48+0300
	ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ
	Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ κ.δ.


		2020-05-19T13:26:31+0300
	Athens




