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ΘΕΜΑ: « Ρροκήρυξη για την πλήρωςη, με επιλογή, εννζα (9) κενϊν οργανικϊν θζςεων 

ναυτικϊν ειδικοτήτων με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου ςτην 

Ανϊνυμη Εταιρεία Διϊρυγασ Κορίνθου – ΑΕΔΙΚ Α.Ε.» (Υπουργείο Οικονομικϊν) 

 

 

ΑΡΟΦΑΣΘ - ΡΟΚΘΥΞΘ  

Θ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΘΣ Α.Ε.ΔΙ.Κ 

 
Ζχοντασ υπόψθ :  

 

1. Τισ Διατάξεισ: 

α)  του άρκρου 14 παρ. 2 περ. κ. του Νόμου 2190/ 1994 περί  «Σφςταςθσ 

ανεξάρτθτθσ αρχισ για τθν επιλογι προςωπικοφ και ρυκμίςεισ κεμάτων διοίκθςθσ» 

(ΦΕΚ 28/3.3.1994 τ Αϋ), όπωσ τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε μεταγενζςτερα, 

β) τισ διατάξεισ του άρκρου 97 του ΡΔ 111/2014 (ΦΕΚ 178/Α/2014) όπωσ 

ιςχφουν, 

γ) τισ διατάξεισ των άρκρων 3 και 11 του Ν. 3429/2005 «Δθμόςιεσ Επιχειριςεισ 

και Οργανιςμοί (Δ.Ε.Κ.Ο)» (ΦΕΚ Αϋ314) όπωσ ιςχφει, 

δ) των άρκρων 18 ζωσ 24 του Ν.2190/1920 «Ρερί Ανωνφμων Εταιρειϊν» (ΦΕΚ 

Αϋ37), όπωσ τροποποιθμζνοσ και ςυμπλθρωμζνοσ ιςχφει,    

ε) του Νόμου 1067/1980 (ΦΕΚ Αϋ/187) «Ρερί ςυςτάςεωσ Ανωνφμου Εταιρείασ 

προσ εκμετάλλευςθ τθσ Διϊρυγασ τθσ Κορίνκου»  όπωσ τροποποιθμζνοσ και 

ςυμπλθρωμζνοσ ιςχφει. 

2. Τθν υπϋαρικμ. ΔΙΡΑΑΔ/Φ.ΕΓΚ./184/13030/24.11.2006 εγκριτικι απόφαςθ τθσ 

Επιτροπισ του άρκρου 2 παρ. 1 τθσ ΡΥΣ 33/2016, ωσ ιςχφει. 

3. Τθν υπϋ αρικμ. 18810/318 ( ΦΕΚ Β’ 194/6.4.1988) « Τροποποίθςθ του Εςωτερικοφ 

Κανονιςμοφ Ρροςωπικοφ τθσ Ανϊνυμθσ Εταιρείασ Διϊρυγασ Κορίνκου (ΑΕΔΙΚ). 

4. Το υπ'αρικμ. 194/12-4-2016  ΦΕΚ διοριςμοφ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ 

ΑΕΔΙΚ.  

5. Το υπϋαρικμ. 392/19-4-2016  Ρρακτικό Συγκρότθςθσ ςε ςϊμα του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου και τθν ανάκεςθ αρμοδιοτιτων/εξουςιοδοτιςεων ςτθν Διευκφνουςα 

Σφμβουλο. 

 



6. Τθν υπ. αρικμ. 424/29-12-2016 Απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Α.Ε.ΔΙ.Κ 

με τθν οποία εγκρίνει τθν προκιρυξθ για τθν πλιρωςθ κενϊν οργανικϊν κζςεων 

ςτθν Ναυτικι, Διοικθτικι και Τεχνικι Υπθρεςία τθσ. 

7. Τθν υπ. αρικμ. 423/20-12-2016 Απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Α.Ε.ΔΙ.Κ 

με τθν οποία ςυςτινει τριμελι επιτροπι αξιολόγθςθσ υποψθφίων και κατάρτιςθ 

πίνακα επιλογισ. 

 

 

ΑΡΟΦΑΣΙΗΟΥΜΕ – ΡΟΚΘΥΣΣΟΥΜΕ 

 

Τθν  πλιρωςθ, με επιλογι, εννζα (9) κενϊν οργανικϊν κζςεων με ςφμβαςθ εργαςίασ 

ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου ναυτικϊν ειδικοτιτων τθσ Ανωνφμου Εταιρείασ 

Διϊρυγοσ Κορίνκου ωσ εξισ:  

 

Κατηγορίεσ Ναυτικϊν Ειδικοτήτων  Θζςεισ 

Α. ΡΛΟΙΑΧΟΣ Βϋ ΤΑΞΘΣ  Δφο (02) 

Β. ΜΘΧΑΝΙΚΟΣ ΥΜΟΥΛΚΩΝ  Δφο (02) 

Γ. ΝΑΥΤΘΣ   Δφο (02) 

Δ. ΝΑΥΤΟΡΑΙΔΕΣ   Τρείσ (03) 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 

Γενικά Ρροςόντα Ρρόςληψησ 

Οι υποψιφιοι πρζπει: 

1) Να είναι Ζλληνεσ πολίτεσ. 

 Δικαιοφνται να είναι υποψιφιοι και πολίτεσ των κρατϊν –μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ενϊςεωσ, με τουσ περιοριςμοφσ του άρκρου 1 παρ.ν.2431/1996. 

 Πςοι αποκτοφν τθν ελλθνικι ικαγζνεια με πολιτογράφθςθ δεν μποροφν να 

διοριςτοφν πριν από τθν ςυμπλιρωςθ ενόσ (1) ζτουσ από τθν απόκτθςι τθσ, μζχρι τθν 

θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων εκτόσ εάν  μζχρι τθν απόκτθςι 

τθσ ιταν υπικοοι κράτουσ μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Για τουσ ανωτζρω πολίτεσ  

απαιτείται θ γνϊςθ τθσ Ελλθνικισ γλϊςςασ ςε βακμό επαρκι για τθν άςκθςθ των 

κακθκόντων τθσ  προκθρυςςόμενθσ κζςθσ, θ οποία αποδεικνφεται  με πιςτοποιθτικό 

Ελλθνομάκειασ: α) ΥΡ.Ρ.Ε.Θ. Ανδρζα Ραπανδρζου 37, Τ.Κ. 15180 Ακινα, τθλ.210-3443384 

και β) Καραμαοφνα1, Ρλ. Σκρά, Τ.Κ.55132 Θεςςαλονίκθ, τθλ.2310-459101 των κατωτζρω 

επιπζδων τα οποία αντιςτοιχίηονται με επίπεδα του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ: 

ΑϋΕΡΙΡΕΔΟ/Α2 ΕΡΙΡΕΔΟ (Σ.Ε):  Για τισ κατθγορίεσ, Γ ( Ναφτθσ) και Δ (Ναυτόπαιδεσ)  

B’EΡΙΔΕΔΟ/Β1 ΕΡΙΡΕΔΟ (Σ.Ε): Για τισ κατθγορίεσ Α (Ρλοίαρχοσ Β τάξθσ Ε.Ν.) και Β 

(Μθχανικόσ υμουλκοφ).  

Γίνονται επίςθσ δεκτοί, για πλιρωςθ των προκθρυςςόμενων κζςεων, Βορειοθπειρϊτεσ, 

Κφπριοι Ομογενείσ και Ομογενείσ αλλοδαποί, που προζρχονται από τθν Κωνςταντινοφπολθ 

και από τα νθςιά Κμβρο και Τζνεδο, χωρίσ να απαιτείται πιςτοποιθτικό ελλθνικισ 



ικαγζνειασ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ ιδιότθτά τουσ ωσ Ελλινων κατά το γζνοσ και τθ 

ςυνείδθςθ αποδεικνφεται με άλλουσ τρόπουσ (Ν.Δ. 3832/1958). 

2) Για τθν κατθγορία Α. (ΡΛΟΙΑΧΟΣ Βϋ ΤΑΞΘΣ)  να είναι θλικίασ από 21 μζχρι 55 ετϊν, 

δθλαδι να ζχουν γεννθκεί από 01/01/1962 μζχρι και 31/12/1996. 

Για τθν κατθγορία Β. (ΜΘΧΑΝΙΚΟΣ ΥΜΟΥΛΚΩΝ)  να είναι θλικίασ από 21 μζχρι 55 ετϊν, 

δθλαδι να ζχουν γεννθκεί από 01/01/1962 μζχρι και 31/12/1996. 

Για τθν κατθγορία Γ. (ΝΑΥΤΘΣ)  να είναι θλικίασ από 21 μζχρι 45 ετϊν, δθλαδι να ζχουν 

γεννθκεί από 01/01/1972 μζχρι και 31/12/1996. 

Για τθν κατθγορία Δ. (ΝΑΥΤΟΡΑΙΔΕΣ) να είναι θλικίασ από 21 μζχρι 45 ετϊν, δθλαδι να 

ζχουν γεννθκεί από 01/01/1972 μζχρι και 31/12/1996. 

 

 

3) Να ζχουν την υγεία που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ κζςεωσ που 

προκθρφςςεται, που κα πιςτοποιθκεί μετά από εξζταςι τουσ από Υγειονομική Επιτροπή. 

4) Να μην ζχουν κϊλυμα διοριςμοφ από αυτά που ορίηονται ςτα άρκρα 8 και 9 του 

Υπαλλθλικοφ Κϊδικα (Ν.3528/07) ιτοι: 

(α) Να μθν ζχουν καταδικαςτεί για κακοφργθμα και ςε οποιαδιποτε ποινι για κλοπι, 

υπεξαίρεςθ (κοινι ι ςτθν υπθρεςία), απάτθ, εκβίαςθ, πλαςτογραφία, απιςτία δικθγόρου, 

δωροδοκία, καταπίεςθ, απιςτία περί τθν υπθρεςία, παράβαςθ κακικοντοσ, κακϋυποτροπι 

ςυκοφαντικι δυςφιμιςθ, κακϊσ και για οποιοδιποτε ζγκλθμα κατά τθσ γενετιςιασ 

ελευκερίασ ι ζγκλθμα οικονομικισ εκμετάλλευςθσ τθσ γενετιςιασ ηωισ. 

(β) Να μθν είναι υπόδικοι που ζχουν παραπεμφκεί με τελεςίδικο βοφλεμα ι κατϋαλλον 

νόμιμο τρόπο (άρκρο 43, Ν.4139/2013) για κακοφργθμα ι για πλθμμζλθμα τθσ περίπτωςθσ 

α, ζςτω και αν το αδίκθμα αυτό ζχει παραγραφεί. 

(γ) Να μθν ζχουν ςτερθκεί λόγω καταδίκθσ τα πολιτικά τουσ δικαιϊματα και για όςο χρόνο 

διαρκεί θ ςτζρθςθ αυτι. 

(δ) Να μθν τελοφν υπό ςτερθτικι δικαςτικι ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι μερικι), υπό 

επικουρικι δικαςτικι ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι μερικι) και υπό τισ δφο αυτζσ καταςτάςεισ. 

(ε) Να ζχει παρζλκει πενταετία από τυχόν απόλυςθ από κζςθ δθμόςιασ υπθρεςίασ ι Ο.Τ.Α.  

ι άλλου Νομικοφ Ρροςϊπου του δθμόςιου τομζα, λόγω επιβολισ τθσ πεικαρχικισ ποινισ 

τθσ οριςτικισ  παφςθσ ι λόγω καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ για ςπουδαίο λόγο, 

οφειλόμενο ςε υπαιτιότθτα του εργαηομζνου. 

Σθμείωςθ: H ανικανότθτα προσ διοριςμό αίρεται μόνο με τθν ζκδοςθ του κατά το άρκρο 47 

παρ.1 του Συντάγματοσ διατάγματοσ που αίρει τισ ςυνζπειεσ τθσ ποινισ. 

(ςτ) Οι άνδρεσ μζχρι τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων να 

ζχουν εκπληρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ ή να ζχουν απαλλαγεί νόμιμα από 

αυτζσ. 

 Δεν απαιτείται εκπλιρωςθ των ςτρατιωτικϊν υποχρεϊςεων για τουσ πολίτεσ κράτουσ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ενϊςεωσ, για τουσ οποίουσ δεν προβλζπεται ςτθ χϊρα τουσ τζτοια υποχρζωςθ 

και ζχουν πολιτογραφθκεί ωσ Ζλλθνεσ πολίτεσ. 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

Ειδικά Ρροςόντα Ρρόςληψησ 

 

Οι υποψιφιοι για πρόςλθψθ πρζπει να κατζχουν, μζχρι τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ 

προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων ςυμμετοχισ, τα ακόλουκα τυπικά προςόντα, όπωσ 

αυτά κακορίηονται παρακάτω:  

 

 Για την κατηγορία Α: Ρλοίαρχοσ ΒϋΤάξησ 

 

Κφρια Ρροςόντα 

 

(α) Ναυτικό φυλλάδιο ςε ιςχφ  

(β) Αποδεικτικό ναυτικισ ικανότθτασ (ΑΝΙ) ςε ιςχφ, Ρλοιάρχου  Βϋ τάξθσ Ε.Ν 

(γ) Ριςτοποιθτικό ςε ιςχφ προχωρθμζνων ςωςτικϊν ( V1/1, V1/2, VI/3, VI/4 ) 

(δ) Να ζχουν, από τθν απογραφι τουσ ςαν ναυτικοί, πραγματικι υπερεπταετι καλάςςια 

υπθρεςία* από τθν οποία διετι τουλάχιςτον, ωσ Αξιωματικοί Ε.Ν ςε μθχανοκίνθτα πλοία ι 

ςε πολεμικά πλοία του Ρ.Ν.     

*Θ κατά τα ανωτζρω καλάςςια υπθρεςία ςτο Εμπορικό Ναυτικό ι το Ρολεμικό Ναυτικό 

πρζπει να πλθροί τουσ όρουσ των διατάξεων περί απόκτθςθσ αποδεικτικϊν ναυτικισ 

ικανότθτασ και υπολογίηεται κατά το μζτρο που οι διατάξεισ αυτζσ ορίηουν. 

 

Ρροςόντα Αϋ επικουρίασ 

(Εφόςον οι κζςεισ δεν καλυφκοφν από υποψιφιουσ με τα κφρια προςόντα)  

 

(α) Ναυτικό φυλλάδιο ςε ιςχφ  

(β) Αποδεικτικό ναυτικισ ικανότθτασ (ΑΝΙ) ςε ιςχφ, Ρλοιάρχου  Γ ϋ τάξθσ Ε.Ν 

(γ) Ριςτοποιθτικό ςε ιςχφ ςωςτικϊν  

(δ) Να ζχουν, από τθν απογραφι τουσ ςαν ναυτικοί, πραγματικι υπερεπταετι καλάςςια 

υπθρεςία* από τθν οποία διετι τουλάχιςτον, ωσ Αξιωματικοί Ε.Ν ςε μθχανοκίνθτα πλοία ι 

ςε πολεμικά πλοία του Ρ.Ν.     

*Θ κατά τα ανωτζρω καλάςςια υπθρεςία ςτο Εμπορικό Ναυτικό ι το Ρολεμικό Ναυτικό 

πρζπει να πλθροί τουσ όρουσ των διατάξεων περί απόκτθςθσ αποδεικτικϊν ναυτικισ 

ικανότθτασ και υπολογίηεται κατά το μζτρο που οι διατάξεισ αυτζσ ορίηουν. 

 

 

 

 

 Για την κατηγορία Β:  Μηχανικόσ υμουλκϊν ΤΕ, θζςη Μία (1) : 

 

Κφρια Ρροςόντα 

 

(α) Ναυτικό φυλλάδιο ςε ιςχφ  

(β) Αποδεικτικό ναυτικισ ικανότθτασ (ΑΝΙ) ςε ιςχφ, Μθχανικοφ  Γϋ τάξθσ Ε.Ν 

(γ) Ριςτοποιθτικό ςε ιςχφ προχωρθμζνων ςωςτικϊν ( V1/1, V1/2, VI/3, VI/4 ) 

(δ) Να ζχουν, από τθν απογραφι τουσ ςαν ναυτικοί, πραγματικι υπερτριετι καλάςςια 

υπθρεςία* ςε υμουλκά από τθν οποία διετι υπθρεςία τουλάχιςτον, ωσ Αξιωματικοί Ε.Ν. 



 

*Θ κατά τα ανωτζρω καλάςςια υπθρεςία ςτο Εμπορικό Ναυτικό ι το Ρολεμικό Ναυτικό 

πρζπει να πλθροί τουσ όρουσ των διατάξεων περί απόκτθςθσ αποδεικτικϊν ναυτικισ 

ικανότθτασ και υπολογίηεται κατά το μζτρο που οι διατάξεισ αυτζσ ορίηουν. 

 

Ρροςόντα Αϋ επικουρίασ 

(Εφόςον οι κζςεισ δεν καλυφκοφν από υποψιφιουσ με τα κφρια προςόντα)  

 

(α) Ναυτικό φυλλάδιο ςε ιςχφ  

(β) Αποδεικτικό ναυτικισ ικανότθτασ (ΑΝΙ) ςε ιςχφ, Μθχανικοφ  Γϋ τάξθσ Ε.Ν 

(γ) Ριςτοποιθτικό ςε ιςχφ ςωςτικϊν  

(δ) Να ζχουν, από τθν απογραφι τουσ ςαν ναυτικοί, πραγματικι υπερτριετι καλάςςια 

υπθρεςία* ςε υμουλκά από τθν οποία διετι υπθρεςία  τουλάχιςτον, ωσ Αξιωματικοί Ε.Ν. 

 

*Θ κατά τα ανωτζρω καλάςςια υπθρεςία ςτο Εμπορικό Ναυτικό ι το Ρολεμικό Ναυτικό 

πρζπει να πλθροί τουσ όρουσ των διατάξεων περί απόκτθςθσ αποδεικτικϊν ναυτικισ 

ικανότθτασ και υπολογίηεται κατά το μζτρο που οι διατάξεισ αυτζσ ορίηουν. 

 

 

Για την κατηγορία Β:  Μηχανικόσ υμουλκϊν ΔΕ, θζςη Μία (1) 

 

Κφρια Ρροςόντα 

 

(α) Ναυτικό φυλλάδιο ςε ιςχφ  

(β) Αποδεικτικό ναυτικισ ικανότθτασ (ΑΝΙ) ςε ιςχφ, Μθχανοδθγοφ Αϋ τάξθσ Ε.Ν για 

διεφκυνςθ Μθχανοςταςίου πλοίων που κινοφνται με ΜΕΚ ιςχφοσ τουλάχιςτον 750 KW. 

(γ) Ριςτοποιθτικό ςε ιςχφ προχωρθμζνων ςωςτικϊν ( V1/1, V1/2, VI/3, VI/4 ) 

(δ) Να ζχουν, από τθν απογραφι τουσ ςαν ναυτικοί, πραγματικι υπερτριετι καλάςςια 

υπθρεςία* ςε υμουλκά. 

(ε) Να κατζχει δίπλωμα χειριςτι Ρλωτοφ Γερανοφ Αϋ Τάξθσ 301 Θ και άνω.   

 

*Θ κατά τα ανωτζρω καλάςςια υπθρεςία ςτο Εμπορικό Ναυτικό ι το Ρολεμικό Ναυτικό 

πρζπει να πλθροί τουσ όρουσ των διατάξεων περί απόκτθςθσ αποδεικτικϊν ναυτικισ 

ικανότθτασ και υπολογίηεται κατά το μζτρο που οι διατάξεισ αυτζσ ορίηουν. 

 

Ρροςόντα Αϋ επικουρίασ 

(Εφόςον οι κζςεισ δεν καλυφκοφν από υποψιφιουσ ΔΕ με τα κφρια προςόντα, κα 

καλυφκοφν από υποψιφιουσ ΥΕ με τα παρακάτω επικουρικά προςόντα.)  

 

(α) Ναυτικό φυλλάδιο ςε ιςχφ  

(β) Αποδεικτικό ναυτικισ ικανότθτασ (ΑΝΙ) ςε ιςχφ, Μθχανοδθγοφ Αϋ τάξθσ Ε.Ν για 

διεφκυνςθ Μθχανοςταςίου πλοίων που κινοφνται με ΜΕΚ ιςχφοσ τουλάχιςτον 750 KW. 

(γ) Ριςτοποιθτικό ςε ιςχφ προχωρθμζνων ςωςτικϊν ( V1/1, V1/2, VI/3, VI/4 ) 

(δ) Να ζχουν, από τθν απογραφι τουσ ςαν ναυτικοί, πραγματικι υπερτριετι καλάςςια 

υπθρεςία* ςε υμουλκά. 

(ε) Να κατζχει δίπλωμα χειριςτι Ρλωτοφ Γερανοφ Αϋ Τάξθσ 301 Θ και άνω.   

 



*Θ κατά τα ανωτζρω καλάςςια υπθρεςία ςτο Εμπορικό Ναυτικό ι το Ρολεμικό Ναυτικό 

πρζπει να πλθροί τουσ όρουσ των διατάξεων περί απόκτθςθσ αποδεικτικϊν ναυτικισ 

ικανότθτασ και υπολογίηεται κατά το μζτρο που οι διατάξεισ αυτζσ ορίηουν. 

 

Ρροςόντα Βϋ επικουρίασ 

(Εφόςον οι κζςεισ δεν καλυφκοφν από υποψιφιουσ με τα προςόντα ΑϋΕπικουρίασ)  

 

(α) Ναυτικό φυλλάδιο ςε ιςχφ  

(β) Αποδεικτικό ναυτικισ ικανότθτασ (ΑΝΙ) ςε ιςχφ, Μθχανοδθγοφ Αϋ τάξθσ Ε.Ν για 

διεφκυνςθ Μθχανοςταςίου πλοίων που κινοφνται με ΜΕΚ ιςχφοσ τουλάχιςτον 750 KW. 

(γ) Ριςτοποιθτικό ςε ιςχφ ςωςτικϊν.  

(δ) Να ζχουν, από τθν απογραφι τουσ ςαν ναυτικοί, πραγματικι υπερτριετι καλάςςια 

υπθρεςία* ςε υμουλκά. 

 

*Θ κατά τα ανωτζρω καλάςςια υπθρεςία ςτο Εμπορικό Ναυτικό ι το Ρολεμικό Ναυτικό 

πρζπει να πλθροί τουσ όρουσ των διατάξεων περί απόκτθςθσ αποδεικτικϊν ναυτικισ 

ικανότθτασ και υπολογίηεται κατά το μζτρο που οι διατάξεισ αυτζσ ορίηουν. 

 

Ρροςόντα Γϋ επικουρίασ 

(Εφόςον οι κζςεισ δεν καλυφκοφν από υποψιφιουσ με τα προςόντα Β επικουρίασ)  

 

(α) Ναυτικό φυλλάδιο ςε ιςχφ  

(β) Αποδεικτικό ναυτικισ ικανότθτασ (ΑΝΙ) ςε ιςχφ, Μθχανοδθγοφ Αϋ τάξθσ Ε.Ν. 

(γ) Ριςτοποιθτικό ςε ιςχφ ςωςτικϊν. 

(δ) Να ζχουν, από τθν απογραφι τουσ ςαν ναυτικοί, πραγματικι υπερδιετι καλάςςια 

υπθρεςία* ςε υμουλκά. 

 

*Θ κατά τα ανωτζρω καλάςςια υπθρεςία ςτο Εμπορικό Ναυτικό ι το Ρολεμικό Ναυτικό 

πρζπει να πλθροί τουσ όρουσ των διατάξεων περί απόκτθςθσ αποδεικτικϊν ναυτικισ 

ικανότθτασ και υπολογίηεται κατά το μζτρο που οι διατάξεισ αυτζσ ορίηουν. 

 

 

 Για την κατηγορία Ε (ΝΑΥΤΘΣ) : 

 

Κφρια Ρροςόντα 

 

(α) Ναυτικό φυλλάδιο ςε ιςχφ  

(β) Αποδεικτικό ναυτικισ ικανότθτασ (ΑΝΙ) ςε ιςχφ, Άδεια Ναφτθ Ε.Ν, ι άδεια Ναυκλιρου 

Ε.Ν  ι Δίπλωμα Κυβερνιτθ Α,Β,Γ  τάξθσ ΕΝ ι Δίπλωμα Ρλοιάρχου Β,Γ τάξθσ ΕΝ. 

(γ) Ριςτοποιθτικό ςε ιςχφ ςωςτικϊν. 

(δ) Να ζχουν, από τθν απογραφι τουσ ςαν ναυτικοί, πραγματικι υπερδιετι καλάςςια 

υπθρεςία*. 

 

*Θ κατά τα ανωτζρω καλάςςια υπθρεςία ςτο Εμπορικό Ναυτικό ι το Ρολεμικό Ναυτικό 

πρζπει να πλθροί τουσ όρουσ των διατάξεων περί απόκτθςθσ αποδεικτικϊν ναυτικισ 

ικανότθτασ και υπολογίηεται κατά το μζτρο που οι διατάξεισ αυτζσ ορίηουν. 

 



 Για την κατηγορία Δ (ΝΑΥΤΟΡΑΙΔΕΣ) : 

 

Κφρια Ρροςόντα 

 

(α) Ναυτικό φυλλάδιο ςε ιςχφ  

 

 

  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΘΣΘ ΚΙΤΘΙΩΝ  

 

Στθν περίπτωςθ που για κάποια ι κάποιεσ κατθγορίεσ υπάρχουν υποψιφιοι με τα ίδια προςόντα 

(κφρια ι επικουρικά), θ τελικι ςειρά κατάταξθσ των υποψθφίων κακορίηεται με τον υπολογιςμό 

των ακόλουκων βακμολογοφμενων  κριτθρίων.   

 

 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 

Υποβολή Αιτήςεων-Ρροθεςμία 

 

Οι υποψιφιοι, οι οποίοι κατζχουν τα απαιτοφμενα γενικά και ειδικά προςόντα των 

προκθρυςςόμενων κζςεων, πρζπει να υποβάλλουν: 

 

(1) Συμπληρωμζνη και υπογεγραμμζνη αίτηςη ςυμμετοχήσ, ςφμφωνα με το 

επιςυναπτόμενο υπόδειγμα. Ανυπόγραφεσ αιτιςεισ δεν γίνονται δεκτζσ και θ 

υποψθφιότθτα απορρίπτεται. 

(2) Φωτοαντίγραφο των δφο όψεων του ατομικοφ δελτίου ταυτότητασ ή τθσ ςχετικισ 

προςωρινισ  βεβαίωςθσ τθσ αρμόδιασ αρχισ ή των κρίςιμων ςελίδων του διαβατθρίου 

(δθλ. αυτϊν όπου αναφζρονται  ο αρικμόσ και τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του κατόχου)ή των 

δφο όψεων  τθσ άδειασ οδιγθςθσ ι των κρίςιμων ςελίδων του ατομικοφ βιβλιαρίου υγείασ 

οποιουδιποτε αςφαλιςτικοφ φορζα.  Αν από αυτά δεν προκφπτει θ ακριβισ θμερομθνία  

γεννιςεωσ πρζπει να προςκομιςκεί και πιςτοποιθτικό  ι βεβαίωςθ γεννιςεωσ. 

(3) Δφο (02) πρόςφατεσ φωτογραφίεσ . 

(4) Ευκρινή φωτοαντίγραφα  των οριηομζνων ςτο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β  (ΕΙΔΙΚΑ ΡΟΣΟΝΤΑ) 

αποδεικτικϊν ναυτικισ ικανότθτασ (ΑΝΙ) 

(5) Φωτοαντίγραφο Ναυτικοφ Φυλλαδίου ςε ιςχφ (ςελίδεσ με ςτοιχεία ναυτικοφ).  

Επίςθσ απαιτοφνται οι ςελίδεσ του Ναυτικοφ Φυλλαδίου που αποδεικνφουν καλάςςια 

υπθρεςία ςτθν περίπτωςθ που αυτι δεν καταγράφεται  ςτο μθχανογραφικό πίνακα 

καλάςςιασ υπθρεςίασ. 

(6) Συμπληρωμζνη και υπογεγραμμζνη Υπεφθυνη Δήλωςη, ςφμφωνα με το 

επιςυναπτόμενο υπόδειγμα. 

ΡΟΣΟΧΘ:  Θ υπεφθυνη δήλωςη πρζπει να φζρει πρωτότυπη υπογραφή και ςτισ δφο 

ςελίδεσ. 

 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ  καλείται να υποβάλλει τθν αίτθςθ υποψθφιότθτασ , ςυνοδευόμενθ 

από τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ δεκαπζντε (15) 

θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ τελευταίασ δθμοςίευςθσ τθσ περίλθψθσ τθσ 

παροφςασ προκιρυξθσ ςτον Τφπο, είτε αυτοπροςϊπωσ ι με νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο 

προσ τοφτο άτομο ςτθν κατωτζρω ταχυδρομικι διεφκυνςθ, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και 

ϊρεσ, είτε να αποςτείλει ταχυδρομικϊσ επί αποδείξει (ΣΥΣΤΘΜΕΝΟ), ςτθν ταχυδρομικι 

διεφκυνςθ: 

 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΕΙΑ ΔΙΩΥΓΑΣ ΚΟΙΝΘΟΥ 

ΙΡΡΟΚΑΤΟΥΣ 88  11472  ΑΘΘΝΑ 

 

Σε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ, το εμπρόκεςμο των αιτιςεων κρίνεται με βάςθ 

τθν θμερομθνία τθσ ςφραγίδασ  του ταχυδρομείου ι τθσ εταιρείασ ταχυμεταφοράσ που 

φζρει ο φάκελοσ αποςτολισ, ο οποίοσ κα διατθρθκεί ςτθν Υπθρεςία με τα λοιπά 

δικαιολογθτικά των υποψθφίων. 

Υποβολή τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικϊν ή/και ςυμπληρωματικϊν ή 

διευκρινιςτικϊν, επιτρζπεται αποκλειςτικά και μόνο εντόσ τησ ωσ άνω προθεςμίασ, με 

κατάθεςη νζασ αίτηςησ με την επί του φακζλου ζνδειξη «ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΙΚΘ ΑΙΤΘΣΘ», η 

οποία θα υποβάλλεται ή αποςτζλλεται  με τουσ ίδιουσ ωσ άνω τρόπουσ.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 



Κατάταξη υποψηφίων  

 

Αφοφ θ Τριμελισ επιτροπι τθσ υπθρεςίασ, επεξεργαςτεί τισ αιτιςεισ των υποψθφίων,  τουσ 

κατατάςςει βάςει των κριτθρίων του Κεφαλαίου Α και Β τθσ παροφςθσ.  

Θ κατάταξθ των υποψθφίων, βάςει τθσ οποίασ κα γίνει θ τελικι επιλογι για τθν πρόςλθψθ 

με ςφμβαςθ εργαςίασ αορίςτου χρόνου, πραγματοποιείται ωσ εξισ: 

1. Ρροθγοφνται ςτθν κατάταξθ οι υποψιφιοι που διακζτουν τα κφρια προςόντα τθσ 

ειδικότθτασ και ακολουκοφν οι ζχοντεσ τα επικουρικά (Αϋ, Βϋ επικουρίασ κ.ο.κ.). 

 

2. Θ κατάταξθ μεταξφ των υποψθφίων που ζχουν τα ίδια προςόντα (κφρια ι επικουρικά), 

γίνεται κατά φκίνουςα ςειρά με βάςθ τθ ςυνολικι βακμολογία που ςυγκεντρϊνουν από 

τα βακμολογοφμενα κριτιρια κατάταξθσ  του Κεφαλαίου Β. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε 

Ραραπομπή Επιλογήσ 

 

Οι επιλεγζντεσ υποψιφιοι κα κλθκοφν για υγειονομικι εξζταςθ, με πρόςκλθςθ ςε 

οριςμζνθ θμερομθνία που κα αναρτθκεί ςτο Υποκατάςτθμα Κορίνκου ςτα Κςκμια 

Κορινκίασ, προκειμζνου να παρουςιαςτοφν ςτθν Υγειονομικι Επιτροπι. 

Πςοι δεν παρουςιαςθοφν ςτισ οριςμζνεσ ημερομηνίεσ, καθϊσ και όςοι κριθοφν 

ακατάλληλοι δεν ςυμμετζχουν ςτην περαιτζρω διαδικαςία των διαγωνιςμοφ. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ 

Ρρόςληψη 

 

Οι υποψιφιοι  που επελζγθςαν από τθν αρμόδια Τριμελι Επιτροπι καλοφνται  για τθν 

προςκόμιςθ των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν διοριςμοφ, μεταξφ των οποίων και 

γνωμάτευςθ ψυχιάτρου, είτε του δθμοςίου είτε ιδιωτϊν, με βάςθ παραπεμπτικό ζγγραφο 

από τθν Υπθρεςία.  Ο διοριςμόσ διενεργείται με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ 

Α.Ε.ΔΙ.Κ  και του  εξουςιοδοτθμζνου από αυτό προςϊπου. 

 

Ρριν τθν υπογραφι τθσ πράξεωσ διοριςμοφ διενεργείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτοσ 

ζλεγχοσ τθσ γνθςιότθτασ των δικαιολογθτικϊν που ζχει υποβάλλει ο υποψιφιοσ  και είναι  

απαραίτθτα για το διοριςμό του. Εάν κατά το ζλεγχο διαπιςτωκεί θ μθ γνθςιότθτα 

οποιουδιποτε δικαιολογθτικοφ, καλείται για διοριςμό ο επόμενοσ από τον οικείο 

αξιολογικό πίνακα.  Εάν δεν υπάρχει άλλοσ υποψιφιοσ, θ κζςθ επαναπροκθρφςςεται. 

 

Αν ο προςλθπτζοσ δεν προςκομίςει τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για πρόςλθψθ εντόσ 

τθσ ταςςόμενθσ από τθν Υπθρεςία προκεςμίασ, κεωρείται ότι παραιτείται ςιωπθρά και 

καλείται για πρόςλθψθ ο επόμενοσ από τον οικείο αξιολογικό πίνακα. Εάν δεν υπάρχει 

άλλοσ υποψιφιοσ, θ κζςθ επαναπροκθρφςςεται. 

 

 

  Αν ο προςλθφκείσ δεν αποδεχκεί ρθτά τθν πρόςλθψι του, θ πράξθ πρόςλθψθσ 

ανακαλείται υποχρεωτικά και καλείται ο επόμενοσ από τον οικείο αξιολογικό πίνακα, 



εφόςον δεν ζχει παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο του ενόσ (01) ζτουσ από τθν 

κατάρτιςθ του πίνακα. Σε διαφορετικι περίπτωςθ  θ κζςθ επαναπροκθρφςςεται. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η 

Δημοςίευςη τησ Ρερίληψησ 

 

Ρλιρεσ αντίγραφο τθσ προκιρυξθσ, μετά των υποδειγμάτων αίτθςθσ και υπεφκυνθσ 

διλωςθσ: 

 

α) αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΑΕΔΙΚ  

β) αποςτζλλεται θλεκτρονικά ςτισ  Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ και Ρεριφζρειεσ τθσ Χϊρασ, 

     προκειμζνου να προβοφν ςε ανάρτθςι τθσ για ενθμζρωςθ των πολιτϊν. 

γ) αναρτάται ςτο κεντρικό κτίριο Διοίκθςθσ ςτα Κςκμια Κορινκίασ 

 

Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ κα δθμοςιευτεί ςε δφο θμεριςιεσ  εφθμερίδεσ Ρανελλινιασ 

κυκλοφορίασ, από αυτζσ που ζχουν τθν μεγαλφτερθ κυκλοφορία, δφο φορζσ ςτθν κάκε μια 

και  ςε μία Κορινκιακι, τουλάχιςτον δφο φορζσ. 

 

 

 

 
                                                                                                             ΓΙΑ ΤΟ Γ.Σ ΤΗΣ ΑΔ.ΓΙ.Κ 

                                                                                                             ΣΑΚΙΣΛΗ ΔΛΔΝΗ  

 

                                                                  

 

 

 

                                  ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 



 
Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 
(Για τα οριηόμενα ςτο Κεφάλαιο ΙΒϋ τθσ Ρροκιρυξθσ) 
1. Πλεσ οι Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ: 
i. Αττικισ : Κατεχάκθ 56 T.K. 11525 Ακινα, 
ggattiki@otenet.gr 
ii. Θεςςαλίασ - Στερεάσ Ελλάδασ: Σωκράτουσ 111, Τ.Κ. 41336 Λάριςα, 
genikos@apdthest.gov.gr 
iii. Θπείρου - Δυτικισ Μακεδονίασ: Β. Θπείρου 20, Τ.Κ. 45445 Ιωάννινα, 
gg@apdhp-dm.gov.gr 
iv. Ρελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ & Ιονίου: Ν.Εκνικι Οδόσ Ρατρϊν - Ακθνϊν 158, Τ.Κ. 
26442 
Ράτρα, gg@apd-depin.gov.gr 
v.Μακεδονίασ – Θράκθσ: Κακ. ωςίδθ 11, Τ.Κ. 54008 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ, 
sg@damt.gov.gr 
vi. Αιγαίου: Ακτι Μιαοφλθ 83 & Μπότςαρθ 2 - 8 Τ.Κ. 18538 ΡΕΙΑΙΑΣ, 
gg@apdaigaiou.gov.gr 
vii. Κριτθσ : Ρλ. Κουντουριϊτθ Τ.Κ.: 71202 ΘΑΚΛΕΙΟ, 
webmaster@crete-region.gr 
2. ΄Ολεσ οι Ρεριφζρειεσ : 
i. Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ: Γ.Κακουλίδου 1, Τ.Κ.: 69100 Κομοτθνι, 
periferiarxis@perif-amth.gr 
ii. Κεντρικισ Μακεδονίασ: Β. Πλγασ 198 Τ.Κ. 54110 Θεςςαλονίκθ, periferiarxis@pkm.gov.gr 
iii. Δυτικισ Μακεδονίασ: Ρεριοχι ΗΕΡ, , Τ.Κ.: 50100 Κοηάνθ, info@pdm.gov.gr 
iv. Θπείρου: Ρλατεία Ρφρρου Ι, Διοικθτιριο, Τ.Κ.: 45221 Ιωάννινα, periferiarxis@php.gov.gr 
v. Θεςςαλίασ: Ρλ.  .Φεραίου Κουμουνδοφρου & Ραπαναςταςίου, Τ.Κ. 41110 Λάριςα, 
periferiarxis@thessaly.gov.gr 
vi. Ιονίων Νιςων: Εκν. Ραλαιοκαςτρίτςασ, Αλυκζσ Ροταμοφ, Τ.Κ.: 49100 Κζρκυρα, 
pin@pin.gov.gr 
vii. Δυτικισ Ελλάδοσ : Ν.Ε.Ο. Ρατρϊν - Ακθνϊν 32, Τ.Κ.: 26442 Ράτρα, 
grafeio.pde@pde.gov.gr 
viii. Στερεάσ Ελλάδασ : Υψθλάντθ 1, Τ.Κ.: 35 100 Λαμία, periferiarxis@pste.gov.gr 
ix.Αττικισ : Συγγροφ 15-17, Τ.Κ.: 117 44 Ακινα, gperatt@patt.gov.gr 
x. Ρελοποννιςου : Ρλατεία Εκν. Μακαρίου, Τ.Κ.: 221 00 Τρίπολθ, grammateia@ppel.gov.gr 

xi. Βορείου Αιγαίου : Ρ. Κουντουριϊτθ 1, Τ.Κ.: 811 00 Μυτιλινθ, pv@pvaigaiou.gov.gr 
xii. Νοτίου Αιγαίου : Επτανιςου 35, Τ.Κ. : 84100 Ερμοφπολθ Σφρου, infodesk@pnai.gov.gr 
xiii. Κριτθσ : Ρλατεία Ελευκερίασ. Τ.Κ: 71201 Θράκλειο, gram.pkr@crete.gov.gr 
 

3. ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΧΕΣ : Κορίνκου, Ιςκμίασ. 
 
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 
 
1. Υπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 
Γενικι Διεφκυνςθ Διοίκθςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 
Δ/νςθ Ρρογραμματιςμοφ& Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 
( info@ypes.gr, ypourgos@ydmed.gov.gr ) 
2. Υπουργείο Οικονομικϊν  
α) Γραφείο κ. Υπουργοφ Νίκθσ 5-7( minister@minfin.gr ) 
β) Γενικι Ρεριουςία Δθμόςιασ Ρεριουςίασ, Μονάδα Αποκρατικοποιιςεων και Διαχείριςθσ 
Κινθτϊν Αξιϊν, Καραγεϊργθ Σερβίασ 8. (privatization@minfin.gr ) 
γ) Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ Διεφκυνςθ 20θ Ρρουπολογιςμοφ ( d20@glk.gr ) 

 

mailto:info@ypes.gr
mailto:ypourgos@ydmed.gov.gr
mailto:minister@minfin.gr
mailto:privatization@minfin.gr
mailto:d20@glk.gr

