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«Γηα ηελ πξφζιεςε Έθηαθηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Δ.Δ.Π.) κε ζρέζε εξγαζίαο Ηδησηηθνχ
Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ θαη κε σξηαία αληηκηζζία ζηελ ΑΔΝ/ΠΛ/ΤΡΟΤ».
Α. Ζ Αθαδεκία Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ Πινηάξρσλ χξνπ, πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη παξνδηθέο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαηά ην ρεηκεξηλφ - εαξηλφ εμάκελν δηδαθηηθνχ έηνπο 2010 - 2011
πξνθεξχζζεη ηελ πξφζιεςε Έθηαθηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Δ.Δ.Π.) κε ζχκβαζε
εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ θαη κε σξηαία αληηκηζζία ζχκθσλα κε ην
ΩΠ:091006/12-10 εγθξηηηθφ ζήκα ΤΘΤΝΑΛ/ΓΓΓΤ/ΓΠΠ-2Ο σο θαησηέξσ αλά εηδηθφηεηα θαη
ελδεηθηηθφ αλψηαην, αξηζκφ ν νπνίνο ηειηθά ζα δηακνξθσζεί κε γλψκνλα ηνλ αξηζκφ ησλ
ζπνπδαζηψλ πνπ ζα θνηηήζνπλ.
1.Μέρξη ηξία (03) άηνκα κε πξνζφληα Δπηζηεκνληθνχ ζπλεξγάηε εθ ησλ νπνίσλ :
-ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ :
α)Έλα (01) άηνκν πηπρηνχρν Μαζεκαηηθφ γηα ην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ.
β)Έλα (01) άηνκν πηπρηνχρν Αγγιηθήο Φηινινγίαο γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο
Αγγιηθήο Γιψζζαο.
γ)Έλα (01) άηνκν πηπρηνχρν Φπζηθφ γηα ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πξψηε θάζε ζα πξνζιεθζεί έθηαθην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ γηα ην Α΄
εμάκελν. Γηα ην Β΄ εμάκελν ε Τπεξεζία ζα εμεηάζεη ηηο αλάγθεο αλά εηδηθφηεηα ζχκθσλα κε ηα
πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ζπνπδαζηψλ πνπ ζα θνηηήζνπλ. Ζ πξφζιεςε ζα
γίλεη απφ ηνλ αμηνινγηθφ πίλαθα ππνςεθίσλ ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο.
Δπίζεο ε Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ πξνβεί ζηελ πξφζιεςε εηδηθφηεηαο, ρσξίο απηφ
λα εγείξεη νπνηαδήπνηε απαίηεζε απφ ηνπο ππνςεθίνπο.
Β. Σα ειάρηζηα πξνζφληα πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη ππνςήθηνη γηα πξφζιεςε, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν.3450/2006, είλαη ηα θάησζη:
1. Γηα ηνπο Δπηζηεκνληθνχο ζπλεξγάηεο
α) Γεληθψλ θαη Σερληθψλ καζεκάησλ:
- Πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΗ ή ηζφηηκν ηδξχκαηνο ηεο αιινδαπήο.
- Αλαγλσξηζκέλνο δηδαθηνξηθφο ηίηινο ζπλαθνχο κε ηε ζέζε πνπ πξνθεξχζζεηαη αληηθεηκέλνπ
εηδηθφηεηαο.
- Αλαιφγσο κε ηε θχζε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ γηα ην νπνίν πξνζιακβάλεηαη ν
εθπαηδεπηηθφο, ηέζζεξα έηε επαγγεικαηηθήο ή επηζηεκνληθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ ηε ιήςε ηνπ
βαζηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ θαη ζε ζπλαθή εηδηθφηεηα κε ηε ζέζε πνπ πξνθεξχζζεηαη.
- Πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο.
πλεθηηκάηαη ζπγγξαθηθή δξαζηεξηφηεηα θαζψο θαη πξνυπεξεζία ζηε Ναπηηθή Δθπαίδεπζε.
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Γ. Ζ πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο απνδεηθλχεηαη:
α) κε πηπρίν CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) ηνπ παλεπηζηεκίνπ CAMBRIDGE
ή κε πηπρίν ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) ηεο
ΔΛΛΖΝΟΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ή κε πηπρίν CERTIFICATE IN ADVANCED
COMMUNICATION ηνπ EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή άιισλ
παλεπηζηεκίσλ δεκνζίνπ ραξαθηήξα ή TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL
COMMUNICATION (TOEIC), ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΑΠΟ 785 ΚΑΗ ΑΝΩ ηνπ EDUCATIONAL TESTING
SERVICE/CHAUNCEY, USA ή International English Language Testing System (IELTS) απφ ην
University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP
Education Australia IELTS Australia κε βαζκνινγία απφ 6 έσο 7 ή Business English Certificate –
Higher (BEC Higher) απφ ην University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή
κε Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ1 ηνπ Ν.2740/1999, φπσο
αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 3149/2003.
Γελ ρξεηάδεηαη ε απφδεημε γλψζεο Αγγιηθήο εάλ νη επηθαινχκελνη ηίηινη ζπνπδψλ έρνπλ
απνθηεζεί ζην εμσηεξηθφ φπνπ ηα καζήκαηα δηδάζθνληαη ζηελ ίδηα γιψζζα.
Δίλαη απηνλφεην φηη, ηίηινη ζπνπδψλ γλψζεο αγγιηθήο γιψζζαο ππεξθείκελνπ επηπέδνπ (π.ρ.
πηπρίν Αγγιηθήο Φηινινγίαο ΑΔΗ, ΡROFICIENCY, Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο
επηπέδνπ Γ2, Απνιπηήξηνο ηίηινο ηζφηηκνο ησλ Διιεληθψλ ρνιείσλ Β’ βάζκηαο εθπαίδεπζεο
εθφζνλ έρεη απνθηεζεί κεηά απφ θαλνληθή θνίηεζε ηνπιάρηζηνλ 6 εηψλ ζηελ αιινδαπή)
απνδεηθλχνπλ θαη ηε γλψζε θαηψηεξνπ (δεηνχκελνπ) επηπέδνπ.
β) Με επαγγεικαηηθή ή δηδαθηηθή απαζρφιεζε ζε εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα ρψξαο ζηελ νπνία
νκηιείηαη ε αγγιηθή γιψζζα ή απαζρφιεζε ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο (Δ.Δ., ΟΟΑ, UNESCO
θ.ι.π.) εθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη ε αγγιηθή γιψζζα σο γιψζζα εξγαζίαο.
Ζ επαγγεικαηηθή ή δηδαθηηθή απαζρφιεζε πξέπεη λα έρεη δηάξθεηα δχν (2) ηνπιάρηζηνλ
εκεξνινγηαθψλ ή αθαδεκατθψλ εηψλ αληίζηνηρα (κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο ζπλερνχο θαη
επηηφπηαο εγθαηάζηαζεο).
Γ. Ζ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα, φπνπ απηή απαηηείηαη, απνδεηθλχεηαη:
α) Γηα κηζζσηνχο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα:
Όηαλ ε εξγαζία έρεη παξαζρεζεί ζε ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ, ζε Ν.Π.Γ.Γ., ΟΣΑ πξψηνπ θαη
δεχηεξνπ βαζκνχ, ζε Ν.Π.Η.Γ. ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 2190/1994,
φπσο ηζρχεη, ή ζε θνξείο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2527/1997, ή ζε ππεξεζίεο δεκνζίνπ
ραξαθηήξα ηεο αιινδαπήο, απαηηείηαη κφλν βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ θνξέα απφ ηελ νπνία λα
πξνθχπηεη ην είδνο ηεο εξγαζίαο πνπ παξαζρέζεθε θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο παξνρήο ηεο ή
δηθαζηηθή απφθαζε απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ην είδνο ηεο παξαζρεζείζαο εξγαζίαο θαη ε
ρξνληθή δηάξθεηα ηεο παξνρήο ηεο.
β) Γηα κηζζσηνχο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα:
i) Δίηε Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα γηα ην είδνο ηεο εξγαζίαο πνπ παξαζρέζεθε
θαη ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο παξνρήο ηεο.
Αλ απφ ηε Βεβαίσζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα δελ πξνθχπηεη ην είδνο ηεο παξαζρεζείζαο
εξγαζίαο απαηηείηαη:
- Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ε δηάξθεηα ηεο
αζθάιηζεο ηνπ ππνςεθίνπ.
- Βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε γηα ην είδνο θαη ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζεο θαη ππεχζπλε
δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ, θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1986, ζηελ νπνία λα δειψλεηαη ν
εξγνδφηεο, ην είδνο θαη ρξνληθή δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζήο ηνπ. Δάλ δελ πθίζηαηαη πιένλ ν
εξγνδφηεο αξθεί ε πξναλαθεξφκελε Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα θαη Τπεχζπλε
Γήισζε ηνπ ππνςεθίνπ.
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ii) Δίηε δηθαζηηθή απφθαζε απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ην είδνο παξαζρεζείζαο εξγαζίαο θαη ε
ρξνληθή δηάξθεηα ηεο παξνρήο ηεο.
γ) Γηα ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο:
- Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ε δηάξθεηα ηεο
αζθάιηζήο ηνπ.
- Τπεχζπλε δήισζε, θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1986, φηη εμεηέιεζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο,
κειέηεο θαη έξγα ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο εκπεηξίαο, θαη
- Τπνβνιή κίαο ηνπιάρηζηνλ ζρεηηθήο ζχκβαζεο ή δειηία παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ θαιχπηνπλ
ελδεηθηηθψο ηε δηάξθεηα ηεο εκπεηξίαο.
Όηαλ δεηείηαη εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία, ηφζν γηα ηνπο κηζζσηνχο φζν θαη ηνπο ειεχζεξνπο
επαγγεικαηίεο, πξέπεη απφ ηα αληίζηνηρα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά λα πξνθχπηεη ε δεηνχκελε
εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία.
Δ. Αλ νη ππνςήθηνη δελ δηαζέηνπλ ηα πξνζφληα πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν (Β)
επηηξέπεηαη ε αλάζεζε δηδαθηηθνχ έξγνπ κε σξηαία αληηκηζζία ζε ππνςεθίνπο κεησκέλσλ
πξνζφλησλ πνπ θαηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηνλ αληίζηνηρν βαζηθφ ηίηιν ζπνπδψλ θαη δηεηή
επαγγεικαηηθή ή επηζηεκνληθή δξαζηεξηφηεηα απφ ηε ιήςε ηνπ βαζηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ θαη ζε
ζπλαθή ζέζε, πξνθεηκέλνπ πεξί επηζηεκνληθψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ ζπλεξγαηψλ γεληθψλ θαη
ηερληθψλ καζεκάησλ.
ε θάζε πεξίπησζε ζπλεθηηκάηαη ε θαιή γλψζε θαη κίαο αθφκε εθ ησλ γισζζψλ ηεο Δ.Δ. θαζψο
θαη ηεο αγγιηθήο ηερληθήο ή λαπηηθήο νξνινγίαο.
Ζ γλψζε ηεο αγγιηθήο ηερληθήο ή λαπηηθήο νξνινγίαο γηα ηνλ ππνςήθην πνπ ηελ επηθαιείηαη
δηαπηζηψλεηαη θαη ζπλεθηηκάηαη αλάινγα, απφ Βεβαίσζε ή Πηζηνπνηεηηθφ αλαιπηηθήο
βαζκνινγίαο Σκήκαηνο Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ Παλεπηζηεκίνπ ηεο εκεδαπήο ή απφ πξσηφηππν
(ή θαηάιιεια επηθπξσκέλν) απνδεηθηηθφ ζπνπδψλ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο ηεο αιινδαπήο
φπνπ ε δηδαζθαιία δηεμάγεηαη ζηελ αγγιηθή, θαη απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο
δηδάρζεθε καζήκαηα αληηζηνίρνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ (λαπηηθήο ή ηερληθήο νξνινγίαο).
Δπί ππνςεθίσλ κε ηα απηά πξνζφληα ζα δίλεηαη βαξχηεηα ζην θνηλσληθφ θξηηήξην ηεο αλεξγίαο.
Ζ αλεξγία απνδεηθλχεηαη κε πξφζθαηε βεβαίσζε ηνπ ΟΑΔΓ (πνπ είλαη αξκφδηνο πξνο ηνχην),
θαηά πεξίπησζε ε εκεξνκελία έθδνζεο ηεο νπνίαο δελ ζα απέρεη πεξηζζφηεξν απφ πέληε (05)
εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ.
Απνθιείεηαη ε απφδεημε κε ππνβνιή ππεχζπλεο δήισζεο θαη θάξηα αλεξγίαο.
Ζ παξάιιειε απαζρφιεζε ηνπ ηδίνπ ππνςεθίνπ ζε πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο ρνιήο ε νπνία
επνπηεχεηαη απφ ην ΤΘΤΝΑΛ επηηξέπεηαη κφλν ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ επαξθνχλ νη
ππνςήθηνη ζηελ ελ ιφγσ ρνιή.
Τπνςήθηνη πνπ δελ είλαη θάηνρνη ηνπ θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελνπ θαηάιιεινπ
πηζηνπνηεηηθνχ ζα έπνληαη ησλ ινηπψλ ππνςεθίσλ, ζηελ ζρεηηθή ζεηξά θαηάηαμεο ηνπ
αμηνινγηθνχ πίλαθα ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο.
ε θάζε πεξίπησζε ε πξφζιεςε ζπληαμηνχρσλ επηηξέπεηαη κφλνλ εάλ δελ επαξθνχλ νη ινηπνί
ππνςήθηνη πιήξσλ ή κεησκέλσλ πξνζφλησλ θαηά εηδηθφηεηα.
Σ. Οη ππνςήθηνη πέξα απφ ηα αλσηέξσ εηδηθά πξνζφληα πξέπεη:
α) Να είλαη Έιιελεο πνιίηεο ή πνιίηεο ησλ Κξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηνπο
νπνίνπο φκσο απαηηείηαη ε άξηζηε γλψζε ηεο Διιεληθήο γιψζζαο απνδεηθλπφκελε κε αληίζηνηρν
πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο πνπ ρνξεγείηαη χζηεξα απφ
ζρεηηθή εμέηαζε ηνπ ππνςεθίνπ. Οη ινηπνί αιινδαπνί πνπ απνθηνχλ ηελ Διιεληθή Ηζαγέλεηα κε
πνιηηνγξάθεζε δελ κπνξνχλ λα πξνζιεθζνχλ πξηλ απφ ηελ ζπκπιήξσζε ελφο έηνπο απφ ηελ
απφθηεζή ηεο.
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β) Οη άληξεο λα έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ή λα έρνπλ απαιιαγεί
λφκηκα απφ απηέο θαη λα κελ έρνπλ θεξπρζεί αλππφηαθηνη ή θαηαδηθαζηεί ηειεζίδηθα γηα
ιηπνηαμία.
γ) Να κελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα θαθνχξγεκα θαη γηα νπνηαδήπνηε θινπή (θνηλή ή ελ
ππεξεζία), απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγφξνπ, δσξνδνθία, θαηαπίεζε, απηζηία
πεξί ηελ Τπεξεζία, παξάβαζε θαζήθνληνο θαζ’ ππνηξνπή, ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε θαζψο θαη
νπνηνδήπνηε έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο
γελεηήζηαο δσήο θαη λα κελ έρνπλ ιφγσ θαηαδίθεο ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηψκαηα, έζησ
θαη αλ έρεη ιήμεη ν ρξφλνο πνπ νξίζηεθε γηα ζηέξεζε — λα κελ είλαη ππφδηθνη λα κελ έρνπλ
παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνχιεπκα γηα θαθνχξγεκα ή πιεκκέιεκα ηεο πξνεγνχκελεο
πεξίπησζεο, έζησ θαη αλ ην αδίθεκα παξαγξάθεθε — λα κελ έρνπλ, ιφγσ θαηαδίθεο, ζηεξεζεί
ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηψκαηα θαη γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε ζηέξεζε απηή — λα κελ ηεινχλ ππφ
δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε.
Ε. Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ αίηεζε κε φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά κέζα
ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δέκα (10) εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο
πξνθήξπμεο απηήο ζηνλ Σχπν. Γηθαηνινγεηηθά πνπ ζα πξνζθνκίδνληαη κεηά ηελ ιήμε
πξνζεζκίαο ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ δελ γίλνληαη δεθηά.
Μαδί κε ηελ αίηεζε ππνβάιινληαη θαη ηα πην θάησ δηθαηνινγεηηθά:
α) Πιήξεο βηνγξαθηθφ ζεκείσκα.
β) Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηεο αζηπλνκηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο.
γ) Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ ή ησλ θαηάιιεισλ πηζηνπνηεηηθψλ θαη
δηπισκάησλ. Οη ηίηινη ζπνπδψλ απφ ρνιέο ηεο αιινδαπήο ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηζνηηκία, ή
αληηζηνηρία ΓΟΑΣΑΠ (πξψελ ΓΗΚΑΣΑ) ή ηνπ ΗΣΔ θαηά πεξίπησζε.
δ) Δπηθπξσκέλα Απνδεηθηηθά γλψζεο μέλεο γιψζζαο ηεο παξαγξάθνπ Γ ηεο παξνχζαο.
ε) Αληίηππα επηζηεκνληθψλ δεκνζηεπκάησλ ή αλαθνηλψζεσλ ηνπ ππνςεθίνπ (αλ ππάξρνπλ).
ζη) Απνδεηθηηθά επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, εθπαηδεπηηθήο πξνυπεξεζίαο ή επηζηεκνληθήο
δξαζηεξηφηεηαο φπσο απηά αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (-Γ-) ηεο παξνχζαο
πξνθήξπμεο.
δ) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 Ν. 1599/86 ζηελ νπνία ν ππνςήθηνο ζα αλαθέξεη:
i) Δάλ είλαη ζπληαμηνχρνο θαη απφ πνην θνξέα ιακβάλεη ζχληαμε ή εάλ είλαη εξγαδφκελνο θαη
πνπ απαζρνιείηαη.
ii) Δάλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή έρεη απαιιαγεί λφκηκα απφ απηέο,
φηη δελ έρεη θεξπρζεί αλππφηαθηνο θαη δελ έρεη θαηαδηθαζηεί ηειεζίδηθα γηα ιηπνηαμία, θαζψο θαη
ηα ζηνηρεία ηνπ ηξαηνινγηθνχ Γξαθείνπ ζην νπνίν ππάγεηαη.
iii) Δάλ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα θαθνχξγεκα θαη γηα νπνηαδήπνηε θινπή (θνηλή ελ ππεξεζία),
απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγφξνπ, δσξνδνθία, θαηαπίεζε, απηζηία πεξί ηελ
Τπεξεζία, παξάβαζε θαζήθνληνο θαζ’ ππνηξνπή, ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε θαζψο θαη
νπνηνδήπνηε έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο
γελεηήζηαο δσήο θαη λα κελ έρεη ιφγσ θαηαδίθεο ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπ δηθαηψκαηα, έζησ θαη
αλ έρεη ιήμεη ν ρξφλνο πνπ νξίζηεθε γηα ζηέξεζε — φηη δελ είλαη ππφδηθνο θαη δελ έρεη
παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνχιεπκα γηα θαθνχξγεκα ή πιεκκέιεκα ηεο πξνεγνχκελεο
πεξίπησζεο, έζησ θαη αλ ην αδίθεκα παξαγξάθεθε — φηη δελ έρεη, ιφγσ θαηαδίθεο, ζηεξεζεί ηα
πνιηηηθά ηνπ δηθαηψκαηα θαη γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε ζηέξεζε απηή θαη δελ ηειεί ππφ δηθαζηηθή
ζπκπαξάζηαζε, θαζψο θαη ηελ Δηζαγγειία Πξσηνδηθψλ ζηελ νπνία ππάγεηαη (Ννκφο, Γήκνο,
Κνηλφηεηα).
iv) Όηη δελ εκπίπηεη ζηηο απαγνξεπηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1256/82 πεξί πνιπζεζίαο, θαζψο θαη ζε
απηέο ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ Ν. 3528/07.
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v)Όηη απνδέρεηαη φινπο ηνπο φξνπο ηεο πξνθήξπμεο.
λi) Κάζε άιιν ζηνηρείν πνπ ζα βνεζνχζε επηπξφζζεηα ζηελ νινθιεξσκέλε θξίζε γηα ηνλ
ππνςήθην.
Όινη νη ηίηινη πηζηνπνηεηηθψλ θαη βεβαηψζεσλ ηεο αιινδαπήο, πνπ επηθαινχληαη oη ππνςήθηνη
πξέπεη λα είλαη επηθπξσκέλνη θαη επίζεκα κεηαθξαζκέλνη ζηελ Διιεληθή γιψζζα απφ αξκφδηα
θαηά ην λφκν Αξρή.
Πξφζιεςε δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ ή ππαιιήισλ είλαη δπλαηή κφλν θαηά ηα νξηδφκελα ηεο παξ. 4
ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 1256/82.
Ζ. Αλ απφ ηα πηζηνπνηεηηθά ηνπο (αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ Γεληθήο ρξήζεσο θαη (νη άλδξεο)
πηζηνπνηεηηθφ ηξαηνινγίαο Σχπνπ Α΄), ηα νπνία απηεπαγγέιησο εθδίδνληαη απφ ηελ Τπεξεζία,
πξνθχπηνπλ ζηνηρεία δηαθνξεηηθά απφ απηά πνπ έρεη αξρηθά δειψζεη ν ππνςήθηνο, ζηελ
Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86, δελ ππνγξάθεηαη ε ζχκβαζε εξγαζίαο θαη πξνζιακβάλεηαη
ν επφκελνο απφ ηνλ αμηνινγηθφ πίλαθα ππνςεθίσλ.
Θ. Πεξίιεςε ηεο πξνθήξπμεο απηήο δεκνζηεχεηαη ζε κία (1) εκεξήζηα ηνπηθή εθεκεξίδα ηεο
ΚΟΗΝΖ ΓΝΩΜΖ (έδξα ηεο ΑΔΝ) ελψ αληίγξαθν απηήο απνζηέιιεηαη ζε ΠΔΜΔΝ, ΠΔΠΔΝ,
ΠΔΜΜΔΚΔΝ, ΠΔΡΡΑΔΝ, ΤΘΤΝΑΛ/ΓΟ-Γ’ θαη ηνηρνθνιιείηαη ζην Καηάζηεκα ηεο ΑΔΝ θαη ζην
Γεκνηηθφ Καηάζηεκα πνπ εδξεχεη ε ΑΔΝ, θαζψο επίζεο θαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε
www.yen.gr.
Η. Οη αηηήζεηο κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη ζπζηεκέλα ζηελ
Αθαδεκία Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε Δ. Παπαδάκ 1, Σαρ. Κψδηθαο 84100
(Λακβάλεηαη ππφςε ε εκεξνκελία ηεο ζθξαγίδαο ηνπ Σαρπδξνκείνπ κε ηελ έλδεημε
ΤΣΖΜΔΝΟ — ΚΑΣΔΠΔΗΓΟΝ ή ΔΥΡRESS). Ζκεξνκελία ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ.
Πιεξνθνξίεο παξέρνληαη φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο απφ ηελ Αθαδεκία Δκπνξηθνχ
Ναπηηθνχ χξνπ ζην ηειέθσλν 2281082450 θαη 2281080222 Αξκφδηνο ππάιιεινο θα.
ΑΘΤΜΑΡΗΣΟΤ Κνθθψλα.
Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ
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