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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΩΣΤΙΚΩΝ –
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
(ΔΣΕΝ / ΣΠΜ / ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ)
1. Η ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ προτίθεται να προσλάβει για το
εκπαιδευτικό έτος 2010 – 2011, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 του
Β.Δ. 631/72, τις διατάξεις των άρθρων 9-10 του Ν. 2026/92 και το ΩΠ
011121/06-10 εγκριτικό σήμα ΥΠΟΙΑΝ/ΓΓΝΠ/ΔΠΠ 2ο , ωρομίσθιο
εκπαιδευτικό προσωπικό για να διδάξουν τα μαθήματα ειδικότητας ως εξής:
(α) ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Α΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.(μέχρι έξι (06))
(β) ΙΑΤΡΟΙ (μέχρι δύο (2)) ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ
(γ) ΝΑΥΚΛΗΡΟΙ Ε.Ν. (μέχρι τρείς (3))
Οι ανωτέρω υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν ειδικές γνώσεις συναφείς των
διδασκόμενων μαθημάτων, βεβαιούμενες με πιστοποιητικά αντιστοίχων
σπουδών ή συναφούς προϋπηρεσίας.
Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι έχουν και επαγγελματική και διδακτική
προϋπηρεσία για την τελική αξιολόγηση και επιλογή αυτών, θα αθροίζονται τα
έτη της επαγγελματικής και διδακτικής εμπειρίας.
2. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι:
(α) Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για τους οποίους απαιτείται και η άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας,
αποδεικνυόμενη με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Οι λοιποί αλλοδαποί που αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια με
πολιτογράφηση, δεν μπορούν να προσληφθούν πριν από την συμπλήρωση
ενός έτους από την απόκτησή της.
(β) Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή επικουρική ή
στερητικής δικαστικής συμπαράστασης για αξιόποινες πράξεις του άρθρου 8
του υπαλληλικού κώδικα.

γ) Να μην έχουν υπερβεί το 64ο έτος της ηλικίας τους.
3. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10)
ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσης να καταθέσουν ειδική
έντυπη αίτηση στην ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ με τα εξής
δικαιολογητικά:
(α) Αίτηση και Βιογραφικό σημείωμα.
(β) Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών και αποδεικτικού ναυτικής
ικανότητας κατά περίπτωση.
(γ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής
ταυτότητας.
(δ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ναυτικού φυλλαδίου προκειμένου για εν
ενεργεία ναυτικούς (σελίδα με στοιχεία φυλλαδίου και τελευταία απόλυση).
(ε) Επικυρωμένο μηχανογραφικό δελτίο θαλάσσιας υπηρεσίας.
(στ) Επικυρωμένη βεβαίωση εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας στην Δημόσια
Ναυτική Εκπαίδευση εφόσον υπάρχει.
(ζ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος θα
αναφέρει:
i.
ii.
iii.

iv.

Εάν είναι συνταξιούχος και από ποιο φορέα λαμβάνει σύνταξη ή
εάν είναι εργαζόμενος πού απασχολείται.
Εάν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει
απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, ότι δεν έχει κηρυχθεί ανυπότακτος
και δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για λιποταξία .
Εάν έχει καταδικαστεί για κακούργημα και για οποιαδήποτε
κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή εν υπηρεσία), απάτη, εκβίαση,
πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία
περί την Υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή,
συκοφαντική δυσφήμιση καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά
της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της
γενετήσιας ζωής και δεν έχει λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά
του δικαιώματα, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για
στέρηση και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή και ότι δεν
είναι υπόδικος και δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα
για κακούργημα ή πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης,
έστω και αν το αδίκημα παραγράφτηκε, και ότι δεν έχει λόγω
καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και δεν τελεί υπό
δικαστική συμπαράσταση, καθώς επίσης να αναφέρει
την
Εισαγγελία Πρωτοδικών στην οποία υπάγεται (Νομός, Δήμος,
Κοινότητα).
Εάν τον αμέσως προηγούμενο χρόνο από την υποβολή της
αιτήσεώς του έχει απασχοληθεί σε Δημόσια Υπηρεσία ή νομικό
πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα
του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη παροδικών αναγκών ή
όχι.
Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την

v.

υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική
διάρκεια της απασχόλησης του (έναρξη και λήξη).
Ότι δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του Ν. 1256/82 περί
πολυθεσίας, καθώς και σε αυτές του άρθρου 35 του Ν 3528/2007.

Δικαιολογητικά που θα προσκομίζονται μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής
δικαιολογητικών, δεν θα γίνονται δεκτά.
4. Σε κάθε περίπτωση, η πρόσληψη συνταξιούχων ή ήδη εργαζόμενων,
επιτρέπεται μόνον εάν δεν επαρκούν οι λοιποί υποψήφιοι.
Επί υποψηφίων με τα αυτά προσόντα, θα δίνεται βαρύτητα στο κοινωνικό
κριτήριο της ανεργίας. Η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του
ΓΕΝΕ ή του ΟΑΕΔ που είναι αρμόδιος προς τούτο, κατά περίπτωση, η
ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν θα απέχει περισσότερο από πέντε (05)
εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των
αιτήσεων. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και
κάρτας ανεργίας.
Η παράλληλη απασχόληση του ιδίου υποψηφίου σε περισσότερες της μίας
Σχολής, η οποία εποπτεύεται από το ΥΠτΠ επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις
που δεν επαρκούν οι υποψήφιοι στην εν λόγω Σχολή.
5. Αν από τα πιστοποιητικά τους (αντίγραφο ποινικού μητρώου Γενικής
χρήσεως και (οι άνδρες) Πιστοποιητικό Στρατολογίας Τύπου Α), τα οποία
αυτεπαγγέλτως αναζητούνται από την Υπηρεσία, προκύπτουν στοιχεία
διαφορετικά από αυτά που έχει αρχικά δηλώσει ο υποψήφιος, στην Υπεύθυνη
Δήλωση του Ν. 1599/86, δεν υπογράφεται η σύμβαση εργασίας και
προσλαμβάνεται ο επόμενος από τον αξιολογικό πίνακα υποψηφίων.
6. Περίληψη της ανακοίνωσης αυτής αποστέλλεται στην Πανελλήνια Ένωση
Πλοιάρχων ΕΝ, Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, Ιατρικό Σύλλογο Πειραιά, Ένωση
Ναυκλήρων
και
τοιχοκολλάται
στο
κατάστημα
της
ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ και στο Δημοτικό κατάστημα Ασπροπύργου,
καθώς επίσης και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.yen.gr.
7. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
στην ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, τηλέφωνο
και 210.55.74.246 –
2105574204 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
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