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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ) ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ
ΣΧΟΛΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις των άρθρων: 9,10,11,22,25 και 30 του Ν.3187/2003
(ΦΕΚ
233/τ.Α΄/7-10-2003),
όπως
τροποποιήθηκε,
συμπληρώθηκε,
αντικαταστάθηκε και ισχύει.
β. Τις διατάξεις των άρθρων: 4-10 (προσόντα και κωλύματα διορισμού)
του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/9-2-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης
Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει.
γ. Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. Α’/06-09-2011) όπως
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει.
δ. Το ΠΔ 61 (ΦΕΚ 99/τ.Α’/2010) «Οργανισμός Σχολής Ναυτικών
Δοκίμων».
ε. Την ΥΑ ΥΕΘΑ Φ.400/4/80286/Σ.70//16-02-2004 «Προγραμματισμός
- Προκήρυξη Θέσεων Μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στα
Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ)», (ΦΕΚ 347/τ. Β’/2004).
στ. Την ΥΑ ΥΕΘΑ Φ.330/157993/Σ.2636/16-05-2011«Θέματα
Οργάνωσης και Διδακτικού Προσωπικού των ΑΣΕΙ» (ΦΕΚ 879/τ.Β’/2011).
ζ. Τις διατάξεις του άρθρου τέταρτου του Ν. 4405/2016 (ΦΕΚ 129/Α'/1307-2016).
η. ΥΕΑΗΔ, ΔΙΠΠ/Φ. ΕΠ 11/85/8044/6 Μαΐου 2011.
θ. Βεβαίωση της ΓΕΝ / ΔΟΥ από 08- Δεκ 2017
ι. Εισηγητική Έκθεση Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών ΥΠΕΘΑ
υπ’ αριθ. 322/2017 από 28 Δεκ 2017
ια. Έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με αρ. πρ.
2/12932//22-02-2018 «Έγκριση Πρόσληψης Προσωπικού».
ιβ. Έγγραφο από Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης με αρ. πρ.
ΔΙΠΑΑΔ/ Φ. ΕΓΚΡ./176/6474/ΣΧΕΤ 9300//19-06-2018 «Έγκριση για την κίνηση
των διαδικασιών πρόσληψης πέντε (5) Μελών Διδακτικού Ερευνητικού
Προσωπικού Δ.Ε.Π. και δύο (2) Μελών Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού
Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ) στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), του Γενικού
Επιτελείου Ναυτικού (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας).»
ιγ. Έγγραφο του ΓΕΝ/Β5-ΙΙΙ με αρ. πρ. Φ. 471.12/16/340509/Σ.
1028//12-07-2018 «Προγραμματισμός – Προκήρυξη Θέσεων Μελών Διδακτικού
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Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) και Ειδικού & Εργαστηριακού Διδακτικού
Προσωπικού της ΣΝΔ.
ιδ. Την Απόφ. του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής Ναυτικών
Δοκίμων υπ. αριθ. 11/ 20-10-2017.
ιε. Την Απόφ. της Ακαδημαϊκής Συνέλευσης της Σχολής Ναυτικών
Δοκίμων 10/17-10-2017.
ιστ. Την Απόφ. Πρωθυπουργού Υ68/17-09-2018 (ΦΕΚ 4085/τ.Β΄/2018)
«Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας
Παναγιώτη Ρήγα».
ιζ. Την Κοινή Απόφ. Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Άμυνας
Φ.900/2329/68051/Σ.15923/17-09-2018 (ΦΕΚ 4085/τ.Β΄/2018) «Ανάθεση
Αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά».
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ:
1. Την πλήρωση πέντε (5) θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(ΔΕΠ) και δύο (2) θέσεων Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού
Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ) του Τμήματος Ναυτικών Σπουδών της Σχολής
Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), ως ακολούθως:
Τομέας Ανθρωπιστικών και Πολιτικών Επιστημών
Μία (1) θέση μέλους ΕΕΔΙΠ κλάδου Ι με γνωστικό αντικείμενο «Αγγλική
Γλώσσα και Φιλολογία».
Τομέας Μαθηματικών
-Μία (1) θέση μέλους ΕΕΔΙΠ κλάδου IΙ με γνωστικό αντικείμενο «Ανώτερα
Μαθηματικά».
-Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο
«Ανώτερα Μαθηματικά (Υπολογιστικά Μαθηματικά και οι εφαρμογές τους)».
Τομέας Ηλεκτροτεχνίας και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
-Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο
«Ηλεκτρονικοί
Υπολογιστές
(Γλώσσες
Προγραμματισμού,
Τεχνητή
Νοημοσύνη)».
Τομέας Φυσικών Επιστημών
-Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο
«Γενική και Εφαρμοσμένη Φυσική (Ειδικά Θέματα Θεωρητικής Φυσικής και
Εφαρμοσμένης Φυσικής με έμφαση στις Ναυτικές και Αμυντικές
Τεχνολογίες)».
-Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο
«Γενική και Εφαρμοσμένη Φυσική».
Τομέας Ναυπηγικής και Ναυτικής Μηχανολογίας
-Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο
«Ναυπηγία».
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2. ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Οι υποψήφιοι για τις ανωτέρω θέσεις ΔΕΠ και ΕΕΔΙΠ θα πρέπει να
έχουν τα προσόντα που ορίζονται στα άρθρα 9 και 22 του Ν. 3187/03 (ΦΕΚ
233/τ.Α΄/7-10-2003), αντιστοίχως.
3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
α. Αίτηση σε έντυπη μορφή, στην οποία θα καθορίζεται η θέση και το
γνωστικό αντικείμενο για τα οποία ενδιαφέρεται να κριθεί ο υποψήφιος.
β. Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών της ημεδαπής. Αν
οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν
τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από απόφαση ισοτιμίας από την
αρμόδια αρχή (ΔΟΑΤΑΠ) και οποιοδήποτε ξενόγλωσσο δικαιολογητικό
έγγραφο να συνοδεύεται από επίσημη σχετική μετάφραση.
γ. Βιογραφικό Σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα για την εκπαιδευτική,
ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου. Διευκρινίζεται
ότι τα αναγραφόμενα στο βιογραφικό σημείωμα, καθώς και κάθε άλλη σχετική
αναφορά, υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης.
δ. Πρωτότυπα επιστημονικά
συμφώνως ανωτέρω παρ.2).

δημοσιεύματα

(όπου

απαιτείται,

ε. Αντίγραφο διδακτορικής διατριβής (όπου απαιτείται, συμφώνως
ανωτέρω παρ.2).
στ. Αποδεικτικά συναφούς επαγγελματικής ή εκπαιδευτικής
προϋπηρεσίας (όπου απαιτείται, συμφώνως ανωτέρω παρ.2).
ζ. Πιστοποιητικό Υγείας κατά τα οριζόμενα στο αρθ. 7 του
Ν.4210/2013, ΦΕΚ 254/τ.Α΄/21-11-2013 (‘’Η υγεία των υποψηφίων
πιστοποιείται με γνωματεύσεις α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και β)
ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, με βάση παραπεμπτικό έγγραφο,
στο οποίο περιγράφονται από την υπηρεσία τα καθήκοντα της θέσης που
πρόκειται να καταληφθεί’’).
η. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη παραπομπής σε δίκη του άρθρου 1 της
ΚΥΑ 11726/2005 (ΦΕΚ 838/τ.Β΄/09-06-2005).
4. Τα ανωτέρω των περιπτώσεων β, γ, δ, ε και στ υποβάλλονται τόσο
σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο).
5. Το Πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την
Υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
Προκειμένου για πολίτες κρατών –μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια
του οποίου έχει ο υποψήφιος.
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6. Το Πιστοποιητικό Υγείας πρέπει να κατατεθεί από τους υποψήφιους,
το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας
εκλογής.
7. Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το
πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ θα αναζητηθούν
αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής
πράξης διορισμού. Με υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 οι υποψήφιοι
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή
θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της πράξης
διορισμού τους.
8. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων
δεν ισχύει για πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο
δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
9. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω
δικαιολογητικών, και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι.
ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Γ1’ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το
οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής
γλώσσας.
10. Η κατάθεση και παραλαβή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών
μπορεί να γίνει απευθείας στη Γραμματεία της Κοσμητείας της ΣΝΔ ή
ταχυδρομικώς με συστημένη αποστολή (με ευανάγνωστη ημερομηνία και
σφραγίδα), με ευθύνη του υποψηφίου/αποστολέα στην παρακάτω διεύθυνση:
Σχολή
Ναυτικών
Δοκίμων,
Κοσμητεία,
Τέρμα
Λεωφόρου
Χατζηκυριακού, Χατζηκυριάκειο – 18539, Πειραιάς.
11. Διευκρινίζεται ότι αιτήσεις μέσω τηλεομοιοτυπίας και ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου δεν γίνονται δεκτές.
12. Επισημαίνεται ιδιαίτερα, ότι η ΣΝΔ δεν είναι υποχρεωμένη να
ενημερώνει τους υποψηφίους για φακέλους που έχουν ελλιπή
δικαιολογητικά.
13. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε: στη
Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων κάθε εργάσιμη
ημέρα από 09:00 έως 13:00 ώρα, και στα τηλέφωνα: 210-4581622 & 2104581309.
14.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Οι επιθυμούντες να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις καλούνται να
υποβάλουν στην Κοσμητεία της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (Τέρμα
Χατζηκυριακού, Πειραιάς) την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική
προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου ανακοίνωσης
της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο, μαζί με όλα τα
δικαιολογητικά.
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15. Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (Ε.Φ. 11-300 ΓΕΝ) και η δυνατότητα κάλυψης
αυτής θα υπάρχει εφόσον διασφαλίζεται η τήρηση του ανώτατου ορίου
προσλήψεων από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε επίπεδο
Γενικής Κυβέρνησης.
16. Ο χρόνος ολοκλήρωσης του διορισμού του ως άνω προσωπικού
θα καθορισθεί με την απόφαση κατανομής του Υπουργού Διοικητικής
Ανασυγκρότησης.
17. Η Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού ΓΕΝ, να φροντίσει για τη
δημοσίευση περίληψης της απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 05-11-2018

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ
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