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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

«ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ (Ε.Π.Σ.)
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ»

     
         Η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) λαμβάνοντας υπόψη:

         α.  Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.3187/2003 (ΦΕΚ 233/τ.Α΄/7-10-2003), όπως
ισχύει με τους Ν.3413/2005 (ΦΕΚ 278/τ.Α΄/9-11-2005), Ν.3577/2007 (ΦΕΚ 130/τ.Α΄/8-06-
2007),  το  άρθρο 88 του Ν.  3883/10 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/24-09-2010) και  το  άρθρο 51 του
Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α΄/17-09-2013).
         β. Τις διατάξεις του Π.Δ 61 (Οργανισμός Σχολής Ναυτικών Δοκίμων) ΦΕΚ 99/τ.Α΄/30-
06-2010.
         γ.  Την ΚΥΑ 2/110873/0022/08-4-2008 (ΦΕΚ 696/ τ.Β΄/21-04-2008).
         δ. Τις διατάξεις του άρθρου 4 της Φ.330/157993 Σ.2636 Υπουργικής Απόφασης
( ΦΕΚ  879/ τ. Β΄/ 18-05-2011).
         ε. Την απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων
(Πρακτικό ΕΣ με  αριθμό 3 της 05- 03-2014).
       στ.  Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Γ΄/26-03-2014)
         ζ.  Την  απόφαση  υπ’ αριθ.  248334 (ΦΕΚ 1881/τ.  Β’/10-07-2014)  «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στο Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Ιωάννη Λαμπρόπουλο».  
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

         1.   Τις κάτωθι θέσεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (Ε.Π.Σ) κατηγορίας
Ειδικών Επιστημόνων της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων  στα γνωστικά αντικείμενα,  όπως
περιγράφονται στον πίνακα παρακάτω, για τη διδασκαλία των μαθημάτων και την παροχή
ερευνητικού/ επιστημονικού και διοικητικού/ οργανωτικού έργου, το οποίο θα εξειδικευθεί
και περιγραφεί αναλυτικά στη σύμβαση πρόσληψης του καθενός διδάσκοντα.
 Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού αφορά στην κάλυψη των αναγκών της Σχολής για
το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 
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  ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ  Ε.Π.Σ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/
ΜΑΘΗΜΑ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1 ΘΕΣΗ Α΄ +  Β΄ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ

18/20

2. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1 ΘΕΣΗ Α΄ + Β΄ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ
18/20

3. ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΗΣ 1 ΘΕΣΗ Α΄ + Β΄ ΛΕΚΤΟΡΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ

20/20

4. ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑ ΤΡΙΓΩΝΟΥ 1 ΘΕΣΗ Α΄ + Β΄ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ
10/20

5. ΓΕΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΗ 3
ΘΕΣΕΙΣ Α΄ + Β΄ ΛΕΚΤΟΡΕΣ ΜΕΡΙΚΗΣ

10/20

6. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 3
ΘΕΣΕΙΣ Α΄ + Β΄ ΛΕΚΤΟΡΕΣ ΜΕΡΙΚΗΣ

10/20

7. ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ 1 ΘΕΣΗ Α΄ + Β΄ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ
10/20

8. ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 1 ΘΕΣΗ Α΄ + Β΄ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ
12/20

9. ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 1 ΘΕΣΗ Α΄ + Β΄ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ
10/20

10 ΣΤΙΒΟΣ - ΡΙΨΕΙΣ 1 ΘΕΣΗ Α΄ + Β΄ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ
10/20

11 ΞΙΦΑΣΚΙΑ 1 ΘΕΣΗ Α΄ + Β΄ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ
10/20

12 ΧΟΡΟΣ 1 ΘΕΣΗ Α΄ + Β΄ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ
6/20

13 ΝΑΥΤΙΚΗ
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ

Α΄

Β΄

ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ
4/20

ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ 8/20

14

ΓΕΝΙΚΗ &
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ

ΦΥΣΙΚΗ (ΘΕΩΡΙΑ –
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ)

1 ΘΕΣΗ Α΄ + Β΄
ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ

20/20

15 ΧΗΜΕΙΑ 1 ΘΕΣΗ Β΄ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ 4/20

16 ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 1 ΘΕΣΗ Β΄ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ
11/20

17 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ΘΕΣΗ Α΄ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ
8/20

18 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

2
ΘΕΣΕΙΣ Α΄ +  Β΄ ΛΕΚΤΟΡΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ

20/20

19 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ Α΄ +  Β΄ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ

10/20

20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

2
ΘΕΣΕΙΣ Α΄ + Β΄ ΛΕΚΤΟΡΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ

20/20
Σημείωση: Ο συντελεστής 1/20, προκύπτει από το αρ.13, παρ. 1β΄ & 1γ΄ του 
Ν.3187/2003.

      2.  ΠΡΟΣΟΝΤΑ
             Οι υποψήφιοι για τις θέσεις   πρέπει να έχουν τα ελάχιστα προσόντα που
ορίζονται στο άρθρο 24 του Ν.3187/2003 (ΦΕΚ 233/τ.Α΄/7-10-2003), όπως ισχύει με το
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άρθρο 51 του Ν.4186/13 (ΦΕΚ 193/τ.Α΄/17-09-13). 
            Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ  και διδακτορικού
διπλώματος  συναφούς  γνωστικού  αντικειμένου  ή  εξαιρετικής  τεχνικής  εμπειρίας
(αποδεδειγμένη προϋπηρεσία καθηγεσίας/διδασκαλίας) .
            Θα συνεκτιμηθεί  ιδιαίτερα η ευδόκιμη προϋπηρεσία σε ΑΣΕΙ καθώς και η
επαγγελματική- εκπαιδευτική προϋπηρεσία στο γνωστικό αντικείμενο.
       
            Ειδικότερα :
            α.  Για τη θέση του πίνακα με α/α (5) ειδικότερα θα συνεκτιμηθεί, η  ειδικότητα του
Στίβου (θέσεις 2) και η ειδικότητα κολύμβησης (θέση 1).
            β. Για τη θέση του πίνακα με α/α  (13), για όσους υποψηφίους διαθέτουν
εξαιρετική τεχνική εμπειρία θα συνεκτιμηθεί  ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, το πτυχίο
ή δίπλωμα ΑΣΕΙ ,ή ΑΕΙ στο γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης ή σε συναφές
με αυτό γνωστικό αντικείμενο ,π.χ., απόφοιτοι Μαθηματικού ή Φυσικού Τμήματος ΑΕΙ ή
πτυχίο της Σχολής Μετεωρολόγων Α Τάξεως της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας
(ΕΜΥ).
            γ. Για τη θέση του πίνακα με α/α (14) για όσους υποψηφίους διαθέτουν εξαιρετική
τεχνική  εμπειρία  θα  συνεκτιμηθεί  το  οργανωτικό  έργο  και  εμπειρία  ανάπτυξης
εργαστηριακών ασκήσεων Φυσικής.
            δ.  Για τις θέσεις του πίνακα με α/α (20) οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν επάρκεια
διδασκαλίας  στην   Αγγλική  Γλώσσα  και  θα  συνεκτιμηθεί  ιδιαίτερα  η  πιστοποιημένη
γνώση  Αραβικής  γλώσσας,  η  ευδόκιμη  προϋπηρεσία  σε  ΑΣΕΙ  καθώς  και  η
επαγγελματική – εκπαιδευτική προϋπηρεσία στο γνωστικό αντικείμενο.

          3.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

               Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία
επιλογής , συνοδευόμενη από τα ακόλουθα:
              α.   Βιογραφικό Σημείωμα με αναλυτικό  υπόμνημα για τα  υποβαλλόμενα
πρωτότυπα  επιστημονικά  δημοσιεύματα-  εργασίες  σε  έντυπη  (ένα  αντίτυπο)  και  σε
ψηφιακή μορφή . 

        Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις και εργασίες (σε επιστημονικά περιοδικά με
κριτές,  σεμινάρια  κ.λ.π)  πρέπει  να  περιλαμβάνονται  στο  φάκελο  του  υποψηφίου.  Σε
περίπτωση που  η  εργασία  έγινε  δεκτή  για  δημοσίευση  αλλά δε  δημοσιεύτηκε  ακόμη,
πρέπει  να  υπάρχει  γραπτή  βεβαίωση  του  εκδοτικού  οίκου.  Διευκρινίζεται  ότι  τα
αναγραφόμενα  στο  βιογραφικό  σημείωμα,  καθώς  και  κάθε  άλλη  σχετική  αναφορά,
υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης.
               β.  Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. 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.
Ειδικά  για  τις  θέσεις  του  πίνακα  με  α/α  (3) έως  (12)  εκτός  του  πτυχίου  αντίστοιχης
ειδικότητας ΤΕΦΑΑ για  την  θέση που γίνεται  η  αίτηση απαιτείται  και  άδεια  ασκήσεως
επαγγέλματος από την ΓΓΑ.
               γ.   Πιστοποιητικά/Βεβαιώσεις   της  επαγγελματικής  ή  εκπαιδευτικής
προϋπηρεσίας. 
               δ. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας στο οποίο να
αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας. Προκειμένου
για  πολίτες  κρατών –μελών  της  Ευρωπαϊκής Ένωσης,  υποβάλλεται  πιστοποιητικό  της
αρμόδιας  αρχής  του  κράτους–  μέλους  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης   την  ιθαγένεια  του
οποίου έχει ο υποψήφιος.
               ε.  Πιστοποιητικό Υγείας κατά τα οριζόμενα στο αριθ. 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
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παραπεμπτικό έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται από την υπηρεσία τα καθήκοντα της
θέσης που πρόκειται να καταληφθεί’’) .
             στ.  Οι ανωτέρω πολίτες, πλην Ελλήνων, οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο
πάνω  δικαιολογητικών  και  πτυχίο  ή  μεταπτυχιακό  τίτλο  σπουδών  Ελληνικού  ΑΕΙ  ή
απολυτήριο ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου  ή Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας Δ΄
επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης
γνώση της Ελληνικής γλώσσας.
               ζ.  Οι υποψήφιοι με υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 δεσμεύονται ότι θα
έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από
αυτές  πριν την έκδοση της πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. 

        4.  Για τα παραπάνω δικαιολογητικά, διευκρινίζονται τα εξής:

             α. Τα δικαιολογητικά των παραγράφων (δ) και (ε) μπορούν να κατατεθούν από
τους υποψήφιους, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας
εκλογής.

             β. Το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ και αντίγραφο Ποινικού
μητρώου Δικαστικής Χρήσης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα
προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
      
        5.   Αρμόδιο όργανο για την επιλογή είναι η Ακαδημαϊκή Συνέλευση (Α.Σ) της Σχολής. 
Προ της επιλογής οι υποψήφιοι ενδέχεται να προσκληθούν για να παραστούν ενώπιον της
Α.Σ. για την παροχή διευκρινίσεων επί του φακέλου υποψηφιότητάς τους. 

         6.  Η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων διατηρεί το δικαίωμα, της μη κάλυψης (μερικώς ή
ολικώς) των παραπάνω γνωστικών αντικειμένων ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών ή τις
εκπαιδευτικές  της  ανάγκες,  όπως  αυτές  θα  έχουν  διαμορφωθεί  κατά  τον  χρόνο  της
δημοσίευσης της προκήρυξης ή της πρόσληψης.

         7.  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

              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  αποκλειστικά  μέχρι  την   25/08/2014,
ώρα: 13:00.

Σχολή Ναυτικών Δοκίμων , Κοσμητεία,
Τέρμα Λεωφόρος Χατζηκυριακού
Χατζηκυριάκειο - 18539 Πειραιάς

              Διευκρινίζεται ότι αιτήσεις μέσω τηλεομοιοτυπίας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
δεν γίνονται δεκτές.
             Επισημαίνεται ιδιαίτερα, ότι η ΣΝΔ δεν είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει τους
υποψηφίους για φακέλους που έχουν ελλιπή δικαιολογητικά.
             Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε:  στη Γραμματεία της
Σχολής  Ναυτικών  Δοκίμων  κάθε  εργάσιμη  ημέρα  από  09:00  έως  13:00ώρα,  και  στα
τηλέφωνα: 210-4581309 & 210-4581644, στην ιστοσελίδα της Σ.Ν.Δ. www  .  hna  .  gr και στην
ιστοσελίδα του Γ.Ε.Ν. www  .  hellenicnavy  .  gr
                                        

  Πειραιάς, 25/07/2014   
              

                                                                        ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
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