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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

«ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ
ΣΥΜΒΑΣΗ (Σ.Δ.Π.) ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

ΔΟΚΙΜΩΝ»

            Η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (Σ.Ν.Δ) λαμβάνοντας υπόψη:

            α.  Τις διατάξεις  του άρθρου 21 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/ τΒ΄/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 Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού με σύμβαση (ΣΔΠ)
της  Σχολής  Ναυτικών  Δοκίμων  στα  γνωστικά  αντικείμενα,  όπως  περιγράφονται  στον
παρακάτω  πίνακα,  για  τη  διδασκαλία  των  μαθημάτων  και  την  παροχή  ερευνητικού/
επιστημονικού έργου σχετικού με το αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης  το οποίο θα
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  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Σ.Δ.Π.)
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15

ΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΑΜΗΝ

Ο ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ  ΕΡΕΥΝΑ 1 ΘΕΣΗ Α΄ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ  6/20

2. ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ 1 ΘΕΣΗ Α΄ + Β΄ ΛΕΚΤΟΡΑΣ  ΜΕΡΙΚΗΣ  5/20

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 1 ΘΕΣΗ Β΄ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ  5/20

4. ΓΕΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ-
ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ 1 ΘΕΣΗ Α΄ + Β΄ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ  5/20

5. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 2
ΘΕΣΕΙΣ Α΄ + Β΄ ΛΕΚΤΟΡΕΣ ΜΕΡΙΚΗΣ  6/20

6. ΔΚΑΣ- ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΘΕΣΗ Α΄ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ  8/20

7. ΕΦΑΡΜ. ΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ-
ΠΛΟΗΓΗΣΗ 1 ΘΕΣΗ Α΄ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ  8/20

8. Η/Ν ΧΑΡΤΕΣ & ΣΓΠ (GIS)
2

ΘΕΣΕΙΣ Α΄ ΛΕΚΤΟΡEΣ ΜΕΡΙΚΗΣ  5/20

9. ΕΦΑΡΜ. ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ
ΝΑΥΤΙΛΙΑ 1 ΘΕΣΗ Β΄ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ  6/20

10. ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΑ-
ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ

2
ΘΕΣΕΙΣ Β΄ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ  6/20

11. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ
ΝΑΥΤΙΛΙΑ-ΠΛΟΗΓΗΣΗ` 1 ΘΕΣΗ Α΄ + Β΄ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ  8/20

12. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ &
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

12
ΘΕΣΕΙΣ Α΄ + Β΄ ΛΕΚΤΟΡΕΣ ΜΕΡΙΚΗΣ 3/20

13. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 1 ΘΕΣΗ Α΄ + Β΄ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ   6/20

14. ΗΓΕΣΙΑ 1 ΘΕΣΗ Β΄ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ 8/20

15. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

2
ΘΕΣΕΙΣ Α΄ + Β΄ ΛΕΚΤΟΡΕΣ ΜΕΡΙΚΗΣ  7/20

16. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

2
ΘΕΣΕΙΣ Α΄ + Β΄ ΛΕΚΤΟΡΕΣ ΜΕΡΙΚΗΣ  7/20

17. ΒΛΗΤΙΚΗ- ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΗ 1 ΘΕΣΗ Α΄ +  Β΄ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ  6/20

18.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΧΗΣ
(ΘΕΩΡΙΑ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

2
ΘΕΣΕΙΣ Α΄ +  Β΄ ΛΕΚΤΟΡΕΣ ΜΕΡΙΚΗΣ  6/20

19. ΥΦΑΛΑ ΟΠΛΑ (ΘΕΩΡΙΑ) 1 ΘΕΣΗ Β΄ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ  4/20

20. ΥΔΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ-ΣΟΝΑΡ
(ΘΕΩΡΙΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) 1 ΘΕΣΗ Β΄ ΛΕΚΤΟΡΕΣ ΜΕΡΙΚΗΣ  6/20

21. ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1 ΘΕΣΗ Β΄ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ 8/20

22. ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ
( Γ΄ ΕΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) 1 ΘΕΣΗ Β΄ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ  5/20

23. ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ
( Δ΄ ΕΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) 1 ΘΕΣΗ Α΄ + Β΄ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ  5/20

24. ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ
( Δ΄ ΕΤΟΥΣ ΜΑΧΙΜΩΝ)

2
ΘΕΣΕΙΣ Β΄ ΛΕΚΤΟΡΕΣ ΜΕΡΙΚΗΣ  5/20

25. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) 1 ΘΕΣΗ Α΄ +  Β΄ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ  6/20

26. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

3
ΘΕΣΕΙΣ Α΄ +  Β΄ ΛΕΚΤΟΡΕΣ ΜΕΡΙΚΗΣ  6/20

27. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 2
ΘΕΣΕΙΣ Α΄ +  Β΄ ΛΕΚΤΟΡΕΣ ΜΕΡΙΚΗΣ  6/20
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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 προσόντα που ορίζονται στο
άρθρο 21 του Ν.3187/2003 (ΦΕΚ 233/τ.Α΄/7-10-2003), όπως ισχύει με το Ν.3883/2010
(ΦΕΚ 167/ τ.Α΄/24-09-2010) και το άρθρο 51 του Ν.4186/13 (ΦΕΚ 193/τ.Α΄/17-09-13). 
             Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΑΣΕΙ ή της ΣΣΑΣ και
διδακτορικού  διπλώματος  συναφούς  γνωστικού  αντικειμένου  ή  εξαιρετικής  τεχνικής
εμπειρίας και να φέρουν τουλάχιστον το βαθμό του Υποπλοιάρχου ή αντιστοίχου των
άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.
             Θα συνεκτιμηθούν  ιδιαίτερα η ευδόκιμη προϋπηρεσία σε ΑΣΕΙ καθώς και η
επαγγελματική- διδακτική προϋπηρεσία στο γνωστικό αντικείμενο.
               Ειδικότερα :
                α.  Για τη θέση του πίνακα με α/α (1) ως εξαιρετική τεχνική εμπειρία είναι η
αποδεδειγμένη προϋπηρεσία  καθηγεσίας/  διδασκαλίας και  θα συνεκτιμηθεί  η κατοχή
μεταπτυχιακού  τίτλου  σπουδών  στο  γνωστικό  αντικείμενο  της  «Επιχειρησιακής
Έρευνας» .
                β.  Για τις θέσεις του πίνακα με α/α  (2),(3),(4),(5),(6),(7),(8),(11), ως εξαιρετική
τεχνική  εμπειρία  καθορίζεται  η  τετραετής  τουλάχιστον  επαγγελματική  εμπειρία  ως
Αξιωματικοί Φυλακής Γέφυρας ή/και Κυβερνήτες Πολεμικών Πλοίων εν ενεργεία και να
έχουν κατ’ ελάχιστον διατελέσει Διευθυντές Διευθύνσεων ή Ύπαρχοι ή Κυβερνήτες επί
πολεμικού πλοίου εν ενεργεία για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Θα συνεκτιμηθεί  η κατοχή
πτυχίου εξειδίκευσης Ναυτιλίας- Κατεύθυνσης από σχολείο εξειδίκευσης του Π.Ν, ή από
αντίστοιχα πιστοποιημένα εκπαιδευτικά κέντρα Πολεμικών Ναυτικών της αλλοδαπής.
                γ.   Για τη θέση του πίνακα με α/α (9) ως εξαιρετική τεχνική εμπειρία είναι τα
κάτωθι:
                       (1) Η τετραετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία ως Αξιωματικοί
Φυλακής Γέφυρας ή/και Κυβερνήτες Πολεμικών Πλοίων εν ενεργεία ή να  έχουν κατ΄
ελάχιστον διατελέσει Διευθυντές Διευθύνσεων ή Ύπαρχοι ή Κυβερνήτες επί πολεμικού
πλοίου εν ενεργεία για τουλάχιστον δύο (2) έτη,
                       (2) Η διετή αυτόνομη διδασκαλία στο μάθημα της «Εφαρμοσμένης
Αστρονομικής Ναυτιλίας»  στη  Σχολή  Ναυτικών  Δοκίμων ή  στο  σχολείο  εξειδίκευσης
Αξιωματικών  ΝΚ.  Θα  συνεκτιμηθεί   η  κατοχή  πτυχίου  εξειδίκευσης  Ναυτιλίας-
Κατεύθυνσης  από  σχολείο  εξειδίκευσης  του  Π.Ν,  ή  από  αντίστοιχα  πιστοποιημένα
εκπαιδευτικά κέντρα Πολεμικών Ναυτικών της αλλοδαπής.
                δ.   Για τη θέση του πίνακα με α/α  (10) ως εξαιρετική τεχνική εμπειρία είναι η
διετής τουλάχιστον προϋπηρεσία στην ΥΥ ή σε ανάλογη υπηρεσία και θα συνεκτιμηθεί ο
μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης ή σε
συναφές με αυτό γνωστικό αντικείμενο.
                ε.   Για τις θέσεις του πίνακα με α/α (12) επισημαίνονται τα κάτωθι:
                     (1). Για τις οκτώ (8) θέσεις από το σύνολο των θέσεων ως εξαιρετική
εμπειρία είναι η τετραετής τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία ως Αξιωματικοί Φυλακής
Γέφυρας ή/και Κυβερνήτες Πολεμικών Πλοίων εν ενεργεία ή να  έχουν κατ΄ ελάχιστον
διατελέσει Διευθυντές Διευθύνσεων ή Ύπαρχοι ή Κυβερνήτες επί πολεμικού πλοίου εν
ενεργεία για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Θα συνεκτιμηθεί  η κατοχή πτυχίου εξειδίκευσης
Ναυτιλίας-  Κατεύθυνσης  από  σχολείο  εξειδίκευσης  του  Π.Ν,  ή  από  αντίστοιχα
πιστοποιημένα εκπαιδευτικά κέντρα Πολεμικών Ναυτικών της αλλοδαπής.
                     (2)  Για τις  δυο (2) θέσεις από το σύνολο των θέσεων οι οποίες θα
καλύψουν ανάγκες του γνωστικού αντικείμενου «Ναυτιλιακή Τεχνολογία», ως εξαιρετική
τεχνική εμπειρία είναι η αποδεδειγμένη προϋπηρεσία καθηγεσίας/ διδασκαλίας και θα
συνεκτιμηθεί  ο  μεταπτυχιακός  τίτλος  σπουδών  στο  γνωστικό  αντικείμενο  της  υπό
πλήρωση θέσης ή σε συναφές με αυτό γνωστικό αντικείμενο.
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                     (3)  Για τις δυο (2) θέσεις από το σύνολο των θέσεων ως εξαιρετική τεχνική
εμπειρία είναι η διετής τουλάχιστον προϋπηρεσία στην ΥΥ ή σε ανάλογη υπηρεσία και
θα συνεκτιμηθεί  ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο της υπό
πλήρωση θέσης ή σε συναφές με αυτό γνωστικό αντικείμενο. 
              στ.  Για τη θέση του πίνακα με α/α (13), ως εξαιρετική τεχνική εμπειρία είναι η
εμπειρία  στην  ανάπτυξη  εργαστηριακών  ασκήσεων,  πακέτα  ανάλυσης  μετρήσεων,
πειραματικές διατάξεις.  Θα συνεκτιμηθεί το μεταπτυχιακό δίπλωμα Φυσικής . 
               ζ.   Για τη θέση του πίνακα με α/α (14) ως εξαιρετική τεχνική εμπειρία είναι η
αποδεδειγμένη  προϋπηρεσία  καθηγεσίας  /  διδασκαλίας  και  θα  συνεκτιμηθεί  ο
μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης ή σε
συναφές με αυτό γνωστικό αντικείμενο.  
               η.  Για τη θέση του πίνακα με α/α (15) ως εξαιρετική τεχνική εμπειρία είναι η
εμπειρία στη γνωστική περιοχή « Αναλογικά και ψηφιακά ηλεκτρονικά κυκλώματα και
εργαστήρια  με  έμφαση  σε  ναυτικές  εφαρμογές».  Θα  συνεκτιμηθεί  ο  μεταπτυχιακός
τίτλος σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης ή σε συναφές με
αυτό γνωστικό αντικείμενο. 
               θ. Για τις θέσεις του πίνακα με α/α  (16) ως εξαιρετική τεχνική εμπειρία είναι η
εργαστηριακή  εμπειρία  στη  γνωστική  περιοχή   «  Συστήματα  ασύρματων  ή  /και
ενσύρματων τηλεπικοινωνιών με έμφαση σε εφαρμογές ναυτικού ενδιαφέροντος». Θα
συνεκτιμηθεί  ο  μεταπτυχιακός  τίτλος  σπουδών  στο  γνωστικό  αντικείμενο  της  υπό
πλήρωση θέσης ή σε συναφές με αυτό γνωστικό αντικείμενο.
                ι.  Για τη θέση του πίνακα με α/α (17) ως εξαιρετική τεχνική εμπειρία είναι η
εμπειρία  σε  πλοίο  σε  θέση  Διευθυντή  Οπλισμού.  Θα συνεκτιμηθεί  ο  μεταπτυχιακός
τίτλος σπουδών σε Μηχανολογία Όπλων.
              ια. Για τη θέση του πίνακα με α/α (18) ως εξαιρετική τεχνική εμπειρία είναι η
επαγγελματική εμπειρία σε  ανάλογα πεδία.  Θα συνεκτιμηθεί ο μεταπτυχιακός τίτλος
σπουδών  με  έμφαση  στον  Η/Ν  Πόλεμο,  Ραντάρ,  Κατευθυνόμενα  Βλήματα  και
Συστήματα Σ/Ν (C4I).
              ιβ.  Για τη θέση του πίνακα με α/α (19) ως εξαιρετική τεχνική εμπειρία είναι η
επαγγελματική ειδικότητα στο ΠΝ σε Α/Υ πόλεμο και θα συνεκτιμηθεί ο μεταπτυχιακός
τίτλος σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης ή σε συναφές με
αυτό γνωστικό αντικείμενο.
              ιγ.  Για τη θέση του πίνακα με α/α (20) ως εξαιρετική τεχνική εμπειρία είναι η
επαγγελματική εμπειρία στο ΠΝ και θα συνεκτιμηθεί ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
στην Υδροακουστική .
              ιδ.  Για τη θέση του πίνακα με α/α (21) ως εξαιρετική τεχνική εμπειρία είναι η
επαγγελματική  εμπειρία  στο  ΠΝ  σε  θέση  Διευθυντή  Επιχειρήσεων  ή  PWO.  Θα
συνεκτιμηθεί ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε Συστήματα C4I, Επικοινωνίες. 
              ιε.   Για τις θέσεις του πινάκα με α/α (22), (23) , (24) ως εξαιρετική τεχνική
εμπειρία  είναι  η  αποδεδειγμένη  προϋπηρεσία  καθηγεσίας  /  διδασκαλίας  και  θα
συνεκτιμηθεί  ο  μεταπτυχιακός  τίτλος  σπουδών  στο  γνωστικό  αντικείμενο  της  υπό
πλήρωση θέσης ή σε συναφές με αυτό γνωστικό αντικείμενο.  
            ιστ.  Για τη θέση του πίνακα με α/α (25) ως εξαιρετική τεχνική εμπειρία είναι η
εμπειρία  στη  γνωστική  περιοχή  της  Εφαρμοσμένης   Μηχανικής.  Θα συνεκτιμηθεί  ο
μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη γνωστική περιοχή της Εφαρμοσμένης  Μηχανικής ή
σε συναφές με αυτό γνωστικό αντικείμενο
              ιζ.  Για τη θέση του πίνακα με α/α (26) ως εξαιρετική τεχνική εμπειρία είναι η
προϋπηρεσία  σε  πολεμικά  πλοία  ή/και  σε  ναυστάθμους.  Θα  συνεκτιμηθούν  α)  ο
μεταπτυχιακός  τίτλος  σπουδών  στην  ευρύτερη  γνωστική  περιοχή   ή/και  β)  γνώσεις
προγραμματισμού  σε  γλώσσα  προγραμματισμού  C,  καθώς  και  γνώσεις  σε  θέματα
δικτύων, ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων και κρυπτογραφίας. (Συνεκτιμάται η
γνώση αντικειμενοστραφών γλωσσών προγραμματισμού όπως C++, Java, C#).
             ιη.  Για τη θέση του πίνακα με α/α  (27) ως εξαιρετική τεχνική εμπειρία είναι η
προϋπηρεσία  σε  πολεμικά  πλοία  ή/και  σε  ναυστάθμους.  Θα  συνεκτιμηθεί  ο
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μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην ευρύτερη γνωστική περιοχή της Ηλεκτροτεχνίας ή
σε συναφές με αυτό γνωστικό αντικείμενο.

        3.   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
              Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία
επιλογής,  η  οποία  δύναται  να  αναζητηθεί  στην  ιστοσελίδα  της  ΣΝΔ  (www  .  hna  .  gr)
συνοδευόμενη από τα ακόλουθα:
              α.  Βιογραφικό Σημείωμα και  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 , ότι η υποβληθείσα εργασία
έχει  γίνει  δεκτή  για  δημοσίευση  χωρίς  αλλαγές  και  πρέπει  να  είναι  συναφής  με  το
αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης.  
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.
              γ. Πιστοποιητικά/Βεβαιώσεις της επαγγελματικής ή εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας.

         4. 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. 

         5.  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.

         6.  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

              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               
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                                                                             ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
    ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
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