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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
«Πρόσληψη με Επιλογή Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού στη ΣΜΥΝ για
τον Εκπαιδευτικό Έτος 2018 – 2019»
Η ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Λαμβάνοντας υπόψη:
α. Το Ν.1943/91 (ΦΕΚ 50 Α') περί εκσυγχρονισμού της οργάνωσης
και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμισης του προσωπικού της και
άλλες συναφείς διατάξεις.
β. Το Ν. 2026/92 (ΦΕΚ 43 Α’) περί θεμάτων οργάνωσης και
προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης.
γ. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει μετά
τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των Ν. 2225/1994, 2247/1994, 2266/1994,
2349/1995, 2527/1997, 2738/99, 3051/2002, 3146/2003, 3174/2003, 3200/2003,
3260/2004 και 3320/2005.
δ. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/14 (ΦΕΚ Α΄74), περί
διοικητικών απλουστεύσεων – κατάργησης της υποχρέωσης επικύρωσης
αντιγράφων εγγράφων.
ε.
Το Π.Δ 50/2001 Φ.Ε.Κ. 39Α΄ όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 347/2003 (Φ.Ε.Κ. 315Α΄), το Π.Δ. 44/2005 (Φ.Ε.Κ.
63Α΄) και το Π.Δ. 116/2006 (Φ.Ε.Κ. 115 Α’) περί καθορισμού των προσόντων
διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα.
στ. Το Π.Δ. 66/17 (Α’96) «Περί Οργανισμού Σχολής Μονίμων
Υπαξιωματικών Ναυτικού (Ο/ΣΜΥΝ)» .
ζ.
Την υπ΄αριθμ. 340/2/8277/Σ.82/11 Ιαν 18/ ΚΥΑ (ΦΕΚ 71Β΄ ).
η
Την ΠαΔ 3-16/2013/ΓΕΕΘΑ “Περί επιλογής ωρομισθίου διδακτικού
προσωπικού στις ΑΣΣΥ – ΚΕ και λοιπές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων”.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
1. Την πρόσληψη με επιλογή, Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού στη
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Πολεμικού Ναυτικού, με Σύμβαση Εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και Ωριαίας Αντιμισθίας για την εκπαιδευτική
περίοδο, από 17 Σεπτεμβρίου 2018 έως 31 Ιουλίου 2019.
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-22. Τα διδασκόμενα μαθήματα, οι θέσεις των διδασκόντων καθώς οι κατ΄
αντιστοιχία διδακτικές ώρες καθορίζονται, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Α.Α. ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ
1
2
3
4

ΘΕΣΕΙΣ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ
2
1
1

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙΙ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΨΥΞΗΣ Ι /ΙΙ –
1
ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΨΥΚΤ. ΜΟΝΑΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ
ΩΡΕΣ
102
51
51
68

3. Οι υποψήφιοι προς πρόσληψη διδάσκοντες, θα πρέπει να λάβουν
υπόψη τις ακόλουθες επισημάνσεις/διευκρινήσεις :
α. Οι αναγραφόμενες διδακτικές ώρες είναι ο μέγιστος αριθμός ωρών
που δύναται να διδάξουν. Το ύψος της ωριαίας αντιμισθίας (αποζημίωση
διδασκαλίας ωρομίσθιου διδάσκοντα) που καταβάλλεται, είναι ανάλογο με τις
διδακτικές ώρες που πραγματοποιούνται από τον διδάσκοντα, και καθορίζεται με
βάση τα απαιτούμενα ειδικά προσόντα που πρέπει να έχει ο διδάσκων
προκειμένου να διδάξει ένα μάθημα, όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα και
όχι με βάση τον τίτλο/ους σπουδών που ενδεχομένως να κατέχει, σύμφωνα με
σχετικό (ζ).
β. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στη ΣΜΥΝ, που εδρεύει στην
περιοχή Σκαραμαγκά.
γ. Οι προσληφθέντες υπογράφουν ατομική σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία
αντιμισθία, με τους απαραίτητους όρους-διατάξεις. Οι συγκεκριμένες συμβάσεις
εργασίας, λύονται αυτοδικαίως την 31-07-2019.
δ. Οι διδάσκοντες έχουν υποχρέωση να ακολουθούν απαρέγκλιτα το
εκάστοτε και ισχύον πρόγραμμα μαθημάτων (ώρες και οι ημέρες διδασκαλίας),
όπως αυτό καθορίζεται με απόφαση της Σχολής.
ε.
Η ΣΜΥΝ διατηρεί το δικαίωμα της μη καλύψεως (μερικώς ή ολικώς)
των θέσεων ή και ωρών διδασκαλίας οι οποίες προκηρύσσονται με την παρούσα
προκήρυξη για οποιαδήποτε μάθημα σε περίπτωση μεταβολής των εκπαιδευτικών
της αναγκών.
4. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Οι υποψήφιοι διδάσκοντες πρέπει να πληρούν τα παρακάτω γενικά
προσόντα – προϋποθέσεις :
α.
Να είναι Έλληνες πολίτες ή
(1) Να έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση
και να έχει παρέλθει ένα (1) τουλάχιστον έτος από την απόκτηση της, μέχρι την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
(2) Να έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση,
χωρίς να είναι απαραίτητο να έχει παρέλθει έτος από την απόκτηση της, εφόσον
μέχρι την απόκτηση της, ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως
(ΕΕ).
(3) Να είναι πολίτες των Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, εφόσον γνωρίζουν την Ελληνική Γλώσσα σε βαθμό επαρκή (Β'
Επιπέδου) για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου. Αυτό πρέπει να
αποδεικνύεται με το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας, που χορηγείται από το Κέντρο
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Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο χορηγείται
ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο
Ελληνικής Γλώσσας.
β. Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.
γ. Να μην διώκονται ή έχουν καταδικασθεί για τα ποινικά αδικήματα
του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/07).
δ. Οι άρρενες υποψήφιοι, μέχρι την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, να έχουν εκπληρώσει τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές. Δεν
απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους
της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους
υποχρεωτική στράτευση, γεγονός το οποίο το αποδεικνύουν με δική τους μέριμνα
προσκομίζοντας αντίστοιχη βεβαίωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους
τους, επίσημα μεταφρασμένη.
ε.
Να έχουν συμπληρώσει το 21° έτος της ηλικίας τους και να μην
έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου του 2018.
στ. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για
την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαμβάνονται με βάση
την παρούσα προκήρυξη, πιστοποιημένα από αρμόδια επιτροπή.
ζ.
Να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών, μέχρι την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής και σε
περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή να κατέχουν και βεβαίωση
ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (ή το ΔΙΚΑΤΣΑ).
η. Σε περίπτωση που κατέχουν δημόσια θέση, να μην υπόκεινται
στους περιορισμούς των Ν. 1256/82 και 1305/82, «Περί Πολυθεσίας». Τακτικοί
υπάλληλοι του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ α' και β' βαθμίδας και των
Ανεξάρτητων Αρχών, οι οποίοι διορίστηκαν βάσει του Ν. 2190/94, δεν έχουν
δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων του δημοσίου και
ευρύτερου δημόσιου τομέα πριν συμπληρωθεί πενταετία από την ημερομηνία
διορισμού τους. Η απαγόρευση αυτή αφορά αποκλειστικά τους μόνιμους
υπαλλήλους των ανωτέρω φορέων, η υπηρεσιακή κατάσταση των οποίων
ρυθμίζεται από τον Υπαλληλικό Κώδικα. Η απαγόρευση δεν ισχύει για τους
υπαλλήλους που ασχολούνται στους ανωτέρω φορείς με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ακόμη και αν αυτοί έχουν
προσληφθεί βάσει του Ν. 2190/94 και κατέχουν οργανικές θέσεις.
θ. Εφόσον έχουν διδάξει στη ΣΜΥΝ στο παρελθόν θα πρέπει να
κατέχουν βεβαίωση που να πιστοποιεί την ευδόκιμη υπηρεσία τους.
5. Οι ανωτέρω προϋποθέσεις θα πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το
χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά το χρόνο
διορισμού.
6. Για την απόδειξη της ισχύος ή μη των αναφερομένων στις ανωτέρω
υποπαραγράφους 4α έως 4θ, οι υποψήφιοι που θα συμπεριληφθούν στον Πίνακα
Προσληφθέντων, υποχρεούνται να προσκομίσουν στην οικεία υπηρεσία τα
απαιτούμενα για την πρόσληψη δικαιολογητικά, άλλως δεν γίνεται δεκτή η
πρόσληψή τους, διαγράφονται από τον οικείο πίνακα και καλούνται για πλήρωση
της θέσης οι αμέσως επόμενοι.
7. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
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Τα ελάχιστα απαιτούμενα ειδικά προσόντα των προς πρόσληψη
διδασκόντων, ανά διδασκόμενο μάθημα ανωτέρω πίνακα, είναι ο υποψήφιος
διδάσκοντας να είναι κάτοχος Πανεπιστημιακού Πτυχίου με συνάφεια στο
διδασκόμενο μάθημα. Σε περιπτώσεις μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από
πτυχιούχους ΑΕΙ, γίνονται δεκτές αιτήσεις πτυχιούχων ΤΕΙ. Επιπρόσθετα για τα
ανωτέρω μαθήματα η καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας, καθορίζεται ως απαραίτητη.
8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων είναι τα παρακάτω:
α. Βασικός Τίτλος Σπουδών
(1) Η κατοχή πτυχίου ΑΕΙ αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη
διδασκαλία μαθήματος και στις περιπτώσεις μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από
πτυχιούχους ΑΕΙ, η κατοχή πτυχίου ΤΕΙ. Το πτυχίο θα πρέπει να προέρχεται από
Πανεπιστημιακό Τμήμα το οποίο απονέμει πτυχίο στο αντίστοιχο γνωστικό
αντικείμενο του μαθήματος ή σε συνάφεια προς αυτό. Η βαθμολογία του πτυχίου
θα πρέπει να αναφέρεται σε δεκαβάθμια κλίμακα.
(2) Οι τίτλοι που αποκτήθηκαν από πανεπιστημιακά ιδρύματα της
αλλοδαπής να συνοδεύονται και από βεβαίωση ισοτιμίας από το πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ
ή το ΔΟΑΤΑΠ. Η βαθμολογία του πτυχίου θα πρέπει να αναφέρεται σε δεκαβάθμια
κλίμακα. Επιπλέον, τα ξενόγλωσσα έγγραφα να είναι νόμιμα επικυρωμένα και
νόμιμα μεταφρασμένα. Νόμιμα επικυρωμένα θεωρούνται τα ξενόγλωσσα έγγραφα
τα οποία:
(α) Είτε έχουν επικυρωθεί από τις κατά τόπους αρμόδιες
ελληνικές Προξενικές Αρχές.
(β) Είτε έχουν εκδοθεί σε χώρα που έχει συνυπογράψει τη
Σύμβαση της Χάγης και φέρουν αντί επικύρωσης σχετική επισημείωση (apostille)
επί του εγγράφου είτε έχουν συνταχθεί ή επικυρωθεί από τις Προξενικές Αρχές
χώρας που έχει συνυπογράψει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Λονδίνου, χωρίς να
απαιτείται η επικύρωσή τους από τις ελληνικές Προξενικές Αρχές είτε έχουν
εκδοθεί σε χώρα με την οποία η Ελλάδα έχει υπογράψει διμερή συμφωνία για τη
μη επικύρωση δημοσίων εγγράφων. Νόμιμα μεταφρασμένα θεωρούνται τα
ξενόγλωσσα έγγραφα τα οποία έχουν μεταφραστεί από έναν από τους παρακάτω
φορείς:
1/ Από Έλληνες δικηγόρους.
2/ Από διορισμένους στα κατά τόπους Πρωτοδικεία
άμισθους διερμηνείς.
3/ Από πτυχιούχους του Τμήματος Ξένων ΓλωσσώνΜετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, οι οποίοι έχουν κύρια
επαγγελματική ενασχόληση τη μετάφραση για λογαριασμό οποιασδήποτε
δημόσιας αρχής ή τρίτου ευθυνόμενοι για την εγκυρότητα του περιεχομένου τους.
4/ Από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου
Εξωτερικών.
5/ Από τους μόνιμους υπαλλήλους Προξενικής Αρχής,
εφόσον αυτοί γνωρίζουν την ξένη γλώσσα, ή από μεταφραστή που έχει
προσληφθεί για το σκοπό αυτό σε οργανική θεσμοθετημένη θέση στην Αρχή της
Εξωτερικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΞ.
6/ Από επίσημους ορκωτούς μεταφραστές, εφόσον η
έλλειψη προσωπικού και τυχόν εξειδικευμένη ορολογία δεν επιτρέπουν τη
μετάφραση από υπάλληλο της Προξενικής Αρχής, οι οποίοι κατέχουν άδεια
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θεωρούνται οι ιδιώτες που είναι εγγεγραμμένοι σε καταλόγους που τηρούν οι
επιτόπιες δικαστικές αρχές των οποίων η γνησιότητα της υπογραφής
επικυρώνεται από τις ελληνικές Προξενικές Αρχές.
(3) Για τις περιπτώσεις των βεβαιώσεων αναγνώρισης-ισοτιμίας
από το ΔΟΑΤΑΠ που δεν αναγράφεται βαθμολογία ως βαθμός τίτλου σπουδών να
λαμβάνεται ο μέσος όρος της δεκαβάθμιας κλίμακας, ο οποίος αντιστοιχεί στον
αναγραφόμενο χαρακτηρισμό που αποδίδουν τα Ελληνικά Πανεπιστήμια, δηλαδή
“Άριστα'' ο βαθμός 9,25 , ''Λίαν Καλώς'' ο βαθμός 7,50 και ''Καλώς'' ο βαθμός 5,74.
Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται ούτε βαθμός ούτε χαρακτηρισμός επίδοσης
επί του τίτλου σπουδών, να λαμβάνεται ο μέσος όρος της δεκαβάθμιας κλίμακας
της κατώτερης κλίμακας που αποδίδουν τα Ελληνικά Πανεπιστήμια, δηλαδή
''Καλώς'', 5,74.
(4) Τίτλοι που αποκτήθηκαν από το Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), αναγνωρίζονται ως ισότιμοι με τίτλους σπουδών που
απονεμήθηκαν από Πανεπιστήμια της Ελλάδας.
β. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών επί των γνωστικών αντικειμένων
των μαθημάτων, καθώς και επί συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Ως
μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών θεωρούνται οι Τίτλοι-Πτυχία επιπέδου
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης-Master που αποκτήθηκαν από Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Η βαθμολογία του πτυχίου θα πρέπει
να αναφέρεται σε δεκαβάθμια κλίμακα. Για τις περιπτώσεις των βεβαιώσεων
αναγνώρισης-ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ που δεν αναγράφεται βαθμολογία ως
βαθμός τίτλου σπουδών, να λαμβάνεται ο μέσος όρος της δεκαβάθμιας κλίμακας ,
ο οποίος αντιστοιχεί στον αναγραφόμενο χαρακτηρισμό που αποδίδουν τα
Ελληνικά Πανεπιστήμια, δηλαδή “Άριστα'' ο βαθμός 9,25 , ''Λίαν Καλώς'' ο βαθμός
7,50 και ''Καλώς'' ο βαθμός 5,74. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται ούτε
βαθμός ούτε χαρακτηρισμός επίδοσης επί του τίτλου σπουδών, να λαμβάνεται ο
μέσος όρος της κατώτερης κλίμακας που αποδίδουν τα Ελληνικά Πανεπιστήμια,
δηλαδή ''Καλώς'', 5,74.
γ. Διδακτορικοί τίτλοι σπουδών επί των γνωστικών αντικειμένων των
μαθημάτων, καθώς και επί συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Ως διδακτορικοί
τίτλοι σπουδών θεωρούνται οι Τίτλοι-Πτυχία οι οποίοι αποκτήθηκαν από
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού επιπέδου PhD.
δ. Ξένες Γλώσσες
Θα μοριοδοτείται, η γνώση της ξένης γλώσσας, μόνο εφόσον θα
ορίζεται από την Προκήρυξη ως απαραίτητο κριτήριο για την κάλυψη της
συγκεκριμένης θέσης, εξαιρουμένων των καθηγητών ξένων γλωσσών για τους
οποίους η γνώση της ξένης γλώσσας πιστοποιείται μέσω του κατεχόμενου
βασικού τίτλου σπουδών.
ε.
Προϋπηρεσία
(1) Θα μοριοδοτείται μόνο η προϋπηρεσία σε εκπαιδευτικά
καθήκοντα. Ως τέτοια νοείται η απασχόληση στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό φορέα ή
η άσκηση ιδιωτικού επαγγέλματος, σε εκπαιδευτικά καθήκοντα συναφή με το
αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου
σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και κατά
τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά τη
λήψη της άδειας.
(2) Κάθε υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει από τον
ασφαλιστικό του φορέα, βεβαίωση στην οποία θα φαίνεται ο ακριβής χρόνος
προϋπηρεσίας.
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9. ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ
Η μοριοδότηση των υποψηφίων γίνεται ως εξής:
α. Το σύνολο των μορίων του υποψηφίου προκύπτει από το
άθροισμα όλων των μορίων που λαμβάνει σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:
(1)
Βασικός τίτλος σπουδών που απαιτείται συμφώνως με την
προκήρυξη. Οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών υπολογιζόμενες σε
δεκαβάθμια κλίμακα με δύο δεκαδικά ψηφία και πολλαπλασιαζόμενος με τον
αριθμό εκατό (100).
(2)
Δεύτερος βασικός τίτλος σπουδών, σε αντικείμενο συναφές
με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον
τίτλο σπουδών που απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη: εκατόν (100) μονάδες
εφάπαξ.
(3)
Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο
γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών
υπολογιζόμενες σε δεκαβάθμια κλίμακα με δύο δεκαδικά ψηφία και
πολλαπλασιαζόμενος με τον αριθμό εκατό (100).
(4)
Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε
συναφές γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Οι μονάδες του βαθμού του τίτλου
σπουδών υπολογιζόμενες σε δεκαβάθμια κλίμακα με δύο δεκαδικά ψηφία και
πολλαπλασιαζόμενος με τον αριθμό εβδομήντα (70).
(5)
Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης ή
σε συναφές γνωστικό αντικείμενο: πεντακόσιες μονάδες (500) εφάπαξ.
(6)
Γνώση ξένων γλωσσών: Για άριστη γνώση: εβδομήντα (70)
μονάδες, για πολύ καλή γνώση: πενήντα (50) μονάδες, για καλή γνώση: τριάντα
(30) μονάδες. Για τον υποψήφιο που γνωρίζει περισσότερες ξένες γλώσσες η
βαθμολογία είναι αθροιστική. Η μοριοδότηση γίνεται σύμφωνα με τον εκάστοτε
τελευταίο εν ισχύ πίνακα γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.asep.gr. Ο εν λόγω πίνακας του ΑΣΕΠ, να λαμβάνεται υπόψη, μέχρις ότου
συσταθεί ο αρμόδιος φορέας πιστοποίησης γλωσσομάθειας του Υπουργείου
Παιδείας και εκδώσει νέο πίνακα πτυχίων – πιστοποιητικών. Επισημαίνεται η παρ.
8 α (4) του παρόντος.
(7)
Προϋπηρεσία σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, όπου κάθε
ημερολογιακός μήνας προϋπηρεσίας θα λαμβάνει δεκαπέντε (15) μονάδες.
(8)
Για τις περιπτώσεις των βεβαιώσεων αναγνώρισης-ισοτιμίας
από το ΔΟΑΤΑΠ που δεν αναγράφεται βαθμολογία ως βαθμός τίτλου σπουδών
ισχύουν τα αναγραφόμενα στις παραγράφους 8 α(3) και 8β του παρόντος.
β. Στην περίπτωση ισοβαθμούντων προηγείται αυτός που έχει
περισσότερες μονάδες στο βασικό τίτλο σπουδών και αν αυτές συμπίπτουν, αυτός
που έχει περισσότερες μονάδες στο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο γνωστικό
αντικείμενο της θέσης (εάν μόνο ένας είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών προτιμάται αυτός έναντι του ισοβαθμούντος υποψηφίου που δεν είναι
κάτοχος). Σε περίπτωση που εξακολουθεί η ισοβαθμία προηγείται αυτός που έχει
περισσότερες μονάδες στην προϋπηρεσία (εάν μόνο ένας έχει προϋπηρεσία
προτιμάται αυτός έναντι του ισοβαθμούντος υποψηφίου που δεν έχει).
γ. Δεν θα μοριοδοτούνται οι τίτλοι σπουδών που δεν απαιτούνται από
την προκήρυξη, ή που δεν είναι συναφείς με τα εκπαιδευτικά αντικείμενα της
θέσης.
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μοριοδοτούνται βάσει της παρούσας προκήρυξης και ως εκ τούτου παρακαλούνται
οι υποψήφιοι ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ δικαιολογητικά που δεν θα μοριοδοτηθούν.
10. Τίτλοι σπουδών που αποκτήθηκαν από το Ελληνικό Ανοιχτό
Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), αναγνωρίζονται ως ισότιμοι των αντιστοιχών τίτλων που
χορηγούνται από τα ΑΕΙ.
11. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι προς πρόσληψη διδάσκοντες, εντός προθεσμίας είκοσι
(20) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσιεύσεως της παρούσης στον
Ημερήσιο Τύπο, καλούνται να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Αίτηση, στην οποία θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία τους,
όπως αυτά αποτυπώνονται στο δελτίο αστυνομικής τους ταυτότητας, μαζί με μία
πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία. Στην αίτηση θα δηλώνεται υποχρεωτικά από τον
υποψήφιο και η διαθεσιμότητά του σε εβδομαδιαία βάση.
β. Επικυρωμένη φωτοτυπία των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής
τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους και το πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης από τα οποία να προκύπτει η ελληνική ιθαγένεια, καθώς και ο τρόπος
και η ακριβής ημερομηνία κτήσης αυτής.
γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι
δεν κατέχουν δημόσια θέση, ή στην περίπτωση που κατέχουν, δήλωση για την
κατηγορία, το βαθμό και το είδος της κατεχόμενης θέσης, έχοντας υπόψη τους
περιορισμούς περί πολυθεσίας. Σε περίπτωση πρόσληψής τους, οι δημόσιοι
υπάλληλοι θα προσκομίζουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός,
υπολογιζόμενης από την ημέρα κοινοποίησης της πρόσληψής τους, απόφαση του
Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου που ανήκουν, η οποία θα επιτρέπει την
απασχόλησή τους, άλλως θα ανακαλείται η πρόσληψή τους.
δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρεται:
(1) Εάν έχει καταθέσει αίτηση υποψηφίου ωρομίσθιου
καθηγητή και σε άλλη Σχολή των ΕΔ.
(2) Σε ποιες Σχολές κατέθεσε αίτηση.
(3) Σε ποια γνωστικά αντικείμενα ανά Σχολή.
(4) Τον αριθμό των ωρών διδασκαλίας ανά μάθημα.
ε.
Βιογραφικό σημείωμα.
στ. Τίτλους Σπουδών και Διπλώματα, αρμοδίως επικυρωμένα κατά τα
προαναφερόμενα και επίσημα μεταφρασμένα κατά περίπτωση, από τα οποία θα
αποδεικνύονται οι σπουδές των ενδιαφερομένων.
ζ.
Βεβαίωση προϋπηρεσίας σε εκπαιδευτικά καθήκοντα σε σχέση με
το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, όπως αυτή
θα προκύπτει από τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Για την απόδειξη της
προϋπηρεσίας οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν τα παρακάτω
δικαιολογητικά, κατά περίπτωση:
(1) Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα:
Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα σε μήνες, μέρες ή ώρες απασχόλησης.
Πέραν της βεβαίωσης η προϋπηρεσία να δηλώνεται από τον υποψήφιο με
επισυναπτόμενη Υπεύθυνη Δήλωση.
(2) Οι ελεύθεροι επαγγελματίες:
(α)
Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα όπως
παραπάνω.
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Με Υπεύθυνη Δήλωση χωριστά από την αίτηση
σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/86, ότι η προϋπηρεσία είναι εκπαιδευτική και
σχετική με το αντικείμενο της θέσης.
(γ)
Με υποβολή μίας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή
δελτίων παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν ενδεικτικά τη διάρκεια και το είδος
της προϋπηρεσίας στην οποία να αναφέρεται ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας.
(δ)
Επιπλέον των παραπάνω η προϋπηρεσία να δηλώνεται
από τον υποψήφιο στην επισυναπτόμενη Υπεύθυνη Δήλωση.
(3) Για προϋπηρεσία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή,
επιπλέον των δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά τις ανωτέρω περιπτώσεις, ο
υποψήφιος προσκομίζει βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην
οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης και βεβαίωση του
οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, είτε πρόκειται για αμιγώς κρατική ή αμιγώς
ιδιωτική ή μικτή ασφάλιση. Εάν ο χρόνος προϋπηρεσίας έχει διανυθεί σε
υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα της αλλοδαπής, αποδεικνύεται με βεβαίωση του
αντίστοιχου δημόσιου φορέα. Σε κάθε περίπτωση, τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα
πρέπει να είναι νόμιμα επικυρωμένα και επίσημα μεταφρασμένα, όπως
παράγραφο 8.α(2).
(4) Οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας θα πρέπει να αναφέρουν σαφώς
το χρονικό διάστημα της απασχόλησης, εάν είναι δυνατό, σε μήνες. Σε διαφορετική
περίπτωση, θα μετατρέπονται σε μήνες ακολουθώντας ίδια πρακτική για όλους
του υποψήφιους. Αν η προϋπηρεσία έχει υπολογιστεί ως αριθμός ημερομισθίων
το σύνολο των ημερών απασχόλησης να διαιρείται διά του 25 ή αν η προϋπηρεσία
έχει υπολογιστεί ως χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης έως την
ημερομηνία λήξης της απασχόλησης διά του 30.
η. Επισημαίνεται ότι η αίτηση και οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να
είναι συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες από τους ίδιους τους υποψηφίους και
θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.2690/99. Αποκλειστικά υπεύθυνος
για την εγκυρότητα ή μη της υποβαλλόμενης αίτησης και των δικαιολογητικών,
είναι ο ίδιος ο υποψήφιος.
θ. Τα αντίγραφα εγγράφων θα πρέπει να είναι αρμοδίως
επικυρωμένα όπου απαιτείται.
ι.
Πιστοποιητικά και δικαιολογητικά γενικώς τα οποία σύμφωνα με
την προκήρυξη πρέπει να συνυποβάλλονται με την αίτηση του υποψηφίου.
Πιστοποιητικά και δικαιολογητικά τα οποία υποβάλλονται μετά τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και εντός δέκα ημερών από αυτή, θα γίνονται
δεκτά μόνο κατόπιν αποδεδειγμένων λόγων ανωτέρας βίας (π.χ.
απεργία/κινητοποίηση υπαλλήλων του φορέα έκδοσης πιστοποιητικού /
δικαιολογητικού, νοσηλεία σε νοσοκομείο του υποψηφίου), η εξέταση των οποίων
εναπόκειται στην κρίση της Τριμελούς Επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση, προσόντα
κτηθέντα μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής δικαιολογητικών, δεν θα
προσμετρώνται ως μόρια.
ια. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την προκήρυξη
υποβάλλονται απευθείας στη ΣΜΥΝ με την κατάθεση αυτών ή με συστημένες
επιστολές το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης των προθεσμιών κατάθεσης, η
οποία θα αποδεικνύεται από την ευανάγνωστη ημερομηνία σφραγίδας κρατικού
ταχυδρομείου.
12. Οι επιλεγέντες για πρόσληψη διδάσκοντες προσέρχονται στη σχολή
εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10 ημερών) από την ανάρτηση του
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εργασίας όπου και θα υποβάλλουν:
α. Πιστοποιητικού υγείας της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.
β. Υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 ότι συναινεί στην
αυτεπάγγελτη εκ μέρους της Υπηρεσίας αναζήτηση Πιστοποιητικού στρατολογικής
κατάστασης τύπου Α΄ από το οποίο να προκύπτει η εκπλήρωση Στρατιωτικών
Υποχρεώσεων ή η νόμιμη απαλλαγή (για τους άρρενες) και Αντιγράφου ποινικού
μητρώου γενικής χρήσης από τις αρμόδιες Αρχές.
13. Σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής για οποιονδήποτε λόγο των
παραστατικών της παραγράφου 12, καθώς και σε περίπτωση που από τα
υποβαλλόμενα παραστατικά δεν προκύπτει η κτήση των απαιτούμενων
προσόντων ή προκύπτουν κωλύματα διορισμού, διαγράφονται οι εν λόγω από τον
οικείο Πίνακα Επιτυχόντων και καλούνται για πλήρωση της θέσης οι αμέσως
επόμενοι.
14. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων, κανένα
δικαιολογητικό έγγραφο δεν θα γίνεται δεκτό.
15. Οι ενδιαφερόμενοι για πρόσληψη ως διδάσκοντες, σε επιπλέον του ενός
μαθήματα ανωτέρω πινάκα, οφείλουν στην υποβαλλόμενη αίτηση να αναφέρουν
με σαφήνεια τα μαθήματα και τις αντίστοιχες θέσεις τους κατά σειρά προτίμησης.
16. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Ο έλεγχος νομιμότητας και πληρότητας των δικαιολογητικών θα γίνει
από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της ΣΜΥΝ. Η Σχολή έχει το δικαίωμα να κάνει
επαλήθευση της γνησιότητας όλων των δικαιολογητικών και πιστοποιητικών των
υποψηφίων καθηγητών που διορίσθηκαν. Σε περίπτωση που αποκαλυφθεί ότι
διορίσθηκαν με βάση ψευδή και αναληθή δικαιολογητικά, θα ανακαλείται ο
διορισμός τους και θα κινείται η διαδικασία για την ποινική τους δίωξη.
17. Η σύνταξη των εισηγητικών εκθέσεων για κάθε υποψήφιο διδάσκοντα
θα εκτελεσθεί από κατάλληλους εισηγητές που θα ορισθούν με μέριμνα της
Διοίκησης Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΔΝΕ).
18. Η μοριοδότηση και επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή
επιτροπή, η οποία θα συγκροτηθεί με διαταγή του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου
Ναυτικού (Α/ΓΕΝ).
19. Αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία επιλογής, χωρίς
ειδοποίηση από την Υπηρεσία, οι υποψήφιοι των οποίων τα δικαιολογητικά τους
είναι ελλιπή, δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις ή δεν υποβάλλονται
εμπρόθεσμα. Η Σχολή δεν υποχρεούται να καλεί τους υποψηφίους, των οποίων τα
κατατιθέμενα δικαιολογητικά είναι ελλιπή, για συμπλήρωση αυτών. Τα
δικαιολογητικά των υποψηφίων τηρούνται στη Σχολή μέχρι τη λήξη του
εκπαιδευτικού έτους, εκτός εάν επιστραφούν στους ενδιαφερόμενους, κατόπιν
αιτήσεώς τους. Με τη λήξη του εκπαιδευτικού έτους καταστρέφονται.
20. Σε περίπτωση που υποψήφιος διδάσκοντας, μέσα από τη
διαδικασία επιλογής, προκριθεί σε περισσότερες από μια θέσεις, τότε θα

ΑΔΑ: ΩΤ5Ι6-ΥΞ1
- 10 επιλέγεται για τη θέση της πρώτης επιλογής του, με βάση την αίτηση και την
υπεύθυνη δήλωση που υπέβαλε.
21. Η ανάρτηση του Πίνακα Προσληφθέντων θα πραγματοποιηθεί από τη
Σχολή την επόμενη ημέρα, από την επίσημη παραλαβή τους από το οικείο Γενικό
Επιτελείο. Ο υπόψη πίνακας θα αναρτάται στην Εξωτερική πύλη (Φ-1) των
εγκαταστάσεων της Διοίκησης Ναυτικής Εκπαίδευσης, στον Σκαραμαγκά και στο
Διαδικτυακό τόπο του ΠΝ (www.hellenicnavy.gr).
22. Οι αποκλεισθέντες υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ενστάσεις,
η προθεσμία υποβολής των οποίων ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες και θα αρχίζει
την επόμενη ημέρα από την ανάρτηση του Προσωρινού Πίνακα Επιτυχόντων. Οι
ενστάσεις κατατίθενται ή αποστέλλονται από τον ενδιαφερόμενο προσωπικά, ή
από νόμιμα εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο, στην ΣΜΥΝ, τις οποίες θα
προωθεί αμελλητί στην αρμόδια Τριμελή Επιτροπή. Επί των υποβαλλομένων
ενστάσεων θα συντάσσεται σχέδιο απαντητικής επιστολής, από την Τριμελή
Επιτροπή, το οποίο θα υποβάλλεται διά του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού προς
τον ΥΕΘΑ ή τον αρμόδιο ΥΦΕΘΑ, που αποφαίνεται τελικά επί της ενστάσεως. Με
την απάντηση επί των ενστάσεων ή με την άπρακτη προθεσμία υποβολής τους, το
Γενικό Επιτελείο Ναυτικού αποστέλλει τον Οριστικό Πίνακα Επιτυχόντων, του
οποίου η ανάρτηση πραγματοποιείται από τη ΣΜΥΝ την επόμενη ημέρα από την
επίσημη παραλαβή του. Ο υπόψη πίνακας θα αναρτάται στην Εξωτερική πύλη (Φ1) του Ναυτικού Οχυρού Σκαραμαγκά και στο Διαδικτυακό τόπο του ΠΝ
(www.hellenicnavy.gr).Ο κοινοποιημένος Οριστικός Πίνακας επιτυχόντων δεν
επιδέχεται περαιτέρω ενστάσεων.
23. Εφόσον υποψήφιος αιτηθεί τη γνώση των δικαιολογητικών άλλων
υποψηφίων αυτό είναι δυνατόν διά επιτόπιας εξέτασης στη Σχολή-Μονάδα και
αποκλειστικά και μόνο για τα δικαιολογητικά των επιτυχόντων συνυποψηφίων για
την κάλυψη της συγκεκριμένης θέσης. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται με μέριμνα
της Σχολής ενημέρωση του υποκειμένου, δηλαδή του φυσικού προσώπου στο
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα.
24. Επισημαίνεται, ότι όταν η διάρκεια της απασχόλησης, συνεχής ή
διακεκομμένη, δεν υπερβαίνει τις εκατόν εβδομήντα έξι (176) ώρες, η επιλογή
γίνεται απευθείας από τον Διοικητή της Σχολής. Όλες οι ανωτέρω διαδικασίες οι
οποίες διενεργούνται από την Τριμελή Επιτροπή για την επιλογή του ωρομίσθιου
διδακτικού προσωπικού, διενεργούνται από τον ίδιο.
25. Σε όσες περιπτώσεις οι προς πρόσληψη διδάσκοντες δεν προσέλθουν
για ανάληψη υπηρεσίας ή αποχωρήσουν πριν από τη λήξη της χρονικής διάρκειας
της πρόσληψής τους, μπορεί να αντικαθίστανται από τον αμέσως επόμενο
επιτυχόντα με απευθείας επιλογή του Διοικητή της Σχολής-Μονάδας, η οποία
κοινοποιείται προς το οικείο ΓΕ.
26. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Υποδείγματα αιτήσεων – υπευθύνων δηλώσεων θα βρίσκονται
ανηρτημένα και διαθέσιμα στους διαδικτυακό τόπο του ΠΝ (www.hellenicnavy.gr).
και στο Γραφείο Ενημερώσεως Κοινού ΓΕΝ, Μεσογείων 227-231, Αθήνα (τηλ.
210-6598662). Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται απευθείας στη
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- 11 ΣΜΥΝ (Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά, Σκαραμαγκάς, Τ.Κ. 12400) με την κατάθεση
αυτών αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή προς Γενικό Επιτελείο
Ναυτικού (Για τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού), Λεωφόρος
Μεσογείων 229-231 (ΤΓΝ 1040), ΤΚ 15561, Χολαργός, Αθήνα, το αργότερο
μέχρι τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης που είναι η 28 IOYNIOY 2018, η οποία
θα αποδεικνύεται από την ευανάγνωστη ημερομηνία σφραγίδας κρατικού
ταχυδρομείου, θα είναι θεωρημένα- αριθμημένα και θα καταγράφονται σε σχετικό
πίνακα. Μετά την ημερομηνία αυτή κανένα έγγραφο δε θα γίνεται δεκτό.
27.Διευκρινήσεις - Πληροφορίες θα παρέχονται από τη Σχολή Μονίμων
Υπαξιωματικών Ναυτικού (Διεύθυνση Σπουδών), κάθε εργάσιμη μέρα από 07:30 15:00, στα τηλέφωνα 210 - 5531732, 210 - 5531737 και 210 - 5531746.

Σκαραμαγκάς 06 Ιουνίου 2018
Ακριβές αντίγραφο

Ανθχος (Ε) Ι. Αντωνίου ΠΝ
Προϊστάμενος Γραμματείας ΣΜΥΝ

Αντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης ΠΝ
Αρχηγός ΓΕΝ

