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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413 (1)
Τροποποίηση της αριθμ. 429/12-3-2020 κοινής 

απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εσω-

τερικών και Επικρατείας «Αντικατάσταση της 

αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-4-2005 κοινής υπουρ-

γικής απόφασης (Β΄ 539)» (Β΄ 850/13-3-2020). 

 OI ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση 

του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 45), όπως ισχύουν,

β) του άρθρου 97 του ν. 3463/2006 “Κύρωση του Κώ-
δικα Δήμων και Κοινοτήτων” (Α΄ 114),

γ) του άρθρου 170 του ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτο-
νική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης” (Α΄87),

γ) του ν. 3979/2011 «Για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνη-
ση και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 138), όπως ισχύει,

δ) του άρθρου 58 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του 
Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την Ψηφιακή Δι-
ακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επεί-
γοντα ζητήματα» (Α΄ 134), όπως ισχύει,

ε) του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δε-
δομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής 

του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» 
(Α΄137), όπως ισχύει,

στ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016,

ζ) του π.δ. 141/2017 “Οργανισμός Υπουργείου Εσωτε-
ρικών” (Α’ 180), όπως ισχύει,

η) του άρθρου 1 του π.δ. 81/2019 “Σύσταση, συγχώ-
νευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπη-
ρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων” (A’ 119), 
όπως ισχύει,

θ) του π.δ. 83/2019 “Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών” (Α’ 121 και Α΄126 διορθώσεις σφαλμάτων), 
όπως ισχύει.

2. Την αριθμ. 429/12-3-2020 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας 
(Β’ 850/13-3-2020).

3. Την αριθμ. Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» 
(Β’ 2902).

4. Την αριθμ. 340/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο 
Σκυλακάκη» (Β’ 3051).

5. Την αριθμ. 3981ΕΞ2020 απόφαση του Υπουργού 
Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης 
Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρί-
των Φορέων» (Β’ 762).

6. Την ανάγκη κάλυψης των συνεδριάσεων των Δη-
μοτικών Συμβουλίων, των Συμβουλίων των Κοινοτήτων 
και των Περιφερειακών Συμβουλίων, τα πρακτικά των 
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οποίων καταρτίζονται με τη βοήθεια μαγνητοφωνικής 
συσκευής ή «βίντεο» ή με κάθε άλλο πρόσφορο ηλε-
κτρονικό μέσο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97 
παρ. 1 και 2 του ν. 3463/2006 και στο άρθρο 170 παρ. 1 
και 2 του ν. 3852/2010.

7. Την ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων, λόγω της εξά-
πλωσης του κορωνοϊού COVID-19, προς τον σκοπό της 
εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργίας των Δημοτι-
κών Συμβουλίων, των Συμβουλίων των Κοινοτήτων και 
των Περιφερειακών Συμβουλίων, και άλλων συλλογικών 
οργάνων, χωρίς την φυσική παρουσία των μελών τους.

8. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Την τροποποίηση-συμπλήρωση της αριθμ. 429/
12-3-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομι-
κών, Εσωτερικών και Επικρατείας “Αντικατάσταση της 
αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-4-2005 κοινής υπουργικής 
απόφασης (Β΄ 539)” (Β’ 850) ως εξής:

Μετά την παράγραφο 9 του άρθρου 3 προστίθεται 
παράγραφος 10 ως κατωτέρω:

“10. Στις συνεδριάσεις που διενεργούνται με χρήση της 
υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr, δύναται να 
γίνεται ηλεκτρονική καταγραφή αυτών, με αποκλειστική 
ευθύνη των φορέων του δημόσιου και του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα, που χρησιμοποιούν την υπηρεσία 
e:Presence.gov.gr.

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται και για τη διευκόλυνση 
της τήρησης και επεξεργασίας των πρακτικών των συ-
νεδριάσεων των συλλογικών οργάνων.”

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Απριλίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών Εσωτερικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Επικρατείας

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. 3161.22/24685/2020 (2)
Πρόσληψη έκτακτου ναυτικού προσωπικού για 

κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών των 

Πλοηγικών Σταθμών.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου εξηκοστού έβδομου της από 30-3-2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπι-
σης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες 

κατεπείγουσες διατάξεις»(Α΄ 75), όπως κυρώθηκε με το 
άρθρο 1 του ν. 4684/20 (ΦΕΚ-86 Α/25-4-20): Κύρωση της 
από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδη-
μίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες 
διατάξεις» (A’ 75) και άλλες διατάξεις.

β. του ν.3142/1955 «Περί Πλοηγικής Υπηρεσίας» (Α΄43) 
και ειδικότερα της παραγράφου 2 του άρθρου 11, όπως 
ισχύει,

γ. του β.δ. της 28-1/26-2-1958 (αναδημ. 29-3-1958) 
«περί εκτελέσεως του ν. 3142/1955 περί Πλοηγικής Υπη-
ρεσίας» (Α΄ 61),

δ. του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για 
την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκη-
σης» (Α΄ 28), όπως ισχύει,

ε. του π.δ. 70/2015 «... Ανασύσταση του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής...» (Α΄ 114),

στ. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσω-
τερικών» (Α΄ 180),

ζ. του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26),

η. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),

θ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121),

ι. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α΄ 98),

ια. της Π.Υ.Σ. 33/27-12-2006 «Αναστολή διορισμών και 
προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (Α΄ 280), όπως ισχύει, 
όπως παρατάθηκε με την Π.Υ.Σ. 49/23-12-2019 (Α΄ 213),

ιβ. της αρ. Μ.8414.6/16/2008/18-11-2008 απόφασης 
ΥΕΝΑΝΠ /ΓΓΛΛΠ/ΠΛΟΗΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ,

ιγ. της αρ. Μ.8414.6/17/2008/18-11-2008 απόφασης 
ΥΕΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠ/ΠΛΟΗΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.

2. Την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./54/5473/6-3-2019 εγκρι-
τική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της 
Π.Υ.Σ. 33/2006.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Προσόντα υποψηφίων 
και διαδικασία πρόσληψης

Η πρόσληψη του έκτακτου ναυτικού προσωπικού 
του άρθρου 1 πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3142/1955 (Α΄ 43), 
όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 19
του ν. 3709/2008 (Α΄ 213), όπως το πρώτο εδάφιο αυ-
τής αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 101 του 
ν. 4504/2017 (Α΄ 184), καθώς και των διατάξεων της παρ. 2
περ. (θ) του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως 
ισχύει.

Ειδικότερα:
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Α. Γενικά προσόντα και κωλύματα
Οι υποψήφιοι πρέπει:
1. α) Να είναι Έλληνες πολίτες καθώς και πολίτες Κρα-

τών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών 
ΕΟΧ-ΕΖΕΣ.

β) Για όσους έχουν αποκτήσει την Ελληνική ιθαγέ-
νεια με πολιτογράφηση πρέπει να έχει παρέλθει ένα 
(01) τουλάχιστον έτος από την απόκτησή της, μέχρι 
την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής 
αιτήσεων.

γ) Για τους πολίτες Κρατών - Μελών της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης και των κρατών ΕΟΧ-ΕΖΕΣ απαιτείται 
η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή 
για την άσκηση των καθηκόντων τους, η οποία απο-
δεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας επιπέ-
δου τουλάχιστον Β1, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
π.δ. 363/1998 (Α΄ 242).

2. Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ολοκληρώ-
σει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

3. α) Να μην έχουν καταδικαστεί για ειδικά ναυτικά 
αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 205 έως και 239 
του ν.δ. 187/1973 «Περί Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δι-
καίου» (Α΄ 261).

β) Να μην τους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή από τα 
Πειθαρχικά Συμβούλια Εμπορικού Ναυτικού (ΠΣΕΝ) ή να 
εκκρεμεί υπόθεση σε αυτά που τους αφορά.

γ) Να μην έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε βαθμό 
(1) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης κακουργήματος σε 
οποιαδήποτε ποινή, (2) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης 
των αδικημάτων: ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολής 
του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, προσβολής 
κατά της πολιτειακής εξουσίας, προσβολή κατά της 
ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, πα-
ραχάραξης, κιβδηλείας, ψευδορκίας, ψευδούς κατα-
μήνυσης, ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης, ανθρωποκτο-
νίας (εκτός της προερχόμενης από αμέλεια), επαιτείας, 
αλητείας, καταπίεσης, περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, 
παράνομης αλιείας, κλοπής, υπεξαίρεσης (κοινής και 
στην Υπηρεσία), εκβίασης, απάτης, πλαστογραφίας, 
δωροδοκίας ή δωροληψίας, απιστίας περί την Υπηρε-
σία, παράβασης καθήκοντος, συκοφαντικής δυσφήμη-
σης, οποιουδήποτε κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, (3) 
για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης οποιουδήποτε άλλου 
ποινικού αδικήματος σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 
τριών μηνών.

δ) Να μην διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι για 
τα αδικήματα της περ. γ΄.

ε) Να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαι-
ωμάτων έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε 
για την στέρησή τους.

στ) Να είναι σωματικά και πνευματικά υγιείς.

Β. Τυπικά προσόντα
1. Τα τυπικά προσόντα για τις θέσεις έκτακτου ναυτι-

κού προσωπικού ανά ειδικότητα είναι αυτά του πίνακα Α:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: (Τυπικά προσόντα ανά ειδικότητα)

Ειδικότητα Τυπικά προσόντα

Πλοηγών

α) Δίπλωμα Πλοιάρχου Α΄ τάξης Ε.Ν., 
([παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3142/1955
(Α΄ 43)].
β) Να μην έχουν υπερβεί το 60° έτος της 
ηλικίας τους μέχρι και την 31-12-2020.

Κυβερνητών

Πλοηγίδων

α) ναυτικό φυλλάδιο σε ισχύ και απο-
δεικτικό ναυτικής ικανότητας (Α.Ν.Ι.) σε 
ισχύ, Κυβερνήτη Α΄ ή Β’ ή Γ΄ τάξης Ε.Ν., 
ή Ναυκλήρου Ε.Ν. ή Κυβερνήτη ρυμουλ-
κών [περ. β΄της παρ. 5 του άρθρου 83 του 
π.δ. 13/2018 (Α΄ 26)]

β) Να μην έχουν υπερβεί το 50° έτος της 
ηλικίας τους μέχρι και την 31-12-2020.

Προηγούνται από τους υποψήφιους κατά 
σειρά προτεραιότητας οι κάτοχοι πτυχίου 
Κυβερνήτη Α΄ τάξης Ε.Ν..

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από 
υποψηφίους με πτυχίο Κυβερνήτη Α΄ τά-
ξης Ε.Ν..)

Πτυχίο Κυβερνήτη Β΄ τάξης Ε.Ν.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από 
υποψηφίους με πτυχίο Κυβερνήτη Α’ ή Β’ 
τάξης Ε.Ν.)

Πτυχίου Κυβερνήτη Γ΄ τάξης Ε.Ν..

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από 
υποψηφίους με πτυχίο Κυβερνήτη Α΄ ή Β΄ 
ή Γ΄ τάξης Ε.Ν.)

Πτυχίο Κυβερνήτη ρυμουλκών

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Δ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από 
υποψηφίους με πτυχίο Κυβερνήτη Α΄ ή Β΄ 
ή Γ΄ τάξης Ε.Ν. ή Κυβερνήτη ρυμουλκών)
Πτυχίο Ναυκλήρου Ε.Ν.

Μηχανοδηγών

Πλοηγίδων

α) ναυτικό φυλλάδιο σε ισχύ και αποδεικτι-
κό ναυτικής ικανότητας σε ισχύ Μηχανο-
δηγού Α’ ή Β’ τάξης Ε.Ν. [ περ. γ’ της παρ. 5
του άρθρου 83 του π.δ. 13/2018 (Α΄ 26)]

β) Να μην έχουν υπερβεί το 50° έτος της 
ηλικίας τους μέχρι και 31-12-2020.
Προηγούνται από τους υποψήφιους κατά 
σειρά προτεραιότητας οι κάτοχοι διπλώμα-
τος Μηχανοδηγού Α΄ τάξης Ε.Ν..

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από 
υποψηφίους με δίπλωμα Μηχανοδηγού 
Α΄ τάξης Ε.Ν..)

Δίπλωμα Μηχανοδηγού Β΄ τάξης Ε.Ν..
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2. Για τις ειδικότητες των Πλοηγών, Κυβερνητών πλο-
ηγίδων και των Μηχανοδηγών πλοηγίδων δύνανται να 
διοριστούν συνταξιούχοι του Ναυτικού Απομαχικού 
Ταμείου (Ν.Α.Τ.), οι οποίοι κατείχαν προς συνταξιοδό-
τησής τους το απαιτούμενο κατά ειδικότητα δίπλωμα 
ή την απαιτούμενη κατά ειδικότητα ναυτική ικανότη-
τα κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 83 του 
π.δ. 13/2018 (Α΄ 26) και να είναι σωματικά και πνευματι-

κά υγιείς. Η πρόσληψη συνταξιούχων επιτρέπεται μόνο 
στην περίπτωση που δεν επαρκούν οι λοιποί, κατά ειδι-
κότητα, υποψήφιοι.

Γ. Κριτήρια αξιολόγησης
1. Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που πληρούν 

τα γενικά και τυπικά προσόντα των ανωτέρω κεφαλαίων 
Α΄ και Β΄ αντίστοιχα καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα 
κριτήρια του πίνακα Β:

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: Πίνακας βαθμολόγησης κριτηρίων

1. Χρόνος ανεργίας (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)

Μήνες
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 
και 

άνω

μονάδες 0 0 0 200 275 350 425 500 575 650 725 800

2. Εμπειρία (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)

Μήνες
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 57 58 59

60 
και 

άνω

Μονάδες 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 ... 399 406 413 420

3 ή 4. Πολύτεκνος ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

Αριθμός 
τέκνων

3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...

Μονάδες 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 ...

*αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (03) τέκνα

5. Ανήλικα τέκνα (30 μονάδες για κάθε ένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο)

Αριθμός 
τέκνων

1 2 3

Μονάδες 30 60 110

6 ή 7. Γονέας ή τέκνο μονογονειϊκής οικογένειας (50 μονάδες για τέκνο)

Αριθμός
τέκνων

1 2 3 4 5

Μονάδες 50 100 150 200 250

2. Η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση 
του Γραφείου Εύρεσης Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ), η ημε-
ρομηνία έκδοσης της οποίας είναι εντός του χρονικού 
διαστήματος μεταξύ της ημερομηνίας ανακοίνωσης της 
σχετικής πρόσκλησης από τον οικείο Πλοηγικό Σταθμό 
μέχρι και την ημερομηνία που ορίζεται ως καταληκτική 
για την παραλαβή των αιτήσεων. Αποκλείεται η απόδει-
ξη με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ή επίδειξης κάρτας 
ανεργίας.

3. Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για την κάλυψη των 
θέσεων του προς πρόσληψη ναυτικού προσωπικού 
νοείται η διανυθείσα θαλάσσια υπηρεσία για τους μεν 
Πλοηγούς ως Πλοιάρχου Α΄ μετά την απόκτηση Διπλώ-
ματος Πλοιάρχου Α΄ Τάξης, για τους δε Κυβερνήτες και 
Μηχανοδηγούς Πλοηγίδων η υπηρεσία σε θέση Κυβερ-
νήτη ή Ναύκληρου και Μηχανοδηγού αντίστοιχα μετά 
την κτήση του απαιτούμενου για την άσκηση της ναυτι-
κής ειδικότητας τους αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας. 
Ο τρόπος υπολογισμού της εμπειρίας για όλες τις ειδι-
κότητες περιγράφεται αναλυτικά στον ανωτέρω πίνακα 
βαθμολόγησης κριτηρίων (πίνακας Β).

4. Για την οικογενειακή κατάσταση (πολύτεκνοι κατά 
την έννοια του ν. 1910/1944 (Α΄ 229) και τρίτεκνοι κατά 
την έννοια του άρθρου 64 του ν. 4590/2019 (Α΄ 17)) ο 
αριθμός και η ηλικία των τέκνων αποδεικνύεται με πρό-
σφατη έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστα-
σης, η ημερομηνία έκδοσης του οποίου είναι εντός του 
χρονικού διαστήματος μεταξύ της ημερομηνίας ανακοί-
νωσης της σχετικής πρόσκλησης από τον οικείο Πλοη-
γικό Σταθμό μέχρι και την ημερομηνία που ορίζεται ως 
καταληκτική για την παραλαβή των αιτήσεων. Ειδικότερα 
για την ηλικία των τέκνων, αυτή υπολογίζεται κατά την 
ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού.

5. Εφόσον οι υποψήφιοι εμπίπτουν σε περισσότερες 
κατηγορίες οικογενειακής κατάστασης, οι μονάδες υπο-
λογίζονται αθροιστικά.

Δ. Απαραίτητα δικαιολογητικά
1. Αίτηση σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.
2. Για την ειδικότητα Πλοηγών απαιτείται Δίπλωμα 

Πλοιάρχου Α΄ τάξης Ε.Ν., για την ειδικότητα των Κυβερ-
νητών πλοηγίδων ναυτικό φυλλάδιο σε ισχύ και αποδει-
κτικό ναυτικής ικανότητας (Α.Ν.Ι.) σε ισχύ, Κυβερνήτη 
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Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ τάξης Ε.Ν., ή Ναυκλήρου Ε.Ν. ή Κυβερνήτη 
ρυμουλκών και για την ειδικότητα των Μηχανοδηγών 
πλοηγίδων ναυτικό φυλλάδιο σε ισχύ, αποδεικτικό ναυ-
τικής ικανότητας σε ισχύ Μηχανοδηγού Α΄ ή Β΄ τάξης Ε.Ν.

3. Βεβαίωση ΓΕΝΕ όταν αφορά άνεργο ναυτικό. Δεν 
γίνονται δεκτά υπεύθυνες δηλώσεις ή κάρτα ανεργίας.

4. Πιστοποιητικό θαλάσσιας υπηρεσίας από την Υπη-
ρεσία Ναυτικών Μητρώων του Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ) ή επικυρωμένο φω-
τοαντίγραφο ναυτικού φυλλαδίου, από τα οποία προκύ-
πτει η θαλάσσια υπηρεσία σε πλοία μετά την κτήση του 
αντίστοιχου κατά περίπτωση Αποδεικτικού Ναυτικής 
Ικανότητας.

5. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στην παρ. 3 του κεφαλαίου Α΄ της παρούσας.

6. Αντίγραφο πρόσφατου ποινικού Μητρώου, έκδοσης 
τελευταίου τριμήνου από την ημερομηνία κατάθεσης 
της αίτησης.

7. Βεβαίωση από τα Πειθαρχικά Συμβούλια Εμπορικού 
Ναυτικού (ΠΣΕΝ) περί μη επιβολής πειθαρχικής ποινής 
από αυτά ή ύπαρξης εκκρεμούς υπόθεσης σε αυτά που 
τους αφορά.

8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από οι-
κείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή από τη δια-
δικτυακή πύλη ermis.gov.gr ή gov.gr.

9. Πιστοποιητικό εντοπιότητας από την οικεία αρχή 
ή από τη διαδικτυακή πύλη ermis.gov.gr ή βεβαίωση 
μονίμου κατοικίας.

10. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτί-
ου ταυτότητας ή διαβατηρίου από δημόσια αρχή.

11. α) Για τους εν ενεργεία ναυτικούς: Κάρτα υγείας 
(Ιατρικό Πιστοποιητικό προς ναυτολόγηση) σε ισχύ.

β) Για τους συνταξιούχους: Γνωμάτευση έκδοσης εντός 
του 2020 Δημόσιου Νοσοκομείου με την οποία βεβαιώ-
νεται η υγεία και η αρτιμέλεια του υποψηφίου. Η γνωμά-
τευση θα πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά εξέταση 
από καρδιολόγο, παθολόγο και οφθαλμίατρο.

12. Δύο (02) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβα-
τηρίου.

Ε. Δημοσίευση της ανακοίνωσης
Οι Προϊστάμενοι των Πλοηγικών Σταθμών εκδίδουν 

σχετική ανακοίνωση εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών 
από τη δημοσίευση της παρούσης απόφασης, μεριμνώ-
ντας για την ανάρτηση της στους διαδικτυακούς τόπους 
του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτο-
φυλακής (Α.Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ.) (www.hcg.gr) και του ΥΝΑΝΠ 
(ynanp.gr)., καθώς και σε εμφανές σημείο της υπηρεσίας 
τους και σε άλλα Δημόσια Καταστήματα της περιοχής 
τους (π.χ. Τοπικής Αυτοδιοίκησης), τηρώντας ενήμερες 
για όλες τις σχετικές ενέργειες τους τη Διεύθυνση Πλο-
ηγικής Υπηρεσίας και τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπη-
ρεσιών του ΥΝΑΝΠ.

ΣΤ. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
1. Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα προσόντα των 

κεφαλαίων Α΄ και Β΄ και δεν συντρέχουν στο πρόσω-
πο τους τα κωλύματα της παρ. 3 του κεφ. Α΄ δύνανται 
να υποβάλλουν αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά, 

σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην πα-
ρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυ-
τής, αυτοπροσώπως, είτε με νομίμως εξουσιοδοτημένο 
προς τούτο, άτομο, στην οικεία Λιμενική Αρχή κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και σε ώρες που ορίζονται κατά τη 
σχετική ανακοίνωση που κάθε Λιμενική Αρχή εκδίδει, ή 
ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή προς τον οικείο 
Πλοηγικό Σταθμό της Λιμενικής Αρχής. Η καταληκτική 
ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων ορίζεται σε 
δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την έκδοση σχε-
τικής ανακοίνωσης - πρόσκλησης από τους Πλοηγικούς 
Σταθμούς. Στην περίπτωση συστημένης επιστολής για 
τη διαπίστωση του εμπροθέσμου λαμβάνεται υπόψη η 
σφραγίδα του ταχυδρομείου ή της εταιρείας ταχύ με-
ταφοράς.

2. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο 
αίτηση και για θέση μίας μόνο ειδικότητας. Η σώρευ-
ση θέσεων διαφορετικών ειδικοτήτων ναυτικού προ-
σωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται 
αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των 
αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την πε-
ραιτέρω διαδικασία.

Ζ. Τρόπος κατάταξης υποψηφίων
Για την επιλογή του εκτάκτου ναυτικού προσωπικού 

ορίζεται τριμελής επιτροπή από τον Προϊστάμενο του 
οικείου Πλοηγικού Σταθμού. Η επιτροπή αυτή, μετά από 
αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων μετά των 
συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών για τη συνδρομή 
των προϋποθέσεων και την κατοχή των απαιτούμενων 
προσόντων, καταρτίζει:

α) πίνακα βαθμολογικής κατάταξης συμμετεχόντων 
κατά σειρά προτεραιότητας, βάσει του οποίου γίνεται η 
τελική επιλογή για την πρόσληψη, λαμβάνοντας υπόψη 
τα κριτήρια αξιολόγησης του κεφαλαίου Γ΄ της παρού-
σας απόφασης ως εξής:

αα) Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που δι-
αθέτουν τα κύρια προσόντα της ειδικότητας και ακολου-
θούν οι έχοντας τα επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας κ.ο.κ.).

ββ) Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν 
τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά) γίνεται κατά 
φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που 
συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κα-
τάταξης (χρόνος ανεργίας, εμπειρίας, αριθμός τέκνων 
πολύτεκνης οικογένειας, αριθμός ανήλικων τέκνων, μο-
νογονεϊκές οικογένειες).

γγ) Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συ-
νολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισ-
σότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο 
(χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που 
έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο και 
ούτω καθεξής.

δδ) Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ 
των υποψηφίων καθορίζεται με βάση το κριτήριο της 
εντοπιότητας. Εάν και μετά και την εξέταση του κριτη-
ρίου της εντοπιότητας υπάρχει ισοψηφία, η σειρά μετά 
των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

β) πίνακα αποκλειομένων υποψηφίων, αναφέροντας 
ειδικώς τον λόγο αποκλεισμού τους.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ17334 Τεύχος B’ 1704/06.05.2020

Η. Δημοσίευση αποτελεσμάτων - Διαδικασία ενστά-
σεων

1. Τα αποτελέσματα αναρτώνται στον πίνακα ανα-
κοινώσεων του καταστήματος του οικείου Πλοηγικού 
Σταθμού της Λιμενικής Αρχής, ενώ οι επιτυχόντες ειδο-
ποιούνται καταρχήν τηλεφωνικά ή/και με μήνυμα ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου και στη συνέχεια με συστημένη 
επιστολή.

2. Κατά των αποφάσεων επιλογής του Προϊσταμένου 
του Πλοηγικού Σταθμού επιτρέπεται η άσκηση ένστασης 
εντός προθεσμίας πέντε ημερών από τη γνωστοποίηση 
των σχετικών αποτελεσμάτων με συστημένη επιστολή. Η 
ένσταση εκδικάζεται από τριμελή επιτροπή που συνιστά-
ται για το λόγο αυτό με απόφαση του Προϊσταμένου του 
Πλοηγικού Σταθμού. Τα μέλη της τριμελούς επιτροπής 
ενστάσεων είναι διαφορετικά από αυτά της τριμελούς 
επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων. Η επιτροπή εν-
στάσεων συνεδριάζει και εκδίδει ειδικώς αιτιολογημένη 
απόφαση επί των ενστάσεων, πραγματοποιώντας έλεγχο 
τόσο ουσίας όσο και νομιμότητας εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας πέντε (05) ημερών από την υποβολή της 
ένστασης. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, θεωρείται 
ότι η ένσταση έχει απορριφθεί.

Θ. Πρόσληψη προσωπικού
1. Το έκτακτο ναυτικό προσωπικό προσλαμβάνεται με 

σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρό-
νου (ΙΔΟΧ), για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, με την 
επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 3142/1955 
(Α΄ 43), με απόφαση που εκδίδεται από τον Προϊστάμενο 
του Πλοηγικού Σταθμού, κατόπιν κατάρτισης του πίνα-

κα βαθμολογικής κατάταξης που συντάσσει η τριμελής 
επιτροπής του κεφαλαίου Ζ΄ της παρούσας απόφασης.

2. Για τους τυχόν επιλεγέντες πραγματοποιείται αυτε-
πάγγελτος έλεγχος μετά την πρόσληψη της γνησιότητας 
και ορθότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών από 
τον οικείο Πλοηγικό Σταθμό.

3. Η υπογραφή των αναθέσεων - προσλήψεων από 
τους Προϊσταμένους των Πλοηγικών Σταθμών πρέπει να 
πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών 
από την έκδοση σχετικής ανακοίνωσης - πρόσκλησης 
από τους Πλοηγικούς Σταθμούς.

Ι. Αμοιβή προσωπικού
Η αποζημίωση του έκτακτου ναυτικού προσωπικού 

όλων των ειδικοτήτων αποδίδεται, κατά περίπτωση, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις (ιβ) και (ιγ) αποφάσεις 
του προοιμίου της παρούσας, σε βάρος των πιστώσεων 
του Λογαριασμού του Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας.

ΙΑ. Λοιπές διατάξεις
Σε περίπτωση που η υπεύθυνη δήλωση ή οποιοδήποτε 

από τα υποβληθέντα εκ των υποψηφίων δικαιολογητικά 
αποδειχθούν ως μη γνήσια ή μη ορθά ή παραποιημένα 
ή κατά οιονδήποτε τέτοιο τρόπο αποδειχθεί ότι οδήγη-
σαν σε πλάνη τα αποφασίζοντα όργανα, η σύμβαση του 
εν λόγω υποψηφίου λήγει αυτοδίκαια με διαπιστωτική 
πράξη του αρμόδιου οργάνου και πέραν από τις όποιες 
ποινικές ή διοικητικές κυρώσεις και διαδικασίες έχει την 
υποχρέωση να επιστρέψει την όποια απολαβή/αποζημί-
ωση έλαβε στο Λογαριασμό του Κεφαλαίου Πλοηγικής 
Υπηρεσίας.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17335Τεύχος B’ 1704/06.05.2020

  
 

 
 

: 
: 
 : 
 : 

 : 
 : 

 : 
: 

 . . .: 
: 

 : 
: 
: 

 
………………………………….., ……………………..-2020 

:  
(   ……………………. /  

 …………………………………………) 
 

     
   

      
  , 

……………………………………  
    (08)   

  ……………………………….. 
 

 

 
:  

      
      

   ( )  2020 
 

: 
.       . . 

   
.    ,   
.   ,   
.       

.  
.      

       
     

,       
. 

.       
 . 3    

.     
.   
.     

.    
.     

     .  
         , 

   ,    
 2020      

        . 
.  (02)    

. 
.    

/   /  



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ17336 Τεύχος B’ 1704/06.05.2020

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 27 Απριλίου 2020

Οι Υπουργοί

 Ναυτιλίας
Εσωτερικών και Νησιωτικής Πολιτικής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02017040605200008*
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