
                                                                            ΑΔΑ: ΩΜΑ26-Τ48 
 

 1

            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   
            ΑΔΑ: 
ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ                                           ΕΠΕΙΓΟΝ 
 
ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερομένους            ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
                                                                       ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
                                                                          ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ 
                                                                      Τηλεφ. 2104581301 
                                                          Φ.392/ 7 / 1430 
                                                                     Σ. 789 
     

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 

«Προσλήψεων με Επιλογή Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού (Σ.Δ.Π.) 
και Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (Ε.Π.Σ.) του Τμήματος 

Ναυτικών Επιστημών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων για το Ακαδημαϊκό 
Έτος 2018 – 2019» 

 
Η ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ 

 
 Λαμβάνοντας υπόψη: 
 
 α. Τις διατάξεις  του άρθρου 21 και 24 του Ν.3187/2003 (ΦΕΚ 
233/τ.Α΄/2003), όπως  τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και 
ισχύει μέχρι σήμερα.  
  β. Τις διατάξεις των άρθρων 4 έως 10 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ. 
Α’/2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι 
σήμερα. 
  γ. Τις διατάξεις του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α’/1999) «Κύρωση του 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας».  
 δ. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Γ΄/2014). 
 ε. Το ΠΔ 61 (ΦΕΚ 99/τ.Α’/2010) «Οργανισμός Σχολής Ναυτικών Δοκίμων» 
 στ. Τις διατάξεις της ΚΥΑ Φ. 841/26/22227/Σ.3836/7 Μαρ 2018 (ΦΕΚ 1154/ 
τ.Β΄/2018). 
 ζ. Τις διατάξεις της ΚΥΑ Φ.840/2/8277/Σ.82/11 Ιαν 2018 (ΦΕΚ 71/τ.Β΄/ 
2018) 
 η. Την Υπουργική Απόφαση Φ.330/157993/Σ.2636/16-5-2011                        
(ΦΕΚ 879/τ.Β΄/2011) «Θέματα Οργάνωσης και Διδακτικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού των ΑΣΕΙ». 
  θ. Την απόφαση του Πρακτικού υπ’ αριθμ. «2» Εκπαιδευτικού Συμβουλίου 
της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων στις 9 Φεβρουαρίου 2018. 
 ι. Την Απόφ. Πρωθυπουργού Υ10/9-3-2018 (ΦΕΚ 854/τ.Β΄/2018)                
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Φώτιο-
Φανούριο Κουβέλη». 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

ΜΕΡΟΣ Α΄ 
 
  1. Τις κάτωθι θέσεις Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού με 
σύμβαση (ΣΔΠ) στο Τμήμα Ναυτικών Επιστημών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων 
στα γνωστικά αντικείμενα, όπως περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα, για τη 
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διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων 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 2018-2019.  
 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ 
ΣΥΜΒΑΣΗ (Σ.Δ.Π.) ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-19 

 
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / 

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 
ΛΕΚΤΟΡΑ 

1. ΓΕΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ-
ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ 

2 
ΘΕΣΕΙΣ Α΄ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

3/20 

2. ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ 1 ΘΕΣΗ Α΄ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  
3/20 

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ 
NAYTIKH ΤΕΧΝΗ 

2 
ΘΕΣΕΙΣ Α΄ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

4/20 

4. ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑ- ΠΑΛΙΡΡΟΙΕΣ 

2 
ΘΕΣΕΙΣ Α΄ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

4/20 

5. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

2 
ΘΕΣΕΙΣ Α΄ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

4/20 

6. 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ 

1 ΘΕΣΗ Α΄ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  
3/20 

7. 

Η/Ν ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗ 
ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΚΑΙ ΤΙΣ 

ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

2 
ΘΕΣΕΙΣ Α΄ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

4/20 

8. 
ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

& ΝΑΥΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

2 
ΘΕΣΕΙΣ Α΄ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

3/20 

9. 
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ι 

2 
ΘΕΣΕΙΣ Α΄ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

2/20 

10. 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΙΙ    

2 
ΘΕΣΕΙΣ Β΄ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

2/20 

11. ΔΚΑΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ  
ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΠΛΟΙΟΥ 

2   
ΘΕΣΕΙΣ Β΄ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

2/20 
12. 

 
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑ 
2 

ΘΕΣΕΙΣ Β΄ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
4/20 

13. ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ 2 
ΘΕΣΕΙΣ Β΄ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

4/20 

14. ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΑ -
ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ 

2 
ΘΕΣΕΙΣ Β΄ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

4/20 

15. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ι 2 
ΘΕΣΕΙΣ Α΄  ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

5/20 

16. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΙ 2 
ΘΕΣΕΙΣ Β΄  ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

5/20 

17. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ι 

2 
ΘΕΣΕΙΣ Α΄  ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

5/20 
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18. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΙ 

2 
ΘΕΣΕΙΣ Β΄ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

5/20 

19. ΤΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ / 
ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (C4I) 1 ΘΕΣΗ Α΄ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

4/20 

20. 

ΝΑΥΤΙΚΕΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ/ 

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ/ 
ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΑ 

1 ΘΕΣΗ Α΄ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
5/20 

21. 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 

ΠΟΛΕΜΟΣ / 
ΥΔΡΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 

1 ΘΕΣΗ Β΄ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
4/20 

22. 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 

ΠΟΛΕΜΟΣ / 
ΥΔΡΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 

1 ΘΕΣΗ Β΄ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
2/20 

23. 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΧΗΣ -
Κ/Β - PWO  

2 
ΘΕΣΕΙΣ Β΄ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

4/20 

24. ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1 ΘΕΣΗ Β΄ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
3/20 

25. ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΗ 1 ΘΕΣΗ Β΄ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
3/20 

26. 

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΡΑΝΤΑΡ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΟΠΤΙΚΑ 

1 ΘΕΣΗ Β΄ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
3/20 

27. 

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΡΑΝΤΑΡ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΟΠΤΙΚΑ 

1 ΘΕΣΗ Β΄ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
2/20 

28. ΒΛΗΤΙΚΗ-ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ 
ΥΛΕΣ-Α/Υ ΟΠΛΑ 1 ΘΕΣΗ Α΄ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

2/20 

29. ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ (ΜΗΧ) 
(ΘΕΩΡΙΑ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) 

2 
ΘΕΣΕΙΣ Α΄ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

3,5/20 

30. ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ (ΜΗΧ) 
(ΘΕΩΡΙΑ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) 

2 
ΘΕΣΕΙΣ Β΄ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

3,5/20 

31. ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ (ΜΑΧ) 
(ΘΕΩΡΙΑ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) 1 ΘΕΣΗ Β΄ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

3,5/20 

32. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ 
ΜΗΧΑΝΙΚΗ 1 ΘΕΣΗ Α΄  ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

6/20 

33. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ 
ΜΗΧΑΝΙΚΗ 1 ΘΕΣΗ  Β΄ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

4/20 

34. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ  (ΜΑΧ) 

2 
ΘΕΣΕΙΣ Α΄  ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

6/20 

35 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ  (ΜΑΧ) 

2 
ΘΕΣΕΙΣ Β΄  ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

6/20 

36. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ  (ΜΗΧ) 

2 
ΘΕΣΕΙΣ  Α΄ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

6/20 

37. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ  (ΜΗΧ) 

2 
ΘΕΣΕΙΣ  Β΄ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

6/20 

38. 
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ – 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 

3 
ΘΕΣΕΙΣ Α΄  ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

4/20 

39. 

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ – 
ΘΕΩΡΙΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 

5 
ΘΕΣΕΙΣ Β΄ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

5/20 
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40. ΗΓΕΣΙΑ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ -
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 1 ΘΕΣΗ Β΄ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

4/20 

41. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ 
ΑΜΥΝΑΣ 1 ΘΕΣΗ Β΄ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

4/20 
   
 2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
 
   Οι υποψήφιοι για τις θέσεις πρέπει να έχουν τα προσόντα που ορίζονται 
στο άρθρο 21 του Ν.3187/2003 (ΦΕΚ 233/τ.Α΄/2003), όπως ισχύει με το 
Ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167/ τ.Α΄/2010) και το άρθρο 51 του Ν.4186/13 (ΦΕΚ 
193/τ.Α΄/2013).  
   
 3. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
 
  Για τους υποψήφιους για τις θέσεις Σ.Δ.Π. θα συνεκτιμηθούν ιδιαίτερα η 
κατοχή πτυχίου εξειδίκευσης ή/και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο γνωστικό 
αντικείμενο και η επαγγελματική- διδακτική προϋπηρεσία στο γνωστικό 
αντικείμενο. 
  Ειδικότερα : 

α.   Για τις θέσεις του πίνακα με α/α (1) έως (3), (5) έως (8) και (14) ως 
εξαιρετική τεχνική εμπειρία θεωρείται η επαγγελματική εμπειρία στα γνωστικά 
αντικείμενα των υπό πλήρωση θέσεων. Θα συνεκτιμηθεί ιδιαίτερα η κατοχή 
πτυχίου εξειδίκευσης ή/και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο γνωστικό 
αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης.  

β. Για τις θέσεις του πίνακα με α/α (4), (11) και (12) ως εξαιρετική 
τεχνική εμπειρία θεωρείται η επαγγελματική εμπειρία στα γνωστικά αντικείμενα 
των υπό πλήρωση θέσεων. Θα συνεκτιμηθεί ιδιαίτερα η κατοχή πτυχίου 
εξειδίκευσης ή/και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο της 
υπό πλήρωση θέσης καθώς και η θαλάσσια προϋπηρεσία σε Πολεμικό Πλοίο σε 
θέση Διευθυντή Ναυτιλίας Κατεύθυνσης . 
  γ. Για τις θέσεις του πίνακα με α/α (15) και (16) ως εξαιρετική τεχνική 
εμπειρία θεωρείται η εργαστηριακή 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.  
   δ. Για τις θέσεις του πίνακα με α/α (17) και (18) ως εξαιρετική τεχνική 
εμπειρία θεωρείται 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. 

ε. Για τη θέση του πίνακα με α/α (19) ως εξαιρετική τεχνική εμπειρία 
θεωρείται η επιχειρησιακή επί πλοίου εμπειρία στη γνωστική περιοχή «Τακτικά 
Συστήματα/ Δίκτυα Διοίκησης C4I» που περιλαμβάνουν γνώση της 
λειτουργικότητος του συστήματος διαχείρισης μάχης (πχ Tacticos) και των 
ασυρμάτων τακτικών ζεύξεων (Links 11, 16, 22 κλπ) και εν γένει των αρχών του 
δικτυοκεντρικού πολέμου. 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 (20) ως εξαιρετική τεχνική εμπειρία 
θεωρείται η επιχειρησιακή επί πλοίου εμπειρία σε ασύρματες τηλεπικοινωνίες 
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οπτικής επαφής, πέραν του ορίζοντος και δια μέσου δορυφόρων. Θα συνεκτιμηθεί 
ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση 
θέσης ή σε συναφές με αυτό γνωστικό αντικείμενο. 

 ζ. Για τις θέσεις του πίνακα με α/α (21) και (22) ως εξαιρετική τεχνική 
εμπειρία θεωρείται η εμπειρία σε πλοίο σε θέση Διευθυντή Οπλισμού ή 
Επιχειρήσεων ή Διευθυντή Η/Ν με επαρκή γνώση των συστημάτων Η/Ν Πολέμου 
(ESM, ECM, ECCM κλπ), Ραντάρ και Σόναρ. Θα συνεκτιμηθεί ο μεταπτυχιακός 
τίτλος σπουδών σε Μηχανολογία Όπλων ή σε παρεμφερές αντικείμενο. 

η. Για τη θέση του πίνακα με α/α (23) ως εξαιρετική τεχνική εμπειρία 
θεωρείται 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). 

θ. Για τη θέση του πίνακα με α/α (24) ως εξαιρετική τεχνική εμπειρία 
θεωρείται η επαγγελματική εμπειρία στο ΠΝ σε θέση Διευθυντή Επιχειρήσεων ή 
PWO. Θα συνεκτιμηθεί ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε Συστήματα Σ/Ν (C4I), 
Επικοινωνίες κλπ. 

ι. Για τις θέσεις του πίνακα με α/α (25) και (28) ως εξαιρετική τεχνική 
εμπειρία θεωρείται 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 (26) ως εξαιρετική τεχνική εμπειρία 
θεωρείται η επαγγελματική εμπειρία στο ΠΝ που έχει σχέση με τα ραντάρ επι 
πλοίου και ειδικότερα τα ραντάρ έρευνας, εγκλωβισμού στόχων και διευθύνσεως 
βολής. Θα συνεκτιμηθεί ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε Μηχανολογία Όπλων 
ή σε παρεμφερές αντικείμενο.  

ιβ. Για τη θέση του πίνακα με α/α (27) ως εξαιρετική τεχνική εμπειρία 
θεωρείται η επαγγελματική εμπειρία στο ΠΝ που έχει σχέση με τα Ηλεκτροοπτικά 
Συστήματα Πλοίου και εν γένει με επιχειρησιακές εφαρμογές στο οπτικό και 
υπέρυθρο φάσμα. Θα συνεκτιμηθεί ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε 
παρεμφερές αντικείμενο. 
  ιγ. Για τις θέσεις του πίνακα με α/α (29) έως (31) ως εξαιρετική τεχνική 
εμπειρία θεωρείται η αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε θέση συναφή με το 
γνωστικό αντικείμενο ή/και διδακτική προϋπηρεσία συναφή με το γνωστικό 
αντικείμενο. 
  ιδ. Για τις θέσεις του πίνακα με α/α (32) και (33) ως εξαιρετική τεχνική 
εμπειρία θεωρείται 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. 
  ιε. Για τις θέσεις του πίνακα με α/α (34) έως (37) ως εξαιρετική τεχνική 
εμπειρία θεωρείται η προϋπηρεσία σε πολεμικά πλοία ή/και σε ναυστάθμους σε 
σχετικά γνωστικά αντικείμενα, καθώς και η σχετική ερευνητική δραστηριότητα σε 
ζητήματα Η/Υ. Θα συνεκτιμηθούν α) ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην 
ευρύτερη γνωστική περιοχή ή/και β) οι γνώσεις προγραμματισμού σε γλώσσα 
προγραμματισμού C, καθώς και οι γνώσεις σε θέματα συστημάτων αυτόματου 
ελέγχου, δικτύων, ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων και κρυπτογραφίας. 
(Συνεκτιμάται η γνώση αντικειμενοστραφών γλωσσών προγραμματισμού, όπως 
C++, Java, C# κτλ.). 
  ιστ. Για τις θέσεις του πίνακα με α/α (38) και (39) ως εξαιρετική τεχνική 
εμπειρία θεωρείται η προϋπηρεσία σε πολεμικά πλοία ή/και σε ναυστάθμους σε 
σχετικά γνωστικά αντικείμενα, καθώς και η σχετική ερευνητική δραστηριότητα σε 
ζητήματα Ηλεκτροτεχνίας. Θα συνεκτιμηθεί ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην 
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ευρύτερη γνωστική περιοχή της Ηλεκτροτεχνίας ή σε συναφές με αυτό γνωστικό 
αντικείμενο.        
 
  
 
4. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 
 
  α. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία πρόσληψης οι ενδιαφερόμενοι που 
επιθυμούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις, πρέπει να υποβάλουν στη 
Γραμματεία της Κοσμητείας της ΣΝΔ εντός προθεσμίας 20 ημερολογιακών ημερών 
από την ανάρτηση της προκήρυξης, μέχρι 15:00 της 12/7/2018, τα ακόλουθα 
έντυπα – δικαιολογητικά: 
   (1) Αίτηση σε έντυπη μορφή, σύμφωνα με το υπόδειγμα της 
προκήρυξης, το οποίο δύναται να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα της ΣΝΔ 
(www.hna.gr). Η σωστή και πλήρης συμπλήρωση της αντίστοιχης αίτησης είναι 
αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος 
υποβάλει υποψηφιότητα σε περισσότερες από μία θέσεις, υποχρεούται να 
υποβάλει αίτηση για κάθε υποψηφιότητα ξεχωριστά.  
   (2) 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. 
    (3) 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. 
    (4). Πιστοποιητικά/Βεβαιώσεις της επαγγελματικής ή εκπαιδευτικής 
προϋπηρεσίας. Ειδικά για τα ιδιωτικά έγγραφα γίνονται δεκτά εφόσον πληρούν τις 
προϋποθέσεις που προβλέπει η παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 
74/τ.Α΄/2014).  
  β. Οι υποψήφιοι που υποβάλουν ελλιπή ή εκπρόθεσμα δικαιολογητικά 
ή δεν έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις, αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής 
χωρίς να υπάρξει ξεχωριστή ειδοποίηση από την Υπηρεσία. 
 
 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. 

 



                                                                            ΑΔΑ: ΩΜΑ26-Τ48 
 

 7

 
 
 
 
 
 

ΜΕΡΟΣ Β΄ 
 

 7. Τις κάτωθι θέσεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (Ε.Π.Σ.) 
κατηγορίας Ειδικών Επιστημόνων στο Τμήμα Ναυτικών Επιστημών της Σχολής 
Ναυτικών Δοκίμων στα γνωστικά αντικείμενα, όπως περιγράφονται στον 
παρακάτω πίνακα, για τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων και την παροχή 
ερευνητικού/ επιστημονικού και διοικητικού/οργανωτικού έργου στα πλαίσια του 
αντίστοιχου Τομέα, 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 2018-
2019.  

 
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ (Ε.Π.Σ.) 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-19 

 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / 
ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ 
ΒΑΘΜΙΔΑ 
ΛΕΚΤΟΡΑ 

1. 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ 
ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

1 ΘΕΣΗ Α΄ 
ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
20/20 

2. 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ 
ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

1 ΘΕΣΗ Β΄ 
ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
20/20 

3. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 1 ΘΕΣΗ Α΄ 
ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
20/20 

4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 1 ΘΕΣΗ Β΄ 
ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
20/20 

5. 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΒΑΝΤΙΚΗ 
ΦΥΣΙΚΗ: ΘΕΩΡΙΑ – 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ – 

ΧΗΜΕΙΑ 

1 ΘΕΣΗ Α΄ 
ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
20/20 

6. 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΒΑΝΤΙΚΗ 
ΦΥΣΙΚΗ: ΘΕΩΡΙΑ – 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ – 

ΧΗΜΕΙΑ 

1 ΘΕΣΗ Β΄ 
ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
20/20 

7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ 

 
Α΄ 
 

ΜΕΡΙΚΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

7/20 

8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ Β΄  ΜΕΡΙΚΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  
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5/20 

9. ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 

2 
ΘΕΣΕΙΣ 

 
Α΄  
 

ΜΕΡΙΚΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

10/20 

10. ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 

2 
ΘΕΣΕΙΣ 

 
 Β΄  

 
ΜΕΡΙΚΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
8/20 

11. ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 

2 
ΘΕΣΕΙΣ 

 
 Α΄  

 
ΜΕΡΙΚΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
7/20 

12. ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 

2 
ΘΕΣΕΙΣ 

 
 Β΄  

 
ΜΕΡΙΚΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
5/20 

13. ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ 

 
Α΄ 
 

ΜΕΡΙΚΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

7/20 

14. ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ 

 
Β΄ 

ΜΕΡΙΚΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

5/20 

15. ΔΙΚΑΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 1 ΘΕΣΗ Β΄ 
ΜΕΡΙΚΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
6/20 

16. ΓΕΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΗ 2 
ΘΕΣΕΙΣ Α΄ 

ΜΕΡΙΚΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

8/20 

17. ΓΕΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΗ 2 
ΘΕΣΕΙΣ Β΄ 

ΜΕΡΙΚΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

8/20 

18. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 2 
ΘΕΣΕΙΣ Α΄ 

ΜΕΡΙΚΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

8/20 

19. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 2 
ΘΕΣΕΙΣ Β΄ 

ΜΕΡΙΚΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

8/20 

20. ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ 1 ΘΕΣΗ Α΄ 
ΜΕΡΙΚΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
4/20 

21. ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ 1 ΘΕΣΗ Β΄ 
ΜΕΡΙΚΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
4/20 

22. ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 1 ΘΕΣΗ Α΄ 
ΜΕΡΙΚΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  
8/20 

23. ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 1 ΘΕΣΗ Β΄ 
ΜΕΡΙΚΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  
8/20 

24. ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 1 ΘΕΣΗ Α΄ 
ΜΕΡΙΚΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
6/20 

25. ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 1 ΘΕΣΗ Β΄ 
ΜΕΡΙΚΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
6/20 

26. ΣΤΙΒΟΣ – ΡΙΨΕΙΣ 1 ΘΕΣΗ Α΄ ΜΕΡΙΚΗΣ 
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 8. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ 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΄/2003), όπως ισχύει με το 
άρθρο 51 του Ν.4186/13 (ΦΕΚ 193/τ.Α΄/2013).  Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι 
κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ και διδακτορικού διπλώματος συναφούς γνωστικού 
αντικειμένου ή εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας.  
  Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα παρακάτω απαιτούμενα γενικά 
προσόντα: 
  α. Να είναι Έλληνες και Ελληνίδες Πολίτες, για λόγους διασφάλισης της 
εθνικής άμυνας της χώρας και της δημόσιας ασφάλειας, καθώς οι θέσεις 
συνάπτονται με καθήκοντα που συνεπάγονται έμμεση συμμετοχή στην άσκηση 
δημόσιας εξουσίας και πρόσβαση σε χώρους και έγγραφα υψίστης ασφάλειας. 
(Πρακτικά επεξεργασίας 492/2002 & 61/2004 ΣΤΕ, Ε΄ Τμήμα).  
  β. Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με 
πολιτογράφηση πρέπει να έχει παρέλθει ένα (1) τουλάχιστον έτος από την 
απόκτησή της, μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των 
αιτήσεων. 
  γ. Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα. 
  δ. Να μην διώκονται ή να έχουν καταδικασθεί για τα ποινικά αδικήματα 
που ορίζονται στα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/07,ΦΕΚ 
26/τ.Α΄/2007). 
  ε. 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. 
     στ. Να έχουν υγεία, που να επιτρέπει την άσκηση των καθηκόντων που 
πρόκειται να ανατεθούν, όπως ορίζει το άρθρο 7 του Ν. 4210/13 (ΦΕΚ Α΄254/13). 
     ζ.  Να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών, μέχρι την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής και σε 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
6/20 

27. ΣΤΙΒΟΣ – ΡΙΨΕΙΣ 1 ΘΕΣΗ Β΄ 
ΜΕΡΙΚΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
6/20 

28. ΞΙΦΑΣΚΙΑ 1 ΘΕΣΗ Α΄ 
ΜΕΡΙΚΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
4/20 

29. ΞΙΦΑΣΚΙΑ 1 ΘΕΣΗ Β΄ 
ΜΕΡΙΚΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
4/20 

30. ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ ΤΡΙΓΩΝΟΥ 1 ΘΕΣΗ Α΄ 
ΜΕΡΙΚΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
4/20 

31. ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ ΤΡΙΓΩΝΟΥ 1 ΘΕΣΗ Β΄ 
ΜΕΡΙΚΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
4/20 

32. ΧΟΡΟΣ 1 ΘΕΣΗ Α΄ 
ΜΕΡΙΚΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
4/20 

33. ΧΟΡΟΣ 1 ΘΕΣΗ Β΄ 
ΜΕΡΙΚΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
4/20 
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περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή να κατέχουν και βεβαίωση 
ισοτιμίας από το πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ. Η βαθμολογία του πτυχίου να 
αναφέρεται σε δεκαβάθμια κλίμακα. 
     η. Σε περίπτωση που κατέχουν δημόσια θέση, να μην υπόκεινται 
στους περιορισμούς των Ν.1256/82 και Ν.1305/82. 
      θ. Τα ανωτέρω γενικά προσόντα, θα πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά 
το χρόνο λήξης προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο 
πρόσληψης. 
   
 9. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
 
  Για τους υποψήφιους για τις θέσεις Ε.Π.Σ. θα συνεκτιμηθεί  ιδιαίτερα η 
ευδόκιμη προϋπηρεσία σε ΑΣΕΙ καθώς και η επαγγελματική - εκπαιδευτική 
προϋπηρεσία στο γνωστικό αντικείμενο. 
  Ειδικότερα: 
  α. Για τις θέσεις του πίνακα με α/α (1) και (2), για όσους υποψηφίους 
διαθέτουν εξαιρετική τεχνική εμπειρία θα συνεκτιμηθούν ιδιαίτερα 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 καθώς και η 
εμπειρία στη χρήση μαθηματικών πακέτων σε εφαρμογές ενδιαφέροντος του ΠΝ. 
  β. Για τις θέσεις του πίνακα με α/α (3) και (4), για όσους υποψηφίους 
διαθέτουν εξαιρετική τεχνική εμπειρία θα συνεκτιμηθεί ιδιαίτερα το πτυχίο ή 
δίπλωμα ΑΣΕΙ ή ΑΕΙ στο γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης ή σε 
συναφές με αυτό γνωστικό αντικείμενο καθώς και η διδακτική και ερευνητική 
εμπειρία σε στρατιωτικές εφαρμογές της Επιχειρησιακής Έρευνας. 
  γ. Για τις θέσεις του πίνακα με α/α (5) και (6) θα συνεκτιμηθεί η 
προϋπηρεσία διδασκαλίας μαθημάτων Γενικής - Σύγχρονης Φυσικής και Χημείας, 
το οργανωτικό έργο, η εμπειρία ανάπτυξης εξειδικευμένων εργαστηριακών 
ασκήσεων, η προϋπηρεσία διδασκαλίας εισαγωγικής Φυσικής σε αλλοδαπούς 
σπουδαστές και η γνώση  προγραμματισμού των λογισμικών πακέτων LabView, 
Μatlab, PAW. Θα συνεκτιμηθούν ιδιαίτερα: α) ενδεχόμενη εμπειρία διδασκαλίας 
συναφών τεχνολογικών επιστημών επιπέδου ΑΕΙ, β) εργαστηριακή εμπειρία σε 
ανάπτυξη οργανολογίας εργαστηριακών διατάξεων, γ) εμπειρία σε λήψη και  
ανάλυση πειραματικών μετρήσεων και δ) εμπειρία στην φυσική μοντελοποίηση 
κβαντικών διεργασιών εκπομπής ακτινοβολιών καθώς και στην ειδική περιοχή της 
φυσικής και τεχνολογίας  ανιχνεύσεως/υπογραφών ναυτικών στόχων.  
  δ. Για τις θέσεις του πίνακα με α/α (7) και (8) 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. 
  ε. Για τις θέσεις του πίνακα με α/α (16) έως (31) εκτός του πτυχίου 
αντίστοιχης ειδικότητας ΤΕΦΑΑ για την θέση που γίνεται η αίτηση απαιτείται και 
Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (ΓΓΑ) στο 
γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωσης θέσης. Ειδικότερα για τις θέσεις του 
πίνακα με α/α (16) και (17) θα συνεκτιμηθεί η ειδικότητα του Στίβου και η 
ειδικότητα της Κολύμβησης. 

στ. Για τις θέσεις του πίνακα με α/α (16) έως (33) ως εξαιρετική τεχνική 
εμπειρία θεωρείται η αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε θέση συναφή με το 
γνωστικό αντικείμενο ή/και διδακτική προϋπηρεσία συναφή με το γνωστικό 
αντικείμενο, καθώς και η ενεργή άσκηση της προπονητικής.  
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 10. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 
 
  α. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία πρόσληψης οι ενδιαφερόμενοι που 
επιθυμούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις, πρέπει να υποβάλουν στη 
Γραμματεία της Κοσμητείας της ΣΝΔ εντός προθεσμίας 20 ημερολογιακών ημερών 
από την ανάρτηση της προκήρυξης, μέχρι 15:00 της 12/7/2018, τα ακόλουθα 
έντυπα – δικαιολογητικά: 
   (1) Αίτηση σε έντυπη μορφή, σύμφωνα με το υπόδειγμα της 
προκήρυξης, το οποίο δύναται να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα της ΣΝΔ 
(www.hna.gr). Η σωστή και πλήρης συμπλήρωση της αντίστοιχης αίτησης είναι 
αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος 
υποβάλει υποψηφιότητα σε περισσότερες από μία θέσεις, υποχρεούται να 
υποβάλει αίτηση για κάθε υποψηφιότητα ξεχωριστά.  
   (2) 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. 
    (3) 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. 
    (4). Πιστοποιητικά/Βεβαιώσεις της επαγγελματικής ή εκπαιδευτικής 
προϋπηρεσίας. Ειδικά για τα ιδιωτικά έγγραφα γίνονται δεκτά εφόσον πληρούν τις 
προϋποθέσεις που προβλέπει η παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 
74/τ.Α΄/2014).  
    (5) Ειδικότερα όσοι υποψήφιοι έχουν αποκτήσει την ελληνική 
ιθαγένεια με πολιτογράφηση οφείλουν να υποβάλουν:  
    (α) Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου 
Κοινότητας στο οποίο να αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της 
Ελληνικής ιθαγένειας.  
    (β)  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. 
   (6). 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 παραπεμπτικό έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται 
από την υπηρεσία τα καθήκοντα της θέσης που πρόκειται να καταληφθεί’’) . 
   (7). 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 
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πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται 
όμοιο κώλυμα διορισμού.  
  β. Οι υποψήφιοι που υποβάλουν ελλιπή ή εκπρόθεσμα δικαιολογητικά 
ή δεν έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις, αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής 
χωρίς να υπάρξει ξεχωριστή ειδοποίηση από την Υπηρεσία. 
 
 11. Για τα παραπάνω δικαιολογητικά, διευκρινίζονται τα εξής: 
  α. Τα δικαιολογητικά των παραγράφων 10α(5) και 10α(6) 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. 
       
 12. 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.  
 
 13. 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. 
 
 14. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 
 
  Η κατάθεση και παραλαβή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών τόσο 
για τις θέσεις Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού (Σ.Δ.Π.) Μέρους Α΄ όσο 
και για τις θέσεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (Ε.Π.Σ.) κατηγορίας 
Ειδικών Επιστημόνων Μέρους Β΄ 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 εντός προθεσμίας 20 ημερολογιακών ημερών, μέχρι 
15:00 της 12/7/2018,  από την ανάρτηση της προκήρυξης: 
 

Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, 
Κοσμητεία, 

Τέρμα Λεωφόρου Χατζηκυριακού, 
Χατζηκυριάκειο – ΤΚ 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 Κοσμητείας της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων κάθε εργάσιμη ημέρα 
από 09:00 έως 13:00 ώρα 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,  14/6/2018 
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       ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
            ΦΩΤΙΟΣ – ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 


