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ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 
 
ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερομένους 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΑΔΑ: 94ΑΜ6-ΩΞΤ 
ΕΠΕΙΓΟΝ 
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ 
Τηλ.:  2104581622 
Φ.392/ 3 / 0475 
Σ. 274  

                                       Ημερ.: 4 Μαρτίου 2021 
  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 
«Πρόσληψης με Επιλογή Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού (Σ.Δ.Π.) 
στο Τμήμα Ναυτικών Επιστημών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων για το 
Ακαδημαϊκό Έτος 2020 – 2021, με δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης 
για τα ακαδημαϊκά έτη 2021-2022 και 2022-2023» 
 

Η ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ 
 

 Λαμβάνοντας υπόψη: 
 

α. Τις διατάξεις του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ A 45/9.3.1999) «Κύρωση 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας». 

β. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3187/2003 (ΦΕΚ Α 
233/7.10.2003) «Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.)», 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα. 

γ. Τις διατάξεις της ΚΥΑ Φ.841/26/22227/Σ.3836/7 Μαρ 18 (ΦΕΚ Β 
1154/29.3.2018) «Καθορισμός αμοιβής Εκπαιδευτικού Προσωπικού με 
Σύμβαση (Ε.Π.Σ.) των Α.Σ.Ε.Ι». 

δ. Το ΠΔ 61 (ΦΕΚ Α 99/30.6.2010) «Οργανισμός Σχολής Ναυτικών 
Δοκίμων». 

στ. Την Υπουργική Απόφαση Φ.330/157993/Σ.2636/16-5-2011 (ΦΕΚ 
Β 879/18.5.2011) «Θέματα Οργάνωσης και Διδακτικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού των ΑΣΕΙ». 

ε. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Γ 
74/26.3.2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση 
Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις»  

στ. Την υπ’ αριθμ. Υ247153α Απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Β 3181/12.08.2019) «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδη Στεφανή»  

ζ. Την από 11 Φεβ 20 Απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της 
ΣΝΔ κατά τη 1η Συνεδρίασή του. 

η.  Την υπ’ αριθμ. 18/2021 Εισηγητική Απόφαση του Προϊσταμένου 
Οικονομικών Υπηρεσιών ΥΠΕΘΑ 
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 θ. Την από 21 Οκτ 20 Απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της 
ΣΝΔ κατά την 10η Συνεδρίασή του 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

 Μία (1) θέση Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού (Σ.Δ.Π.) με 
σύμβαση μερικής απασχόλησης στο Τμήμα Ναυτικών Επιστημών της 
Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (Σ.Ν.Δ.) στο γνωστικό αντικείμενο: «ΔΙΚΑΙΟ 
ΘΑΛΑΣΣΑΣ», για τη διδασκαλία και για την παροχή διδακτικού/ερευνητικού 
έργου. Το αντικείμενο του παρεχόμενου έργου και οι όροι της σύμβασης θα 
εξειδικευτούν και θα περιγραφούν αναλυτικά στην ατομική σύμβαση 
πρόσληψης. Η πρόσληψη αφορά στην κάλυψη των αναγκών της Σχολής για το 
Β’ Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτος 2020-2021, με δυνατότητα ανανέωσης της 
σύμβασης για τα δύο επόμενα ακαδημαϊκά έτη (2021-2022 και 2022-2023). 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
 
 1. Οι υποψήφιοι/ες για τη θέση πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 21 του ν.3187/2003 (ΦΕΚ 233/τ. Α΄/2003) όπως ισχύει.  
 

2. Θα συνεκτιμηθεί η ευδόκιμη διδακτική εμπειρία στη ΣΝΔ καθώς και το 
συγγραφικό/ ερευνητικό έργο, σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο της υπό 
πλήρωση θέσης.  

 
3. Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να ενημερωθούν αναλυτικότερα για το 

περιεχόμενο του γνωστικού αντικειμένου της υπό πλήρωση θέσης στην 
ιστοσελίδα της ΣΝΔ και στο τρέχον Πρόγραμμα Σπουδών, στις κατευθύνσεις 
Μαχίμων και Μηχανικών.  

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
 1. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία πρόσληψης, οι ενδιαφερόμενοι 
που επιθυμούν να προσληφθούν στην παραπάνω θέση πρέπει να υποβάλουν 
ηλεκτρονικά στη Γραμματεία της Κοσμητείας της ΣΝΔ, τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά: 
 
  α. Αίτηση, η οποία δύναται να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα 
της ΣΝΔ (www.hna.gr). Η σωστή και πλήρης συμπλήρωση της αντίστοιχης 
αίτησης είναι αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου.  
 
  β. Βιογραφικό σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα για τα 
υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα - εργασίες. Οι 
δημοσιευμένες εργασίες (σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές, σεμινάρια, κλπ) 
πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στα δικαιολογητικά του υποψηφίου. 
Διευκρινίζεται ότι τα αναγραφόμενα στο βιογραφικό σημείωμα, καθώς και κάθε 
άλλη σχετική αναφορά, υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης. 
 
  γ. Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών και 
αντίγραφα αναλυτικών βαθμολογιών. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί 
από ΑΕΙ εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να 

http://www.hna.gr/
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συνοδεύονται από απόφαση ισοτιμίας από την αρμόδια αρχή (ΔΟΑΤΑΠ ή 
ΔΙΚΑΤΣΑ) και οποιοδήποτε ξενόγλωσσο δικαιολογητικό έγγραφο να 
συνοδεύεται από επίσημη σχετική μετάφραση. 
 
  δ. 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).  
  
 2. Αρμόδιο όργανο για την επιλογή είναι η Ακαδημαϊκή Συνέλευση 
(Α.Σ.) της ΣΝΔ. Προ της επιλογής, οι υποψήφιοι ενδέχεται να προσκληθούν για 
να παραστούν ενώπιον της Α.Σ. για την παροχή διευκρινίσεων επί του 
φακέλου υποψηφιότητάς τους. 
 
 3. Η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων διατηρεί το δικαίωμα της μη κάλυψης 
(μερικώς ή ολικώς) του παραπάνω γνωστικού αντικειμένου, ανάλογα με το 
πρόγραμμα σπουδών ή τις εκπαιδευτικές της ανάγκες, όπως αυτές θα έχουν 
διαμορφωθεί κατά το χρόνο της δημοσίευσης της προκήρυξης ή της 
πρόσληψης. 

 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

 
 1. Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα γίνεται, 
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση kosmitia@hna.gr  αποκλειστικά εντός προθεσμίας 
είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της προκήρυξης, μέχρι 
15:00 της  Δευτέρας, 29 Μαρτίου 2021. 
 
 2. Διευκρινίζεται ότι αιτήσεις μέσω τηλεομοιοτυπίας δεν γίνονται 
δεκτές. 
 
 3. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η ΣΝΔ δεν είναι υποχρεωμένη να 
ενημερώνει τους υποψηφίους για φακέλους που έχουν ελλιπή δικαιολογητικά. 
 
 4. Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να  
απευθύνονται στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, 
κάθε εργάσιμη ημέρα από 09:00 έως 13:00 στα τηλέφωνα: 210-4581622 & 
210-4581309, στην ιστοσελίδα της Σ.Ν.Δ. www.hna.gr και στην ιστοσελίδα του 
Γ.Ε.Ν. www.hellenicnavy.gr. 

 
 

Υποναύαρχος Ιωάννης Καλογερόπουλος ΠΝ 
 

Διοικητής 
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