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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΤΗΣ 

ΑΕΝ/ΚΑΛΥΜΝΟΥ 
 
   1. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με  στόχο  την  άμεση λειτουργία της 
νεοϊδρυθείσας Σχολής Πλοιάρχων της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Καλύμνου,  με έδρα την 
Πόθια Καλύμνου, ανακοινώνει την πρόθεσή του να προβεί  σε  απόσπαση ενός μόνιμου 
εκπαιδευτικού  της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, υπαγόμενου στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 55  του  N.4568/2018 “Θέματα 
υδατοδρομίων, αστικών οδικών μεταφορών και λοιπές διατάξεις» (Α΄178), για χρονικό διάστημα  
δύο (2) ακαδημαϊκών ετών. 
     Η απόσπαση πραγματοποιείται κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας  και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής  Πολιτικής. Για 
την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας του αποσπασμένου εκπαιδευτικού εφαρμόζονται οι διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 4354/2015 (Α' 176). 

2.Oι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν  πτυχίο ή δίπλωμα ναυτικής σχολής τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης ή ισότιμο της αλλοδαπής και Αποδεικτικό Ναυτικής Ικανότητας (Α.Ν.Ι.) ή δίπλωμα, 
ειδικότητας Πλοιάρχου ή Μηχανικού ή Ραδιοτηλεγραφητή Α' ή Β' τάξης Ε.Ν. ή να είναι κάτοχοι
τίτλου σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης, ειδικότητας Φυσικού ή Μαθηματικού ή Αγγλικής 
Φιλολογίας ή Νομικού ή Κοινωνιολόγου ή Ναυτιλιακού Οικονομολόγου ή Ναυπηγού Μηχανολόγου 
Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Χημικού ή Χημικού Μηχανικού ή Πληροφορικής ή 
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή Αυτοματιστή Μηχανικού. 

  Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατόπιν εισήγησης του 
Διοικητού της ΑΕΝ Καλύμνου, είναι δυνατή η ανάθεση καθηκόντων αναπληρωτή Διευθυντή στον 
αποσπασμένο εκπαιδευτικό.  

3.α) Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν  αίτηση- υπεύθυνη δήλωση για απόσπαση, ως 
συνημμένο υπόδειγμα Ι, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας στην 
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ιστοσελίδα του  Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής , 
δηλαδή από  17/10/2018, μέχρι και  23/10/2018, είτε αυτοπροσώπως στο γραφείο 109, 1ος όροφος 
στην κατωτέρω ταχυδρομική διεύθυνση, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, είτε να  αποστείλει 
αυτήν  ταχυδρομικώς   με «ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ» , ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς (courier)
στην ταχυδρομική  διεύθυνση : 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ακτή Βασιλειάδη 
Πύλη Ε1 – Ε2 

Τ.Κ.: 18510, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
                           

Με την ένδειξη επί του φακέλου:  

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ  ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΕΝ/ΚΑΛΥΜΝΟΥ     

Για το εμπρόθεσμο της αίτησης λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία της σφραγίδας του Ταχυδρομείου 
με την ένδειξη ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ εάν εστάλη ταχυδρομικά ή  της εταιρείας ταχυμεταφοράς.  
     Η αίτηση υποψηφιότητας κοινοποιείται ταυτόχρονα από τον ενδιαφερόμενο στην Διεύθυνση 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται  οργανικά  και η εν λόγω κοινοποίηση θα πρέπει 
να προκύπτει από την αίτησή του .   
 
 β) Οι υποψήφιοι με την αίτηση τους δηλώνουν υπεύθυνα ότι, σύμφωνα με τον από 2016/679 
Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( GDPR), ο οποίος έχει 
τεθεί υποχρεωτικά σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018 σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, αποδέχονται την 
διατήρηση, επεξεργασία, ανάρτηση και κατά συνέπεια δημοσιοποίηση ΜΌΝΟΝ εκείνων από τα  
προσωπικά τους δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα προκειμένου να ολοκληρωθεί η 
διαδικασία  της απόσπασης . (πχ., ανάρτηση απόφασης απόσπασης  στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ κλπ).  
γ) Η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της αίτησης ανήκει αποκλειστικά στους υποψήφιους.  
 
 4.Μαζί με την αίτηση απόσπασης, οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν, σε ευκρινές 
φωτοαντίγραφο, τα κατωτέρω κατά περίπτωση  δικαιολογητικά, 

  Ι. Αναλυτικό Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών (ημερομηνία έκδοσης έως και δύο μήνες 
πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης) από το οποίο πέραν των άλλων να προκύπτει :  

   α) οι ημερομηνίες διορισμού και ανάληψης υπηρεσίας, η κατηγορία εκπαίδευσης και ο 
κλάδος προσωπικού του/τησ υποψηφίου, ο βαθμός που κατέχει και το τρέχον μισθολογικό 
κλιμάκιο,  
  β) ότι δεν τους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή, δεν εκκρεμεί  εις  βάρος  τους πειθαρχική 
δίωξη και δεν τελούν σε κατάσταση αργίας, 
  γ) ότι δεν έχουν οποιοδήποτε  κώλυμα απόσπασης  από γενική ή  ειδική διάταξη νόμου και  

 ΙΙ.  Βιογραφικό σημείωμα  ( σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα ΙΙ).  
 ΙΙΙ. Αντίγραφα τίτλων σπουδών (πτυχία, διδακτορικοί ή και μεταπτυχιακοί τίτλοι κ.λ.π) 
Προκειμένου για τίτλους σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της 
αλλοδαπής, αυτοί πρέπει να συνοδεύονται από φωτοαντίγραφο της πράξης αναγνωρίσεως του τίτλου 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.  
Για τίτλους ναυτικών σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού απαιτείται ισοτίμησή τους 
με τους τίτλους σπουδών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) από την αρμόδια Επιτροπή 
Ισοτιμιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.    
IV.Αποδεικτικό Ναυτικής Ικανότητας (ΑΝΙ) ή  Δίπλωμα Εμπορικού Ναυτικού ειδικότητας 
Πλοιάρχου ή Μηχανικού ή Ραδιοτηλεγραφητή Α' ή Β' τάξης Ε.Ν.  
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  Αναγνωρίζονται τα αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας (Α.Ν.Ι.) Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού 
της αλλοδαπής  που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της ΔΣ STCW 78 όπως ισχύει από 
Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τρίτα Κράτη με τα οποία η Χώρα μας έχει συνάψει 
σχετική διμερή συμφωνία, υπό τη προϋπόθεση έκδοσης πιστοποιητικού επικύρωσης αυτών 
(endorsement certificate). (Κανονισμός Ι/10 της ΔΣ STCW 78 όπως ισχύει, πδ 79/2012, πδ 
119/2014).      
V. Ατομικό δελτίο ταυτότητας ή σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή τις κρίσιμες 
σελίδες του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας 
του κατόχου) ή τις δύο όψεις της άδειας οδήγησης ή τις κρίσιμες σελίδες του ατομικού 
βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα.  

5. Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα του «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του Φορέα, 
https://diavgeia.gov.gr/f/nautilias_new  και  στην ηλεκτρονική διεύθυνση   www.yen.gr. Επίσης, 
αντίγραφο της παρούσας  αποστέλλεται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων 
προκειμένου να μεριμνήσει για την κοινοποίησή της, σε όλες τις εκπαιδευτικές μονάδες 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
  

                                                                                          
                                                                                                                   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
                          

                                                                                                        Φώτης   Κουβέλης 

                               

 

 

 

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ : 

1. Υπόδειγμα αίτησης –υπεύθυνης δήλωσης. 
2.Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος .  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  

 
ΑΙΤΗΣΗ –ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΕΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 

 
ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ 
             ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Για την αριθμ. …………………………………………………………………………Πρόσκληση. 

ΚΟΙΝ :  (Αναγράφεται ο Φορέας προέλευσης του υποψηφίου) 
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
 
ΕΠΩΝΥΜΟ  
ΟΝΟΜΑ  
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ  
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ  
ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  
ΤΗΛΕΦΩΝΑ Σταθερό : Κινητό : 
E-MAIL……………………...  

Σε συνέχεια της αριθμ.               ανακοίνωσης – πρόσκλησης της Υπηρεσίας  σας  , δηλώνω το  
ενδιαφέρον  μου   για απόσπαση στην ΑΕΝ/ΚΑΛΥΜΝΟΥ για χρονικό διάστημα δύο (02) ακαδημαϊκών 
ετών, σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 55  του  N.4568/2018 “Θέματα υδατοδρομίων, αστι- 
κών οδικών μεταφορών και λοιπές διατάξεις» (Α΄178).  
 
    Δηλώνω ότι, σύμφωνα με τον από 2016/679 Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ( GDPR),  αποδέχομαι την διατήρηση, επεξεργασία, ανάρτηση και κατά συνέπεια 
δημοσιοποίηση ΜΌΝΟΝ εκείνων από τα  προσωπικά μου δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα 
προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία  της απόσπασης .   
                                               
 
                                                                                                                             (Τόπος/ημερομηνία) 
 
 
                                                                                                                                ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ 
 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
3………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   
5……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………      
6………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
7………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
8……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….      
9……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ  

 
 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
  
  

Προσωπικές Πληροφορίες 
  

Επώνυμο  

Όνομα  

Όνομα πατρός  

Διεύθυνση  

Τηλέφωνο  

E-mail  

Ημερομηνία γέννησης  

  
  
Εκπαίδευση και Σπουδές 
  

χρονιά – χρονιά: 
 

Σπουδές, Πτυχίο, Σχολή ή Πανεπιστήμιο, Βαθμός αποφοίτησης 
  

χρονιά– χρονιά : Σπουδές, Πτυχίο, Σχολή ή Πανεπιστήμιο, Βαθμός αποφοίτησης 

  
  
Ξένες Γλώσσες 
  
Ξένη Γλώσσα 1 :   Τίτλος πτυχίου, 
                            
                              Τίτλος πτυχίου 2 
 
Ξένη Γλώσσα 2 :   Τίτλος πτυχίου, 
    Τίτλος πτυχίου 2 
 
Γνώσεις –Χειρισμός Η/Υ 

Για τις εφαρμογές που ακολουθούν, κατατάξτε τον εαυτό σας σε ένα από τα 

παρακάτω επίπεδα: 

Επίπεδο 1:  Απλή χρήση εφαρμογής,  Επίπεδο 2:  Ευχερής χρήση εφαρμογής & 

στοιχειώδης σχεδίαση, Επίπεδο 3:   Ευχερής σχεδίαση εφαρμογών 
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ΕΙΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΟΧΙ ΕΠ1 ΕΠ2 ΕΠ3 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Επεξεργαστής κειμένου      

Λογιστικό φύλλο      

Βάση δεδομένων      

Εφαρμογή παρουσιάσεων      

 
 
Επαγγελματική Εμπειρία 
  

Μήνας και Χρονιά  –  Σήμερα  

Μήνας και Χρονιά – Μήνας και Χρονιά  

Μήνας και Χρονιά – Μήνας και Χρονιά  

  
  
 
Άλλες Δραστηριότητες 
………………….…. 
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