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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 
Για ςφναψη ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΕΝΟΤ ΧΡΟΝΟΤ ΕΚΣΑΚΣΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 

ΠΛΟΗΓΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΤΡΟΤ 
Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗ  ΤΡΟΤ                    

 

 Ζχοντασ υπόψθ: 
1. Tισ διατάξεισ 

α)  του Ν. 3142/1955 «Περί Πλοθγικισ Τπθρεςίασ» (Α’ 43) και ειδικότερα του άρκρου 11 παρ.2, όπωσ 
ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει με τθν παρ.2 του άρκρου 19 του Ν.3709/2008 (Α’ 213) και αντικαταςτάκθκε το πρϊτο 
εδάφιο αυτισ με τθν παρ. 8 του άρκρου 101 του Ν. 4504/2017 (Αϋ184),  
β)  του Β.Δ. τθσ 28 Ιαν./26 Φεβρ. 1958 (αναδθμ. 29 Μαρτ. 1958) «Περί εκτελζςεωσ του Ν.3142/1955 περί 
Πλοθγικισ Τπθρεςίασ» (Α’ 61), 
γ)  του Ν. 2190/1994 «φςταςθ ανεξάρτθτθσ αρχισ για τθν επιλογι προςωπικοφ και ρφκμιςθ κεμάτων διοίκθςθσ» 
(Α’ 28), όπωσ ιςχφει, 
δ)   τθσ Π.Τ.. 33/2006 «Αναςτολι διοριςμϊν και προςλιψεων ςτο δθμόςιο» (Α’ 280), όπωσ ιςχφει, θ ιςχφσ τθσ 
οποίασ παρατάκθκε με τισ διατάξεισ τθσ Π.Τ.. 25/2017 (Αϋ 199), 
ε)  του Π.Δ. 13/2018 «Οργανιςμόσ, Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ» (Α’ 26), 
ςτ)    του Π.Δ. 70/22-09-2015 (Αϋ 114) «Αναςφςταςθ των Τπουργείων…. Αναςφςταςθ του Τπουργείου Ναυτιλίασ 
και Αιγαίου και μετονομαςία του ςε Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ»,  
η)   του Π.Δ. 125/05-11-2016 (Αϋ 210) «Διοριςμόσ Τπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Τπουργϊν και Τφυπουργϊν», 
θ)  τθσ αρικ. πρωτ. 1000.0/35289/2015 (Βϋ2582/01-12-15) απόφαςθσ «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων και 
δικαιϊματοσ υπογραφισ «Περί Πλοθγικισ Τπθρεςίασ» Με εντολι Τπουργοφ» ςτο Γενικό Γραμματζα Τπουργείου 
Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ και ςε υπθρεςιακά όργανα του Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ 
Πολιτικισ», όπωσ τροποποιικθκε με τθν 1000.0/78962/2016 όμοια (Βϋ 3004/2016), 
κ)  τθσ αρικ. 2901.01/7538/16 (τ.υοδδ 45/16) απόφαςθσ «Παφςθ και Διοριςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Λιμζνων, 
Λιμενικισ Πολιτικισ και Ναυτιλιακϊν Επενδφςεων ςτο Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ»,  
ι)  τθσ αρικμ. Μ.8414.6/16/2008/18-11-2008 Απόφαςθσ ΤΕΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠ/ΠΤ, 
ια) τθσ αρικμ. Μ.8414.6/17/2008/18-11-2008 Απόφαςθσ ΤΕΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠ/ΠΤ. 

2. Σθν αρικμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./147/42983/13-04-2018 εγκριτικι απόφαςθ τθσ Επιτροπισ του άρκρου 2 παρ. 1 τθσ 
Π.Τ.. 33/2006, θ οποία διαβιβάςκθκε με το Αρικμ. Πρωτ. 2901.01/27091/2018/13-04-2017 ζγγραφο ΤΝΑΝΠ/ΔΔΤ 
1

ο
. 

3. Σθν αρικμ. 19/2017 Γνωμοδότθςθ του υμβουλίου Πλοθγικισ Τπθρεςίασ, όπωσ εγκρίκθκε, κατά τισ ςχετικζσ 
διατάξεισ τθσ παραγράφου 1(θ) του προοιμίου τθσ παροφςασ, από το Γ.Γ.Λ.Λ.Π.&Ν.Ε.  

4. Σθν Α/Α 07/11-01-2018 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ ΓΔΟΤ/ΑΣΟΔΠΤ για τθ δζςμευςθ πίςτωςθσ του 
προχπολογιςμοφ εξόδων των προβλεπόμενων ΚΑΕ του Κεφαλαίου Πλοθγικισ Τπθρεςίασ (ΚΠΤ) για τθν πρόςλθψθ 
ζκτακτου ναυτικοφ προςωπικοφ για τθν κάλυψθ εκτάκτων υπθρεςιακϊν αναγκϊν των Πλοθγικϊν τακμϊν. 

 
 

Ανακοινϊνει 
 

1. Σθν πρόςλθψθ εκτάκτου ναυτικοφ προςωπικοφ με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου 
χρόνου (ΙΔΟΧ) - ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ.2 του άρκρου 11 του Ν. 3142/1955 (Α’ 43), όπωσ αυτι 
ςυμπλθρϊκθκε με τθν παρ.2 του άρκρου 19 του Ν. 3709/2008 (Α’213), όπωσ το πρϊτο εδάφιο αυτισ 
αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 8 του άρκου 101 του Ν. 4504/2017 (Αϋ184) κακϊσ και ςε εφαρμογι των 
διατάξεων τθσ παρ. 2 περ. (κ) του άρκρου 14 του Ν.2190/1994 (Αϋ 28), όπωσ ιςχφει - για χρονικό διάςτθμα 
ζωσ οκτϊ (08) μθνϊν, με ςκοπό τθν κάλυψθ εκτάκτων αναγκϊν πλοιγθςθσ πλοίων ςτον Πλοθγικό τακμό 
φρου που εδρεφει ςτθ φρο και ςυγκεκριμζνα των εξισ ανά Τπθρεςία, ζδρα, ειδικότθτα, διάρκεια 
ςφμβαςθσ και αρικμοφ ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α’) με τα αντίςτοιχα απαιτοφμενα (γενικά και τυπικά) 
προςόντα και λοιπά κριτιρια (βλ. ΠΙΝΑΚΕ Β’ και Γ’): 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ 
ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ- 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ 

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΤΡΟΤ 
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ΠΙΝΑΚΑ Αϋ: ΘΕΕΙ ΕΚΣΑΚΣΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΔΡΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΤΜΒΑΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΑΣΟΜΩΝ 

ΠΛΟΗΓΙΚΟ ΣΑΘΜΟ 
ΤΡΟΤ 

ΤΡΟ 
ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟ 

ΠΛΟΗΓΙΔΑ 
ΟΚΣΩ (08) ΜΗΝΕ ΕΝΑ (01) 

      
                         
 

ΠΙΝΑΚΑ Βϋ: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ  

EIΔΙΚΟΣΗΣΑ ΣΤΠΙΚΑ/ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά ειδικότητα/θζςη) 
 
ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟ 
ΠΛΟΗΓΙΔΑ 

α) ναυτικό φυλλάδιο ςε ιςχφ και  
β) αποδεικτικό ναυτικισ ικανότθτασ ςε ιςχφ Μθχανοδθγοφ Αϋ ι Βϋ τάξθσ Ε.Ν. 
 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ Γϋ: ΛΟΙΠΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ 

Από υποψθφίουσ με τα ίδια προςόντα κα προθγοφνται οι άνεργοι και ςε περίπτωςθ υποβολισ άνω τθσ 
μία αιτιςεωσ εκ ανζργων ναυτικϊν κα προθγθκεί αυτόσ που κατζχει ανϊτερο Πτυχίο και ςτθν περίπτωςθ 
που ςυντρζχει και αυτι θ περίπτωςθ επιτυχία ιδίασ κατθγορίασ κα προθγθκεί αυτόσ που διακζτει τον 
μεγαλφτερο χρόνο υπθρεςίασ  αποδεικνυόμενου από ςχετικό πιςτοποιθτικό καλάςςιασ υπθρεςίασ.  
Η ανεργία αποδεικνφεται με πρόςφατθ βεβαίωςθ του ΓΕΝΕ, θ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ οποίασ δεν κα 
απζχει περιςςότερο από πζντε (05) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ των αιτιςεων. Αποκλείεται θ απόδειξθ με υποβολι υπεφκυνθσ διλωςθσ ι επίδειξθσ κάρτασ 
ανεργίασ. 
 

Η πρόςλθψθ ςυνταξιοφχων επιτρζπεται μόνο ςτθν περίπτωςθ που δεν επαρκοφν οι λοιποί, κατά Κλάδο, 
υποψιφιοι. 

Οι υποψιφιοι για ζκτακτοι Μθχανοδθγοί πρζπει να ζχουν θλικία όχι μεγαλφτερθ των 50 ετϊν. 
Οι υποψιφιοι πρζπει να είναι αρτιμελείσ, ςωματικά και πνευματικά υγιείσ.  

 
2. Οι υποψήφιοι πρζπει: 
α) Να μθν ζχουν καταδικαςτεί για ειδικά ναυτικά αδικιματα που αναφζρονται ςτα άρκρα 205 ζωσ και 239 
του Ν.Δ. 187/1973 «Περί Κϊδικα Δθμοςίου Ναυτικοφ Δικαίου». 
β) Να μθν τουσ ζχει επιβλθκεί πεικαρχικι ποινι από το ΑΝΑ, ι να εκκρεμεί υπόκεςθ ςε αυτό, που τουσ 
αφορά. 
γ) Να μθν ζχουν καταδικαςτεί ςε οποιαδιποτε βακμό: (1) για τζλεςθ ι απόπειρα τζλεςθσ κακουργιματοσ 
ςε οποιαδιποτε ποινι, (2) για τζλεςθ ι απόπειρα τζλεςθσ των αδικθμάτων: ανυποταξίασ, λιποταξίασ, 
προςβολισ του πολιτεφματοσ, προδοςίασ τθσ χϊρασ, προςβολισ κατά τθσ πολιτειακισ εξουςίασ, 
προςβολισ κατά τθσ ελεφκερθσ άςκθςθσ των πολιτικϊν δικαιωμάτων, παραχάραξθσ, κιβδθλείασ, 
ψευδορκίασ, ψευδοφσ καταμινυςθσ, ψευδοφσ ανωμοτί κατάκεςθσ, ανκρωποκτονίασ (εκτόσ τθσ 
προερχόμενθσ από αμζλεια), επαιτείασ, αλθτείασ, καταπίεςθσ, περί ναρκωτικϊν, λακρεμπορίασ, 
παράνομθσ αλιείασ, κλοπισ, υπεξαίρεςθσ (κοινισ και ςτθν Τπθρεςία), εκβίαςθσ, απάτθσ, πλαςτογραφίασ, 
δωροδοκίασ ι δωρολθψίασ, απιςτίασ περί τθν Τπθρεςία, παράβαςθσ κακικοντοσ, ςυκοφαντικισ 
δυςφιμθςθσ, οποιουδιποτε κατά τθσ γενετιςιασ ελευκερίασ ι οικονομικισ εκμετάλλευςθσ τθσ 
γενετιςιασ ηωισ, (3) για τζλεςθ ι απόπειρα τζλεςθσ οποιουδιποτε άλλου εγκλιματοσ από δόλο ςε ποινι 
φυλάκιςθσ τουλάχιςτον τριϊν (03) μθνϊν. 
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δ) Να μθν διϊκονται ωσ φυγόποινοι ι φυγόδικοι για τα παραπάνω αδικιματα. 
ε) Να μθν ζχουν ςτερθκεί των πολιτικϊν τουσ δικαιωμάτων ζςτω και αν ζχει λιξει ο χρόνοσ που ορίςτθκε 
για τθν ςτζρθςι τουσ. 
 

3. ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ: 
 
Οι υποψιφιοι για τθν απόδειξθ των ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ (Βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των ιδιοτιτων τουσ και 
τθσ εμπειρίασ τουσ οφείλουν να προςκομίςουν, νομίμωσ επικυρωμζνα, όλα τα απαιτοφμενα από τθν 
παροφςα ανακοίνωςθ δικαιολογθτικά. υγκεκριμζνα: 
- Αίτθςθ (παρζχεται υπόδειγμα από Τπθρεςία  μασ) 

- Φωτοτυπία Αςτυνομικοφ Δελτίου Σαυτότθτασ ι Διαβατθρίου. 
- Φωτοαντίγραφο αποδεικτικοφ ναυτικισ ικανότθτασ 
- Κάρτα υγείασ ςε ιςχφ για τουσ εν ενεργεία ναυτικοφσ και γνωμάτευςθ Δθμοςίου Νοςοκομείου για τουσ 
ςυνταξιοφχουσ, με τθν οποία κα επιβεβαιϊνεται θ υγεία και θ αρτιμζλεια του ενδιαφερομζνου (Βλ. 
ΠΙΝΑΚΑ Γϋ). 
- Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν.1599/86 ςχετικά με τα αναφερόμενα ςτθν παρ. 2 τθσ παροφςθσ, ςτθν οποία κα 
δθλϊνεται επιπρόςκετα ότι ο ενδιαφερόμενοσ είναι γνϊςτθσ τθσ περιοχισ του λιμζνοσ φρου, των 
ευκολιϊν αυτοφ και των λοιπϊν τοπικϊν ςυνκθκϊν. 
- Πιςτοποιθτικό καλάςςιασ υπθρεςίασ από τθν Τπθρεςία Ναυτικϊν Μθτρϊων του Τ.ΝΑ.Ν.Π. ι Λιμενικι 
Αρχι. 
- Πρόςφατθ βεβαίωςθ ΓΕΝΕ (για άνεργουσ ναυτικοφσ). Δεν γίνονται δεκτζσ Τ.Δ. του Ν.1599/86 ι κάρτα 
ανεργίασ. 
 
4. ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 
 
Η παροφςα ανακοίνωςθ να αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Τ.ΝΑ.Ν.Π. (www.yen.gr) ςτο ςφνδεςμο 
ϋϋκατατάξεισ-προςλιψεισϋϋ, ςε εμφανζσ ςθμείο του Καταςτιματοσ του Λιμεναρχείου φρου, ςτα κτίρια: 
Διμου φρου- Ερμοφπολθσ, Δθμοτικι Ενότθτα Ποςειδωνίασ, Δθμοτικι Ενότθτα Άνω φρου, ΕΛ.Α, Π.Τ., 
Σελωνείου φρου, Παραρτιματοσ Οίκου Ναφτου, Γ.Ν. φρου, Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ  Αιγαίου και ΚΕΠ 
Διμου φρου- Ερμοφπολθσ.  
 
5. ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
 
Οι ζχοντεσ τα παραπάνω προςόντα δφνανται να υποβάλλουν αίτθςθ με τα ςχετικά δικαιολογθτικά, 
αυτοπροςϊπωσ, είτε με νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο προσ τοφτο, άτομο, εφόςον θ εξουςιοδότθςθ φζρει τθν 
υπογραφι τουσ κεωρθμζνθ από Δθμόςια Αρχι, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και από ϊρα 09.00 ζωσ 13.00, 
ι ταχυδρομικϊσ με ςυςτθμζνθ επιςτολι, ςτθν ακόλουκθ διεφκυνςθ: ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΤΡΟΤ/ ΠΛΟΗΓΙΚΟ 
ΣΑΘΜΟ ΤΡΟΤ, ΠΛΑΣΕΙΑ ΛΑΪΚΗ ΚΤΡΙΑΡΧΙΑ, Σ.Κ. 841 00, ΤΡΟ, ζωσ και την 18/05/2018 ημζρα 
Παραςκευή.   

 
 
 

 
 

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗ  
 
 
 

Πλωτάρχησ Λ.. ΒΑΜΒΑΚΟΤΗ Ιωάννησ 
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