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  ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ 

  ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

  Φ. 392/ 8 / 0930 
  Σ.  592 
   
   
 

Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη 

βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

     α. Των άρθρων 9, 10, 11, 25 και 30 του ν.3187/2003 «Ανώτατα 

Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.)» (Α΄ 233), όπως ισχύει. 

     β. Των άρθρων 4 έως και 10 του ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα 

Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 

Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 26). 

     γ. Του ν.4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των 

σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 

195). 

     δ. Του π. δ. 61/2010 «Οργανισμός Σχολής Ναυτικών Δοκίμων» (Α΄ 99) .   

2. Την από 16-9-2020 απόφαση της Ακαδημαϊκής Συνέλευσης της Σχολής 

Ναυτικών Δοκίμων κατά την 6η συνεδρία της. 

3. Την από 21-10-2020 απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής 

Ναυτικών Δοκίμων (Πρακτικό με αριθμό 10/21-10-2020), λαμβάνοντας υπόψη 

την από 21-7-2020 αίτηση εξέλιξης μέλους Δ.Ε.Π. (αρ. πρωτ. : 2372/21-7-

2020). 

4. Το υπ΄ αριθμ Φ.471.81/5/21//25-3-2021 ΓΕΝ/Β5-ΙΙΙ Φύλλο Ενημέρωσης 

Εισηγήσεως με το οποίο παρασχέθηκε η έγκριση του Υφυπουργού Εθνικής 

Άμυνας κατά τον έλεγχο νομιμότητας. 

5. Την υπ’ αριθμ. 168/2021 εισήγηση του προϊσταμένου των οικονομικών 

υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 
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6. Την σχετική αίτηση εξέλιξης του ενδιαφερομένου Επίκουρου Καθηγητή.  

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

  1. Την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού 

Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή της Σχολής 

Ναυτικών Δοκίμων, λόγω αιτήματος Μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή για εξέλιξη 

στην επόμενη βαθμίδα, στον Τομέα Φυσικών Επιστημών με γνωστικό 

αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Φυσική με έμφαση στην μελέτη Αστρονομικών και 

Ναυτικών Ηλεκτροοπτικών Διατάξεων». 

2.  ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

    Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα προσόντα που ορίζονται στο 

άρθρο 9 του ν. 3187/03. 

3.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

   α.     Αίτηση σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή. 

   β.   Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Εφόσον 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. 

             γ. Βιογραφικό Σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα για τα 

υποβαλλόμενα επιστημονικά δημοσιεύματα. Διευκρινίζεται ότι τα 

αναγραφόμενα στο βιογραφικό σημείωμα, καθώς και κάθε άλλη σχετική 

αναφορά, υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/86 (Α΄ 75). 

             δ.   Πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα. 

             ε.    Αντίγραφο διδακτορικής διατριβής. 

     στ.    Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου. 

       ζ. Πιστοποιητικό Υγείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του 

ν.4210/2013 (Α΄254). 

              η.  Υπεύθυνη Δήλωση περί μη παραπομπής σε δίκη, σύμφωνα με το 

άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. 11726/9-6-2005 κοινής απόφασης των Υπουργών 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δικαιοσύνης (Β΄ 

838). 

  4. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β΄, γ΄, δ΄, ε΄, στ΄ και η΄ 

υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή. 
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5.  Το Πιστοποιητικό Γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από τη 

Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Προκειμένου για πολίτες κρατών - μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του 

κράτους, την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.  

 6. Το Πιστοποιητικό Υγείας πρέπει να κατατεθεί από τους υποψηφίους, 

το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας 

εκλογής.  

 7. Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το 

Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης τύπου Α’ θα αναζητηθούν 

αυτεπαγγέλτως από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Με υπεύθυνη δήλωση του 

ν.1599/1986 οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις 

στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, 

πριν την έκδοση της πράξης διορισμού τους. 

8. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων 

δεν ισχύει για πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο 

δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. 

9. Οι πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να 

υποβάλλουν, πλην των ανωτέρω δικαιολογητικών, και πτυχίο ή μεταπτυχιακό 

τίτλο σπουδών ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο ελληνικού Λυκείου ή Εξατάξιου 

Γυμνασίου   ή   πιστοποιητικό   ελληνομάθειας  επιπέδου  Γ1  από  το  Κέντρο 

Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και 

άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας. 

10. Η κατάθεση και παραλαβή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών 

μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά στην διεύθυνση kosmitia@hna.gr ή απευθείας 

στην Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων στην 

διεύθυνση: Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, Κοσμητεία, Τέρμα Λεωφόρου 

Χατζηκυριακού, Χατζηκυριάκειο – 18539, Πειραιάς . 

 11.  Αιτήσεις μέσω τηλεομοιοτυπίας δεν γίνονται δεκτές. 

  12. Η Σχολή δεν είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει τους υποψηφίους 

για φακέλους που περιέχουν ελλιπή δικαιολογητικά. 

  13. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο 

Τμήμα Υποστήριξης Διδακτικού Προσωπικού- Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης και 

Αξιολόγησης της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων κάθε εργάσιμη ημέρα από ώρα 

09:00 έως 13:00 στο email: kosmitia@hna.gr, και  στα τηλέφωνα: 210-

4581622 & 210-4581309.  
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14. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

  Οι επιθυμούντες να προσληφθούν στην παραπάνω θέση καλούνται να 

υποβάλουν στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων 

την αίτηση υποψηφιότητάς τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) 

μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου ανακοίνωσης της δημοσίευσης της 

παρούσας προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά. 

15.  Η προκαλούμενη δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του Π/Υ 

ΓΕΝ (ειδ. Φορέα 1011-203-0000000). 

 16. Η Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού ΓΕΝ να φροντίσει για τη 

δημοσίευση της προκήρυξης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

                                                         Πειραιάς,  14 /4 /2021 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ 

 

Υποναύαρχος Ιωάννης Καλογερόπουλος ΠΝ 
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