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ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ 

 

Η ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (Α.Ε.ΔΙ.Κ) 

 
Έχοντας υπόψη :  

 

1. Τις Διατάξεις: 

α)  του άρθρου 14 παρ. 2 περ. θ. του Νόμου 2190/1994 περί  «Σύστασης 

ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρυθμίσεις θεμάτων διοίκησης» 

(ΦΕΚ 28/3.3.1994 τ Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί- συμπληρωθεί  μεταγενέστερα και 

ισχύει,  

β) τις διατάξεις του άρθρου 31 του ΠΔ 142/2017 όπως ισχύουν, 

γ) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 186 του Ν.4635/2019, 

δ) Το άρθρο 197 Ν. 4389/2016 δυνάμει του οποίου το σύνολο των μετοχών 

κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου της Α.Ε.ΔΙ.Κ. μεταβιβάστηκε στην «Ελληνική 

Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.» (ΕΕΣΥΠ), 

ε) Το άρθρο 210 παρ. 2 Ν. 4389/2016, το οποίο προβλέπει ότι οι διατάξεις της 

παραγράφου 6β` του άρθρου 31 του ν. 4141/2013 εφαρμόζονται αναλόγως για τις 

λοιπές θυγατρικές της ΕΕΣΥΠ, 

στ) των άρθρων 77 έως 95 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει,    

ε) του Νόμου 1067/1980 (ΦΕΚ Α΄/187) «Περί συστάσεως Ανωνύμου Εταιρείας 

προς εκμετάλλευση της Διώρυγας της Κορίνθου»  όπως τροποποιημένος και 

συμπληρωμένος ισχύει. 

  



2. Το με αριθ. 42537 ΕΞ 2020/ΥΠΟΙΚ/30.04.2020 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας 

Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.  

3. Την υπ.΄ αριθμ. Πρωτ. 193/15.6.2020 του Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών για την 

κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας 

προκήρυξης 

4. Την υπ΄ αριθμ. 18810/318 ( ΦΕΚ Β’ 194/6.4.1988) « Τροποποίηση του Εσωτερικού 

Κανονισμού Προσωπικού της Ανώνυμης Εταιρείας Διώρυγας Κορίνθου (ΑΕΔΙΚ). 

5. Το υπ'  αριθμ. 47/29-7-2020 ΦΕΚ διορισμού του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΔΙΚ.  

6. Το υπ΄ αριθμ. 546/29-7-2020  Πρακτικό Συγκρότησης σε σώμα του Διοικητικού 

Συμβουλίου και την ανάθεση αρμοδιοτήτων/εξουσιοδοτήσεων στον Διευθύνων 

Σύμβουλο. 

7. Την υπ. αριθμ. 550/3-11-2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε.ΔΙ.Κ με 

την οποία εγκρίνει την προκήρυξη για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων 

ναυτικών ειδικοτήτων. 

8. Την υπ. αριθμ. 550/3-11-2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε.ΔΙ.Κ με 

την οποία συστήνει τριμελή επιτροπή αξιολόγησης υποψηφίων και κατάρτιση 

πίνακα επιλογής. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ – ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 

Την  πλήρωση, με επιλογή, επτά (7) θέσεων ναυτικών ειδικοτήτων με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  διάρκειας οκτώ (8) μηνών (Βλ. 

ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα τυπικά και τυχόν πρόσθετα κριτήρια 

(Βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β)  ως εξής:  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ανά κωδικό θέσης)  

Κωδικός 

Θέσης 

Κατηγορίες 

Ναυτικών 

Ειδικοτήτων  

Οργανισμός –

Τόπος 

Απασχόλησης 

Διάρκεια 

Σύμβασης 

Θέσεις 

101 ΝΑΥΤΟΠΑΙΣ ΠΛΩΤΟΥ 

ΓΕΡΑΝΟΥ  

Α.Ε.ΔΙ.Κ  - Ίσθμια 

Κορινθίας 

Οκτώ (8) 

μήνες 

Πέντε (06) 

102 ΛΙΠΑΝΤΗΣ ΠΛΩΤΟΥ 

ΓΕΡΑΝΟΥ   

Α.Ε.ΔΙ.Κ  - Ίσθμια 

Κορινθίας 

Οκτώ (8) 

μήνες 

Μία (01) 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

1. Τα καθήκοντα των κωδικών θέσης 101, 102, πέραν των εργασιών που θα εκτελούν οι 

προσλαμβανόμενοι ως πληρώματα του πλωτού γερανού, περιλαμβάνουν 

επιπρόσθετα και τα εξής καθήκοντα: α) Συντήρηση των πλωτών της εταιρείας και β) 

Απασχόληση σε εναλλασσόμενες βάρδιες ως βοηθητικό  πλήρωμα πλωτών όταν 

αυτό απαιτείται.  

2. Σε περίπτωση  απασχόλησης των προσλαμβανομένων κατά τα Σάββατα ή τις 

Κυριακές θα χορηγείται υποχρεωτική εβδομαδιαία ανάπαυση (ρεπό) 

3. Η μισθοδοσία των προσλαμβανομένων θα καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 

30 του Ν. 4354/015, περί αμοιβών των ναυτικών της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 



ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ. Ο βασικός μισθός των προκηρυχθεισών θέσεων 101, και 102 

θα συνδέεται με τον βασικό μισθό της ειδικότητας «Ναυτόπαιδα» του άρθρου 30 

του Ν.4354/2015. Το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών θα υπάγονται σε ασφαλιστικές 

κρατήσεις υπέρ ΕΦΚΑ.  

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (Ανά κωδικό θέσης) 

 

Κωδικός 

Θέσης 

Απαιτούμενα τυπικά και πρόσθετα προσόντα 

101 - Οποιαδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΥΕ 

δευτεροβάθμιας της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της 

αλλοδαπής.  

- Άδεια άσκησης επαγγέλματος ναύτη ή ναυτόπαιδα Πλωτού Γερανού 

- Ναυτικό φυλλάδιο σε ισχύ. 

- Πιστοποιητικό επάρκειας της δημόσιας σχολής Εμπορικού ναυτικού 

σωστικών και πυροσβεστικών μέσων Ασπροπύργου, σε ισχύ. 

- Αποδεδειγμένη συναφή εμπειρία στην προκηρυχθείσα ειδικότητα 

τουλάχιστον ενός (1) έτους. 

 

Προσόντα Α΄ επικουρίας 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τα κύρια προσόντα)  

 

- Οποιαδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΥΕ 

δευτεροβάθμιας της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της 

αλλοδαπής.  

- Άδεια άσκησης επαγγέλματος ναύτη ή ναυτόπαιδα Πλωτού Γερανού.  

- Ναυτικό φυλλάδιο σε ισχύ. 

 

Προσόντα Β΄ επικουρίας 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τα κύρια προσόντα)  

 

- Οποιαδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΥΕ 

δευτεροβάθμιας της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της 

αλλοδαπής.  

- Ναυτικό φυλλάδιο σε ισχύ 

 



102 - Οποιαδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΥΕ 

δευτεροβάθμιας της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της 

αλλοδαπής.  

- Άδεια άσκησης επαγγέλματος Λιπαντή Πλωτού Γερανού  

- Ναυτικό φυλλάδιο σε ισχύ 

- Πιστοποιητικό επάρκειας της δημόσιας σχολής Εμπορικού ναυτικού 

σωστικών και πυροσβεστικών μέσων Ασπροπύργου, σε ισχύ. 

- Αποδεδειγμένη συναφή εμπειρία στην προκηρυχθείσα ειδικότητα 

τουλάχιστον ενός (1) έτους 

 

Προσόντα Α΄ επικουρίας 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τα κύρια προσόντα)  

 

- Οποιαδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΥΕ 

δευτεροβάθμιας της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της 

αλλοδαπής.  

- Άδεια άσκησης επαγγέλματος Λιπαντή Πλωτού Γερανού 

- Ναυτικό φυλλάδιο σε ισχύ 

Προσόντα Β΄ επικουρίας 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τα κύρια προσόντα)  

- Οποιαδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΥΕ 

δευτεροβάθμιας της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της 

αλλοδαπής.  

- Ναυτικό φυλλάδιο σε ισχύ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Βαθμολόγηση Κριτηρίων  

 

Στην περίπτωση που για κάποια ή κάποιες κατηγορίες υπάρχουν υποψήφιοι με τα ίδια προσόντα 

(κύρια ή επικουρικά), η τελική σειρά κατάταξης των υποψηφίων θα καθορίζεται με τον υπολογισμό 

των ακόλουθων βαθμολογούμενων  κριτηρίων.   

 

 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ: 

Τα πιστοποιητικά απόδειξης της συνολικής αντίστοιχης εργασιακής εμπειρίας  είναι τα εξής:   

• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια 
της ασφάλισης  

• Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του 
ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της 
εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της 
επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.  

 

1.  Αντίστοιχη Εργασιακή  Εμπειρία ( 12 μονάδες ανα μήνα εμπειρίας και έως 84 μήνες)

Μήνες αντίστοιχης εργασιακής  εμπειρίας στην ειδικότητα σε πλωτό γερανό. 1 2 3 4 5 6 …… 81 82 83 84

Μονάδες 12 24 36 48 60 72 972 984 996 1008

Λόγω της φύσης και των απαιτήσεων της εργασίας, η σχετική προηγούμενη εργασιακή εμπειρία αποτελεί το πρωτεύον κριτήριο για την κατάταξη του υποψηφίου.

2. Πολύτεκνος ή/και  Τέκνο πολύτεκνης Οικογένειας ( 50 μονάδες για κάθε τέκνο)

Αρ. Τέκνων 3 4 5 6 7 8 9 10 ……

Μονάδες 150 200 250 300 350 400 450 500 …….

3. Τρίτεκνος ή/και  Τέκνο τρίτεκνης Οικογένειας ( 40 μονάδες για κάθε τέκνο)

Αρ. Τέκνων 3

Μονάδες 120

4. Ανήλικα Τέκνα (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο)

Αρ. Τέκνων 1 2 3

Μονάδες 30 60 110

5. Γονέας ή/και Τέκνο Μονογονεικής Οικογένειας (50 μονάδες κάθε τέκνο)

Αρ. Τέκνων 1 2 3 4 5

Μονάδες 50 100 150 200 250

6. Βαθμός Βασικού Τίτλου ( για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40, ενώ για ΔΕ με το 20)

Κατηγορίες ΤΕ ή ΠΕ 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10

Κατηγορίες ΔΕ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Μονάδες 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ



• Οι υποψήφιοι  μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού 

φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του Εργοδότη 

από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας. 

 

 

2. Γενικά Προσόντα Πρόσληψης 

Οι υποψήφιοι πρέπει: 

1) Να είναι Ευρωπαίοι  πολίτες. 

 Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των κρατών –μελών της Ευρωπαϊκής 

Ενώσεως, με τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ.ν.2431/1996. 

 Όσοι αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση δεν μπορούν να 

διοριστούν πριν από την συμπλήρωση ενός (1) έτους από την απόκτησή της, μέχρι την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων εκτός εάν  μέχρι την απόκτησή 

της ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους ανωτέρω πολίτες  

απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των 

καθηκόντων της  προκηρυσσόμενης θέσης , η οποία αποδεικνύεται  με πιστοποιητικό 

Ελληνομάθειας: α) ΥΠ.Π.Ε.Θ. Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15180 Αθήνα, τηλ.210-3443384 

και β) Καραμαούνα1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ.55132 Θεσσαλονίκη, τηλ.2310-459101 των κατωτέρω 

επιπέδων τα οποία αντιστοιχίζονται με επίπεδα του Συμβουλίου της Ευρώπης: Α΄ΕΠΙΠΕΔΟ/Α 

2 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε) Για τις κατηγορίες, Α ( Ναύτης Πλωτού Γερανού)  Β (Ναυτόπαιδες Πλωτού 

Γερανού ) και Γ  (Λιπαντής Πλωτού Γερανού) 

Γίνονται επίσης δεκτοί, για πλήρωση των προκηρυσσόμενων θέσεων, Βορειοηπειρώτες, 

Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη 

και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, 

υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους  ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση 

αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (Ν.Δ. 3832/1958). 

 

2) Για όλες τις κατηγορίες (Α,και Β του πίνακα Α) να είναι ηλικίας από 21 μέχρι 49 ετών , 

δηλαδή να έχουν γεννηθεί από 01/01/1971 μέχρι και 31/12/1999. Το σχετικό κριτήριο 

τίθεται σε συνάρτηση του προφίλ της αιτούμενης εργασίας. Το σχετικό κριτήριο τίθεται σε 

συνάρτηση του προφίλ της αιτούμενης εργασίας και των σχετικών απαιτήσεων. 

 

3) Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που 

προκηρύσσεται, που θα πιστοποιηθεί μετά από εξέτασή τους από Υγειονομική Επιτροπή. 

4) Να μην έχουν κώλυμα διορισμού ήτοι: 

(α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, 

υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, 

δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ΄ υποτροπή 

συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας 

ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 



(β) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ΄ άλλον 

νόμιμο τρόπο (άρθρο 43, Ν.4139/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης 

α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί. 

(γ) Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο 

διαρκεί η στέρηση αυτή. 

(δ) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική),υπό επικουρική 

δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. 

(ε) Να έχει παρέλθει πενταετία από τυχόν απόλυση από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α.  

ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής 

της οριστικής  παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, 

οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου. 

Σημείωση: H ανικανότητα προς διορισμό αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά το άρθρο 47 

παρ.1 του Συντάγματος διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής. 

(στ) Οι άνδρες μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να 

έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από 

αυτές. 

 Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της 

Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοια υποχρέωση 

και έχουν πολιτογραφηθεί ως Έλληνες πολίτες. 

 

3. Υποβολή Αιτήσεων-Προθεσμία 

 

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα γενικά και ειδικά προσόντα των 

προκηρυσσόμενων θέσεων, πρέπει να υποβάλλουν: 

 

(1) Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής, σύμφωνα με το 

επισυναπτόμενο υπόδειγμα. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές και η υποψηφιότητα 

απορρίπτεται. 

(2) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής 

προσωρινής  βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. 

αυτών όπου αναφέρονται  ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου)ή των δύο 

όψεων  της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας 

οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα.  Αν από αυτά δεν προκύπτει η ακριβής ημερομηνία  

γεννήσεως πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό  ή βεβαίωση γεννήσεως. 

(3) Φωτοαντίγραφο Ναυτικού Φυλλαδίου σε ισχύ (σελίδες με στοιχεία ναυτικού). 

(4) Φωτοαντίγραφο της άδειας Ναύτη, Ναυτόπαιδα, Λιπαντή Πλωτού Γερανού. 

(5) Φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού επάρκειας της δημόσιας σχολής Εμπορικού 

ναυτικού σωστικών και πυροσβεστικών μέσων Ασπροπύργου.   

(6) Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με το 

επισυναπτόμενο υπόδειγμα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να φέρει πρωτότυπη υπογραφή και στις δύο 

σελίδες. 



(7) Για την απόδειξη της συναφούς εμπειρίας απαιτείται α) βεβαίωση από τον οικείο  

ασφαλιστικό φορέα όπου να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης ή β) βεβαίωση του 

Εργοδότη από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας ή 

Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου στην οποία  να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το 

είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του Εργοδότη. 

  

Κάθε ενδιαφερόμενος  καλείται να υποβάλλει την αίτηση υποψηφιότητας , συνοδευόμενη 

από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) 

ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της περίληψης της παρούσας προκήρυξης στην 

ιστοσελίδα της ΑΕΔΙΚ, είτε αυτοπροσώπως ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο 

στην κατωτέρω ταχυδρομική διεύθυνση, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, είτε να 

αποστείλει ταχυδρομικώς επί αποδείξει (ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ), στην ταχυδρομική διεύθυνση: 

 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 88  11472  ΑΘΗΝΑ 

 

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την 

ημερομηνία της σφραγίδας  του ταχυδρομείου ή της εταιρείας ταχυμεταφοράς που φέρει ο 

φάκελος αποστολής, ο οποίος θα διατηρηθεί στην Υπηρεσία με τα λοιπά δικαιολογητικά των 

υποψηφίων. 

Υποβολή τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών ή/και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, 

επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο εντός της ως άνω προθεσμίας, με κατάθεση νέας 

αίτησης με την επί του φακέλου ένδειξη «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ», η οποία θα 

υποβάλλεται ή αποστέλλεται  με τους ίδιους ως άνω τρόπους.  

 

4. Κατάταξη υποψηφίων  

 

Αφού η Τριμελής επιτροπή της υπηρεσίας, επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων,  τους 

κατατάσσει βάσει των κριτηρίων βαθμολόγησης της παρούσης.  

Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη 

με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής: 

1. Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της 

ειδικότητας και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α΄ επικουρίας και Β΄ επικουρίας). 

 

2. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά), 

γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από 

τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης  όπως προσδιορίζονται στην παρούσα. 

 

5. Παραπομπή Επιλογής 

 

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι  θα κληθούν για υγειονομική εξέταση, με πρόσκληση σε ορισμένη 

ημερομηνία που θα αναρτηθεί στο Υποκατάστημα Κορίνθου στα Ίσθμια Κορινθίας, 

προκειμένου να παρουσιαστούν στην Υγειονομική Επιτροπή. 

Όσοι δεν παρουσιασθούν στις ορισμένες ημερομηνίες, καθώς και όσοι κριθούν 

ακατάλληλοι δεν συμμετέχουν στην περαιτέρω διαδικασία των διαγωνισμού. 

 



 

 

6. Πρόσληψη 

 

Οι υποψήφιοι  που επελέγησαν από την αρμόδια Τριμελή Επιτροπή καλούνται  για την 

προσκόμιση  των απαραίτητων δικαιολογητικών διορισμού, μεταξύ των οποίων και 

γνωμάτευση ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, με βάση παραπεμπτικό έγγραφο 

από την Υπηρεσία.  Ο διορισμός διενεργείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Α.Ε.ΔΙ.Κ  και του  εξουσιοδοτημένου από αυτό προσώπου. 

 

Πριν την υπογραφή της πράξεως διορισμού διενεργείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτος 

έλεγχος της γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλλει ο υποψήφιος  και είναι  

απαραίτητα για το διορισμό του.  Εάν κατά το έλεγχο διαπιστωθεί η μη γνησιότητα 

οποιουδήποτε  δικαιολογητικού, καλείται για διορισμό ο επόμενος από τον οικείο αξιολογικό 

πίνακα.  Εάν δεν υπάρχει άλλος υποψήφιος, η θέση επαναπροκηρύσσεται. 

 

Αν ο προσληπτέος δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για πρόσληψη εντός της 

τασσόμενης από την Υπηρεσία προθεσμίας, θεωρείται ότι παραιτείται σιωπηρά και καλείται 

για πρόσληψη ο επόμενος από τον οικείο αξιολογικό πίνακα. Εάν δεν υπάρχει άλλος 

υποψήφιος, η θέση επαναπροκηρύσσεται. 

 

Αν ο προσληφθείς δεν αποδεχθεί ρητά την πρόσληψή του ή δεν υπογράψει την σύμβαση 

εργασίας ορισμένου χρόνου, η πράξη πρόσληψης ανακαλείται υποχρεωτικά και καλείται ο 

επόμενος από τον οικείο αξιολογικό πίνακα, εφόσον δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα 

μεγαλύτερο του ενός (01) έτους από την κατάρτιση του πίνακα. Σε διαφορετική περίπτωση  

η θέση επαναπροκηρύσσεται. 

 

7. Δημοσίευση της Περίληψης 

 

Πλήρες αντίγραφο  της προκήρυξης, μετά των υποδειγμάτων αίτησης και υπεύθυνης 

δήλωσης: 

α) αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΑΕΔΙΚ  

β) αποστέλλεται ηλεκτρονικά στις  Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και Περιφέρειες της Χώρας, 

     προκειμένου να προβούν σε ανάρτησή της για ενημέρωση των πολιτών. 

γ) αναρτάται στο κεντρικό κτίριο Διοίκησης στα Ίσθμια Κορινθίας 

 

 

 ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ ΤΗΣ ΑΕ.ΔΙ.Κ 
   
 
 
 
 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

 

 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
 
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 
(Για τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο ΙΒ΄ της Προκήρυξης) 
1. Όλες οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις: 
i. Αττικής : Κατεχάκη 56 T.K. 11525 Αθήνα, 
ggattiki@otenet.gr 
ii. Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας: Σωκράτους 111, Τ.Κ. 41336 Λάρισα, 
genikos@apdthest.gov.gr 
iii. Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας: Β. Ηπείρου 20, Τ.Κ. 45445 Ιωάννινα, 
gg@apdhp-dm.gov.gr 
iv. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου: Ν.Εθνική Οδός Πατρών - Αθηνών 158, Τ.Κ. 
26442 
Πάτρα, gg@apd-depin.gov.gr 
v.Μακεδονίας – Θράκης: Καθ. Ρωσίδη 11, Τ.Κ. 54008 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
sg@damt.gov.gr 
vi. Αιγαίου: Ακτή Μιαούλη 83 & Μπότσαρη 2 - 8 Τ.Κ. 18538 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 
gg@apdaigaiou.gov.gr 
vii. Κρήτης : Πλ. Κουντουριώτη Τ.Κ.: 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 
webmaster@crete-region.gr 
2. ΄Ολες οι Περιφέρειες : 
i. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: Γ.Κακουλίδου 1, Τ.Κ.: 69100 Κομοτηνή, 
periferiarxis@perif-amth.gr 
ii. Κεντρικής Μακεδονίας: Β. Όλγας 198 Τ.Κ. 54110 Θεσσαλονίκη, periferiarxis@pkm.gov.gr 
iii. Δυτικής Μακεδονίας: Περιοχή ΖΕΠ, , Τ.Κ.: 50100 Κοζάνη, info@pdm.gov.gr 
iv. Ηπείρου: Πλατεία Πύρρου Ι, Διοικητήριο, Τ.Κ.: 45221 Ιωάννινα, periferiarxis@php.gov.gr 
v. Θεσσαλίας: Πλ. Ρ .Φεραίου Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου, Τ.Κ. 41110 Λάρισα, 
periferiarxis@thessaly.gov.gr 
vi. Ιονίων Νήσων: Εθν. Παλαιοκαστρίτσας, Αλυκές Ποταμού, Τ.Κ.: 49100 Κέρκυρα, 
pin@pin.gov.gr 
vii. Δυτικής Ελλάδος : Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32, Τ.Κ.: 26442 Πάτρα, 
grafeio.pde@pde.gov.gr 
viii. Στερεάς Ελλάδας : Υψηλάντη 1, Τ.Κ.: 35 100 Λαμία, periferiarxis@pste.gov.gr 
ix.Αττικής : Συγγρού 15-17, Τ.Κ.: 117 44 Αθήνα, gperatt@patt.gov.gr 
x. Πελοποννήσου : Πλατεία Εθν. Μακαρίου, Τ.Κ.: 221 00 Τρίπολη, grammateia@ppel.gov.gr 

xi. Βορείου Αιγαίου : Π. Κουντουριώτη 1, Τ.Κ.: 811 00 Μυτιλήνη, pv@pvaigaiou.gov.gr 
xii. Νοτίου Αιγαίου : Επτανήσου 35, Τ.Κ. : 84100 Ερμούπολη Σύρου, infodesk@pnai.gov.gr 
xiii. Κρήτης : Πλατεία Ελευθερίας. Τ.Κ: 71201 Ηράκλειο, gram.pkr@crete.gov.gr 
 
3. ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ : Κορίνθου, Ισθμίας. 
 
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
 
1. Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης - Γενική Διεύθυνση Διοίκησης 
Ανθρώπινου Δυναμικού - Δ/νση Προγραμματισμού& Ανθρώπινου Δυναμικού 
( info@ypes.gr, ypourgos@ydmed.gov.gr ) 
2. Υπουργείο Οικονομικών  
α) Γραφείο κ. Υπουργού Νίκης 5-7( minister@minfin.gr ) 
β) Γενική Περιουσία Δημόσιας Περιουσίας, Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων και Διαχείρισης 
Κινητών Αξιών, Καραγεώργη Σερβίας 8. (privatization@minfin.gr ) 
γ) Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Διεύθυνση 20η Προυπολογισμού ( d20@glk.gr ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ 
ΠΡΟΣΛΗΨΗ  –  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  

 

 

Αριθ. Πρωτ. 

 

……….................... 
 

              
              

                                                                                                                                             (συμπληρώνεται από τον 
φορέα)              

        
          

Α. ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (Α.Ε.ΔΙ.Κ)  

 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ [συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα τα ατομικά σας στοιχεία] 

1. Επώνυμο:  2. Όνομα:  3. Όν. πατέρα:  

4. Όν. μητέρας:  5. Ημ/νία γέννησης:  /  /   6. Φύλο: Α   Γ    
 

 
 

7. Α.Δ.Τ.:                                           8. Αριθ.Ναυτ.Φυλλαδίου:                     9. Τόπος κατοικίας: 
  

  
 

10. Οδός:                                                                                              11. Αριθμός                12.Τ.Κ    

13. Τηλέφωνο Οικίας :  14. Κινητό:  15. e-mail:   
 

Γ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ [για τις ειδικότητες κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ καταγράψτε την ονομασία του τίτλου σπουδών σας (στήλη α.), 
το βαθμό του τίτλου αυτού είτε στη στήλη β. είτε στη στήλη γ., ανάλογα με το αν ο βαθμός είναι σε μορφή δεκαδική (π.χ., 7,54) ή 
κλασματική (π.χ., 18 7/10), και το έτος κτήσης του (στήλη δ.)· για τις ειδικότητες κατηγορίας ΥΕ συμπληρώστε μόνο τη στήλη α. 
εφόσον απαιτείται συγκεκριμένος τίτλος σπουδών από την ανακοίνωση] 

α/α α. ονομασία τίτλου 

β. βαθμός τίτλου 
(σε δεκαδική μορφή) 

γ. βαθμός τίτλου 
(σε κλασματική μορφή) δ. έτος 

κτήσης 
ακέραιος δεκαδικός ακέραιος αριθμητ. παρονομ. 

1.        

2.        
 

Δ. ΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) ΠΡΟΣΟΝΤΑ  [συμπληρώστε μόνο εφόσον για την 
επιδιωκόμενη ή τις επιδιωκόμενες θέσεις απαιτούνται από την ανακοίνωση και άλλα προσόντα πέρα από τον τίτλο σπουδών (π.χ., άδεια 
άσκησης επαγγέλματος, γνώση ξένης γλώσσας, χειρισμός Η/Υ)] 

1. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  4. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  

2. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .  5. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  

3. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  6. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  
 

 

Ε. ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ [δηλώστε ποιες από τις θέσεις της ανακοίνωσης επιδιώκετε 
κατά σειρά προτίμησης (πεδίο α.) και καταγράψτε για καθεμία από τις προτιμήσεις σας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανακοίνωση, αν 
κατέχετε τα κύρια προσόντα επιλογής ή τυχόν επικουρικά και σε ποιο βαθμό επικουρίας (πεδίο β.) καθώς και πόσους μήνες εμπειρίας 
διαθέτετε (πεδίο γ.)] 

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 1η επιλογή 2η επιλογή 3η επιλογή 

α. Θέσης [αναγράψτε για κάθε προτίμησή σας  

την αντίστοιχη  θέση από την ανακοίνωση]    

β. Κύρια ή επικουρικά προσόντα [αναγράψτε 1 (αν κατέχετε τα 

κύρια προσόντα) ή Α ή Β ή Γ κτλ. (για τον αντίστοιχο βαθμό επικουρίας)]    

γ. Εμπειρία [αναγράψτε τον αριθμό μηνών εμπειρίας που διαθέτετε 

για καθεμία από τις προτιμήσεις σας]    

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 ΑΕΔΙΚ - ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  

ΣΤ. ΛΟΙΠΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ [συμπληρώστε με αριθμούς τα παρακάτω έξι πεδία (α. έως και στ.) εφόσον 
αποδεικνύετε κάποιο ή κάποια από τα αντίστοιχα κριτήρια, τα οποία μαζί με το κριτήριο του βαθμού του τίτλου σπουδών (βλ. Γ.β. ή/και 
Γ.γ.) και το κριτήριο της εμπειρίας (βλ. Ε.δ.) θα διαμορφώσουν τη συνολική σας βαθμολογία στον πίνακα κατάταξης· περαιτέρω 
επεξηγήσεις για τα βαθμολογούμενα κριτήρια (π.χ., με πόσες μονάδες βαθμολογείται καθένα από αυτά, ποιοι συνδυασμοί κριτηρίων δεν 
βαθμολογούνται αθροιστικά κ.ά.) περιέχονται στο Παράρτημα] 

 

α. Χρόνος ανεργίας 
  [αριθμ. μηνών] 

 

   

 

δ. Ανήλικα τέκνα 
  [αριθμ. ανήλικων τέκνων του υποψηφίου] 

 

  

 

 

 

β. Πολύτεκνος 
  [αριθμ. τέκνων του πολύτεκνου υποψηφίου] 

 

   

 

ε. Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας 
  [αριθμ. τέκνων του μονογονέα υποψηφίου] 

 

  

 

 

 

γ. Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας 
 [αριθμ. αδελφών του υποψηφίου μαζί με τον ίδιο] 

 

  

 

στ. Τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας 
  [αριθμ. αδελφών του υποψηφίου μαζί με τον ίδιο] 

 

  

 

 

 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

 
[αριθμήστε σε εμφανές σημείο καθένα από τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά και τα υπόλοιπα έγγραφα που επισυνάπτετε  

για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς σας και καταγράψτε τα εδώ, ακολουθώντας την ίδια σειρά αρίθμησης]  

1. .................................................................................... 

 

10. .....................................................................................  

2. .................................................................................... 11. .....................................................................................  

3. .................................................................................... 12. .....................................................................................  

4. .................................................................................... 13. .....................................................................................  

5. .................................................................................... 14. .....................................................................................  

6. .................................................................................... 
[συμπληρώνεται από το φορέα πρόσληψης] 

 

7. .................................................................................... 

 

 

8. ....................................................................................  

9. ....................................................................................  

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση-δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρ. 22 του 

Ν. 1599/1986, δηλαδή: «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη 

υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Επίσης εάν ο υπαίτιος αυτών των 

πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει 

άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών», δηλώνω ότι: 

1. Όλα τα στοιχεία της αίτησής μου είναι ακριβή και αληθή και κατέχω όλα τα απαιτούμενα προσόντα για κάθε 

επιδιωκόμενο κωδικό θέσης, όπως αυτά αναφέρονται στην ανακοίνωση και αναγράφονται στην παρούσα αίτηση. Σε 

περίπτωση ανακρίβειας γνωρίζω ότι θα έχω τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986. 

2.  Έχω δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι δεν έχω (με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου) 

κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο δεν μπορεί να επιλεγεί όποιος: α) έχει 

καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, 

εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος 

καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 

οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής· β) είναι υπόδικος και έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για 

κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε· γ) έχει, λόγω 

καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή· δ) τελεί υπό δικαστική 

συμπαράσταση. 

3.  Σε περίπτωση ύπαρξης του κωλύματος της παραπάνω παραγράφου και προκειμένου για θέσεις βοηθητικού ή 

ανειδίκευτου προσωπικού, εξαιρούμαι από το κώλυμα επειδή έχω εκτίσει την ποινή μου ή επειδή έχουν αρθεί τα μέτρα 

ασφαλείας που μου έχουν επιβληθεί ή επειδή έχω απολυθεί υπό όρους (άρθρ. 4 παρ. 6 Ν. 2207/1994).  
 

 Ημερομηνία:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ο/Η υποψήφι. . . .   

  

 Ονοματεπώνυμο: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  [υπογραφή]  
 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 
 

 

 

  

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟΣ(1): Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου (Α.Ε.ΔΙ.Κ)  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρ. 22 του 
Ν. 1599/1986 , δηλαδή: «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Επίσης εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων 
σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, 
τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών»,  
δηλώνω ότι: 
1. Έχω δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής καθ ότι δεν έχω κώλυμα κατά τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα, 
σύμφωνα με τα οποία δεν μπορεί να επιλεγεί όποιος:  
α) έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, 
εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' 
υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής·  
β) είναι υπόδικος και έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης 
περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε·  
γ) έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή·  
δ) τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση. πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις 
δύο αυτές καταστάσεις.  
ε) έχει απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της 
πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε 
υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.  
2. Έχω εκπληρώσει τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις ή Έχω απαλλαγεί νόμιμα από τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις  
3. Το ναυτικό μου φυλλάδιο είναι σε ισχύ.  
4. Δεν μου έχουν επιβληθεί πειθαρχικές κυρώσεις για παραβάσεις του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου.  
5.Αποδέχομαι όλους τους όρους της προκήρυξης.  
6. Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής μου, δεν κατείχα θέση τακτικού υπαλλήλου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. 
ή Ο.Τ.Α. α ́ ή β ́ βαθμίδας, κατόπιν διορισμού μου με τις διατάξεις του Ν. 2190/1994, ή κατείχα τέτοια θέση και έχει παρέλθει, 
κατά την ανωτέρω ημερομηνία, πενταετία από το διορισμό μου.  
7. Ολα τα στοιχεία που συμπλήρωση στη αίτηση συμμετοχής μου είναι αληθή, και θα τα προσκομίσω στην υπηρεσία όταν μου 
ζητηθούν.  

 
 

 Ημερ 
ομηνία: ...........................  
Ο – Η Δηλ.  
(Υπογραφή)  

 


