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                        Πειραιϊσ, 02 Μαρτύου 2016 

                                                  Αρ.Πρωτ.: 49 
            Προσ: 
                                     Ω ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ 
 
   ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ 
   ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΗ Η’ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΕΛΕΦΩΝ ΣΗ Ρ.Α.Λ. 
 

Η Ρυθμιςτικό Αρχό Λιμϋνων κατ΄ εφαρμογή α) του ϊρθρου 43 παρ.10 α. και β. του 

Ν.4150/2013 όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει και β) του Π.Δ. 19/24.2.2016 

προτύθεται να προβεύ ϊμεςα, προκειμϋνου να ςτελεχώςει οργανικϋσ μονϊδεσ τησ, ςε 

απόςπαςη ό διϊθεςη μονύμου ό με ςύμβαςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου αορύςτου 

χρόνου προςωπικού που υπηρετεύ ςτο ΤΝΑΝΠ, Λιμενικό ώμα και ςε νομικϊ 

πρόςωπα εποπτευόμενα από τον Τπουργό Ναυτιλύασ και Νηςιωτικόσ Πολιτικόσ, 

ςυμπεριλαμβανομϋνων των Οργανιςμών Λιμϋνων Α.Ε., ςύμφωνα με την κεύμενη 

νομοθεςύα. 

 

Α. Οι προσ πλόρωςη θϋςεισ κατανϋμονται κατϊ κλϊδο και ειδικότερα ωσ εξόσ: 

 

   (α) Ειδικό Επιςτημονικό Προςωπικό: 

Αα. Διεύθυνςη Παρακολούθηςησ και Ελϋγχου Αγορϊσ: Κατηγορύα ΠΕ 

Αβ.  Διεύθυνςη Διοικητικόσ και Οικονομικόσ Τποςτόριξησ: Κατηγορύα ΠΕ 

 

   (β) Διοικητικό Προςωπικό: 

- Κατηγορύα ΠΕ ειδικότητασ Διοικητικού-Οικονομικού, 

- Κατηγορύα ΣΕ ειδικότητασ Διοικητικού-Λογιςτικού, 

- Κατηγορύα ΔΕ ειδικότητασ Διοικητικού-Γραμματϋων, 

 

Β. Οι υποψόφιοι ςύμφωνα με το ϊρθρο 43 § 10 α. Ν. 4150/2013 όπωσ ιςχύει, 

πρϋπει να διαθϋτουν τα κατϊ περύπτωςη προβλεπόμενα προςόντα, ωσ εξόσ: 
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1. Οι θϋςεισ του Ειδικού Επιςτημονικού Προςωπικού καταλαμβϊνονται από 

υποψηφύουσ με πτυχύο ό δύπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματοσ τησ 

ημεδαπόσ ό ιςότιμο και αντύςτοιχο τησ αλλοδαπόσ ςτουσ κλϊδουσ των 

Ναυτιλιακών πουδών ό Μηχανικών ό Οικονομικών ό Μαθηματικών ό Νομικόσ ό 

Διούκηςησ Επιχειρόςεων ό Δημόςιασ Διούκηςησ ό Πολιτικών Επιςτημών και 

επαγγελματικό ό επιςτημονικό εξειδύκευςη ςτο αντικεύμενο τησ οργανικόσ 

Μονϊδασ που να αποδεικνύεται με τα εξόσ: 

α) διδακτορικό δύπλωμα ελληνικού Α.Ε.Ι. ό αναγνωριςμϋνου ιςότιμου τησ 

αλλοδαπόσ και αντύςτοιχη εμπειρύα τουλϊχιςτον ενόσ ϋτουσ μετϊ την απόκτηςη 

του διδακτορικού διπλώματοσ ό 

β) μεταπτυχιακό τύτλο ελληνικού Α.Ε.Ι. ό αναγνωριςμϋνου ιςότιμου τησ αλλοδαπόσ 

και αντύςτοιχη εμπειρύα τουλϊχιςτον δύο ετών μετϊ την απόκτηςη του 

μεταπτυχιακού τύτλου.  

2. Οι θϋςεισ του Διοικητικού προςωπικού καταλαμβϊνονται από υποψηφύουσ με 

ειδικότητα Διοικητικών Γραμματϋων ό Διοικητικού ό Διοικητικού - Οικονομικού ό 

Διοικητικού - Λογιςτικού ό Βοηθητικού προςωπικού.  

3. Για όλεσ τισ θϋςεισ Ειδικού Επιςτημονικού Προςωπικού και Διοικητικού 

Προςωπικού, πλην τησ θϋςεωσ κατηγορύασ ΤΕ, απαιτεύται η ϊριςτη γνώςη τησ 

ελληνικόσ και πολύ καλό γνώςη τησ αγγλικόσ ωσ και γνώςη χρόςησ προγραμμϊτων 

Η/Τ.  

4. Κατϊ τα λοιπϊ ιςχύουν οι διατϊξεισ για τον καθοριςμό των προςόντων 

διοριςμού ςε θϋςεισ φορϋων του Δημοςύου.  

 

Γ. Κατόπιν των ανωτϋρω, οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τισ προώποθϋςεισ 

μπορούν να υποβϊλουν ό να ταχυδρομόςουν ϊμεςα με απόδειξη ςτην Ρυθμιςτικό 

Αρχό Λιμϋνων, με κοινοπούηςη ςτην υπηρεςύα τουσ, τα εξόσ δικαιολογητικϊ: 

 

1. Αύτηςη προσ την Ρυθμιςτικό Αρχό Λιμϋνων, από την οπούα να προκύπτει η θϋςη 

την οπούα ενδιαφϋρεται να πληρώςει ο υποψόφιοσ. 

2. Αναλυτικό βιογραφικό ςημεύωμα. 

3. Υωτοαντύγραφο αςτυνομικόσ ταυτότητασ. 

4. Υωτοαντύγραφα τύτλων ςπουδών και βεβαιώςεισ από όπου να προκύπτουν τα 

κατϊ περύπτωςη προςόντα. 
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5. Πιςτοποιητικό Τπηρεςιακών μεταβολών τησ Τπηρεςύασ τουσ από το οπούο να 

προκύπτουν τα ϋτη υπηρεςύασ, ο βαθμόσ τουσ ςτην ιεραρχύα, καθώσ και τυχόν 

ηθικϋσ αμοιβϋσ ό ςτοιχεύα τησ πειθαρχικόσ τουσ κατϊςταςησ. 

 

Για περιςςότερεσ πληροφορύεσ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται ςτο 

τηλϋφωνο 213 137 1966 και 213 137 1888 καθημερινϊ και ώρεσ 09:00 – 14:00. 

 

 

Ο Πρόεδροσ τησ Ρ.Α.Λ. 
 
 
 

Καθ. Κ. Ι. Μουτζούρησ  
                                      
 

          

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:  

1.   ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΝΣΙΚΤΡΩΝ 

2.   ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΖΑΚΤΝΘΟΤ 

3.   ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑ 

4.   ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΛΕΒΟΤ 

5.   ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΜΕΗΝΙΑ 

6.   ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΠΙΕΡΙΑ 

7.   ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΙΚΑΡΙΑ 

8.   ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΤΡΟΤ  

9.   ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΥΘΙΩΣΙΔΑ 

10. ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΥΩΚΙΔΑ 

11. ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΦΑΝΙΩΝ 
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