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                                                                                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                              
                                                                                                                         ΑΔΑ:  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛIΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                            Πειραιάς,    05/05/ 2017 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                              Αριθ. Πρωτ.: 2901.1/32474/2017   
ΤΜΗΜΑ 1Ο                            

Δ/νση             :  Πύλη Ε2                                                                           
                          Κεντρικός Λιμένας Πειραιά                               
Ταχ. Κώδικας : 185 10 Πειραιάς      
TELEFAX         : 2131371290                                                
Πληροφορίες :ΣΙΑΦΛΙΑΚΗ Π.  
Τηλέφωνο      : 2131374370  
  
                                                                                                                                              
ΘΕΜΑ: «Ανάκληση της υπ’ αριθμ.5121.01/12/07/03-08-2007  απόφασης του Υπουργού 
Εμπορικής Ναυτιλίας κατά το μέρος που αφορά την προκήρυξη πλήρωσης κενών οργανικών 
θέσεων Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (συν. 3).  Ματαίωση κάθε  εκκρεμούς σχετικής  
διαδικασίας.»                                                                           

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ  
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛIΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

  
    
 
    Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:  
α) του  άρθρου 12 του ν. 2638/98 «Οργάνωση και λειτουργία. της ναυτικής εκπαίδευσης, μισθολογικές 
ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ204 A’), όπως αντικαταστάθηκαν  με το 
άρθρο  6 του ν. 3450/2006 «Αναβάθμιση και αναδιάρθρωση της ναυτικής εκπαίδευσης και  άλλες 
διατάξεις»  (ΦΕΚ 64 Α’). 
β) των άρθρων 14 και 24  του ν. 2190/1994  «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και 
ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α΄). 
γ) του άρθρου 20 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄ 45). 
δ) της παρ. 5 του άρθρου 95 του ισχύοντος Συντάγματος, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του ν. 3068/2002 
«Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις…. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 274 Α΄), τις 
παραγράφους  4 και 5 του άρθρου 50 του π.δ 18/1989 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο 
της Επικρατείας» (ΦΕΚ Α΄ 8) και της παραγράφου 1 του άρθρου  4 του ν.702/1977 « Περί υπαγωγής 
υποθέσεων εις τα διοικητικά δικαστήρια….»(ΦΕΚ Α' 268).  
ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής  οικονομίας − Επείγοντα 
μέτρα για την  αντιμετώπιση  της δημοσιονομικής κρίσης» (Φ.Ε.Κ. 40 Α΄). 
στ)  του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και   πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο  «Πρόγραμμα Διαύγεια» και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α΄). 
ζ)   του π.δ.  103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (ΦΕΚ 170 Α΄).  
η) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων …. και  Τουρισμού.» (ΦΕΚ 114 Α΄). 
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2. Την υπ’ αριθ. 14311.1/60/99/29-09-1999 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και Εμπορικής Ναυτιλίας «Διαδικασία προκήρυξης και πλήρωσης με επιλογή ή  
μετάκληση οργανικών θέσεων ΕΠ των  ΑΕΝ» (ΦΕΚ  1912  Β’). 
 3. Την υπ’ αριθμ. 5121.01/12/07/03-08-2007 προκήρυξη του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, 
"Πλήρωση τριάντα πέντε (35) κενών οργανικών θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ) των 
Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ),Ασπροπύργου , Μακεδονίας, Κρήτης Χίου, Ιονίων Νήσων, 
Ύδρας, Ηπείρου, Κύμης, Σύρου και Οινουσσών", μεταξύ των οποίων και τρεις θέσεις ΕΔΙΠ με 
ειδικότητα φυσικής αγωγής, από μια στις Σχολές Πλοιάρχων των ΑΕΝ Ασπροπύργου, Μακεδονίας 
και Κρήτης (παρ. Β4). 
4. Την υπ’ αριθμ. 5121.01/02/2009/04-03-2009 κοινή  απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής "Συγκρότηση 
Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση , με επιλογή, κενών οργανικών θέσεων μελών Ειδικού 
Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) των ΑΕΝ" (ΦΕΚ  106 ΥΟΔΔ ). 
5.Τα από 30-03-2009, 1-4-2009, 2-4-2009, 3-4-2009, 6-4-2009,  8-4-2009 και15-10-2009  πρακτικά 
του Εκλεκτορικού Σώματος που προέβη στην αξιολόγηση των υποψηφίων μελών ΕΔΙΠ . 
6. Τις υπ’ αριθμ. 2605/2013  και 1607/2015 αποφάσεις  του Διοικητικού Εφετείου 
Πειραιά/Τμήματος Α΄2 Ακυρωτικό , με τις οποίες ακυρώθηκαν τα ως άνω πρακτικά και  η 
αξιολόγηση των υποψηφίων και αναπέμφθηκε η υπόθεση στη Διοίκηση για νέα νόμιμη κρίση. 
7.Τα από 9-6-2016, 16-6-2016, 22-6-2016, 21-9-2016, 27-9-2016 και 22-11-2016, πρακτικά του 
Εκλεκτορικού Σώματος, με τα οποία διενεργήθηκε νέα αξιολόγηση, σε συμμόρφωση με την 
αριθμ. 2605/2013   ακυρωτική απόφαση. 
8. Τον περιορισμό των προσλήψεων που επιβλήθηκε ως μέτρο αντιμετώπισης της 
δημοσιονομικής κρίσης με το άρθρο 11  του  ν. 3833/2010, αρχικά  για τα έτη 2011 και 2012 και 
ήδη, κατόπιν σχετικών τροποποιήσεων του άρθρου αυτού, και για τα επόμενα έτη μέχρι και το 
2018 και την, ως εκ τούτου, σοβαρή ανάγκη επαναξιολόγησης των υπηρεσιακών αναγκών που 
επιβάλλεται να καλυφθούν κατά προτεραιότητα  εντός των επιτρεπόμενων ορίων. 
9. Τη μείωση των οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού των ΑΕΝ με το νέο Οργανισμό 
του Υπουργείου (π.δ 103/2014) σε εβδομήντα τέσσερις (74) από 212 που προβλεπόταν στο 
άρθρο 13 του ν. 3450/2006, με  αποτέλεσμα την αδυναμία πρόσληψης μόνιμου εκπαιδευτικού 
προσωπικού ναυτικών ειδικοτήτων και γενικών /τεχνικών ειδικοτήτων και τη δυσχερή διεξαγωγή 
του εκπαιδευτικού έργου στις ΑΕΝ.  
10. Τα υπ’ αριθμ. 5120/02/20-01-2014 και 2231.2-10/108158/21-12-2016  έγγραφα της αρμόδιας 
υπηρεσίας ΥΝΑΝΠ (Διεύθυνση  Εκπαίδευσης Ναυτικών /ΔΕΚΝ), σύμφωνα με τα οποία, από το 
ακαδημαϊκό έτος 1998-1999 στα ωρολόγια/αναλυτικά προγράμματα διδασκαλίας που 
εφαρμόζονται στις ΑΕΝ δεν συμπεριλαμβάνεται το μάθημα της "Γυμναστικής", γεγονός που  
καθιστά μη αναγκαία την πρόσληψη Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ/ φυσικής αγωγής). 
11. Το αριθμ.  2901.31/716/2017/4-1-2017 έγγραφο ΥΝΑΝΠ/ΔΔΥ 
12. Την υπ’ αριθμ. 54/1-3-2017 Γνωμοδότηση του Δ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβούλιου του 
Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή  την   31 /03 /2017 από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής. 
13. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα  η πλήρωση του συνόλου των θέσεων ΕΔΙΠ / φυσικής αγωγής 
που προκηρύχθηκαν  παραμένει εκκρεμής και δεν έχει εκδοθεί Υπουργική απόφαση πρόσληψης 
επιλεγέντος υποψηφίου. 
14. Επειδή η ως άνω υπό στοιχείο α/α 3 προκήρυξη στερείται ουσιώδους τύπου της διαδικασίας 
εκδόσεώς της κατά το μέρος που είναι εκκρεμής και δεν είναι νόμιμη, ταυτοχρόνως η αξιολόγηση 
των υπηρεσιακών αναγκών για την κάλυψη των οποίων αυτή εκδόθηκε, αλλά και των 
υφισταμένων υπηρεσιακών αναγκών και των δυνατοτήτων καλύψεώς τους επιβάλλει την 
πρόσληψη μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού ναυτικών ειδικοτήτων και γενικών /τεχνικών 
ειδικοτήτων και όχι μελών ΕΔΙΠ/ φυσικής αγωγής. 
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Αποφασίζουμε  
 
 

1. Την ανάκληση  της  υπ’ αριθμ. 5121.01/12/03-08-2007 Προκήρυξης του Υπουργείου Εμπορικής 
Ναυτιλίας, κατά το μέρος που παραμένει εκκρεμής και αφορά την πλήρωση  κενών   οργανικών   
θέσεων Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ/ φυσικής αγωγής) , στις ΑΕΝ/Ασπροπύργου, 
Μακεδονίας και  Κρήτης, συνολικά τριών  (03)  και τη ματαίωση κάθε εκκρεμούς διαδικασίας 
πλήρωσης αυτών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο προοίμιο  της παρούσας σκεπτικό.  

 
2.  Η παρούσα Απόφαση να  δημοσιευθεί   περιληπτικά από μια φορά σε δύο ημερήσιες 
εφημερίδες των Αθηνών και μια εφημερίδα της έδρας της ΑΕΝ, στην οποία προκηρυσσόταν  η 
πλήρωση θέσεων. Η δαπάνη της δημοσίευσης στις ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών βαρύνει 
τον Τακτικό Προϋπολογισμό και για τις δημοσιεύσεις στις εφημερίδες έδρας ΑΕΝ στην οποία 
προκηρυσσόταν  η πλήρωση θέσεων, την οικεία πάγια προκαταβολή Κεφαλαίου Ναυτικής 
Εκπαίδευσης (ΚΝΕ) κάθε ΑΕΝ. Αντίγραφο της παρούσης  αποστέλλεται στην  ΠΝΟ,  προκειμένου 
να την  αναρτήσει  και να ενημερώσει τα ναυτεργατικά σωματεία στα οποία αφορά . Επίσης 
αντίγραφο αποστέλλεται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων προκειμένου να 
μεριμνήσει για την κοινοποίησή της στα συναφή Τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ. 
Ολόκληρη η Απόφαση θα τοιχοκολληθεί στο Κεντρικό Κτίριο του ΥΝΑΝΠ. Το Υπουργείο  θα 
εκδώσει δελτίο Τύπου , με το οποίο θα ανακοινώσει την ανάκληση  της σχετικής  Προκήρυξης ,  
καθώς και τη ματαίωση της διαδικασίας πλήρωσης των τριών (03) κενών οργανικών θέσεων 
Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ/ φυσικής αγωγής), ταυτόχρονα με τη δημοσίευσης της 
περίληψης στον ημερήσιο τύπο και θα μεριμνήσει για την καταχώρηση ολόκληρης της απόφασης  
στην ιστοσελίδα του «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του Υπουργείου (Αναζήτηση: Ανά είδος απόφασης/ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση  www.yen.gr. 

                                                                                                                 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 

 
                                                                                         ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ 

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
1. Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων 

Δ/νση Διοικητικού-Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης 
 (anotati1@minedu.gov.gr) 

2.  AEN/Ασπροπύργου, Μακεδονίας, Κρήτης.  
ΙΙ.ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  
1. ΠΝΟ ( gram@pno.gr 
ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
1. Γρ. κ. Υπουργού 
2. Γρ.κ. Γ.Γ 
3.  ΔΕΚΝ - ΔΙΠΡΟΠ 
4. ΔΗΔΕΠ Β’ - ΔΔΥ Β’  

(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου) 
5. Γραφ. ΜΜΕ&Δημοσίων Σχέσεων 

(με συνημμένη περίληψη της Απόφασης , παρακαλούμενο για την έκδοση δελτίου τύπου) 
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