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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων 

εκπαιδευτικών στο Ιδιωτικό ΕΠΑΛ «Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών 

Σπουδών - Tsakos Enhanced Education Nautical School (TEENS)», με έναρξη 

το σχολικό έτος 2019-20 

 
 

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 

«ΤΣΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» 

 

 
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

 

 
Ενδιαφερόμενους Εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ90(ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Ε.Ν.) και 

ΠΕ82(ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ) με προτεραιότητα στον κλάδο ΠΕ1831(ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ν.) να 

υποβάλουν αίτηση για πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ., α. 30, παρ. 2, Ν 682/1977), ως καθηγητές προκειμένου να καλύψουν 

αντίστοιχες λειτουργικές ανάγκες του Ιδιωτικού ΕΠΑΛ «Τσάκος Ελληνικά 

Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών - Tsakos Enhanced Education Nautical 

School (TEENS) με έναρξη το σχολικό έτος 2019-20. 
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 Υ Π Ο Β Ο Λ Η Α Ι Τ Η Σ Ε Ω Ν 
 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΄ : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
 
Ενότητα 1. Έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης (γενικά) 

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ90 και ΠΕ82 
(και ΠΕ1831) 

 
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

 
Η Αίτηση υποβάλλεται στην ιστοσελίδα του Εκπαιδευτηρίου ή στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση info@teenschool.gr µε την ένδειξη «Αίτηση πρόσληψης για τον 
εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ…..» συμπληρώνοντας αντίστοιχα τον κλάδο του κάθε 
ενδιαφερομένου/ης, από την ημερομηνία δημοσίευσης έως και 15/7/2019. Η Αίτηση 
είναι απαραίτητο να συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε 
ηλεκτρονική μορφή, όπως αυτά περιγράφονται στο Κεφάλαιο Γ ΄ της παρούσας. 

 

Μετά την διαδικασία επιλογής, οι επιτυχόντες/ούσες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς στην διεύθυνση 
Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών, Αεροπόρου Χρ. 
Ροδοκανάκη 38, TK 82100, Χίος, τηλέφωνο πληροφοριών 22710 85010. 

 
 
 

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 

Στην επιλογή θα ακολουθηθεί η κάτωθι διαδικασία: 

1. Μετά το πέρας μίας εβδομάδας από την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, θα 

πραγματοποιηθεί εξέταση των αιτήσεων και προεπιλογή των υποψηφίων. 

2. Μετά τη διαδικασία προεπιλογής θα ακολουθήσουν, κατόπιν προσκλήσεως, 

συνεντεύξεις και μικροδιδασκαλίες των υποψηφίων και επιλογή των 

επικρατέστερων. 

3. Μετά την διαδικασία επιλογής, θα ειδοποιηθούν οι επιτυχόντες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΄ : ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

 Ενότητα 1. ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Αίτηση 

2. Βιογραφικό σημείωμα 
 

3. Βεβαίωση εγγραφής στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών του 

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

4. Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο 
 

5. Φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου τίτλου σπουδών, στο οποίο θα 

αναγράφεται η ημεροχρονολογία και ο βαθμός κτήσης του πτυχίου 

6. Αποδεικτικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, εφ’ όσον υπάρχει 

 
7. Αποδεικτικά Προϋπηρεσίας σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Σχολείο 

 

8. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄) στην οποία θα δηλώνονται : 

 
 

α) Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων του υποψηφίου ή η νόμιμη 

απαλλαγή του από αυτές. 

β) Η μη άσκηση εις βάρος του/της υποψηφίου/ιας ποινικής δίωξης για 

οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για οποιοδήποτε 

έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και η μη 

παραπομπή σε δίκη ή καταδίκη για τέτοιο έγκλημα. 

 
 Ενότητα 2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
 

Οι υποψήφιοι/ες οφείλουν να υποβάλουν, συμπληρωματικά εφόσον τα διαθέτουν , 

τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

1. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Σχολική Ψυχολογία, 

2. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό 

προσανατολισμό, 

3. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο του κλάδου ή της 

ειδικότητας, 

4. Πιστοποιητικό ειδίκευσης του Σ.Υ.Π./ ΠΕΣΥΠ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

5. Πιστοποιητικό ειδικού προγράμματος επιμόρφωσης στη Συμβουλευτική και στον 

Επαγγελματικό προσανατολισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων. 


