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ΘEMA :

Κατάταξη Επαγγελματιών Οπλιτών στο Πολεμικό Ναυτικό

ΣΧΕΤ :

α.
β.

γ.

δ.

ε.

στ.
ζ.
1.

Ν.2936/01 «Επαγγελματίες Οπλίτες και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ
166/25-7-01 τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3036/02, (ΦΕΚ
171/23-7-02 τ.Α’) και Ν. 3648/08 (ΦΕΚ 38/29-2-08, τ.Α΄).
Ν.3488/2006 «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών
και γυναικών όσον αφορά στην πρόσβαση στην απασχόληση,
στην επαγγελματική εκπαίδευση και ανέλιξη, στους όρους και στις
συνθήκες εργασίες και άλλες συναφείς διατάξεις (ΦΕΚ 191/11-92006, τ.Α΄).
ΠΔ 292/2001 «Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής
υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών», (ΦΕΚ 204/14-09-01 τ. Α’),
όπως τροποποιήθηκε με τα ΠΔ 6/2003, (ΦΕΚ 5/15-1-03 τ.Α΄) και
το ΠΔ 65/2005 (ΦΕΚ 100/27-4-05 τ. Α΄).
ΠΔ 133/2002 «Για την κρίση σωματικής ικανότητας των
στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις
καθώς και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά» (ΦΕΚ 109/17-502 τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 53/2003, (ΦΕΚ 59/7-3-03
τ.Α΄).
Φ.400/11/08/Σ.15246/23-6-08, Αποφ. ΥΕΘΑ, «Καθορισμός
επιπέδου γραμματικών γνώσεων κατά Ειδικότητες - Τέχνες των
Επαγγελματιών Οπλιτών του Πολεμικού Ναυτικού», (ΦΕΚ
1194/27-6-2008 τ. Β΄).
Φ.400/10/09/Σ.15254/20-8-2009
Κοινή
Αποφ.
Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών - Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ 1786/27-809 τΒ’).
Πρακτικό υπ΄αριθμ. 54/9-10-08 ΑΝΣ / ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ .
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω σχετικά
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

την κατάταξη στο Πολεμικό Ναυτικό επτακοσίων (700) Επαγγελματιών Οπλιτών
(ΕΠ.ΟΠ.) (Ανδρών – Γυναικών), για τις ειδικότητες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ «Α»,
όπου αναγράφονται ο αριθμός των θέσεων ανά ειδικότητα, καθώς επίσης και οι
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τελικά και θα καταταγούν, θα τοποθετηθούν σε Πολεμικά Πλοία και Μονάδες Υπηρεσίες του Πολεμικού Ναυτικού, που διαθέτουν σύγχρονα οπλικά συστήματα και
χρησιμοποιούν υλικά και μέσα υψηλής τεχνολογίας.
2.
Ο όρος “υποψήφιος” και οι προσδιοριστικοί όροι προς
αυτόν, αναφέρεται σε άνδρες και γυναίκες.
3.
Οι υποψήφιοι ΕΠΟΠ δύνανται να δηλώσουν επιθυμία
εκπαιδεύσεως στη ΔΥΚ και εφόσον επιλεγούν και διέλθουν επιτυχώς το Σχολείο
Βασικής Εκπαιδεύσεως ΥΚτ (6μηνης διάρκειας) δύνανται να σταδιοδρομίσουν στη
ΔΥΚ.
4.
Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών έχουν Έλληνες πολίτες
(άνδρες – γυναίκες), που έχουν τα προσόντα της παραγράφου 6 της παρούσας,
ανεξάρτητα αν έχουν εκπληρώσει ή όχι τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή
υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις.
5.
Δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλουν δικαιολογητικά πρώην
Υπαξιωματικοί που ενώ υπηρετούσαν στις Ένοπλες Δυνάμεις ως μόνιμοι ή
Εθελοντές ή Εθελοντές Πενταετούς Υποχρέωσης (ΕΠΥ) ή Επαγγελματίες Οπλίτες
(ΕΠ.ΟΠ), παραιτήθηκαν ή απολύθηκαν για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και όσοι
εκπλήρωσαν άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική - κοινωνική υπηρεσία, σύμφωνα
με τις διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας.
6.

Προσόντα υποψηφίων για κατάταξη:
α.

Οι υποψήφιοι ΕΠ.ΟΠ. πρέπει:
(1)

Να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια.

(2)
Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
τους και να μην έχουν υπερβεί το 28ο έτος κατά το έτος κατάταξής τους στις Ένοπλες
Δυνάμεις (γεννηθέντες από 1-1-1983 μέχρι 31-12-1991).
(3)
Να είναι ικανοί κατηγορίας πρώτης (Ι/1) ή
δεύτερης (Ι/2), σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την εξέταση της σωματικής
ικανότητας των στρατευσίμων.
(4)
Να έχουν κατά περίπτωση τις γραμματικές
γνώσεις που καθορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» κατά ειδικότητα. (Έναν
τουλάχιστον από τους απαιτούμενους τίτλους του Παραρτήματος «Α», για κάθε
ειδικότητα, ενώ θα προσμετράται μόνο ο ανωτέρου επιπέδου τίτλος που κατατίθεται
και που προβλέπεται στο υπόψη παράρτημα).
(5)
εξήντα πέντε εκατοστά (1,65 μ.)

Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον ένα μέτρο και

(6)
Να μην έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για
κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην
υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, ψευδορκία, ψευδή ανώμοτη
κατάθεση, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, ψευδή καταμήνυση,
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για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή της νομοθεσίας περί ναρκωτικών,
λαθρεμπορίας, όπλων, πυρομαχικών και τυχερών παιχνιδιών.
(7)
Να μην έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα για
κακούργημα ή οποιοδήποτε πλημμέλημα της προηγούμενης υποπαραγράφου, έστω
και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.
(8)
Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους
δικαιώματα με αμετάκλητη απόφαση.
(9)
Να μην έχουν εκπέσει ή υποβιβασθεί του
βαθμού τους οι εκπληρώσαντες τις νόμιμες στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
(10)
Να έχουν όσοι ήδη υπηρετούν θετική εισήγηση
για κατάταξη από τον τελευταίο Διοικητή ή Διευθυντή τους.
β.
Τα παραπάνω απαιτούμενα προσόντα, με την επιφύλαξη
της διάταξης της παραγράφου 5α(2) της παρούσας, πρέπει να συντρέχουν κατά το
χρόνο της προκήρυξης των θέσεων Επαγγελματιών Οπλιτών και κατά το χρόνο της
κατάταξής τους, τα δε κωλύματα συμμετοχής πρέπει να μην υπάρχουν κατά το
χρόνο της κατάταξής τους.
7.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

Οι ενδιαφερόμενοι, που διαθέτουν τα παραπάνω προσόντα και
επιθυμούν τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, πρέπει να υποβάλουν , πλήρη σειρά
δικαιολογητικών, που αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β».
8.

Υποβολή Δικαιολογητικών.

α.
Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα,
η
πρέπει να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους μέχρι και την 5 Οκτωβρίου 2009
[καταληκτική ημερομηνία κατάθεσής τους στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ)]
ως εξής:
(1)
Οι ιδιώτες με συστημένη-express επιστολή
στη Διοίκηση Ναυτικής Εκπαιδεύσεως (ΔΝΕ), στη διεύθυνση :
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ (ΔΝΕ)
Τ.Κ. 124 00 ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ - ΑΤΤΙΚΗ
(Για το διαγωνισμό ΕΠ.ΟΠ. 2010)
(2)
Οι υπηρετούντες οπλίτες στη Μονάδα τους, η
οποία ελέγχει τη συμπλήρωση των δικαιολογητικών του υποψηφίου και μαζί με τη
εισήγηση του τελευταίου Διοικητή ή Διευθυντή (Υπόδειγμα 3) τα υποβάλλει (με
απόδειξη), μέχρι την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης, απευθείας στη ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ (ΔΝΕ), ώστε αυτά να περιέλθουν έγκαιρα σ’ αυτήν.
(3)
Επί των διαβιβαστικών και των φακέλων
αποστολής των δικαιολογητικών από τις Μονάδες, πρέπει να αναγράφεται η εξής
ένδειξη: Προς «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ (ΔΝΕ) Σκαραμαγκά/
Επιτροπή Ελέγχου Δικαιολογητικών ΕΠ.ΟΠ. 2010».
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Οι υποψήφοι πρέπει να φροντίσουν, ώστε τα
δικαιολογητικά τους να αντιστοιχούν στις ειδικότητες που δηλώνουν και να
είναι πλήρη και επικυρωμένα (όπου προβλέπεται), γιατί σε διαφορετική
περίπτωση θα αποκλείονται από τις επιλογικές διαδικασίες, χωρίς περαιτέρω
αλληλογραφία για τη συμπλήρωσή τους. Επίσης θα αποκλείονται από τις
επιλογικές διαδικασίες και όσοι δεν δηλώνουν ειδικότητα στην αίτησηυπεύθυνη δήλωση ή δηλώνουν περισσότερες από δύο (2) ειδικότητες ή
υποβάλλουν περισσότερες από μία (1) αιτήσεις-υπεύθυμες δηλώσεις. Για
λόγους ομοιομορφίας και ασφάλειας των δικαιολογητικών συνιστάται η
τοποθέτηση τους σε πλαστικό διαφανή φάκελο με έλασμα και με τη σειρά που
αναγράφονται στην αίτηση.
9.

Υποχρεώσεις Μονάδων:

α. Να χορηγούν με βάση την παρούσα, Φύλλο Πορείας (ΦΠ) ή
Φύλλο Μεταβάσεως (ΦΜ) στους υπηρετούντες υποψήφιους, προκειμένου να
παρουσιαστούν για συνέντευξη, υγειονομική-ψυχοτεχνική εξέταση και αθλητικές
δοκιμασίες αφού πρώτα επιβεβαιώσουν τηλεφωνικά μέσω της Διοίκησης Ναυτικής
Εκπαίδευσης (τηλ 210.5531127) ή μέσω της ιστοσελίδας του Πολεμικού Ναυτικού
στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.hellenicnavy.gr ότι ο υποψήφιος έχει
συμπεριληφθεί στον πίνακα καταλλήλων και δικαιούται συμμετοχής στις παραπέρα
επιλογικές διαδικασίες.
β.
Εφόσον οι ημερομηνίες παρουσίασης στις επιτροπές
συμπίπτουν με την απόλυση του υποψήφιου ΕΠ.ΟΠ, να τακτοποιείται διαχειριστικά
πριν από την αναχώρησή του και το Ειδικό Φύλλο Πορείας (ΕΦΠ) να αποστέλεται
μέσω της Αστυνομικής Αρχής του τόπου διαμονής του.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
10.

Συγκρότηση Επιτροπών.

Για την επιλογή των υποψηφίων, η Διεύθυνση ΓΕΝ/Β3 με διαταγή
του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (Α/ΓΕΝ), συστήνει το Συμβούλιο
Επιλογής ΕΠ.ΟΠ., το οποίο συντονίζει τις παρακάτω επιτροπές που συγκροτούνται
με μέριμνα της ΔΝΕ:
α.

Επιτροπή Ελέγχου Δικαιολογητικών.

β.

Επιτροπή Συνέντευξης Υποψηφίων.

γ.

Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων.

δ.

Επιτροπή Ψυχοτεχνικών Εξετάσεων.

ε.

Επιτροπή Αθλητικών Δοκιμασιών.
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Έλεγχος Δικαιολογητικών.

α.
Κατά την παραλαβή των αιτήσεων, η Επιτροπή Ελέγχου
Δικαιολογητικών εξακριβώνει εάν με βάση τα αναγραφόμενα στις αιτήσεις στοιχεία
στρατιωτικής υπηρεσίας οι υποψήφιοι πρέπει να μοριοδοτηθούν σύμφωνα με τις
παραγράφους β, στ, ζ, ι και ια του Παραρτήματος «Γ» της παρούσας. Σε καταφατική
περίπτωση η Επιτροπή αναζητά, υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα, Αντίγραφο Φύλλο
Μητρώου (ΑΦΜ) από τα αρμόδια Στρατολογικά Γραφεία (ΣΓ). Τα ως άνω
πιστοποιητικά, όταν θα λαμβάνονται από τα ΣΓ, να επισυνάπτονται με μέριμνα της
Επιτροπής, στα υπόλοιπα δικαιολογητικά των υποψήφιων.
β.
Για τον έλεγχο της πληρότητας και ορθότητας των
δικαιολογητικών, η Επιτροπή ελέγχει τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά ως προς τα
προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 2 του Ν.2936/01 και
στην προκήρυξη, και μέχρι 20 Οκτωβρίου 2009 καταρτίζει :
(1)
Πίνακα κατ’ απόλυτη αλφαβητική σειρά, με τα
ονόματα των υποψηφίων των οποίων τα δικαιολογητικά κρίθηκαν πλήρη και ορθά
συμπληρωμένα και δικαιούνται συμμετοχής στις παραπέρα επιλογικές διαδικασίες
(πίνακας Ι).
(2)
Πίνακα κατ’ απόλυτη αλφαβητική σειρά, με τα
ονόματα των υποψηφίων των οποίων τα δικαιολογητικά κρίθηκαν ελλιπή και μη
ορθά συμπληρωμένα και αποκλείονται της συμμετοχής τους στις παραπέρα
επιλογικές διαδικασίες, με σύντομο αιτιολογικό του αποκλεισμού τους (πίνακας ΙΙ).
γ.
Ο παραπάνω πίνακας Ι (υποψήφιοι των οποίων τα
δικαιολογητικά κρίθηκαν πλήρη και ορθά συμπληρωμένα), κοινοποιείται στα Γραφεία
Ενημερώσεως Κοινού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (Αθήνα , Σόλωνος 34 - Τηλ.
210.3630742 και 210.3630247 και Θεσσαλονίκη, Βασ. Γεωργίου 1 - Τηλ.
2310.893238 και 2310.893378), καθώς και στην ιστοσελίδα του Πολεμικού Ναυτικού
(Π.Ν), στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.hellenicnavy.gr, για ενημέρωση των
υποψηφίων με δική τους ευθύνη.
δ.
Η Επιτροπή Ελέγχου Δικαιολογητικών παραδίδει αμέσως
στην Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων τους πίνακες Ι και ΙΙ, τα δικαιολογητικά των
υποψηφίων που αναγράφονται στον πίνακα Ι (πλήρη και ορθά συμπληρωμένα) για
τη βαθμολόγησή τους, καθώς και αντίγραφο του πίνακα Ι στην Επιτροπή
Συνέντευξης Υποψηφίων.
ε.
Όσοι απορριφθούν ή δεν καταταγούν, μπορούν με αίτησή
τους στη Διοίκηση Ναυτικής Εκπαιδεύσεως (Σκαραμαγκά), να παραλάβουν τα
δικαιολογητικά τους μέχρι 14 Ιουνίου 2010, γιατί ύστερα θα καταστραφούν.

12.

Συνέντευξη Υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι, των οποίων τα δικαιολογητικά κρίθηκαν πλήρη και
ορθά συμπληρωμένα και δικαιούνται συμμετοχής στις παραπέρα
επιλογικές
διαδικασίες (πίνακας Ι), καλούνται να παρουσιασθούν στην Επιτροπή Συνέντευξης
Υποψηφίων, για την αξιολόγηση και τη βαθμολόγηση της εν γένει προσωπικότητάς
τους και της δυνατότητάς τους να ανταποκριθούν στην άσκηση των καθηκόντων, με
τα οποία συνδέεται άμεσα η θέση που πρόκειται να καταλάβουν ως ΕΠ.ΟΠ.
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Ως ημερομηνία έναρξης διεξαγωγής της διαδικασίας της
συνέντευξης ορίζεται η 26η Οκτωβρίου 2009.
β. Οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται με δική τους ευθύνη για την
ημέρα, ώρα και τόπο συνέντευξης, από τα Γραφεία Ενημερώσεως Κοινού του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (Αθήνα, Σόλωνος 34 - Τηλ. 210.3630742 και
210.3630247 και Θεσσαλονίκη, Βασ. Γεωργίου 1 - Τηλ. 2310.893238 και
2310.893378), καθώς και από την ιστοσελίδα του Πολεμικού Ναυτικού (Π.Ν), στην
ηλεκτρονική διεύθυνση www.hellenicnavy.gr. Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή
τους στην Επιτροπή Συνέντευξης Υποψηφίων, να φέρουν απαραίτητα μαζί τους,
προκειμένου να γίνονται δεκτοί για συνέντευξη, το δελτίο της αστυνομικής ή
στρατιωτικής τους ταυτότητας ή διαβατήριο ή βεβαίωση αστυνομικής αρχής με
επικολλημένη φωτογραφία στην οποία να αναγράφεται ότι έχουν καταθέσει
δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
γ.
Η μη προσέλευση για συνέντευξη, στη συγκεκριμένη επιτροπή
την ημέρα και ώρα που ορίζονται για κάθε υποψήφιο, θα συνεπάγεται τον
αποκλεισμό του από τις παραπέρα διαδικασίες.
δ.

Η Επιτροπή Συνέντευξης :

(1)
Καθορίζει τον τρόπο και τις διαδικασίες για την
διεξαγωγή της συνέντευξης και συμπληρώνει στον πίνακα Ι, (υποψήφιοι των
οποίων τα
δικαιολογητικά κρίθηκαν πλήρη και ορθά συμπληρωμένα) την
ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα κληθούν , για την προαναφερόνενη συνέντευξη.
Ο Πίνακας αυτός υποβάλλεται σε ΔΝΕ/ΔΚΒ, και στον Πρόεδρο του Συμβουλίου
Επιλογής, αντίγραφο δε, κοινοποιείται, στα Γραφεία Ενημερώσεως Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας (Αθηνών και Θεσσαλονίκης), καθώς και στην ιστοσελίδα του
Πολεμικού Ναυτικού (Π.Ν), στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.hellenicnavy.gr,
προκειμένου οι υποψήφιοι να ενημερώνονται με δική τους ευθύνη .
(2)
Αξιολογεί και βαθμολογεί (μέχρι 200 μονάδες) την
εμφάνιση, την παράσταση, την ικανότητα αντίληψης, τις γνώσεις και τις δεξιότητες
που είναι συναφείς με την ειδικότητα και το στρατιωτικό επάγγελμα, την ικανότητα
προσαρμογής στο στρατιωτικό περιβάλλον και καταρτίζει πρακτικό αιτιολογώντας
την κρίση της.
(3)
Κοινοποιεί στον Πρόεδρο του Συμβουλίου Επιλογής
και στην Επιτροπή Επιλογής τα ονόματα των υποψηφίων που δεν παρουσιάσθηκαν
ενώπιόν της και αποκλείονται από τις παραπέρα διαδικασίες και παραδίδει στην
Επιτροπή τη βαθμολογία των υποψηφίων, που συμμετείχαν στη διαδικασία,
προκειμένου αυτή να προστεθεί στη βαθμολογία των δικαιολογητικών που κρίθηκαν
πλήρη και ορθά συμπληρωμένα, σύμφωνα με τα κριτήρια του Παραρτήματος «Γ».
(4)
Στην υγειονομική εξέταση, ψυχοτεχνική εξέταση και
αθλητική δοκιμασία θα συμμετέχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στη
διαδικασία της συνέντευξης.
13.

Επιλογικές Διαδικασίες.
α.

Η Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων:

(1)
Βαθμολογεί τους υποψηφίους με βάση τα
δικαιολογητικά που υπέβαλαν ή αναζητήθηκαν αυτεπάγγελτα, σύμφωνα με τα

-7κριτήρια του Παραρτήματος «Γ», προσθέτει και τη βαθμολογία συνέντευξης των
υποψηφίων και μέχρι την 2 Δεκεμβρίου 2009 καταρτίζει πίνακες συνολικής
βαθμολογίας κατά ειδικότητα και κατά απόλυτη σειρά επιτυχίας, ο οποίος κυρώνεται
από τον Διευθυντή Κλάδου Β΄ του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΔΚΒ/ΓΕΝ).
(2)
Η βαθμολογία εξάγεται μέχρι εκατοστού της μονάδας.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προηγείται ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερο βαθμό στα
κριτήρια με τη σειρά προτεραιότητας που αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» της
παρούσας.
(3)
Επιλέγει από τον κατά απόλυτη σειρά βαθμολογίας
πίνακα, τουλάχιστον διπλάσιο αριθμό υποψηφίων από τις προκηρυχθείσες θέσεις
για κάθε ειδικότητα και συντάσσει Πίνακα των υποψηφίων που θα λάβουν μέρος στις
παραπέρα διαδικασίες. Ο Πίνακας αυτός αποστέλλεται στις Επιτροπές
Ψυχοτεχνικών Εξετάσεων και Αθλητικών Δοκιμασιών και υποβάλλεται σε ΔΝΕ/ΔΚΒ,
στην Ανωτάτη Ναυτική Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ) και στον Πρόεδρο του
Συμβουλίου Επιλογής. Αντίγραφο κοινοποιείται στα Γραφεία Ενημερώσεως Κοινού
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (Αθηνών και Θεσσαλονίκης), καθώς και από την
ιστοσελίδα του Πολεμικού Ναυτικού (Π.Ν), στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.hellenicnavy.gr για ενημέρωση των υποψηφίων με ευθύνη τους και
περιλαμβάνει τα ακριβή μόρια που έλαβε ο κάθε υποψήφιος.
β.
Με μέριμνα ΔΝΕ, καταρτίζεται αναλυτικό πρόγραμμα για
τις υπόλοιπες διαδικασίες, (Κατά σειρά: Υγειονομική Εξέταση, Ψυχοτεχνική Εξέταση,
Αθλητική Δοκιμασία), οι οποίες θα αρχίσουν την 7η Δεκεμβρίου 2009 και θα
ολοκληρωθούν μέχρι την 4η Ιανουαρίου 2010. Το πρόγραμμα αυτό κοινοποιείται
στην ΑΝΥΕ, στον Πρόεδρο του Συμβουλίου Επιλογής και στους Προέδρους των
Επιτροπών Ψυχοτεχνικών Εξετάσεων και Αθλητικών Δοκιμασιών, αντίγραφο δε
κοινοποιείται μέχρι την 3η Δεκεμβρίου 2009 στα Γραφεία Ενημερώσεως Κοινού του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (Αθηνών και Θεσσαλονίκης), καθώς και στην ιστοσελίδα
του Πολεμικού Ναυτικού (www.hellenicnavy.gr), για ενημέρωση των υποψηφίων
με δική τους ευθύνη.
γ.
Η μη προσέλευση στις εξετάσεις, ακριβώς την ημέρα και
ώρα που ορίζεται για κάθε υποψήφιο, θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του από τις
παραπέρα διαδικασίες. Επίσης, αποτυχία σε μια από τις Επιλογικές Διαδικασίες
συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τις υπόλοιπες χωρίς δικαίωμα ενστάσεως (οι
αποφάσεις των επιτροπών για την Υγειονομική, και Ψυχοτεχνική Εξέταση είναι μη
αναθεωρήσιμες). Σε κάθε προσέλευση στους τόπους επιλογής, οι υποψήφιοι
να φέρουν μαζί τους το Δελτίο της Αστυνομικής τους Ταυτότητας, ή την
υπηρεσιακή τους ταυτότητα, οι υπηρετούντες ή βεβαίωση αστυνομικής αρχής
με επικολλημένη φωτογραφία, στην οποία να αναγράφεται ότι έχουν καταθέσει
δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. Την ημέρα
διεξαγωγής της ψυχοτεχνικής δοκιμασίας να φέρουν μαζί τους μπλε στυλό
διαρκείας, μολύβι μαύρο, γομολάστιχα και ξύστρα.
δ.
Με
διαταγή
της ΔΝΕ καθορίζεται κάθε αναγκαία
λεπτομέρεια, καθώς και τα υπηρεσιακά όργανα που θα διατεθούν για την
απρόσκοπτη εκτέλεση του προγράμματος επιλογικών διαδικασιών στο Συμβούλιο
Επιλογής και στις υπόλοιπες Επιτροπές.
ε.
Η Υγειονομική Εξέταση των υποψηφίων διενεργείται από
την Ανωτάτη Ναυτική Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ - Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιά –
Ακτή Μουτσοπούλου 66 Α΄ τηλέφ. 210.4583705), η οποία προβαίνει στην κρίση της
σωματικής ικανότητας και στη μέτρηση του αναστήματος του κάθε υποψήφιου. Στη
συνέχεια συντάσσει γνωμάτευση για κάθε υποψήφιο και ενημερώνει τις ονομαστικές
καταστάσεις που της έχουν αποσταλεί με τα αποτελέσματα της εξέτασης. Παράλληλα

-8δε, ενημερώνει αυθημερόν τους υποψηφίους που κρίνονται ακατάλληλοι για
κατάταξη ως ΕΠ.ΟΠ. και αποκλείονται των περαιτέρω διαδικασιών.
στ.
Μετά το πέρας της Υγειονομικής Εξέτασης, η ΑΝΥΕ,
υποβάλλει τις ενημερωμένες καταστάσεις σε ΔΝΕ/ΔΚΒ, κοινοποιεί δε, τα ονόματα
των αποκλειομένων από τις παραπέρα διαδικασίες στον Πρόεδρο του Συμβουλίου
Επιλογής, στους Προέδρους των Επιτροπών
Ψυχοτεχνικών Εξετάσεων και
Αθλητικών Δοκιμασιών.
ζ.
Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι που κρίθηκαν κατάλληλοι
από την υγειονομική εξέταση θα υποβληθούν σε ψυχοτεχνική εξέταση η οποία
περιλαμβάνει δοκιμασίες για τη διαπίστωση της καταλληλότητας των υποψηφίων να
ενταχθούν στις ιδιαίτερες συνθήκες του Πολεμικού Ναυτικού και να σταδιοδρομήσουν
σ’ αυτό. Τα αποτελέσματα των ψυχοτεχνικών εξετάσεων θα καταστραφούν όταν
λήξει η επιλογική διαδικασία, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις περί προστασίας
του ατόμου από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
η.
Οι υποψήφιοι που θα κριθούν κατάλληλοι με βάση τις
υγειονομικές και ψυχοτεχνικές εξετάσεις, στη συνέχεια θα συμμετάσχουν στην
προβλεπόμενη αθλητική δοκιμασία η οποία περιλαμβάνει :
A/A
1
2
3
4

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
Δρόμος 100 μέτρων
Δρόμος 1000 μέτρων
Άλμα σε ύψος (με φόρα)
Άλμα σε μήκος (με φόρα)

5

Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.)

6

Ελεύθερη κολύμβηση 50
μέτρων

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΔΡΕΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΣ
17΄΄
4΄ και 30΄΄
1 μέτρο
3,60 μέτρα
4,40 μέτρα μέσο όρο ρίψης με το δεξί
και το αριστερό χέρι
2΄

Οι υποψήφιοι, που θα πρέπει να προσέλθουν με αθλητική περιβολή, έχουν δικαίωμα
τριών (3) προσπαθειών για το άλμα και μιας (1) προσπάθειας για τις υπόλοιπες
δοκιμασίες.
θ.
Στην Επιτροπή Αθλητικών Δοκιμασιών παρουσιάζονται
μόνο οι υποψήφιοι που θα κριθούν κατάλληλοι από την ψυχοτεχνική εξέταση. Οι
Επιτροπές Ψυχοτεχνικών Εξετάσεων και Αθλητικών Δοκιμασιών, μετά το πέρας
των Δοκιμασιών-Εξετάσεων, συντάσσουν Πρακτικό με Πίνακες αποκλειομένων, τους
οποίους υποβάλλουν σε ΔΝΕ/ΔΚΒ και στον Πρόεδρο του Συμβουλίου Επιλογής.
Επιπλέον η Επιτροπή Ψυχοτεχνικών Εξετάσεων κοινοποιεί αντίγραφο του Πίνακα
και στον Πρόεδρο της Επιτροπής Αθλητικών Δοκιμασιών.
ι.
Τα αποτελέσματα των ψυχοτεχνικών-υγειονομικών και
αθλητικών δοκιμασιών των υποψηφίων που θα υποβάλλουν δικαιολογητικά στους
διαγωνισμούς πρόσληψης ΕΠΟΠ της Πολεμικής Αεροπορίας και του Στρατολογικού
Σώματος για το έτος 2010, θα αποσταλούν στις αντίστοιχες επιτροπές επιλογής των
αντίστοιχων διαγωνισμών στους οποίους οι υποψήφιοι έχουν υποβάλλει
δικαιολογητικά συμμετοχής.
ια.
Μηχανογραφική υποστήριξη παρέχεται από τη ΔΝΕ, σε
συνεργασία με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Επιλογής, την ΑΝΥΕ και τους
Προέδρους των υπολοίπων Επιτροπών.
14.

Τελικά Αποτελέσματα Επιλογής.

-9Το Συμβούλιο Επιλογής, μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω
διαδικασιών, με βάση τον Πίνακα Βαθμολογίας και τα αποτελέσματα των
Υγειονομικών, Ψυχοτεχνικών Εξετάσεων και Αθλητικών Δοκιμασιών, συντάσσει τους
τελικούς πίνακες Επιτυχόντων-Επιλαχόντων κατά ειδικότητα και κατά απόλυτη σειρά
βαθμολογίας, οι οποίοι κυρώνονται από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού
η
(Α/ΓΕΝ) μέχρι την 8 Ιανουαρίου 2010 και τους κοινοποιεί στα Γραφεία
Ενημερώσεως Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (Αθήνα και Θεσσαλονίκη), και στην
ιστοσελίδα του Πολεμικού Ναυτικού (www.hellenicnavy.gr) για ενημέρωση των
υποψηφίων. Υπόψη ότι ο υποψήφιος που έχει δηλώσει δύο ειδικότητες και είναι
επιτυχών και στις δύο θα αναγράφεται μόνο στον πίνακα των επιτυχόντων της
πρώτης ειδικότητας που δήλωσε στην αίτησή του. Εφόσον είναι επιτυχών στη μία και
επιλαχών στην άλλη θα αναγράφεται μόνο στον πίνακα της ειδικότητας που είναι
επιτυχών. Εφόσον είναι επιλαχών και στις δύο ειδικότητες θα αναγράφεται στους
πίνακες επιλαχόντων και των δύο ειδικοτήτων.
15.

Κατάταξη Επιτυχόντων.

α.
Από τον Πίνακα Επιτυχόντων -Επιλαχόντων καλούνται με
απόφαση του Διοικητού της ΔΝΕ να καταταγούν στο Πολεμικό Ναυτικό κατά σειρά
επιτυχίας και ειδικότητας ισάριθμοι υποψήφιοι για την κάλυψη των θέσεων που
προκηρύχθηκαν.
η
β.
Ημερομηνία - τόπος κατατάξεως : Η 14 Ιανουαρίου
2010 στη Ναυτική Βάση Κανελλόπουλος, στο Σκαραμαγκά.

γ.
Παρέχεται προθεσμία δύο (2) ημερών, δηλαδή μέχρι και
την 16η Ιανουαρίου 2010 προκειμένου να παρουσιασθούν όσοι εμποδίστηκαν
αποδεδειγμένα, από λόγους ανωτέρας βίας, εκτιμώμενους από ΔΝΕ, η οποία και
εξουσιοδοτείται να ειδοποιήσει με επείγουσα ατομική πρόσκληση υποψήφιους
ισάριθμους με όσους δεν παρουσιάσθηκαν καθόλου ή εκπρόθεσμα ή αποχώρησαν
πριν από την ορκωμοσία, από τον Πίνακα επιλαχόντων κατά σειρά επιτυχίας, να
παρουσιασθούν για κατάταξη, θεωρώντας τους αποχωρούντες ως μηδέποτε
παρουσιασθέντες, οι οποίοι μετά την αποχώρησή τους δεν έχουν δικαίωμα
επανακατάταξης είτε στην ίδια είτε σε διαφορετική ειδικότητα. Ανάκληση της
αποχώρησης δεν μπορεί να γίνει.
δ.
Οι Μονάδες χορηγούν με βάση την παρούσα, Φύλλο
Πορείας (ΦΠ) ή Φύλλο Μεταβάσεως (ΦΜ) για τη Ναυτική Βάση Κανελλόπουλος,
στους υπηρετούντες που επιλέχθηκαν και καλούνται να καταταχθούν ως ΕΠ.ΟΠ.
προκειμένου να παρουσιαστούν εμπρόθεσμα μέχρι 14 Ιανουαρίου 2010 αφού
πρώτα επιβεβαιώσουν τηλεφωνικά μέσω της ΔΝΕ (τηλ 210.5531127) ή μέσω της
ιστοσελίδας του Πολεμικού Ναυτικού ότι ο υποψήφιος έχει κληθεί για κατάταξη ως
ΕΠ.ΟΠ. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν επιθυμεί την κατάταξή του, υποβάλλει
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνει ότι δεν επιθυμεί να
καταταγεί ως ΕΠ.ΟΠ στο Πολεμικό Ναυτικό, η οποία να επισυνάπτεται στον Ατομικό
του Φάκελο.
ε.
Μετά την ολοκλήρωση της κατάταξης εκδίδεται από τη
ΔΝΕ Απόφαση Ονομασίας κατά αρχαιότητα και κατανομής σε ειδικότητες, η οποία
κυρώνεται από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (Α/ΓΕΝ).
στ.
Μετά την κατάταξή τους οι ΕΠ.ΟΠ., αφού ληφθούν υπόψη
και οι διατάξεις περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, θα υποβληθούν σε έλεγχο για χρήση παράνομων

- 10 εξαρτησιογόνων ουσιών από τα αρμόδια υγειονομικά όργανα και σε καταφατική
περίπτωση θα υπέχουν τις σχετικές νόμιμες συνέπειες.
ζ.
Οι κατατασσόμενοι θα ακολουθήσουν βασική εκπαίδευση
και εκπαίδευση ειδικότητας, μετά το πέρας των οποίων θα τοποθετηθούν σε
Πολεμικά Πλοία και Μονάδες – Υπηρεσίες του Πολεμικού Ναυτικού, που
διαθέτουν σύγχρονα οπλικά συστήματα και χρησιμοποιούν υλικά και μέσα
υψηλής τεχνολογίας.
16.

Υποχρέωση Παραμονής στο ΠΝ

α.
Όλοι οι Επαγγελματίες Οπλίτες, υποχρεούνται να
παραμείνουν στις τάξεις του Π.Ν. επτά (7) χρόνια από την ημερομηνία που θα
καταταγούν ως ΕΠ.ΟΠ. εκτός εάν γίνει αποδεκτή αίτηση παραίτησής τους, την οποία
έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν μετά την συμπλήρωση τριετούς (3) πραγματικής
υπηρεσίας ως Επαγγελματίες Οπλίτες όσοι είχαν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις ή υπηρετούσαν στις Ένοπλες Δυνάμεις, τετραετούς (4) δε, όσοι δεν
είχαν καταταγεί για την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, κατά τον
χρόνο που κλήθηκαν για κατάταξη ως ΕΠ.ΟΠ.
β.
Μετά τη συμπλήρωση της επταετούς υπηρεσίας, όσοι
επιθυμούν μπορούν να μονιμοποιηθούν, ύστερα από αίτησή τους, με το βαθμό που
φέρουν εφόσον επιτύχουν σε γραπτές εξετάσεις δοκιμασίας και κριθούν κατάλληλοι
από τα αρμόδια Συμβούλια Κρίσεων. Η αίτηση υποβάλλεται στις μονάδες που
υπηρετούν ένα μήνα πριν τη συμπλήρωση της επταετίας.
17.

Βαθμοί - Εξέλιξη.

α.
Οι επιτυχόντες κατατάσσονται ως
προάγονται στο βαθμό του Διόπου μετά τη συμπλήρωση:

Ναύτες ΕΠ.ΟΠ. και

(1) Ενός (1) έτους από την κατάταξή τους όσοι είχαν
εκπληρώσει τις νόμιμες στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή υπηρετούσαν για την
εκπλήρωση αυτών.
(2) Δύο (2) ετών όσοι δεν είχαν καταταγεί προς
εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων κατά την κατάταξή τους ως
ΕΠ.ΟΠ., εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις που προβλέπονται από
την ισχύουσα νομοθεσία.
β.
Εξελίσσονται μέχρι και τον βαθμό του Αρχικελευστή,
ενώ στον βαθμό του Ανθυπασπιστή προάγονται μόνο επ’ ανδραγαθία σύμφωνα με
τις σχετικές διατάξεις.
18.

Παροχές - Διευκολύνσεις.

α.
Αποδοχές.
Οι ΕΠ.ΟΠ. από την ημερομηνία της
κατάταξής τους εξομοιώνονται μισθολογικά με τους Κελευστές μη παραγωγικών
σχολών, υπόκεινται στις προβλεπόμενες κρατήσεις και εξελίσσονται μισθολογικά,
εφόσον μονιμοποιηθούν, μέχρι τα 2/3 της διαφοράς του βασικού μισθού του
Αντιπλοιάρχου και Πλωτάρχη.
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Ασφάλιση.
Ασφαλίζονται στον Κλάδο σύνταξης του
Δημοσίου και καθίστανται μέτοχοι του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού, των Ειδικών του
Λογαριασμών και υπόκεινται στις εισφορές που προβλέπονται.
γ.
Αποζημίωση.
Όταν απολύονται από το Π.Ν. μετά τη
συμπλήρωση της 7ετίας, δικαιούνται εφάπαξ αποζημίωση ίση με το διπλάσιο των
ετών υπηρεσίας επί τις αντίστοιχες μηνιαίες αποδοχές που λαμβάνουν κατά την
απόλυσή τους.
δ.
Υγειονομική Περίθαλψη. Οι Επαγγελματίες Οπλίτες και
οι οικογένειές τους δικαιούνται την ίδια νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη με τους Μονίμους Υπαξιωματικούς.
ε.
Πρόσθετα : Μετά τη μονιμοποίησή τους είναι δυνατόν να
τους απονέμεται και δεύτερη επιχειρησιακή ειδικότητα – εξειδίκευση, εφόσον το
απαιτούν οι ανάγκες του Πολεμικού Ναυτικού, η δε απονομή αυτής πραγματοποιείται
ύστερα από συγκεκριμένη εκπαίδευση. Μετά τη συμπλήρωση 10 έως 15 ετών
υπηρεσίας, είναι δυνατόν να ανατίθενται στους Επαγγελματίες Οπλίτες καθήκοντα
διοικητικής φύσης και να τοποθετούνται σε θέσεις υποστήριξης μάχης και διοικητικής
μέριμνας.
19.

Διάφορα.

α.
Το ΓΕΝ/Γρ.Τύπου να κοινοποιήσει την Περίληψη του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ «Δ» της παρούσης, σε Εφημερίδες των Αθηνών, της
Θεσσαλονίκης, της Πάτρας, του Ηρακλείου Κρήτης για δημοσίευση σε συνεχείς
εκδόσεις. Επίσης να δοθεί ευρεία δημοσιότητα του περιεχομένου της παρούσης με
συνεχείς εκπομπές από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση.
β.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται την
προκήρυξη από τα Γραφεία Ενημερώσεως Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (Αθηνών και
Θεσσαλονίκης) και από τα κατά τόπους Στρατολογικά Γραφεία, μπορούν δε, να
ενημερώνονται και από το διαδίκτυο στη διεύθυνση: http: //www.hellenicnavy.gr.
Επίσης για οποιαδήποτε πληροφορία μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία
Ενημερώσεως Κοινού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (Αθήνα, Σόλωνος 34 - Τηλ.
210.3630742 και 210.3630247
και Θεσσαλονίκη, Βασ. Γεωργίου 1 - Τηλ.
2310.893238 και 2310.893378) και στη Διοίκηση Ναυτικής Εκπαίδευσης (Τηλ.
210.5531127).
γ.
Τα αποτελέσματα όλων των δοκιμασιών - εξετάσεων, το
χρονοδιάγραμμα συνέντευξης, των επιλογικών διαδικασιών, τα τελικά αποτελέσματα
καθώς κάθε εξέλιξη
επί της εγκυκλίου, θα κοινοποιούνται στα Γραφεία
Ενημερώσεως Κοινού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (Αθήνα, Σόλωνος 34-Τηλ.
210.3630742 και 210.3630247 και Θεσσαλονίκη, Βασ. Γεωργίου 1 -Τηλ.
2310.893238 και 2310.893378) και θα δημοσιεύονται και στο διαδίκτυο στη
διεύθυνση http: //www.hellenicnavy.gr.
δ.
Οι Μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων παρακαλούνται να
γνωστοποιήσουν και να αναπτύξουν στους υπηρετούντες το περιεχόμενο της
παρούσης.
ε.
Τα Στρατολογικά Γραφεία να αποστέλλουν άμεσα τα
ζητούμενα από την Επιτροπή Ελέγχου των Δικαιολογητικών Αντίγραφα Φύλλα
Μητρώου (ΑΦΜ), για την επιβεβαίωση της ακρίβειας των δηλωθέντων από τους
υποψήφιους στρατολογικών στοιχείων στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωσή τους.
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Οι Αστυνομικές, Λιμενικές Αρχές και Νομαρχίες του
Κράτους, στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να αναρτήσουν στον
πίνακα ανακοινώσεών τους την Περίληψη του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ «Δ» αυτής και να
παρέχουν κάθε σχετική πληροφορία στους ενδιαφερόμενους.
ζ.
Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στις οποίες κοινοποιείται
το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ», παρακαλούνται για τη διανομή του στους Δήμους και
Κοινότητες, ώστε να λάβουν γνώση όλοι οι ενδιαφερόμενοι.
η.
Τα ΓΕΣ - ΓΕΑ/Γενική Γραμματεία, παρακαλούνται να
μεριμνήσουν για την κοινοποίηση της παρούσας στις Μονάδες του Κλάδου τους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Πλοίαρχος (Ο) Α. Λάρδας ΠΝ
ΔΓ/ΓΕΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α»
: Πίνακας Ειδικοτήτων - Γραμματικών γνώσεων ΕΠ.ΟΠ.
«Β»
: Απαιτούμενα Δικαιολογητικά.
«Γ»
: Κριτήρια Επιλογής ΕΠ.ΟΠ.
«Δ»
: Περίληψη Προκήρυξης.
EΣ.ΔΙΑΝΟΜΗ:ΓΕΝ/Β4-ΙΙ (100), Β3-ΙΙ(5), ΔΥΓ (2) και
Πίνακας «Θ» Δ/γής ΓΕΝ/ΔΓ-II Φ.072.1/50/08/Σ. 111752/15-12-08.
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31

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Στρατ.Γραφ.ΥΕΘΑ - ΥΦΕΘΑ, ΓΔΟΣΥ
ΓΕΕΘΑ / ΔΙΔΥΠ, ΓΕΕΘΑ / ΔΣΛ
ΓΕΣ / 1ον ΕΓ/4/3-ΓΕΣ/ΔΣΛ
ΓΕΑ / Β΄ Κλάδος
ΔΝΕ / Β4
Σε όλα τα κοινά Στρατολογικά Γραφεία
Πύλη Μεσογείων Στρατοπέδου ΠΑΠΑΓΟΥ
ΓΕΝ / ΔΕΔΗΣ
Γραφείο Σχέσεων ΥΕΘΑ-Κοινού Βορείου Ελλάδας
Β. Γεωργίου 1 - 546 40 - Θεσσαλονίκη
Γραφείο Σχέσεων ΥΕΘΑ-Κοινού Αθηνών ,Σόλωνος 34, Αθήνα
ΝΚ - ΝΔΒΕ - Κ.Ε ΠΟΡΟΣ
ΝΔΙ - ΝΑΣΚΕ
ΝΣ ΛΗΜΝΟΥ-ΛΕΣΒΟΥ-ΧΙΟΥ-ΣΑΜΟΥ-ΡΟΔΟΥ-ΚΩ
ΠΝΒ ΣΥΡΟΥ και ΚΥΡΙΑΜΑΔΙΟΥ
ΓΕΝ/Β1
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας για περαιτέρω προώθηση σε
Λιμεναρχεία
(Γρηγ. Λαμπράκη 150 ,ΤΚ 185 18 ,ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
Ένωση Αποστράτων Αξ/κών Στρατού Ξηράς, Ακαδημίας και Χαρ.
Τρικούπη 18α, ΑΘΗΝΑ ΤΚ 106 79
Ένωση Αποστράτων Αξ/κών Ναυτικού
Παπαρηγοπούλου 2 Πλατ. Κλαυθμώνος , ΑΘΗΝΑ ΤΚ, 105 61
Ένωση Αποστράτων Αξ/κών Αεροπορίας Χαλκοκονδύλη 5,
ΑΘΗΝΑ, ΤΚ 106 67
Σύλλογος Αποφοίτων Σχολών Υπαξιωματικών Π.Ν.
Φειδίου 10 Τ.Κ. 10678 ΑΘΗΝΑ
Εθνική Γενική Συνομοσπονδία Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου,
Λυκαβηττού 1γ, ΑΘΗΝΑ ΤΚ 106 72
Νομαρχίες της Χώρας
και το Παράρτημα «Δ» για Κοινοποίηση στους Δήμους και
Κοινότητες της Χώρας
(αντίτυπα 3.000)
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για παραπέρα αποστολή στις
Αστυνομικές Αρχές της Χώρας
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΥΠΟΥ Ζαλοκώστα 3, ΑΘΗΝΑ ΤΚ 106 71
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
Δημητρέσσα 4, ΑΘΗΝΑ ΤΚ 115 21
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ/ΔΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ,
ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ
Ανδρέα Παπανδρέου 37, ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΚ 15180
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Ακαδημίας 3 ,ΑΘΗΝΑ ΤΚ 106 71
(Με την παράκληση να κοινοποιηθούν στις Προξενικές Αρχές)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, Σταδίου 27 ,ΑΘΗΝΑ ΤΚ 105 59
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ / ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Βασ. Σοφίας 15 ΑΘΗΝΑ , ΤΚ 106 74
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ / ΔΝΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Βασ. Σοφίας 15 ΑΘΗΝΑ , ΤΚ 106 74
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / ΔΝΣΗ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Μητροπόλεως 15 ΑΘΗΝΑ, ΤΚ 105 57
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Aπό 5
Από 10
10
40
Από 40
200
20
500
3.000
Από 30
Από 30
Από 30
Από 20
10
300
30
30
30
30
Από

30
2

1.000
10
40
40
100
10
20
10
100
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ Πειραιώς 40,
ΑΘΗΝΑ, ΤΚ 104 37
ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥΠειραιώς 33 ΑΘΗΝΑ, ΤΚ 104 36
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΩΝ
ΠΟΛΕΜΟΥ - Σταδίου 61 ΑΘΗΝΑ, ΤΚ 105 51
ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥΠινδάρου 6 ΑΘΗΝΑ, ΤΚ 106 71
ΟΑΕΔ / ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥΠειραιώς 52 ΑΘΗΝΑ, ΤΚ 104 36
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Πλατεία Ελευθερίας 22, ΑΘΗΝΑ ,ΤΚ 105 53
Όλους τους Ναυτικούς Ομίλους
ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ Νομαρχία Πειραιά,
(Δημαρχείο Πειραιά) ΤΚ 185 53
Τηλ.210.4136625 -47
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ακαδημίας 78Δ΄
και Κιάφας 2ος όροφος ΑΘΗΝΑ ΤΚ 106 78
ΟΑΕΔ, Δ/νση Εκπαιδεύσεως Ταχ. Θυρίς 70017/16610
ΕΤ 1 Μεσογείων 432 Αγ. Παρασκευή , ΤΚ 153 42
ΕΤ 2 Μεσογείων 136 Αγ. Παρασκευή, ΤΚ 153 42
ΕΤ 3 Μεσογείων 432 Αγ. Παρασκευή, ΤΚ 153 42
ΚΕΠΑΛ - ΥΝΤΕΛ
ΓΕΣ / ΓΓ
Για ενημέρωση μονάδων ΣΞ
ΓΕΑ / ΓΓ
Για ενημέρωση μονάδων ΠΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Μικράς Ασίας 2 Μυτιλήνη (Για διάθεση στα Γραφεία του Πολίτη)

10
20
20
20
40
10
300
40
Ανά 2
50
40
30
5
5
5
Ανά 20
700
300
30

