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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
18 Ιανουαρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ. 400/6/211101/Σ.214
Προκήρυξη θέσεων Μονίμων Υπαξιωματικών
του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ) για κάλυψη από
Εθελοντές Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) και Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.), κατόπιν μετάταξης,
έτους 2019.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 9 έως 13 του ν. 3883/2010,
«Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των
Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα διοίκησης των Ενόπλων
Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις», (Α΄
167) και ιδίως του εδαφίου γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 10.
2. Την αριθμ. 247153α/09-08-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδη Στεφανή» (Β΄ 3181).
3. Την αριθμ. 69 απόφαση της 12ης/06 Μαΐου 2019
Συνεδρίασης της Ολομελείας του Ανωτάτου Ναυτικού
Συμβουλίου.
4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κωδικοποιήθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
5. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την αριθμ.
387/2019 εισήγηση του προϊσταμένου των οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, από
τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Προκηρύσσονται, για το έτος 2019, τρεις (3) κενές
οργανικές θέσεις Μονίμων Υπαξιωματικών του ΠΝ που
θα καλυφθούν από Εθελοντές Μακράς θητείας (Ε.Μ.θ.)
ή Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) του ΠΝ με μετάταξη στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού
Ναυτικού. Η ειδικότητα των προκηρυσσόμενων θέσεων
πρέπει να προσιδιάζει στον τίτλο σπουδών των μετατασσομένων.
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2. Οι προκηρυσσόμενες θέσεις, οι ενδεικτικοί κατεχόμενοι τίτλοι σπουδών, καθώς και οι ειδικότητες/εξειδικεύσεις καθορίζονται στο Παράρτημα «Β».
3. Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάταξης έχουν
άντρες και γυναίκες Εθελοντές Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.)
που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη πραγματικής υπηρεσίας και Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.)
που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη
πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους ως
ΕΠ.ΟΠ., και έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα ή ισότιμο αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών αλλοδαπής.
4. Οι επιθυμούντες μετάταξη απαιτείται να υποβάλουν
μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2020 προς τη Μονάδα ή Υπηρεσία που υπηρετούν σχετική αίτηση, ως Παράρτημα
«Α», επισυνάπτοντας σε αυτήν επικυρωμένο αντίγραφο
του πτυχίου που κατέχουν, καθώς και τυχόν μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Εάν το πτυχίο ή ο μεταπτυχιακός
τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί από εκπαιδευτικό ίδρυμα
της αλλοδαπής, απαιτείται επιπλέον η επισύναψη στην
αίτηση:
α. Βεβαίωσης αναγνώρισης του τίτλου σπουδών από
τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80).
β. Επίσημη μετάφραση του επικυρωμένου τίτλου
σπουδών στην ελληνική γλώσσα, κατά τα οριζόμενα
στις κείμενες διατάξεις.
5. Οι αιτήσεις, αφού πρωτοκολληθούν από τις Μονάδες
ή Υπηρεσίες, υποβάλλονται απευθείας στο ΓΕΝ/Β3 για
έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών από επιτροπή
που θα συγκροτηθεί με μέριμνα της εν λόγω Διεύθυνσης,
το αργότερο έως την 10η Φεβρουαρίου 2020. Εν συνεχεία, με μέριμνα του ΓΕΝ/Β3, οι αιτήσεις διαβιβάζονται
στη Γραμματεία του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου.
6. Για την αξιολόγηση της αίτησης μετάταξης λαμβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια:
α. Το αντικείμενο και ο βαθμός του υποβληθέντος πτυχίου, το οποίο πρέπει να προσιδιάζει σε ειδικότητα της
προς κάλυψη θέσης.
β. Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, αναλόγως
του αντικειμένου τους.
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γ. Τα ουσιαστικά προσόντα του ενδιαφερομένου της
τελευταίας δεκαετίας, ο βαθμός των οποίων πρέπει να
είναι τουλάχιστον "λίαν καλώς".
δ. Ο βαθμός αποφοίτησης του ενδιαφερομένου από
τα προβλεπόμενα σχολεία της ειδικότητας του, ο οποίος
πρέπει να είναι τουλάχιστον "λίαν καλώς".
7. Απορρίπτονται οι αιτήσεις εκείνων που έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα, κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση,
πλαστογραφία, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση,
απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ’ υποτροπή, εγκλήματα κατά
της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για τα αδικήματα
των άρθρων 15 έως και 41, 46 έως και 48, 51, 69 έως 71,
82 έως και 85, 92 έως και 139, 140, 142 έως και 155 του
Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.
8. Η απόφαση του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου
κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους εντός δέκα (10)
ημερών από το τέλος των εργασιών του. Αυτοί έχουν
δικαίωμα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής προς τον
Υπουργό Εθνικής Άμυνας κατά της απόφασης εντός
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προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίησή της,
ο οποίος υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20)
ημερών από την ημερομηνία της υποβολής της, κατόπιν
πρότερης υποβολής αιτιολογημένης γνώμης του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου.
9. Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας υποβολής της παραπάνω προσφυγής ή την απόρριψη της
προσφυγής που τυχόν υποβληθεί, οι πίνακες μετατασσομένων συντάσσονται εις διπλούν και κυρώνονται από τον
Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Η μετάταξη όσων επιλέγονται,
ο καθορισμός της ειδικότητας που τους απονέμεται, οι
προαγωγές καθώς και η ένταξη των μετατασσομένων
στη νέα επετηρίδα ενεργείται με προεδρικό διάταγμα,
το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας.
10. Οι μετατασσόμενοι εγγράφονται στην επετηρίδα
της νέας τους ειδικότητας μετά τους υπηρετούντες ομοιοβάθμους τους και εξομοιώνονται πλήρως με αυτούς
ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους, πλην
αυτών της μετάταξης.
11. Τα Παραρτήματα «Α» και «Β» αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
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ȊȆȅȊȇīǼǿȅ ǼĬȃǿȀǾȈ ǹȂȊȃǹȈ
īǼȃǿȀȅ ǼȆǿȉǼȁǼǿȅ ȃǹȊȉǿȀȅȊ
Ǻ1-ǿǿ
14 ǿĮȞ 20

ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ «ǹ»
Ȉȉȅ ĭ.400/6/211101/Ȉ.214

ȆȇȅȈ:

īǼȃ/Ǻ3

ȊȆȅǻǼǿīȂǹ
ȂǾ ȊȆǾȇǼȈǿǹȀǾ
ǺĮșȝȩȢ- ǼȚįȚț……………………..
ȅȞȠȝ/ȞȣȝȠ…………………………
ȆĮĲȡȫȞȣȝȠ ………………………..
ǹȂ………………………………….
ȊʌȘȡİıȓĮ…………………………..
Ǿȝİȡ/ȞȓĮ…………………………..

ȂİĲȐĲĮȟȘ ǼșİȜȠȞĲȒ ȂĮțȡȐȢ ĬȘĲİȓĮȢ (Ǽ.Ȃ.Ĭ.) Ȓ ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȓĮ ȅʌȜȓĲȘ
(ǼȆ.ȅȆ.) ıĲȠ ȈȫȝĮ ȂȠȞȓȝȦȞ ȊʌĮȟȚȦȝĮĲȚțȫȞ ĲȠȣ ȆȠȜİȝȚțȠȪ ȃĮȣĲȚțȠȪ
(İʌȚȜȑȖİĲĮȚ ĲȠ Ƞȡșȩ)
ĬǼȂǹ:

ǱȡșȡĮ 9 ȑȦȢ țĮȚ 13 ĲȠȣ ȃ.3883/2010 (ĭǼȀ 167 ǹǯ)

ȈȋǼȉ:

1.
ǹȞĮĳȑȡȦ ȩĲȚ İȓȝĮȚ ʌĲȣȤȚȠȪȤȠȢ …………………………… ĲȠȣ
ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ Ȓ ȉǼǿ (İʌȚȜȑȖİĲĮȚ ĲȠ Ƞȡșȩ) …………………………. țĮȚ İʌȚșȣȝȫ ĲȘ
ȝİĲȐĲĮȟȒ ȝȠȣ ıĲȠ ȈȫȝĮ ȂȠȞȓȝȦȞ ȊʌĮȟȚȦȝĮĲȚțȫȞ ĲȠȣ ȆȠȜİȝȚțȠȪ ȃĮȣĲȚțȠȪ, ȝİ ȞȑĮ
İȚįȚțȩĲȘĲĮ / İȟİȚįȓțİȣıȘ ……………………., ȩʌȦȢ ʌȡȠțȪʌĲİȚ Įʌȩ ĲȠȞ ʌȓȞĮțĮ
ȆȡȠțȒȡȣȟȘȢ țĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ĮȞĮȖȡĮĳȩȝİȞĮ ıĲȠ ıȤİĲȚțȩ.
2.

ȈȣȞĮĳȫȢ, ȣʌȠȕȐȜȜȦ ıȣȞȘȝȝȑȞĮ:

Į. ȃȩȝȚȝĮ İʌȚțȣȡȦȝȑȞȠ ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ ĲȠȣ ʌĲȣȤȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ȝİĲĮʌĲȣȤȚĮțȠȪ
ĲȓĲȜȠȣ ıʌȠȣįȫȞ (İĳȩıȠȞ țĮĲȑȤİȚ Ƞ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȢ) ʌȠȣ țĮĲȑȤȦ.
ȕ. ǺİȕĮȓȦıȘ ĮȞĮȖȞȫȡȚıȘȢ ĲȠȣ ĲȓĲȜȠȣ/ĲȦȞ ĲȓĲȜȦȞ ıʌȠȣįȫȞ Įʌȩ ĲȠ
ǻ.ȅ.ǹ.ȉ.ǹ.Ȇ (ǻȚİʌȚıĲȘȝȠȞȚțȩȢ ȅȡȖĮȞȚıȝȩȢ ǹȞĮȖȞȫȡȚıȘȢ ȉȓĲȜȦȞ ǹțĮįȘȝĮȧțȒȢ țĮȚ
ȆȜȘȡȠĳȩȡȘıȘȢ) (ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȝȩȞȠ ĮȞ ȠȚ ĲȓĲȜȠȚ ıʌȠȣįȫȞ ȑȤȠȣȞ ĮʌȠțĲȘșİȓ Įʌȩ
İțʌĮȚįİȣĲȚțȩ ȓįȡȣȝĮ ĲȘȢ ĮȜȜȠįĮʌȒȢ).
Ȗ. ǼʌȓıȘȝȘ ȝİĲȐĳȡĮıȘ ĲȠȣ ĲȓĲȜȠȣ/ĲȦȞ ĲȓĲȜȦȞ ıʌȠȣįȫȞ ıĲȘȞ İȜȜȘȞȚțȒ
ȖȜȫııĮ (ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȝȩȞȠ ĮȞ ȠȚ ĲȓĲȜȠȚ ıʌȠȣįȫȞ ȑȤȠȣȞ ĮʌȠțĲȘșİȓ Įʌȩ İțʌĮȚįİȣĲȚțȩ
ȓįȡȣȝĮ ĲȘȢ ĮȜȜȠįĮʌȒȢ).
3. ȆĮȡĮțĮȜȫ ȖȚĮ ĲȚȢ įȚțȑȢ ıĮȢ İȞȑȡȖİȚİȢ.
-ȅ/Ǿ- ĮȚĲȫȞ/ȠȪıĮ
ǹȡȤȚʌȜȠȓĮȡȤȠȢ ȃȚțȩȜĮȠȢ ǹȖȖİȜȩʌȠȣȜȠȢ Ȇȃ
ǹțȡȚȕȑȢ ǹȞĲȓȖȡĮĳȠ
ǹȞĲȚʌȜȠȓĮȡȤȠȢ (Ȃ) īİȫȡȖȚȠȢ ȈĳĮțȚĮȞȐțȘȢ Ȇȃ
ǼʌȚĲİȜȒȢ īǼȃ/Ǻ1-ǿǿ

ǻȚİȣșȣȞĲȒȢ Ǻǯ ȀȜȐįȠȣ
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ȊȆȅȊȇīǼǿȅ ǼĬȃǿȀǾȈ ǹȂȊȃǹȈ
īǼȃǿȀȅ ǼȆǿȉǼȁǼǿȅ ȃǹȊȉǿȀȅȊ
Ǻ1-ǿǿ
14 ǿĮȞ 20

ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ «Ǻ»
Ȉȉȅ ĭ.400/6/211101/Ȉ.214

ȆȇȅȀǾȇȊȈȈȅȂǼȃǼȈ ĬǼȈǼǿȈ, ǼȃǻǼǿȀȉǿȀȅǿ ȀǹȉǼȋȅȂǼȃȅǿ ȉǿȉȁȅǿ
ȈȆȅȊǻȍȃ Ȁǹǿ ǼǿǻǿȀȅȉǾȉǼȈ / ǼȄǼǿǻǿȀǼȊȈǼǿȈ

ǹ/ǹ

1.

2.

ȆȇȅȀǾȇȊȈȈȅȂǼȃǼȈ
ĬǼȈǼǿȈ
ǻȪȠ (2) ȂȠȞȓȝȦȞ
ȊʌĮȟȚȦȝĮĲȚțȫȞ ȖȚĮ
țȐȜȣȥȘ Įʌȩ Ǽ.Ȃ.Ĭ. Ȓ
ǼȆ.ȅȆ.
ȂȓĮ (1) ȂȠȞȓȝȠȣ
ȊʌĮȟȚȦȝĮĲȚțȠȪ ȖȚĮ
țȐȜȣȥȘ Įʌȩ Ǽ.Ȃ.Ĭ. Ȓ
ǼȆ.ȅȆ.

ǼȃǻǼǿȀȉǿȀȅǿ
ȀǹȉǼȋȅȂǼȃȅǿ ȉǿȉȁȅǿ
ȈȆȅȊǻȍȃ

ǼǿǻǿȀȅȉǾȉǹ /
ǼȄǼǿǻǿȀǼȊȈǾ

ȊįȡȠȖȡĮĳȓĮ

ǹȡȝİȞȚıĲȒȢ (ǹȇȂ) /
ȊįȡȠȖȡȐĳȠȢ (Ȋǻȇ)

ȉİȤȞȠȜȩȖȠȢ ȉȡȠĳȓȝȦȞ

ǻȚĮȤİȚȡȚıĲȒȢ (ǻǿǹȋ) /
ȊȜȚțȠȪ (Ȋȁ)

ǹȡȤȚʌȜȠȓĮȡȤȠȢ ȃȚțȩȜĮȠȢ ǹȖȖİȜȩʌȠȣȜȠȢ Ȇȃ
ǹțȡȚȕȑȢ ǹȞĲȓȖȡĮĳȠ

ǻȚİȣșȣȞĲȒȢ Ǻǯ ȀȜȐįȠȣ

ǹȞĲȚʌȜȠȓĮȡȤȠȢ (Ȃ) īİȫȡȖȚȠȢ ȈĳĮțȚĮȞȐțȘȢ Ȇȃ
ǼʌȚĲİȜȒȢ īǼȃ/Ǻ1-ǿǿ
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2020
Ο Υφυπουργός
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

*02000471801200004*

