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ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΣΟ ΔΠΔΙΓΟΝ 
ΠΡΟ : Απνδέθηεο Πίλαθα «Η» Γγεο  ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 
 Φ.072.1/1/350033/.10/9-1-17/ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Β4 
 ΓΔΝ/ΓΓ-ΙΙ (πιήλ  α/α 1, 2 θαη 3 ΣΜΗΜΑ ΙΙ 
 ππνπίλαθα «Η1»), ΓΝΔ, ΑΝΤΔ, Σειέθ. 2106551456 
 ΝΝΑ, ΝΝΠ, KE ΠΑΛΑΚΑ, Φ.421.1/90/310151 
 ΝΒ ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ, ΚΔ ΠΟΡΟ . 48 
  Αζήλα,  04 Απξ  19 
   
ΚΟΙΝ : Γ ΤΔΘΑ, Γ ΑΝΤΔΘΑ, Γ ΤΦΔΘΑ,  
 Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο  
 Αλαζπγθξφηεζεο/Γλζε Απνδεκίαο θαη  
 Μεηαλάζηεπζεο-ΓΙΚΑ/Γλζε Β΄/Σκ. 4ν/  
 Γξ. 4ν, Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο ηεο  
 Υψξαο (γηα  παξαπέξα απνζηνιή  
 ζηνπο Ο.Σ.Α. A΄ & B΄ βαζκνχ),   
 Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ/ Γλζε  
 Γηεθπεξαίσζεο (γηα παξαπέξα  
 απνζηνιή ζηηο Πξεζβείεο ηεο Διιάδαο  
 ζην Δμσηεξηθφ), Τπνπξγείν Ναπηηιίαο  
 θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο/Γλζε Π.ΑΜ-  
 Π..Δ.Α, Αξρεγείν Ληκεληθνχ ψκαηνο/  
 Γλζε Γηνηθεηηθνχ, Αξρεγείν Διιεληθήο  
 Αζηπλνκίαο (γηα  παξαπέξα απνζηνιή  
 ζηηο Αζηπλνκηθέο Αξρέο ηεο Διιάδνο),  
 ΓΔΔΘΑ/Β4(ΓΝ), ΓΔ/Β4, ΓΔΑ/Β4,Α  
 ΓΓΜΝ, ΝΓΑ, ΝΓΒΔ, ΝΓΙ, ΝΑΚΡΗ,  
 ΝΑΚΔ, Ναπηνδηθεία Πεηξαηψο, Υαλίσλ  
 θαη Ισαλλίλσλ, Γξαθείν Δπξέζεσο  
 Ναπηηθήο Δξγαζίαο (ΓΔΝΔ), Γξαθείν  
 ΤΔΘΑ Δλεκεξψζεσο Κνηλνχ Αζελψλ,  
 Γξαθείν ΤΔΘΑ Δλεκεξψζεσο Κνηλνχ    
 Θεζ/ληθεο, Aπνδέθηεο Πίλαθα «Θ»  
 Γγεο Φ.072.1/4/351997/.366/19 Γεθ 

18/ ΓΔΝ/ΓΓ-ΙΙ 
 

   
 
 
ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε ηξαηεπζίκσλ 2019 Β΄/ΔΟ 
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ΥΔΣ : α. Ν. 3421/05 «ηξαηνινγία ησλ Διιήλσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 302/ 
13 Γεθ 05, η. Α΄), φπσο ηζρχεη ζήκεξα 
 β. Φ.429.1/3/150002/.1/02 Ιαλ 06 Κνηλή Απφθαζε Τπνπξγψλ Δζληθήο 
Άκπλαο θαη Γεκφζηαο Σάμεο «Ρχζκηζε ζεκάησλ θαηάηαμεο ζηξαηεπζίκσλ θαη 
εθέδξσλ θαη αλαδήηεζεο κε θαηαηαγέλησλ» (ΦΔΚ 14/13 Ιαλ 06, η. Β΄) 
 γ. Φ.429.1/5/150045/.11/04 Ιαλ 06 Απφθαζε ΤΦΔΘΑ «Ρχζκηζε  
νξηζκέλσλ ζηξαηνινγηθψλ ζεκάησλ» (ΦΔΚ 34/18 Ιαλ 06, η. Β΄) φπσο ηζρχεη ζήκεξα 
 δ. Φ.421.4/13/209290/.2104/15 Γεθ 09 Απφθαζε ΤΔΘΑ «Οξηζηηθή  
Απφιπζε απφ ηηο ηάμεηο ησλ Δ.Γ. Δθέδξσλ Αμησκαηηθψλ θαη Οπιηηψλ ηνπ Πνιεκηθνχ 
Ναπηηθνχ θαη ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο» (ΦΔΚ 2465/17 Γεθ 09, η. Β΄) 
 ε. Φ.422/20/12/.31052/03 Ματ 12/ΓΔΝ/Β4/ΙΙ 
 ζη. ΠΓ 11/27 Ιαλ 14 (ΦΔΚ 17, η. Α΄) 
 δ. Φ.429.1/21/286731/.3153/09 Ινπλ 16 Απφθαζε ΑΝΤΔΘΑ «Ρχζκηζε  
ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ ζηξαηεπζίκσλ, αλππφηαθησλ θαη νπιηηψλ, πνπ έρνπλ 
ζπκπιεξψζεη ην ηξηαθνζηφ ηξίην (33ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο» (ΦΔΚ 1798/ 17 Ινπλ  
16, η. Β΄,) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηε Φ.429.1/15/302592/.2421/20 Απξ 18  
Απφθαζε ΑΝΤΔΘΑ (ΦΔΚ 1484/27 Απξ 18, η. Β΄) 
 ε. Τπ’ αξηζκ. Τ68/17 επ 18 Απφθαζε Πξσζππνπξγνχ «Αλάζεζε  
αξκνδηνηήησλ ζηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Δζληθήο Άκπλαο Παλαγηψηε Ρήγα» 
(ΦΔΚ 4085/18 επ 18, η. Β') 
 
ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΔΝΟΙ ΣΡΑΣΔΤΙΜΟΙ 
 
 1. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1, 9 έσο 12 θαη 31 ηνπ (α) 
ζρεηηθνχ 
 

Π π ο ζ κ α λ ο ύ μ ε 
 

γηα θαηάηαμε ζηηο ηάμεηο ηνπ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ ηνπο ζηξαηεχζηκνπο ηεο 2019 Β΄ 
ΔΟ, φπσο απηή ζρεδηάζζεθε απφ ηε Γηεχζπλζε Β4 (ΓΛ) ηνπ Γεληθνχ 
Δπηηειείνπ Ναπηηθνχ θαη πεξηιακβάλεη: 
 
  α. Σνπο ζηξαηεχζηκνπο ηεο θιάζεο 2021 (έηνο γέλλεζεο 2000) πνπ 
είλαη γξακκέλνη ή είλαη αδήισηνη ζηα Μεηξψα Αξξέλσλ αξκνδηφηεηαο ησλ 
ηξαηνινγηθψλ Τπεξεζηψλ (Τ) Πειπαιά, ηεπεάρ Δλλάδαρ, Πελοποννήζος, 
Θεζζαλίαρ, Γςηικήρ Μακεδονίαρ, Αναηολικήρ Μακεδονίαρ και Θπάκηρ και 
Κενηπικήρ Μακεδονίαρ. 
 
  β. Σνπο ζηξαηεχζηκνπο ησλ θιάζεσλ 1996 έσο θαη 2021 (έηε 
γέλλεζεο 1975 έσο θαη 2000) απφ φινπο ηνπο Ννκνχο, εθφζνλ νη ιφγνη ηεο 
ππνρξέσζήο ηνπο γηα θαηάηαμε ζην Πνιεκηθφ Ναπηηθφ δεκηνπξγήζεθαλ ζην 
δηάζηεκα από 01 Νοεμβπίος 2018 έυρ και 31 Ιανοςαπίος 2019. 
 
  γ. Σνπο ζηξαηεχζηκνπο ησλ θιάζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1β ηεο 
παξνχζεο πνπ έηπραλ αλαβνιήο θαηάηαμεο γηα ιφγνπο πγείαο, εθφζνλ ε 
εκεξνκελία ιήμεο πεξηιακβάλεηαη ζην δηάζηεκα από 01 Φεβποςαπίος 2019 έυρ 
και 30 Αππιλίος 2019. 
 
  δ. Σνπο ζηξαηεχζηκνπο θαη ηνπο αλππφηαθηνπο κεηά ηε δηαθνπή ηεο 
αλππνηαμίαο ηνπο, πνπ ζα ηχρνπλ αλαβνιήο θαηάηαμεο σο νοζηλεςόμενοι, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηνπ (α) ζρεηηθνχ. 
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  ε. Σνπο ζηξαηεχζηκνπο ησλ νπνίσλ ην αίηεκα αλαβνιήο θαηάηαμεο 
γηα θνηλσληθνχο ιφγνπο απνξξίθζεθε απφ ηελ αξκφδηα Γηνίθεζε ηξαηνινγηθψλ 
Τπεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 29 
ηνπ (α) ζρεηηθνχ. 
 
  ζη. Σνπο ζηξαηεχζηκνπο θαη ηνπο αλππφηαθηνπο πνπ γηα ιφγνπο 
πγείαο μεηαηοπίζθηκε ε εκεξνκελία θαηάηαμήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ 
παξάγξαθν 7γ ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ (α) ζρεηηθνχ. 
 
  δ. Σνπο ζηξαηεχζηκνπο θαη ηνπο αλππφηαθηνπο πνπ ζα θξηζνχλ απφ 
ηελ αξκφδηα πγεηνλνκηθή επηηξνπή ηθαλνί θαηεγνξίαο πξψηεο (Ι/1) κέρξη θαη 
ηεηάξηεο (Ι/4), ζχκθσλα κε ην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 37 
ηνπ (α) ζρεηηθνχ. 
 
  ε. Όζνπο ππέβαιαλ δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ θαηάηαμή ηνπο σο 
ππόηακηοι νπιίηεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 38 ηνπ (α) ζρεηηθνχ. Απηνί έρνπλ 
δηθαίσκα λα αλαθαιέζνπλ νπνηεδήπνηε ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπο ή λα κελ 
θαηαηάζζνληαη ρσξίο λα ππέρνπλ ζπλέπεηεο. 
 
  ζ. Σνπο μονίμοςρ καηοίκοςρ εξυηεπικού ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ 
άξζξνπ 40 ηνπ (α) ζρεηηθνχ πνπ ππέβαιαλ ή ζα ππνβάινπλ αίηεζε γηα αξρηθή 
θαηάηαμε ημημαηικήρ εκπλήπυζηρ ηεο ζεηείαο ηνπο. 
 
  η. Σνπο αλήθνληεο ζηηο θιάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1β ηεο παξνχζαο 
πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ θαηεγνξία ησλ ανςπόηακηυν, πνπ παξέιαβαλ 
ζεκείσκα θαηάηαμεο ηεο αξκφδηαο ηξαηνινγηθήο Τπεξεζίαο ή ην αδίθεκα ηεο 
αλππνηαμίαο ηνπο δηαθφπεθε, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3δ ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ 
(α) ζρεηηθνχ, κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο θαηάηαμεο ησλ ινηπψλ 
θαινπκέλσλ απφ ηνλ ίδην Ννκφ. 
 
  ηα. Σνπο ζηξαηεχζηκνπο πνπ κε δηαηαγέο ηνπ ΓΔΝ/Β4 (ΓΛ), εθηφο 
ησλ παξαπάλσ θαηεγνξηψλ, ενηάσθηκαν ή θα ενηασθούν ζηελ 2019 Β΄ ΔΟ 
γηα δηάθνξνπο ιφγνπο (ππεξεζηαθέο αλάγθεο, ηθαλνπνίεζε αηηεκάησλ 
ζηξαηεπζίκσλ θιπ). 
 
  ηβ. Σνπο ζηξαηεχζηκνπο πνπ κε δηαηαγέο ηνπ ΓΔΔΘΑ/Β4 (ΓΝ) 
μεηαθέπθηκαν ή θα μεηαθεπθούν ζην Πνιεκηθφ Ναπηηθφ απφ ηνπο άιινπο 
Κιάδνπο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη ππνρξενχληαη λα θαηαηαγνχλ κε ηε 2019 Β΄ 
ΔΟ. 
 
  ηγ. Σνπο ζηξαηεχζηκνπο θαη αλππφηαθηνπο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 
άξζξνπ 57 ηνπ (α) ζρεηηθνχ πνπ επηζπκνχλ λα θαηαηαγνχλ ζην Πνιεκηθφ Ναπηηθφ 
εθηφο ΔΟ ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ (δ) νκνίνπ. 
 
 2. Όζνη απφ ηνπο θαινχκελνπο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηεο παξνχζαο 
θεξπρζνχλ αλππφηαθηνη ιφγσ κε θαηάηαμήο ηνπο, ζα εμαθνινπζνχλ λα θαινχληαη 
γηα θαηάηαμε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλππνηαμίαο ηνπο, κε ηελ παξνχζα. 
 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ ΚΑΣΑΣΑΞΗ 
 
 3. Οη εκεξνκελίεο θαηάηαμεο ησλ θαινπκέλσλ νξίδνληαη σο εμήο: 
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  α. Η 06 Μαΐος 2019: γηα φζνπο έηπραλ νπνηεδήπνηε αλαβνιή πγείαο 
θαη θξίζεθε θαηά ην παξειζφλ ε ζσκαηηθή ηνπο ηθαλφηεηα κε γλσκάηεπζε 
νπνηαζδήπνηε Δπηηξνπήο Απαιιαγψλ ησλ ΔΓ. 
 
  β. Η 07 Μαΐος 2019: γηα φζνπο είλαη γξακκέλνη ζηα Μεηξψα 
Αξξέλσλ ησλ Ννκψλ αξκνδηφηεηαο ησλ Τ Αζήλαο, Πεηξαηά, ηεξεάο Διιάδαο, 
Γπηηθήο Διιάδαο, Πεινπνλλήζνπ, Ννηίνπ Αηγαίνπ, Βνξείνπ Αηγαίνπ, Κξήηεο  θαη 
Θεζζαιίαο.  
 
  γ. Η 08 Μαΐος 2019: γηα φζνπο είλαη γξακκέλνη ζηα Μεηξψα  
Αξξέλσλ ησλ Ννκψλ αξκνδηφηεηαο ησλ Τ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, Ηπείξνπ, 
Κέξθπξαο, Θεζζαινλίθεο, Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, Αηηηθήο, Γπηηθήο 
Αηηηθήο, Αλαηνιηθήο Αηηηθήο θαη Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. 
 
  δ. Καηαηάζζονηαι εκηόρ ΔΟ: 
 
   (1) Οη ηεο ππνπαξαγξάθνπ 1δ ηεο παξνχζαο: 
 
    (α) Δληφο 5νθημέπος νη εμεξρφκελνη απφ λνζειεπηηθά 
ηδξχκαηα εζσηεξηθνχ. 
 
    (β) Δληφο 10ημέπος νη εμεξρφκελνη απφ λνζειεπηηθά 
ηδξχκαηα εμσηεξηθνχ. 
 
   (2) Οη ηεο ππνπαξαγξάθνπ 1ζη ηεο παξνχζαο πνπ, ζχκθσλα 
κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ (γ) ζρεηηθνχ, ππνρξενχληαη λα 
θαηαηαγνχλ νπσζδήπνηε εληφο δεκαημέπος απφ ηε ιήμε ηεο κεηαηφπηζεο ηεο 
εκεξνκελίαο θαηάηαμήο ηνπο. 
 
   (3) Οη ηεο ππνπαξαγξάθνπ 1δ ηεο παξνχζαο πνπ, ζχκθσλα κε 
ην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ (α) ζρεηηθνχ, 
ππνρξενχληαη λα θαηαηαγνχλ νπσζδήπνηε εληφο πενθημέπος απφ ηεο 
θνηλνπνηήζεσο ηεο γλσκάηεπζεο ζηελ αξκφδηα ηξαηνινγηθή Τπεξεζία. 
 
   (4) Οη ηεο ππνπαξαγξάθνπ 1ε ηεο παξνχζαο πνπ, ζχκθσλα κε 
ην δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ (α) ζρεηηθνχ, 
ππνρξενχληαη λα θαηαηαγνχλ νπσζδήπνηε εληφο πενθημέπος απφ ηεο εθδφζεσο 
ηεο απνξξηπηηθήο πξάμεο. 
 
   (5) Οη ηεο ππνπαξαγξάθνπ 1ηγ, εθφζνλ θαηαζέζνπλ ζηελ 
ηξαηνινγηθή ηνπο Τπεξεζία αίηεζε, ζηελ νπνία δειψλνπλ ηελ εκεξνκελία πνπ 
επηζπκνχλ λα θαηαηαγνχλ. Η εκεξνκελία απηή πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη κεηά ηελ 
παξέιεπζε ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο. 
 
 4. Οη παξνπζηαδφκελνη αξγφηεξα απφ ηελ θαζνξηδφκελε γηα ηελ 
θαηεγνξία ηνπο εκεξνκελία κέρξη θαη ηελ 08 Μαΐος 2019 λα γίλνληαη δεθηνί γηα 
θαηάηαμε σο εθπξφζεζκνη, ππέρνληαο μηνιαία πξφζζεηε ζηξαηησηηθή 
ππνρξέσζε, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 12 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ (γ) ζρεηηθνχ. 
Μεηά ηελ εκεξνκελία απηή λα κελ θαηαηάζζεηαη θαλέλαο, πιελ ησλ 
αλαθεξνκέλσλ ζηελ ππνπαξάγξαθν 3δ θαη ζηελ παξάγξαθν 5 ηεο παξνχζαο. 
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 5. Όζνη θαινχληαη, αλ γηα ιφγνπο αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο αδπλαηνχλ λα 
θαηαηαρζνχλ ηελ θαζνξηδφκελε εκεξνκελία, λα παξνπζηάδνληαη ζε νπνηαδήπνηε 
Αζηπλνκηθή ή ηξαηησηηθή Αξρή θαη εθφζνλ δηαπηζησζνχλ νη λόγοι ηηρ 
ανηικειμενικήρ αδςναμίαρ, κπνξνχλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 
31 ηνπ (α) ζρεηηθνχ, λα θαηαηαρζνχλ εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ θαζνξηδφκελε 
εκεξνκελία θαηάηαμεο ηνπο, ρσξίο ζπλέπεηεο. 
 
ΜΟΝΑΓΔ ΚΑΣΑΣΑΞΗ – ΚΙΝΗΗ ΚΑΛΟΤΜΔΝΩΝ 
 
 6. Οη θαινχκελνη πξνο ζηξάηεπζε ππνρξενχληαη λα παξνπζηαζζνχλ γηα 
θαηάηαμε φπσο παξαθάησ: 
 
  α. Οη πξνεξρφκελνη από οποιαδήποηε ζηπαηολογική καηάζηαζη 
πιελ ηεο αλαβνιήο πγείαο, νη αλαγξαθφκελνη ζηελ ππνπαξάγξαθν 1ηγ πνπ 
θαηαηάζζνληαη εθηφο ΔΟ θαζψο θαη φζνη ππάγνληαη ζηελ παξάγξαθν 5, ζην 
Κένηπο Δκπαιδεύζευρ ΠΟΡΟ (Νήζνο Πφξνο). 
 
  β. Όζνη έηπραλ νπνηεδήπνηε αναβολήρ ςγείαρ θαη ζηε ζπλέρεηα 
κεηέπεζαλ ζε άιιε ζηξαηνινγηθή θαηεγνξία ή θξίζεθε θαηά ην παξειζφλ ε 
ζσκαηηθή ηνπο ηθαλφηεηα κε γλσκάηεπζε νπνηαζδήπνηε Δπηηξνπήο Απαιιαγψλ, 
ζην Ναςηικό Νοζοκομείο Πειπαιά (Αθηή Μνπηζνπνχινπ 66-Πεηξαηάο) 
αποκλειζηικά και μόνο ηην ανυηέπυ οπιζθείζα ημεπομηνία (06 Μαΐος 2019). 
ε πεξίπησζε αδπλακίαο θαηάηαμεο ζηελ αλσηέξσ εκεξνκελία, παξνπζηάδνληαη 
ζην Κέληξν Δθπαηδεχζεσο ΠΟΡΟ, αθού επικοινυνήζοςν άμεζα με ηην 
απμόδια ηπαηολογική Τπηπεζία, για λήτη ζσεηικών οδηγιών. 
 
 7. Γηα ηελ θαλνληθή θίλεζε θαη ηελ εκπξφζεζκε παξνπζίαζε πξέπεη νη 
θαινχκελνη: 
 
  α. Να παξνπζηάδνληαη έγθαηξα ζηα θαηά ηφπνπο Φξνπξαξρεία, ζηηο 
Ναπηηθέο, Αζηπλνκηθέο ή Ληκεληθέο Αξρέο θαη λα εθνδηάδνληαη, εθφζνλ ην 
επηζπκνχλ, κε θαηαζηάζεηο επηβίβαζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 68 ηνπ (α) 
ζρεηηθνχ. 
 
  β. Να έρνπλ καδί ηνπο θαηά ηελ θαηάηαμή ηνπο: 
 
   (1) Σν δειηίν ηεο αζηπλνκηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο θαη ζε 
πεξίπησζε απψιεηαο ην ελ ηζρχ δηαβαηήξηφ ηνπο ή άιιν επίζεκν ζηνηρείν πνπ λα 
απνδεηθλχεη ηελ ηαπηνπξνζσπία ηνπο. 
 
   (2) Σν ζεκείσκα θαηάηαμεο, πνπ ζα ηνπο απνζηείινπλ νη 
αξκφδηεο ηξαηνινγηθέο Τπεξεζίεο. 
 
   (3) Πξφζθαηε αθηηλνγξαθία ζψξαθα, πνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ 
γλσκάηεπζε αθηηλνιφγνπ ή πλεπκνλνιφγνπ ηαηξνχ απφ νπνηνδήπνηε Γεκφζην - 
Ννκαξρηαθφ - ηξαηησηηθφ Ννζνθνκείν ή Κέληξν Τγείαο. 
 
   (4) Δπίζεκα ζηνηρεία απφ ηελ αξκφδηα Γεκφζηα Οηθνλνκηθή 
Τπεξεζία (αληίγξαθν εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο ή βεβαίσζε έθδνζεο αξηζκνχ 
θνξνινγηθνχ κεηξψνπ), απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη ν αξηζκφο θνξνινγηθνχ ηνπο 
κεηξψνπ (ΑΦΜ). 
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   (5) Βεβαίσζε Αξηζκνχ Μεηξψνπ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 
(ΑΜΚΑ). 
 
   (6) Αληίγξαθν ηνπ δηπιψκαηνο Πινηάξρνπ ΔΝ ή Ιαηξνχ γηα ηελ 
ζπκκεηνρή ηνπο ζην δηαγσληζκφ εκαηνθφξσλ Δπηθνχξσλ Αμησκαηηθψλ (ΔΑ). 
 
   (7) Αληίγξαθα, φζνη έρνπλ απνθηήζεη έλα ή πεξηζζφηεξα, απφ ηα 
παξαθάησ αλαθεξφκελα Πηπρία ή Γηπιψκαηα: 
 
    (α) Πηπρίν Αλσηάησλ ή Αλψηεξσλ Διιεληθψλ ή Ξέλσλ 
Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ. 
 
    (β) Γίπισκα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ επαγγεικαηηθφ ή 
εξαζηηερληθφ ηνπ Τπνπξγείνπ πγθνηλσληψλ. 
 
    (γ) Πηπρίν Ξέλσλ Γισζζψλ. 
 
    (δ) Πηπρίν Μεραληθνχ ηνπ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ. 
 
 8. Η ΓΝΔ (ΚΔΠΑΛ) λα δεηήζεη απηεπάγγειηα γηα φζνπο επηιεγνχλ σο 
εκαηνθφξνη Δπίθνπξνη Αμησκαηηθνί (ΔΑ), πιήξεο ΑΦΜ απφ ην ΚΔ ΠΟΡΟ θαη 
Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ Γεληθήο Υξήζεο απφ ηελ αξκφδηα Δηζαγγειία 
Πξσηνδηθψλ. 
 
 9. Σν ΚΔ ΠΟΡΟ: 
 
  α. Να ζπκπιεξψζεη ζηνλ Αηνκηθφ Φάθειν Οπιίηε (ΑΦΟ), ηνλ αξηζκφ 
θνξνινγηθνχ κεηξψνπ, ηελ αξκφδηα ΓΟΤ θαη ηνλ ΑΜΚΑ, απφ ηα επίζεκα ζηνηρεία 
πνπ ζα πξνζθνκίζνπλ νη θαηαηαγέληεο. 
 
  β. Να ζπγθεληξψζεη ηα θαηαηηζέκελα ζ’ απηή δηάθνξα δηθαηνινγεηηθά 
ησλ λαπηψλ θαη ππνςεθίσλ ΔΑ θαη λα ηα απνζηείιεη φπνπ απαηηείηαη. 
 
  γ. Να δηελεξγήζεη απζηεξφ έιεγρν γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο 
ηαπηφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαηαηαζζφκελνπ, κε βάζε ηελ αζηπλνκηθή 
ηαπηφηεηα ή άιιν δεκφζην έγγξαθν πνπ θέξεη θσηνγξαθία ηνπ, ψζηε λα 
εμαζθαιίδεηαη ε ηαπηνπξνζσπία ηνπ θαη λα κελ θάλνπλ δεθηνχο γηα θαηάηαμε, 
φζνπο ζηεξνχληαη ησλ αλσηέξσ απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ. 
 
  δ. Να δεκηνπξγήζεη ειεθηξνληθφ αξρείν θαηαηαγέλησλ θαη λα ην 
απνζηείιεη φπνπ απαηηεζεί. 
 
  ε. Να απνζηείιεη ζην ΓΔΝ αλαιπηηθέο αξηζκεηηθέο αλαθνξέο κε ην 
πέξαο εθάζηεο κέξαο θαηάηαμεο θαζψο θαη ηειηθφ απνινγηζκφ ηεο ΔΟ. 
 
ΛΟΙΠΔ ΟΓΗΓΙΔ 
 
 10. Να εθαξκνζζνχλ, επαθξηβψο, νη αθφινπζεο δηαηάμεηο: 
 

  α. Σα άξζξα 32 έσο 34 θαη 37 ηνπ (α) ζρεηηθνχ. 
 

  β. Σν ΠΓ 11/27-1-2014 (ΦΔΚ 17 Α΄). 
 

ΑΔΑ: ΩΨΨΙ6-Τ7Χ



 

 

-7- 

  γ. Σν άξζξν 1 παξάγξαθνο 1 ηνπ (β) ζρεηηθνχ. 
 

  δ. Σν άξζξν 17 παξάγξαθνη 11 κέρξη 14, ην άξζξν 18, παξάγξαθνο 
1 θαη ην άξζξν 19 ηνπ (γ) ζρεηηθνχ. 
 
 11. Όιεο νη ηξαηνινγηθέο Τπεξεζίεο, ζηα εκεηψκαηα Καηάηαμεο πνπ ζα 
απνζηείινπλ γηα φζνπο έρνπλ πξνυπεξεζία, λα αλαγξάθνπλ κε θφθθηλν κνιχβη ην 
ρξφλν πξνυπεξεζίαο θαη ηελ έλδεημε γηα ηελ εθπαίδεπζε πνπ ηειείσζε ν θαζέλαο 
(βαζηθή ή εηδηθή). Δπίζεο, λα απνζηείινπλ ην ηαρχηεξν δπλαηφ, ηα αηνκηθά 
έγγξαθα ζηε ΝΒ ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ γηα φζνπο δηεηέιεζαλ ζε Αλαβνιή Τγείαο. 
 

 12. Οη ειιεληθέο πξνμεληθέο αξρέο παξαθαινχληαη λα ελεξγήζνπλ φπσο 
θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 68 ηνπ (α) ζρεηηθνχ θαη ζην άξζξν 32 ηνπ (γ) φκνηνπ. 
Γηεπθξηλίδεηαη φηη κφλν νη κφληκνη θάηνηθνη εμσηεξηθνχ δηθαηνχληαη θίλεζεο κε 
δαπάλε ηνπ δεκνζίνπ θαη κφλν γηα ηελ αξρηθή ηνπο θαηάηαμε θαη ηελ νξηζηηθή ηνπο 
απφιπζε. Γηα ηελ δηθαηνιφγεζε ηεο παξαπάλσ δαπάλεο νη ελδηαθεξφκελνη 
ππνβάιινπλ ζηε Μνλάδα ή ππεξεζία φπνπ ππεξεηνχλ, έλα κήλα πξηλ ηελ 
πξνβιεπφκελε εκεξνκελία απφιπζήο ηνπο, ηα αθφινπζα έγγξαθα: 
 

  α. Αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ κνλίκνπ θαηνίθνπ εμσηεξηθνχ, πνπ 
είραλ θαηαζέζεη ζηε Τ ηνπο γηα λα κεηαθεξζνχλ ζηνπο ππφρξενπο κεησκέλεο 
ζηξαηεχζηκεο ζηξαηησηηθήο ππνρξέσζεο. 
 
  β. Απνθφκκαηα ησλ εηζηηεξίσλ πνπ θαηέρνπλ γηα ηελ είζνδφ ηνπο ζηε 
ρψξα θαζψο θαη γηα ηελ αλαρψξεζή ηνπο, εθφζνλ ππάξρνπλ, δηαθνξεηηθά 
βεβαηψζεηο αξκνδίσλ θνξέσλ γηα ην αληίηηκν ησλ ζρεηηθψλ εηζηηεξίσλ. 
 

  γ. Τπεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία δειψλνπλ ηνλ ηφπν ηεο θαηνηθίαο 
ηνπο θαη ηελ επηζπκία ηνπο λα θαιπθζνχλ ηα έμνδα άθημεο θαη αλαρψξεζήο ηνπο 
απφ ην ειιεληθφ δεκφζην. 
 

 13. Οη Γηνηθεηηθέο, Γεκνηηθέο, Κνηλνηηθέο, Αζηπλνκηθέο, Ληκεληθέο θαη 
Πξνμεληθέο Αξρέο παξαθαινχληαη λα θξνληίζνπλ γηα ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
παξνχζαο κε φια ηα κέζα πνπ δηαζέηνπλ, γηα λα ιάβνπλ γλψζε φινη νη 
θαινχκελνη. 
 

 14. Η Γηεχζπλζε Δζηκνηππίαο θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηνπ Γεληθνχ 
Δπηηειείνπ Ναπηηθνχ λα θξνληίζεη ψζηε λα δνζεί κεγάιε δεκνζηφηεηα ηεο 
παξνχζαο, ε νπνία ζα βξίζθεηαη θαη ζην δηαδίθηπν ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ Γεληθνχ 
Δπηηειείνπ Δζληθήο Άκπλαο/Β4(ΓΝ) θαη ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ Ναπηηθνχ 
(www.stratologia.gr θαη www.hellenicnavy.gr αληίζηνηρα). 
 
 
 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 
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