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ΚΟΙΝ : .Γ.  Τ.ΔΘ.Α. , .Γ. ΑΝ.Τ.ΔΘ.Α., 
Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ θαη 
Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο/ Γλζε 
Απνδεκίαο θαη Μεηαλάζηεπζεο- 
Γλζε Δζση. Σύπνπ- ΓΙΚΑ/ Γλζε Β/ 
Σκ.4ν/ Γξ.4ν, Απνθεληξσκέλεο 
Γηνηθήζεηο ηεο Υώξαο (γηα  
παξαπέξα απνζηνιή ζηνπο Ο.Σ.Α. 
A΄ & B΄ βαζκνύ), Τπνπξγείν 
Δμσηεξηθώλ/ Γλζε Γηεθπεξαίσζεο 
(γηα παξαπέξα απνζηνιή ζηηο 
Πξεζβείεο  ηεο Διιάδαο ζην  
Δμσηεξηθό), Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη 
Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο/ Γλζε Π.ΑΜ-
Π..Δ.Α, Αξρεγείν  Ληκεληθνύ 
ώκαηνο/ Γλζε Γηνηθεηηθνύ, 
Αξρεγείν Διιεληθήο Αζηπλνκίαο (γηα  
παξαπέξα απνζηνιή ζηηο  
Αζηπλνκηθέο Αξρέο ηεο  Διιάδνο), 
ΓΔΔΘΑ /Β΄ ΚΛΑΓΟ /Β4(ΓΝ), 
ΓΔ/ΓΛ, ΓΔΑ/ΓΛ, Α, ΓΓΜΝ, 
ΝΓΑ, ΝΓΒΔ, ΝΓΙ, ΝΑΚΡΗ, ΝΑΚΔ,  
Ναπηνδηθεία Πεηξαηώο, Υαλίσλ θαη 
Ισαλλίλσλ, Γξαθείν Δπξέζεσο 
Ναπηηθήο  Δξγαζίαο (ΓΔΝΔ), 
Γξαθείν ΤΔΘΑ Δλεκεξώζεσο 
Κνηλνύ Αζελώλ, Γξαθείν ΤΔΘΑ 
Δλεκεξώζεσο Κνηλνύ  Θεζ/ληθεο, 
Aπνδέθηεο Πίλαθα «Θ». 
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ΥΔΣ : α.   ΠΓ 11/27-1-2014 (ΦΔΚ 17 η. Α΄). 
β.   Ν. 3421/05 «ηξαηνινγία ησλ Διιήλσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 
(ΦΔΚ 302/13-12-05, η. Α΄), όπσο ηζρύεη ζήκεξα.  
γ.   Φ.429.1/3/150002/.1/02-01-2006 Κνηλή Απόθαζε Τπνπξγώλ 
Δζληθήο Άκπλαο θαη Γεκόζηαο Σάμεο «Ρύζκηζε ζεκάησλ θαηάηαμεο 
ζηξαηεπζίκσλ θαη εθέδξσλ θαη αλαδήηεζεο κε θαηαηαγέλησλ» (ΦΔΚ 
14/13-01-06, η. Β΄)  
δ.  Φ.429.1/5/150045/.11/4-01-2006 Απόθαζε ΤΦΔΘΑ «Ρύζκηζε 
νξηζκέλσλ ζηξαηνινγηθώλ ζεκάησλ» (ΦΔΚ 34/18-01-06, η. Β΄) όπσο 
ηζρύεη ζήκεξα. 
ε.  Φ.421.4/13/209290/.2104/15-12-2009 Απόθαζε ΤΔΘΑ 
«Οξηζηηθή Απόιπζε από ηηο ηάμεηο ησλ Δ.Γ. Δθέδξσλ Αμησκαηηθώλ 
θαη Οπιηηώλ ηνπ Πνιεκηθνύ Ναπηηθνύ θαη ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο»  
(ΦΔΚ 2465/17-12-09, η. Β΄)  
ζη.Φ.429.1/21/286731/.3153/09-06-2016/Απνθ. ΑΝΤΔΘΑ «Ρύζκηζε 
ζηξαηησηηθώλ ππνρξεώζεσλ ζηξαηεπζίκσλ, αλππνηάθησλ θαη 
νπιηηώλ, πνπ έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην ηξηαθνζηό πέκπην (35ν) έηνο 
ηεο ειηθίαο ηνπο»(ΦΔΚ 1798/17-06-2016 η.Β'). 
δ.  Φ.422/20/12/.31052/3-5-12/ΓΔΝ/Β4/ΙΙ. 
ε. ΦΔΚ 1562/24-07-2015 η. Β΄ Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ 
Αλαπιεξσηή Τπνπξγό Δζληθήο Άκπλαο  Γεκήηξην Βίηζα.  

 
 
 
ΚΑΛΟΤΜΔΝΟΙ ΣΡΑΣΔΤΙΜΟΙ 
 

1.   ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1, 9 έσο 12, 31 θαη 38 ηνπ (β) 
ζρεηηθνύ θαη ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ (δ) όκνηνπ, 

 
Κ α λ ο ύ μ ε 

 

γηα θαηάηαμε ζηηο ηάμεηο ηνπ Πνιεκηθνύ Ναπηηθνύ κε ηελ 2016 Δ΄/ΔΟ, ηνπο 
ζηξαηεύζηκνπο ή αλππόηαθηνπο πνπ έρνπλ θαηαλεκεζεί ή κεηαθεξζεί ζην 
Πνιεκηθό Ναπηηθό, εθόζνλ έρνπλ θξηζεί ή ινγηζζεί ηθαλνί νπνηαζδήπνηε 
θαηεγνξίαο, πιελ αθαηαιιήισλ γηα ζηξάηεπζε (Ι/5) θαη αλήθνπλ ζηηο παξαθάησ 
θιάζεηο θαη θαηεγνξίεο: 
 

α.     Από ηελ Κιάζε 2018 (γελλεζέληεο ην έηνο 1997) ηνπο 
ζηξαηεύζηκνπο πνπ είλαη γξακκέλνη ή είλαη αδήισηνη ζηα Μεηξώα Αξξέλσλ 
αξκνδηόηεηαο ησλ ηξαηνινγηθώλ Τπεξεζηώλ (Τ) Ννηίνπ Αηγαίνπ, Βνξείνπ 
Αηγαίνπ, Κξήηεο θαη Αλαηνιηθήο Αηηηθήο. 

 
β.  Από ηηο Κιάζεηο 1993 κέρξη θαη 2017 ( γελλεζέληεο από ην έηνο 

1972 κέρξη θαη ην έηνο 1996) από όινπο ηνπο Ννκνύο ηνπ Κξάηνπο θαη από ηελ 
2018 ησλ Ννκώλ πνπ θιήζεθαλ κέρξη ζήκεξα, αλεμάξηεηα αλ έρνπλ ηειεηώζεη ή 
όρη ηε βαζηθή ή εηδηθή εθπαίδεπζε, εθόζνλ νη ιόγνη ηεο ππνρξέσζεο ηνπο γηα 
θαηάηαμε ζην Πνιεκηθό Ναπηηθό δεκηνπξγήζεθαλ ζην δηάζηεκα από 01 Μαϊος 
2016 κέρξη θαη 31 Ιοςλίος 2016. 
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γ.   Σνπο ζηξαηεύζηκνπο ησλ θιάζεσλ 1993 κέρξη θαη 2017 πνπ έηπραλ 
αλαβνιήο θαηάηαμεο γηα ιόγνπο πγείαο θαη από ηελ 2018 ησλ Ννκώλ πνπ 
θιήζεθαλ κέρξη ζήκεξα, εθόζνλ ε εκεξνκελία ιήμεο πεξηιακβάλεηαη ζην 
δηάζηεκα από 01 Αςγούζηος 2016 έσο θαη 31 Οκηωβπίος 2016. 

 
δ.   Σνπο ζηξαηεύζηκνπο θαη ηνπο αλππόηαθηνπο πνπ δηέθνςαλ ηελ 

αλππνηαμία ηνπο θαη ζα ηύρνπλ αλαβνιήο θαηάηαμεο σο νοζηλεςόμενοι, 
ζύκθσλα κε ην άξζξν 15 ηνπ (β) ζρεηηθνύ, εθόζνλ  ε λνζειεία ηνπο δελ 
ππεξβαίλεη ηηο δεθαπέληε (15) εκέξεο, ή έρνπλ πάξεη αλαβνιή από νπνηαδήπνηε 
πξνεγνύκελε πξόζθιεζε σο λνζειεπόκελνη θαη λνζειεύνληαη θαη πάιη. 
 

ε.   Σνπο ζηξαηεύζηκνπο ησλ νπνίσλ ην αίηεκα αλαβνιήο θαηάηαμεο γηα 
θνηλσληθνύο ιόγνπο απνξξίθζεθε από ηελ αξκόδηα Γηνίθεζε ηξαηνινγίαο, 
ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ (β) ζρεηηθνύ. 
 

ζη.   Σνπο ζηξαηεύζηκνπο θαη ηνπο αλππόηαθηνπο πνπ γηα ιόγνπο πγείαο 
ζα μεηαηοπιζθεί ε εκεξνκελία θαηάηαμήο ηνπο, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 7γ 
ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ (β) ζρεηηθνύ. 
 

δ.   Σνπο ζηξαηεύζηκνπο θαη ηνπο αλππόηαθηνπο πνπ ζα θξηζνύλ από 
ηελ αξκόδηα πγεηνλνκηθή επηηξνπή ηθαλνί θαηεγνξίαο πξώηεο (Ι/1) κέρξη θαη 
ηεηάξηεο (Ι/4), ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ (β) ζρεηηθνύ. 
 

ε.   Όζνπο, από ηνπο ζηξαηεύζηκνπο πνπ θαηαλεκήζεθαλ ζην Πνιεκηθό 
Ναπηηθό ή κεηαθέξζεθαλ ζ’ απηό από άιινπο Κιάδνπο, ππέβαιαλ δηθαηνινγεηηθά 
γηα ηελ θαηάηαμή ηνπο σο ππόηακηοι νπιίηεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 38 ηνπ (β) 
ζρεηηθνύ. Απηνί έρνπλ δηθαίσκα λα αλαθαιέζνπλ νπνηεδήπνηε ηα δηθαηνινγεηηθά 
ηνπο ή λα κελ θαηαηάζζνληαη ρσξίο λα ππέρνπλ ζπλέπεηεο. 
 

ζ. Σνπο μονίμοςρ καηοίκοςρ εξωηεπικού ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ 
άξζξνπ 40 ηνπ (β) ζρεηηθνύ πνπ ππέβαιαλ ή ζα ππνβάινπλ αίηεζε γηα αξρηθή 
θαηάηαμε ηκεκαηηθήο εθπιήξσζεο ηεο ζεηείαο ηνπο κέρξη 15 εκέξεο πξηλ από ηελ 
εκεξνκελία ηεο θαηάηαμεο, πιελ ησλ θαινπκέλσλ κε ηελ παξάγξαθν 1α ηεο 
παξνύζαο, πνπ ππέβαιαλ ή ζα ππνβάινπλ ζρεηηθή αίηεζε κέρξη θαη ηελ 
εκεξνκελία πνπ ππνρξενύληαη λα θαηαηαγνύλ αξρηθά. 
 

η.   Σνπο αλήθνληεο ζηηο θιάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1β ηεο παξνύζαο πνπ 
πξνέξρνληαη από ηελ θαηεγνξία ησλ ανςπόηακηων, πνπ παξέιαβαλ ζεκείσκα 
θαηάηαμεο ηεο αξκόδηαο ηξαηνινγηθήο Τπεξεζίαο ή ην αδίθεκα ηεο αλππνηαμίαο 
ηνπο δηαθόπεθε, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν  3δ ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ (β) ζρεηηθνύ, 
κέρξη ηελ πξνεγνύκελε ηεο εκεξνκελίαο θαηάηαμεο ησλ ινηπώλ θαινπκέλσλ από 
ηνλ ίδην Ννκό. 
 

ηα  Σνπο ζηξαηεύζηκνπο πνπ κε δηαηαγέο ηεο Γηεύζπλζεο ηξαηνινγηθνύ 
ηνπ Γεληθνύ Δπηηειείνπ Ναπηηθνύ, εθηόο ησλ παξαπάλσ θαηεγνξηώλ, πνπ ζα 
ενηασθούν ζηελ 2016 Δ΄ ΔΟ γηα δηάθνξνπο ιόγνπο (ππεξεζηαθέο αλάγθεο, 
ηθαλνπνίεζε αηηεκάησλ ζηξαηεπζίκσλ θιπ ).  
 

ηβ. Σνπο ζηξαηεύζηκνπο πνπ κε δηαηαγέο ηεο Γηεύζπλζεο Ννκηθώλ 
πκβνύισλ ηνπ Γεληθνύ Δπηηειείνπ Δζληθήο Άκπλαο κεηαθέξζεθαλ ή ζα 
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κεηαθεξζνύλ ζην Πνιεκηθό Ναπηηθό  από ηνπο άιινπο Κιάδνπο ησλ Δλόπισλ 
Γπλάκεσλ θαη ππνρξενύληαη γηα θαηάηαμε κε ηε 2016 Δ΄ ΔΟ. 

 

ηγ. Σνπο ζηξαηεύζηκνπο θαη αλππόηαθηνπο πνπ ζα θαηαηαγνύλ 
ζύκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ (ζη) ζρεηηθνύ.   
 

2.  Όζνη από ηνπο θαινύκελνπο ηεο παξαγξάθνπ 1 θεξπρζνύλ 
αλππόηαθηνη, ιόγσ κε θαηάηαμήο ηνπο, ζα εμαθνινπζνύλ λα θαινύληαη γηα 
θαηάηαμε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλππνηαμίαο ηνπο, κε ηελ παξνύζα. 
  
ΠΟΙΟΙ  ΓΔΝ  ΔΥΟΤΝ  ΤΠΟΥΡΔΩΗ  ΓΙΑ  ΚΑΣΑΣΑΞΗ 
 

3.    Αλαβάιιεηαη ε θαηάηαμε ζην ΠΝ ησλ ζηξαηεπζίκσλ πνπ αλήθνπλ ζηηο 
θαηεγνξίεο ησλ άξζξσλ 14- 29 ηνπ (β) ζρεηηθνύ. Απηνί πξέπεη λα ππνβάινπλ ζηελ 
αξκόδηα ηξαηνινγηθή Τπεξεζία ηα πξνβιεπόκελα γηα ηελ πεξίπησζή ηνπο 
δηθαηνινγεηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζην (β) ζρεηηθό θαη ππνρξεσηηθά κέζα ζηηο 
πξνζεζκίεο πνπ νξίδεηαη ζ’ απηό.  
 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ  ΚΑΣΑΣΑΞΗ 
 

4.     Οη εκεξνκελίεο θαηάηαμεο ησλ θαινπκέλσλ νξίδνληαη σο εμήο :  
 

 α.  Η 07 Νοεμβπίος 2016: γηα όζνπο πξνέξρνληαη από αλαβνιήο 
πγείαο ή έηπραλ νπνηεδήπνηε αλαβνιή πγείαο θαη ζηε ζπλέρεηα κεηέπεζαλ ζε άιιε 
ζηξαηνινγηθή θαηεγνξία ή θξίζεθε θαηά ην παξειζόλ ε ζσκαηηθή ηνπο ηθαλόηεηα 
κε γλσκάηεπζε νπνηαζδήπνηε Δπηηξνπήο Απαιιαγώλ ησλ ΔΓ. 

 
 β.  Η 08 Νοεμβπίος 2016: γηα όζνπο είλαη γξακκέλνη ζηα Μεηξώα  

Αξξέλσλ ησλ Ννκώλ αξκνδηόηεηαο ησλ Τ Πεηξαηά, Θεζζαιίαο, Γπηηθήο 
Μαθεδνλίαο, Ηπείξνπ, Θεζζαινλίθεο, Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο & Θξάθεο θαη 
Αλαηνιηθήο Αηηηθήο.  

 
 γ.  Η 09 Νοεμβπίος 2016: γηα όζνπο είλαη γξακκέλνη ζηα Μεηξώα  

Αξξέλσλ ησλ Ννκώλ αξκνδηόηεηαο ησλ Τ Αζήλαο, ηεξεάο Διιάδαο, 
Πεινπνλλήζνπ, Κξήηεο θαη Αηηηθήο. 

 
 δ.  H 10 Νοεμβπίος 2016: γηα όζνπο είλαη γξακκέλνη ζηα Μεηξώα 

Αξξέλσλ ησλ Ννκώλ αξκνδηόηεηαο ησλ Τ Γπηηθήο Διιάδαο, Ννηίνπ Αηγαίνπ,  
Βνξείνπ Αηγαίνπ, Κέξθπξαο, Γπηηθήο Αηηηθήο θαη Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. 

 .  
 

 ε.    Τποσπεούνηαι να καηαηάζζονηαι εκηόρ ΔΟ: 
 

  (1)   Οη ηεο ππνπαξαγξάθνπ 1δ ηεο παξνύζαο: 
 

 (α)   Δληόο 5νθημέπος νη εμεξρόκελνη από λνζειεπηηθά 
ηδξύκαηα εζσηεξηθνύ. 

 (β)   Δληόο 10ημέπος νη εμεξρόκελνη από λνζειεπηηθά 
ηδξύκαηα εμσηεξηθνύ. 
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 (2)   Οη ηεο ππνπαξαγξάθνπ 1ζη ηεο παξνύζαο πνπ ζύκθσλα κε 
ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ (δ) ζρεηηθνύ ππνρξενύληαη λα θαηαηαγνύλ  
νπσζδήπνηε εληόο δεκαημέπος από ηε ιήμε ηεο κεηαηόπηζεο ηεο εκεξνκελίαο 
θαηάηαμήο ηνπο. 

 (3)   Οη ηεο ππνπαξαγξάθνπ 1δ ηεο παξνύζαο πνπ ζύκθσλα κε 
ην πξώην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ (β) ζρεηηθνύ 
ππνρξενύληαη λα θαηαηαγνύλ νπσζδήπνηε εληόο πενθημέπος από ηεο 
θνηλνπνηήζεσο ηεο γλσκάηεπζεο ζηελ αξκόδηα ηξαηνινγηθή Τπεξεζία. 
 

 (4)   Οη  ηεο ππνπαξαγξάθνπ 1ε  ηεο παξνύζαο πνπ ζύκθσλα κε 
ην δεύηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ (β) ζρεηηθνύ 
ππνρξενύληαη λα θαηαηαγνύλ νπσζδήπνηε εληόο πενθημέπος από ηεο εθδόζεσο 
ηεο απνξξηπηηθήο πξάμεο. 
 

 (5)   Όζνη ζπκπιήξσζαλ ην ηπιακοζηό πέμπηο (35ο) έηορ ηεο 
ειηθίαο ηνπο θαη δηαηεινύλ εθηόο Δλόπισλ Γπλάκεσλ, πιελ όκσο δελ έρνπλ 
ζπκπιεξώζεη ην ρξόλν πξαγκαηηθήο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο πνπ απαηηείηαη γηα 
ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηώκαηνο εμαγνξάο ηεο ζηξαηεύζηκεο ζηξαηησηηθήο ηνπο 
ππνρξέσζεο, εθόζνλ αηηεζνύλ ηελ θαηάηαμή ηνπο ζην Πνιεκηθό Ναπηηθό, 
κπνξνύλ λα θαηαηάζζνληαη ζ'απηό, εθηόο Δθπαηδεπηηθήο εηξάο ηξαηεπζίκσλ 
Οπιηηώλ (ΔΟ), ζύκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ ηνπ (ζη) 
ζρεηηθνύ. 
 

5.    Οη παξνπζηαδόκελνη αξγόηεξα από ηελ θαζνξηδόκελε γηα ηελ θαηεγνξία 
ηνπο εκεξνκελία κέρξη θαη 11 Νοεμβπίος 2016 λα γίλνληαη δεθηνί γηα θαηάηαμε σο 
εθπξόζεζκνη, ππέρνληαο μηνιαία πξόζζεηε ζηξαηησηηθή ππνρξέσζε, ζύκθσλα 
κε ηελ παξάγξαθν 13 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ (δ) ζρεηηθνύ. Μεηά ηελ εκεξνκελία απηή 
λα κελ θαηαηάζζεηαη θαλέλαο, πιελ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ ππνπαξάγξαθν 4ε 
θαη ζηελ παξάγξαθν 6 ηεο παξνύζαο. 
 

6. Όζνη θαινύληαη,  αλ γηα ιόγνπο αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο  αδπλαηνύλ 
λα θαηαηαρζνύλ ηελ θαζνξηδόκελε εκεξνκελία, λα παξνπζηάδνληαη ζε 
νπνηαδήπνηε Αζηπλνκηθή ή ηξαηησηηθή Αξρή θαη εθόζνλ δηαπηζησζνύλ νη λόγοι 
ηηρ ανηικειμενικήρ αδςναμίαρ, κπνξνύλ, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ 
άξζξνπ 31 ηνπ (β) ζρεηηθνύ, λα θαηαηαρζνύλ εληόο δύν (2) εκεξώλ από ηελ 
θαζνξηδόκελε εκεξνκελία θαηάηαμεο ηνπο, ρσξίο ζπλέπεηεο. 
 
ΜΟΝΑΓΔ ΚΑΣΑΣΑΞΗ – ΚΙΝΗΗ ΚΑΛΟΤΜΔΝΩΝ. 
 

 7.  Οη θαινύκελνη ζηξαηεύζηκνη ππνρξενύληαη λα παξνπζηαζζνύλ γηα 
θαηάηαμε ζηε Ναςηική Βάζη Κανελλόποςλορ (ΝΒ ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ), ζην 
θαξακαγθά Αηηηθήο, εκηόρ ηων αλαγξαθνκέλσλ ζηελ ππνπαξάγξαθν 1γ, θαζώο 
θαη όζσλ έηπραλ νπνηεδήπνηε αναβολή ςγείαρ θαη ζηε ζπλέρεηα κεηέπεζαλ ζε 
άιιε ζηξαηνινγηθή θαηεγνξία ή θξίζεθε θαηά ην παξειζόλ ε ζσκαηηθή ηνπο 
ηθαλόηεηα κε γλσκάηεπζε νπνηαζδήπνηε Δπηηξνπήο Απαιιαγώλ, νη νπνίνη ζα 
παξνπζηάδνληαη απεπζείαο ζην Ναςηικό Νοζοκομείο Πειπαιά (Αθηή 
Μνπηζνπνύινπ 66 - Πεηξαηάο) ηελ αλσηέξσ νξηζζείζα εκεξνκελία. 

 
8.   Γηα ηελ θαλνληθή θίλεζε θαη ηελ εκπξόζεζκε παξνπζίαζε πξέπεη νη 

θαινύκελνη : 
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   α.  Να παξνπζηάδνληαη, έγθαηξα, ζηα θαηά ηόπνπο Φξνπξαξρεία, ζηηο  
Ναπηηθέο, Αζηπλνκηθέο ή Ληκεληθέο Αξρέο θαη λα εθνδηάδνληαη, εθόζνλ ην 
επηζπκνύλ κε θαηαζηάζεηο επηβίβαζεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 68 ηνπ (β) ζρεηηθνύ. 

 
   β.   Να έρνπλ καδί ηνπο θαηά ηελ θαηάηαμή ηνπο: 
 

     (1)   Σν δειηίν ηεο αζηπλνκηθήο ηνπο ηαπηόηεηαο θαη ζε πεξίπησζε 
απώιεηαο ην ελ ηζρύ δηαβαηήξηό ηνπο ή άιιν επίζεκν ζηνηρείν πνπ λα απνδεηθλύεη 
ηελ ηαπηνπξνζσπία ηνπο. 

. 
      (2)   Σν ζεκείσκα θαηάηαμεο, πνπ ζα ηνπο ζηείινπλ  νη αξκόδηεο 
ηξαηνινγηθέο Τπεξεζίεο δηακέζνπ ησλ Αζηπλνκηθώλ Σκεκάησλ. 

  
     (3)   Αθηηλνγξαθία ζώξαθα, πνπ ζα ζπλνδεύεηαη από γλσκάηεπζε 
αθηηλνιόγνπ ή πλεπκνλνιόγνπ ηαηξνύ από νπνηνδήπνηε Γεκόζην - Ννκαξρηαθό  - 
ηξαηησηηθό Ννζνθνκείν  ή  Κέληξν Τγείαο . 
 

     (4)  Δπίζεκα ζηνηρεία από ηελ αξκόδηα Γεκόζηα Οηθνλνκηθή 
Τπεξεζία (αληίγξαθν εθθαζαξηζηηθνύ ζεκεηώκαηνο ή βεβαίσζε έθδνζεο αξηζκνύ 
θνξνινγηθνύ κεηξώνπ), από ηα νπνία λα πξνθύπηεη ν αξηζκόο θνξνινγηθνύ ηνπο 
κεηξώνπ (ΑΦΜ). 
 

      (5)   Αληίγξαθν ηνπ δηπιώκαηνο Πινηάξρνπ ΔΝ ή Ιαηξνύ γηα ηελ 
ζπκκεηνρή ηνπο ζην δηαγσληζκό εκαηνθόξσλ Δπηθνύξσλ Αμησκαηηθώλ (ΔΑ). 
 

                  (6)   Αληίγξαθα, όζνη έρνπλ απνθηήζεη έλα ή πεξηζζόηεξα, από ηα 
παξαθάησ αλαθεξόκελα Πηπρία ή Γηπιώκαηα:   

 
(α)   Πηπρίν Αλσηάησλ ή Αλώηεξσλ Διιεληθώλ ή Ξέλσλ 

Δθπαηδεπηηθώλ Ιδξπκάησλ. 
 
(β)  Γίπισκα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ επαγγεικαηηθό ή 

εξαζηηερληθό ηνπ Τπνπξγείνπ πγθνηλσληώλ. 
 

(γ)    Πηπρίν Ξέλσλ Γισζζώλ. 
 
(δ)    Πηπρίν Μεραληθνύ ηνπ Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ. 

 
 9.   Η ΓΝΔ (ΚΔΠΑΛ) λα δεηήζεη απηεπάγγειηα γηα όζνπο επηιεγνύλ σο 
εκαηνθόξνη Δπίθνπξνη Αμησκαηηθνί (ΔΑ), πιήξεο ΑΦΜ από ηηο Τ θαη 
Αληίγξαθν Πνηληθνύ Μεηξώνπ Γεληθήο Υξήζεο από ηελ αξκόδηα Δηζαγγειία 
Πξσηνδηθώλ. 

 
 

 10.   Η ΝΒ ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ: 
 

  α.   Να ζπκπιεξώζεη ζηνλ Αηνκηθό Φάθειν Οπιίηε (ΑΦΟ), ηνλ αξηζκό 
θνξνινγηθνύ κεηξώνπ θαη ηελ αξκόδηα ΓΟΤ, από ηα επίζεκα ζηνηρεία πνπ ζα 
πξνζθνκίζνπλ νη θαηαηαγέληεο.  

  β.   Να  ζπγθεληξώζεη ηα θαηαηηζέκελα ζ’ απηή δηάθνξα δηθαηνινγεηηθά 
ησλ λαπηώλ θαη ππνςεθίσλ ΔΑ θαη λα ηα απνζηείιεη όπνπ απαηηείηαη.  
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  γ.   Να δεκηνπξγήζεη ειεθηξνληθό αξρείν θαηαηαγέλησλ θαη λα ην 
απνζηείιεη όπνπ απαηηεζεί. 

  δ.   Να απνζηείιεη ζην ΓΔΝ αλαιπηηθέο αξηζκεηηθέο αλαθνξέο κε ην 
πέξαο εθάζηεο κέξαο θαηάηαμεο θαζώο θαη ηειηθό απνινγηζκό ηεο ΔΟ. 
 
 ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΤΣΩΝ ΠΟΤ ΔΙΥΑΝ ΑΝΑΒΟΛΗ ΛΟΓΩ ΠΟΤΓΩΝ 
 

11. Οη θαινύκελνη από αλαβνιή ζπνπδώλ ή από αλαβνιή πξνο 
ζπκπιήξσζε ζαιάζζηαο ππεξεζίαο λα ζπκβνπιεπζνύλ ηηο έληππεο νδεγίεο πνπ 
έρνπλ εθνδηαζηεί από ηελ αξκόδηα ηξαηνινγηθή Τπεξεζία, όηαλ έιαβαλ ηελ 
αλαβνιή ηνπο θαη λα ζπκκνξθσζνύλ ζ΄ απηέο. 
 
ΛΟΙΠΔ ΟΓΗΓΙΔ 
 

12.   Να εθαξκνζζνύλ, επαθξηβώο, νη αθόινπζεο δηαηάμεηο: 
 

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

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

γ.   Σν άξζξν 1 παξάγξαθνο 1 ηνπ (γ) ζρεηηθνύ. 
 

δ.   Σν άξζξν 17 παξάγξαθνη 11 κέρξη 14, ην άξζξν 18, παξάγξαθνο 
1 θαη ην άξζξν 19 ηνπ (δ) ζρεηηθνύ. 

  
13.    Όιεο νη Τ ζηα εκεηώκαηα Καηάηαμεο, πνπ ζα απνζηείινπλ γηα 

όζνπο έρνπλ πξνϋπεξεζία, λα αλαγξάθνπλ κε θόθθηλν κνιύβη ην ρξόλν 
πξνϋπεξεζίαο θαη  ηελ έλδεημε γηα  ηελ εθπαίδεπζε πνπ ηειείσζε ν θαζέλαο 
(βαζηθή ή εηδηθή). Δπίζεο λα απνζηείινπλ, ην ηαρύηεξν δπλαηό, ηα αηνκηθά 
έγγξαθα ζηε ΝΒ ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ γηα όζνπο δηεηέιεζαλ ζε Αλαβνιή Τγείαο θαη 
ΑΦΜ  γηα όζνπο ππέρνπλ πξόζζεηεο ππεξεζίεο.  
 

14.  Οη ειιεληθέο πξνμεληθέο αξρέο παξαθαινύληαη λα ελεξγήζνπλ όπσο 
θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 68 ηνπ (β) ζρεηηθνύ θαη ζην άξζξν 32 ηνπ (δ) όκνηνπ. 
Γηεπθξηλίδεηαη όηη κόλν νη κόληκνη θάηνηθνη εμσηεξηθνύ δηθαηνύληαη θίλεζεο κε 
δαπάλε ηνπ δεκνζίνπ θαη κόλν γηα ηελ αξρηθή ηνπο θαηάηαμε θαη ηελ νξηζηηθή ηνπο 
απόιπζε. Γηα ηελ δηθαηνιόγεζε ηεο παξαπάλσ δαπάλεο νη ελδηαθεξόκελνη 
ππνβάινπλ ζηε Μνλάδα ή ππεξεζία όπνπ ππεξεηνύλ, έλα κήλα πξηλ ηελ 
πξνβιεπόκελε  εκεξνκελία απόιπζήο ηνπο ηα αθόινπζα έγγξαθα: 

 
α.   Αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ  κνλίκνπ θαηνίθνπ εμσηεξηθνύ, πνπ 

είραλ θαηαζέζεη ζηε Τ ηνπο γηα λα κεηαθεξζνύλ ζηνπο ππόρξενπο κεησκέλεο 
ζηξαηεύζηκεο ζηξαηησηηθήο ππνρξέσζεο. 

 
β.   Απνθόκκαηα ησλ εηζηηεξίσλ πνπ θαηέρνπλ γηα ηελ είζνδό ηνπο ζηε 

ρώξα θαζώο θαη γηα ηελ αλαρώξεζή ηνπο, εθόζνλ ππάξρνπλ, δηαθνξεηηθά 
βεβαηώζεηο αξκνδίσλ θνξέσλ γηα ην αληίηηκν ησλ ζρεηηθώλ εηζηηεξίσλ.  
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γ.   Τπεύζπλε δήισζε ζηελ νπνία δειώλνπλ ηνλ ηόπν ηεο θαηνηθίαο 
ηνπο θαη ηελ επηζπκία ηνπο λα θαιπθζνύλ ηα έμνδα άθημεο θαη αλαρώξεζήο ηνπο 
από ην ειιεληθό δεκόζην. 

 
15. Οη Γηνηθεηηθέο, Γεκνηηθέο, Κνηλνηηθέο, Αζηπλνκηθέο, Ληκεληθέο θαη 

Πξνμεληθέο Αξρέο παξαθαινύληαη λα θξνληίζνπλ γηα ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
παξνύζαο κε όια ηα κέζα πνπ δηαζέηνπλ, γηα λα ιάβνπλ γλώζε όινη νη 
θαινύκελνη. 

 
16. Η Γηεύζπλζε Δζηκνηππίαο θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηνπ Γεληθνύ 

Δπηηειείνπ Ναπηηθνύ λα θξνληίζεη ώζηε λα δνζεί κεγάιε δεκνζηόηεηα ηεο 
παξνύζαο, ε νπνία ζα βξίζθεηαη θαη ζην δηαδίθηπν ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ Γεληθνύ 
Δπηηειείνπ Δζληθήο Άκπλαο/Β4(ΓΝ) θαη ηνπ Γεληθνύ Δπηηειείνπ Ναπηηθνύ 
(www.stratologia.gr  θαη  www.hellenicnavy.gr  αληίζηνηρα). 
 
 

                                               Αλαπιεξσηήο Τπνπξγόο Δζληθήο Άκπλαο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν                                                       Γεκήηξηνο Βίηζαο 
 
 
 
Αλρεο (ΝΟΜ) ηέθαλνο Παππάο 
        Σκεκαηάξρεο Β4-ΙΙ 
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