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ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

«Προκήρυξη για την Μετάταξη Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) και 
Επαγγελµατιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) στο Σώµα Μονίµων Υπαξιωµατικών του  
Πολεµικού Ναυτικού, Έτους 2017» 

 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 

  Έχοντας υπόψη: 
  

  α. Το Ν.2292/1995, περί «Οργανώσεως και Λειτουργίας Υπουργείου 
Εθνικής Άµυνας, ∆ιοίκηση και Έλεγχος των Ενόπλων ∆υνάµεων και άλλες 
διατάξεις.» (ΦΕΚ Α΄35) και ιδίως του άρθρου 5, παράγραφος 3γ, 
 
  β. Το Π.∆. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», (ΦΕΚ Α΄ 98 και ιδίως του άρθρου 90 του 
Κώδικα Νοµοθεσίας ο οποίος κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο. 
 
       γ.  Τα άρθρα 9 ως 13 του Ν.3883/10 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία 
των  στελεχών των Ενόπλων ∆υνάµεων – Θέµατα διοίκησης των Ενόπλων 
∆υνάµεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις», (ΦΕΚ Α΄167), όπως 
τροποποιήθηκαν µε το Ν. 4407/16 (ΦΕΚ Α’ 134) «Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας 
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 10 
παράγραφος 1 και το Ν. 4494/2017 «Ρυθµίσεις περί σταδιοδροµίας και εξέλιξης 
στελεχών και οικονοµικής µέριµνας και λογιστικού των Ενόπλων ∆υνάµεων, 
σύσταση Κοινού Σώµατος Οικονοµικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις», 
ειδικότερα το άρθρο 6 παράγραφος 1. 
 

 δ. Την ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής 
Άµυνας σύµφωνα µε Απόφαση Πρωθυπουργού (ΦΕΚ Β΄ 2144/06 Οκτ 15),  
 

  ε.  Την υπ’ αριθ. 56 Απόφαση του Ανωτάτου Ναυτικού Συµβουλίου της 
12ης Συνεδρίασης της Ολοµελείας της 06 Ιουνίου 2017, 
 
  στ. Την υπ΄αριθ. 221/2017 εισηγητική έκθεση του Προϊσταµένου 
Οικονοµικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ. 
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  ζ.   Φ.400/113/217291/Σ.7291/05 ΟΚΤ 17/ΓΕΝ/Β1-ΙΙ (ΦΕΚ Β’ 3591 – 
Α∆Α: ΨΡ3Λ6-907) 
 

  η. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της αποφάσεως αυτής δεν 
προκαλείται οικονοµική επιβάρυνση στον Κρατικό Προϋπολογισµό. 
  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Άρθρο 1 
 

1.  Την Προκήρυξη για τη Μετάταξη, για το έτος 2017, στο Σώµα Μονίµων 
Υπαξιωµατικών του Πολεµικού Ναυτικού, τριών (03) Εθελοντών Μακράς Θητείας 
(ΕΜΘ) που έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη πραγµατικής 
υπηρεσίας και δύο (02) Επαγγελµατιών Οπλιτών (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, µε ειδικότητα που προσιδιάζει στον τίτλο σπουδών τους, προς 
κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθµού τον οποίον φέρουν.  

 
2.  Οι προκηρυσσόµενες θέσεις, οι ενδεικτικοί κατεχόµενοι τίτλοι πτυχίων 

καθώς και οι νέες ειδικότητες / εξειδικεύσεις είναι οι εξής: 
 

 

Α/Α 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΙ 
ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ 

ΠΤΥΧΙΩΝ 

ΝΕΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 
/ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ 

1. Ένας (1) ΕΜΘ 
Μηχανολόγων Μηχανικών / 
Μηχανολογίας  

Τεχνικός 
Μηχανολογικών 
Συστηµάτων 
(Τ/ΜΗΧ) 

2. Ένας (1) ΕΜΘ 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών / 
Ηλεκτρολογίας 

Ηλεκτρολόγος 
(ΗΛ) 

3. Ένας (1) ΕΜΘ 
Ηλεκτρονικών Μηχανικών / 
Ηλεκτρονικής 

Τεχνικός 
Ηλεκτρονικών 
Συστηµάτων / 
Αυτοµάτων  
Συστηµάτων 
(Τ/ΗΝ/ΑΣ) 

4. Ένας (1) ΕΠ.ΟΠ. 
Μηχανολόγων Μηχανικών / 
Μηχανολογίας 

Τεχνικός 
Μηχανολογικών 
Συστηµάτων 
(Τ/ΜΗΧ) 

5. Ένας (1) ΕΠ.ΟΠ 
Ηλεκτρονικών Μηχανικών / 
Ηλεκτρονικής 

Τεχνικός 
Ηλεκτρονικών 
Συστηµάτων / 
Ραδιοεντοπιστικών 
Συσκευών 
(Τ/ΗΝ/ΡΕ)   
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Άρθρο 2 

 

  ∆ικαίωµα υποβολής αίτησης Μετάταξης στο Σώµα Μονίµων 
Υπαξιωµατικών του Πολεµικού Ναυτικού έχουν άντρες και γυναίκες Εθελοντές 
Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) που έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη 
πραγµατικής υπηρεσίας και Επαγγελµατίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.), αντίστοιχα, 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, µε ειδικότητα που προσιδιάζει στον τίτλο σπουδών τους, προς 
κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθµού τον οποίο φέρουν, εφόσον 
πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 12 του Ν.3883/10. 
 

Άρθρο 3 
 

 Η έννοια του «ισότιµου» κατά νόµο πτυχίου, αναφέρεται στα προβλεπόµενα 
του άρθρου 1 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α΄195/6-9-2001), σύµφωνα µε το οποίο, η 
ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΑΕΙ) και 
αποτελείται από τον Πανεπιστηµιακό Τοµέα (Πανεπιστήµια, Πολυτεχνεία και την 
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών) και τον Τεχνολογικό Τοµέα [Τεχνολογικά 
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΤΕΙ)].  
 

Άρθρο 4 
 

  Οι επιθυµούντες Μετάταξη, απαιτείται όπως υποβάλουν µέχρι την 31η  
∆εκεµβρίου 2017, προς τη Μονάδα ή Υπηρεσία που υπηρετούν την, ως 
Παράρτηµα «Α», σχετική αίτηση, επισυνάπτοντας σε αυτήν επικυρωµένο 
αντίγραφο του  πτυχίου που κατέχουν. Εάν το πτυχίο ή ο µεταπτυχιακός τίτλος 
σπουδών έχει αποκτηθεί από εκπαιδευτικό ίδρυµα της αλλοδαπής, απαιτείται 
επιπλέον η επισύναψη στην αίτηση:  
 
  α. Βεβαίωσης αναγνώρισης των τίτλων σπουδών από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π 
(∆ιεπιστηµονικός Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκής και 
Πληροφόρησης), όπως ορίζεται στο Ν. 3328/2005 (ΦΕΚ  Α΄ 80/1-4-2005). 
 
  β. Επίσηµης µετάφρασης από κρατικό φορέα του τίτλου σπουδών 
στην Ελληνική γλώσσα όπως ορίζεται από τις κείµενες διατάξεις.   
 
  Οι αιτήσεις αφού πρωτοκολληθούν από τις Υπηρεσίες, απαιτείται όπως 
υποβληθούν, απευθείας στο ΓΕΝ/Β3, για έλεγχο από την επιτροπή που θα 
προκύψει µε µέριµνα της εν λόγω ∆ιευθύνσεως, το αργότερο έως την 10η 
Ιανουαρίου 2018. 

 
Άρθρο 5 

 
 Για την αξιολόγηση της αίτησης Μετάταξης λαµβάνονται υπόψη τα εξής 

κριτήρια σύµφωνα µε το Άρθρο 12 παράγραφο 1 του Ν.3883/10:  
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  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. 
 
  γ. Τα ουσιαστικά προσόντα του ενδιαφεροµένου της τελευταίας 
δεκαετίας, ο βαθµός του οποίου πρέπει να είναι τουλάχιστον «λίαν καλώς». 
 
  δ. Ο βαθµός αποφοίτησης του ενδιαφερόµενου από τα προβλεπόµενα 
σχολεία της ειδικότητάς του, ο οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον «λίαν καλώς». 
 

  ε. Οι τυχόν πειθαρχικές ποινές που έχουν επιβληθεί στον 
ενδιαφερόµενο την τελευταία δεκαετία, αναλόγως του χρόνου επιβολής τους και 
της βαρύτητας της παράβασης, κατά την αιτιολογηµένη κρίση του Ανωτάτου 
Ναυτικού Συµβούλιου. 

 
Άρθρο 6 

 
  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. (Άρθρο 12 παράγραφος 2 του Ν.3883/10). 

 
Άρθρο 7 
  

  Η απόφαση του Ανωτάτου Ναυτικού Συµβούλιου 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 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. 

 
Άρθρο 8 

 
  Μετά την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσµιών, οι πίνακες 
µετατασσοµένων συντάσσονται εις διπλούν και κυρώνονται από τον Υπουργό 
Εθνικής Άµυνας. Η µετάταξη όσων επελέγησαν και ο καθορισµός ειδικότητας, 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. 
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Άρθρο 9 
 

  Οι µεταταχθέντες εγγράφονται στην επετηρίδα της νέας ειδικότητάς 
τους µετά τους υπηρετούντες οµοιοβάθµους τους και εξοµοιώνονται πλήρως µε 
τους τελευταίους ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατά τους, πλην αυτών 
της µετάταξης. 

 
Άρθρο 10 

 
  Η παρούσα Υπουργική Απόφαση, αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο 
σύνολο µε τα Παραρτήµατα «Α» και «Β». 
 

Άρθρο 11 
   
  Με την παρούσα Υπουργική Απόφαση καταργείται η Φ. 400 / 113 / 
217291 / Σ.7291 / 05 ΟΚΤ 17 / ΓΕΝ/Β1-ΙΙ (ΦΕΚ Β’ 3591 – Α∆Α: ΨΡ3Λ6-907).   
 

Άρθρο 12 
 

   Η ισχύς της Απόφασης αυτής αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Άρθρο 13 
 

  Η παρούσα να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 

              Αθήνα, 01 ∆εκεµβρίου 2017 
 

∆ηµήτριος Βίτσας 
Ακριβές Αντίγραφο      Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ  
 
 
 
Ανθστής (∆ΙΑΧ) Κ. Ασηµακοπούλου 
        Γραµµατεία Β’ Κλάδου 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
«Α» Αίτηση Μετάταξης (Υπόδειγµα) 
«Β» Προκηρυσσόµενες Θέσεις προς Μετάταξη, Ενδεικτικοί Κατεχόµενοι Τίτλοι 
Σπουδών και Νέες Ειδικότητες / Εξειδικεύσεις 
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       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
       ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
       Β1-ΙΙ  
       01 ∆εκ 17 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»   
ΣΤΟ Φ.400/140/218705/Σ.8705 

Υ Π Ο ∆ Ε Ι Γ Μ Α 
 

 ΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ 
ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/Β3 Βαθµός- ΕιδικSSSSSSSS.. 
 Ονοµ/νυµοSSSSSSSSSS 
 Πατρώνυµο SSSSSSSSS.. 
 ΑΜSSSSSSSSSSSSS. 
 ΥπηρεσίαSSSSSSSSSS.. 
 Ηµερ/νίαSSSSSSSSSS.. 
 

ΘΕΜΑ: Μετάταξη Εθελοντή Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) ή Επαγγελµατία Οπλίτη 
(ΕΠ.ΟΠ.) (επιλέγεται το ορθό)  
 
ΣΧΕΤ: Άρθρα 9 έως και 13 του Ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167 Α΄), όπως έχουν 
τροποποιηθεί µε το Ν. 4407/16 (ΦΕΚ Α’ 134) «Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας 
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και άλλες διατάξεις» και ισχύουν σήµερα                        
 

1.  Αναφέρω ότι είµαι πτυχιούχος SSSSSSSSSSS του 
Πανεπιστηµίου ή ΤΕΙ (επιλέγεται το ορθό) SSSSSSSSSS.  και επιθυµώ τη 
µετάταξή µου στο Σώµα Μονίµων Υπαξιωµατικών του Πολεµικού Ναυτικού, µε νέα 
ειδικότητα SSSSSSSS., όπως προκύπτει από τον πίνακα Προκήρυξης και 
σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο σχετικό. 

 
2.  Συναφώς, υποβάλλω συνηµµένα: 
 
  α.  Νόµιµα επικυρωµένο αντίγραφο του πτυχίου µου.  
 

    β.   Βεβαίωση αναγνώρισης των τίτλων σπουδών από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π 
(∆ιεπιστηµονικός Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκής και 
Πληροφόρησης), όπως ορίζεται στο Ν. 3328/2005 (ΦΕΚ  Α΄ 80/1-4-2005) 
(απαιτείται µόνο αν το πτυχίο έχει αποκτηθεί από εκπαιδευτικό ίδρυµα της 
αλλοδαπής). 

 
  γ.  Επίσηµη µετάφραση του τίτλου σπουδών στην Ελληνική γλώσσα 

(απαιτείται µόνο αν το πτυχίο έχει αποκτηθεί από εκπαιδευτικό ίδρυµα της 
αλλοδαπής). 

 
3.  Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.  

 
    -Ο/Η- αιτών/ούσα 
         Αρχιπλοίαρχος ∆. Μήλας ΠΝ 
Ακριβές Αντίγραφο            ∆ιευθυντής Β’ Κλάδου  
 
Ανθστής (∆ΙΑΧ) Κ. Ασηµακοπούλου 
         Γραµµατεία Β’ Κλάδου 
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 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ   
 Β1-ΙΙ 
 01 ∆εκ 17 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»  
ΣΤΟ Φ.400/140/218705/Σ.8705 
 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗ, ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΙ 
ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ / ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΕΙΣ 
 

 
 

         Αρχιπλοίαρχος ∆. Μήλας ΠΝ 
Ακριβές Αντίγραφο            ∆ιευθυντής Β’ Κλάδου  
 
 
 
Ανθστής (∆ΙΑΧ) Κ. Ασηµακοπούλου 
         Γραµµατεία Β’ Κλάδου 

 

Α/Α 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΙ 
ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ 

ΠΤΥΧΙΩΝ 

ΝΕΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 
/ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ 

1. Ένας (1) ΕΜΘ 
Μηχανολόγων Μηχανικών / 
Μηχανολογίας  

Τεχνικός 
Μηχανολογικών 
Συστηµάτων 
(Τ/ΜΗΧ) 

2. Ένας (1) ΕΜΘ 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών / 
Ηλεκτρολογίας 

Ηλεκτρολόγος 
(ΗΛ) 

3. Ένας (1) ΕΜΘ 
Ηλεκτρονικών Μηχανικών / 
Ηλεκτρονικής 

Τεχνικός 
Ηλεκτρονικών 
Συστηµάτων / 
Αυτοµάτων  
Συστηµάτων 
(Τ/ΗΝ/ΑΣ) 

4. Ένας (1) ΕΠ.ΟΠ. 
Μηχανολόγων Μηχανικών / 
Μηχανολογίας 

Τεχνικός 
Μηχανολογικών 
Συστηµάτων 
(Τ/ΜΗΧ) 

5. Ένας (1) ΕΠ.ΟΠ 
Ηλεκτρονικών Μηχανικών / 
Ηλεκτρονικής 

Τεχνικός 
Ηλεκτρονικών 
Συστηµάτων / 
Ραδιοεντοπιστικών 
Συσκευών 
(Τ/ΗΝ/ΡΕ)   

ΑΔΑ: ΩΝΑΩ6-79Ξ
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