
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
  ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
  ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ 
  ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ  
  Ημερομηνία : 12 Ιουν 2019 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 

Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 2190/1994, κατά το διάστημα που μεσολαβεί από 

την προκήρυξη βουλευτικών εκλογών έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης που 

προκύπτει κατά το άρθρο 37 του Συντάγματος, απαγορεύεται, πλην ελαχίστων 

εξαιρέσεων, η έκδοση πράξεων που αφορούν το διορισμό ή την πρόσληψη κάθε 

κατηγορίας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων του άρθρου 14 

παρ. 1 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, καθώς και όλες οι σχετικές 

προπαρασκευαστικές πράξεις ή/και αποφάσεις, εφόσον αυτές είναι κατά νόμο 

αναγκαίες προϋποθέσεις για την έκδοση της τελικής πράξης της σύνθετης διοικητικής 

ενέργειας (διορισμού ή πρόσληψης). Οι σχετικές διαδικασίες που είχαν ήδη κινηθεί 

πριν την προκήρυξη των εκλογών διακόπτονται, δηλαδή αναστέλλονται προσωρινά, 

και συνεχίζονται αμέσως μετά την ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης. 

Κατά συνέπεια, κατόπιν της δημοσίευσης του Προεδρικού Διατάγματος διάλυσης της 

Βουλής και προκήρυξης των εκλογών (π.δ.  56/2019, ΦΕΚ τ.Α΄ 97/11-6-2019), από 

την Τρίτη 11 Ιουνίου 2019 μέχρι την ορκωμοσία της Κυβέρνησης που θα προκύψει 

(κατά το άρθρο 37 του Συντάγματος) από τις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 

αναστέλλονται όλες οι διαδικασίες επιλογής προσωπικού της Σχολής Ναυτικών 

Δοκίμων (Σ.Ν.Δ.)  που εμπίπτουν στην παραπάνω απαγόρευση.  

Συγκεκριμένα, διακόπτονται οι διαδικασίες (π.χ. προθεσμίες υποβολής αιτήσεων) της 

προκήρυξης «Προσλήψεων με Επιλογή Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού 

(Σ.Δ.Π.) και Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (Ε.Π.Σ.) του Τμήματος 

Ναυτικών Επιστημών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019 – 

2020» (Φ.392/21/1527/Σ. 859/24-05-19 Απόφ. Υπουργού Εθνικής Άμυνας) και της 

προκήρυξης «Θέσης Μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη 

Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων» 

(Φ.392/17/1283/Σ.692, ΦΕΚ τ.Γ΄ 862/27-5-19), οι οποίες θα συνεχιστούν μετά τη 

λήξη της αναστολής και μέχρι τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση εναπομείναντος 

χρονικού διαστήματος έως την εκπνοή των προθεσμιών τους. 
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