
ΠΡΟΣ :  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
  ΚΛΑΔΟΣ B 
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ B4  
 Πίνακας αποδεκτών ΤΜΗΜΑ I 
  Τηλ. 210 5531710 
ΚΟΙΝ.:  Φ. 415.15/1/7001 
  Σ.1374 
  Σκαραμαγκάς, 3  Αυγ 21 
   
ΘΕΜΑ:  Κατάταξη Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) στο Πολεμικό Ναυτικό 
 
 
ΣΧΕΤ.: α. Ν. 2936/2001 «Επαγγελματίες Οπλίτες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 
  166) 
 β. Υπ΄ αριθ. Φ.424/4/310363/Σ.142/16 Μαρ 21 Απόφαση Υπουργού  
  Εθνικής Άμυνας «Πλήρωση τριακοσίων (300) θέσεων Επαγγελ- 
  ματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) ανδρών- γυναικών στο Πολεμικό  
  Ναυτικό» (ΑΣΕΠ΄ 11) 
  γ. Οι από 16 Ιουλ 2021 Κυρωμένοι Πίνακες Επιτυχόντων ΕΠ.ΟΠ ΠΝ 
  δ. ΠΔ 200/93 (ΦΕΚ  Α’75) 
  ε. TBS 211351Z ΙΑΝ 21 /ΓΕΝ (ΟΣΟ)  
 
 
 1. Έχοντας υπόψη την παρ. 13 α του (β) σχετικού,  

 

κ α λ ο ύ μ ε 

 

για κατάταξη τους/τις υποψήφιους/ες Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) του 
Πολεμικού Ναυτικού, που κρίθηκαν επιτυχόντες/ούσες σύμφωνα με το (γ) σχετικό, 
από 23 Αυγ 21 έως 25 Αυγ 21  στη Ναυτική Βάση Κανελλόπουλος (ΝΒ ΚΑΝ), 
Σκαραμαγκάς Αττικής. 
 
 2. Οι καλούμενοι/ες υποψήφιοι/ες ΕΠ.ΟΠ. υποχρεούνται να 
προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά κατά την ημερομηνία κατάταξης τους, 
όπως αυτή η ημερομηνία αναγράφεται κατά περίπτωση στο Παράρτημα «Α» : 
  
  α. Οι ιδιώτες Σημείωμα Κατάταξης της αρμόδιας Στρατολογικής 
Υπηρεσίας (ΣΥ), και οι υπηρετούντες Φύλλο Πορείας (ΦΠ) ή Φύλλο Μετάβασης 
(ΦΜ) από τη Μονάδα τους. 
 
  β. Οι ιδιώτες το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας, και οι 
υπηρετούντες το δελτίο της στρατιωτικής του ταυτότητας. Σε περίπτωση 
απώλειας, δελτίο προσωρινής στρατιωτικής ταυτότητας ή βεβαίωση αστυνομικής 
αρχής με επικολλημένη φωτογραφία, στην οποία να αναγράφεται ότι έχουν 
καταθέσει δικαιολογητικά για την έκδοση νέου δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. 
 
  γ. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα 
δηλώνουν: «Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που 
προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 



-2- 
 

δηλώνω ότι, από όσα είμαι σε θέση να γνωρίζω: α. δεν διώκομαι για κάποια από 
τις αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3β(1) της υπ΄ αριθ. 
Φ.424/4/310363/Σ.142/16 Μαρ 21 Απόφασης Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΑΣΕΠ΄ 
11) β. αποδέχομαι να υποβληθώ σε έλεγχο για χρήση παράνομων 
εξαρτησιογόνων ουσιών.». 
 
  δ. Βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος σε Μοριακό (PCR) 
διαγνωστικό έλεγχο κορωνοϊού COVID-19, ο οποίος πρέπει να έχει διενεργηθεί 
από 48 μέχρι 72 ώρες, πριν την ημέρα κατάταξής τους. 
 
  ε. Βεβαίωση ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό από το οποίο να 
προκύπτει o Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και η ΔΟΥ στην οποία 
ανήκουν, ο ΑΜΚΑ τους και έναν αριθμό Τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) με 
πρώτο όνομα δικαιούχου το δικό τους. 
 
  στ. Οι γυναίκες επιτυχούσες ΕΠΟΠ πιστοποιητικό εγγραφής στο 
δημοτολόγιο του Δήμου που ανήκουν.  
 
 3. Οι καλούμενοι/ες για κατάταξη, αν για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας 
αδυνατούν να καταταγούν την καθοριζομένη ημερομηνία, να παρουσιάζονται σε 
οποιαδήποτε Στρατιωτική ή Αστυνομική Αρχή και εφόσον διαπιστωθούν οι λόγοι 
της αντικειμενικής αδυναμίας, μπορούν να καταταγούν εντός πέντε (5) ημερών 
από την καθοριζόμενη ημερομηνία κατάταξής τους. Οι παραπάνω Αρχές να 
ενημερώσουν άμεσα το τμήμα Στρατολογίας της Διοίκηση Ναυτικής Εκπαίδευσης 
(ΔΝΕ) στο τηλ. 210 55 31710-5531713.  
 
 4. Εφόσον καλούμενοι, πριν την ημερομηνία κατάταξής τους, 
διαγνωσθούν ως θετικοί στη λοίμωξη COVID-19 ή χαρακτηριστούν ως στενή 
επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος και τεθούν σε υγειονομικό αποκλεισμό, 
οφείλουν να απευθυνθούν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη ακόλουθη 
διεύθυνση (email επικοινωνίας: epop@navy.mil.gr), προκειμένου να καθοριστεί 
εναλλακτική ημερομηνία κατάταξης. Κατά την κατάταξή τους, προκειμένου να 
γίνουν δεκτοί στη ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ , πρέπει να προσκομίσουν απαραίτητα 
σχετική βεβαίωση από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για τον έλεγχο 
της διάρκειας του υγειονομικού αποκλεισμού, η αίτηση και αποστολή της οποίας 
γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της διεύθυνσης «generalsecretary@gscp.gr».  
 
 5. Κατόπιν των παραπάνω: 
 
  α. Οι Στρατολογικές Υπηρεσίες (ΣΥ): 
 
   (1) Να επιδώσουν ηλεκτρονικά μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στους/στις επιτυχόντες/ούσες, του Παραρτήματος «Α», που είναι 
εγγεγραμμένοι στα μητρώα αρρένων (άνδρες) ή δημοτολόγια (γυναίκες) των 
δήμων αρμοδιότητάς τους σημειώματα κατάταξης ως ΕΠ.ΟΠ. Εφόσον η 
ηλεκτρονική επίδοση καθίσταται δυσχερής, τα σημειώματα κατάταξης να 
αποσταλούν για επίδοση μέσω των οικείων Αστυνομικών Τμημάτων ή να 
επιδοθούν με αυτοπρόσωπη παρουσία στις ΣΥ κατόπιν προγραμματισμένου 
ραντεβού. 
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   (2) Στην περίπτωση της ηλεκτρονικής αποστολής τους θα 
καταχωρίζονται σε συγκεντρωτική κατάσταση και θα υποβάλλονται με ηλεκτρονικό 
μήνυμα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: epop@navy.mil.gr.  
 Στην περίπτωση της επίδοσης από τα Αστυνομικά Τμήματα ή τις ΣΥ, να 
συντάσσεται αποδεικτικό, στο οποίο θα υπογράφουν οι καλούμενοι/ες. Τα ως άνω 
αποδεικτικά επίδοσης να περιέλθουν με μέριμνα των ΣΥ στη ΔΝΕ.  
 
 
   (3) Να ελέγξουν τη στρατολογική κατάσταση των καλουμένων, 
όπως αυτή προκύπτει από τις στρατολογικές τους μερίδες και να αναφέρουν 
άμεσα μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη ακόλουθη διεύθυνση (email 
επικοινωνίας: epop@navy.mil.gr),χωρίς να εκδώσουν σημείωμα κατάταξης, 
εφόσον: 
 
    (α) Έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για ανυποταξία ή 
λιποταξία ή εκκρεμεί γι’ αυτούς τέτοια κατηγορία. 
 
    (β) Έχουν υπηρετήσει ως μόνιμοι ή εθελοντές οπλίτες 
(ΕΠΥ, ΕΜΘ, ΕΠ.ΟΠ κλπ) ή έχουν εκπληρώσει εναλλακτική υπηρεσία ως 
αντιρρησίες συνείδησης.  
 
   (4) Παράλληλα με την αποστολή του Σημειώματος Κατάταξης, 
να αποστείλουν σχετικές οδηγίες για τις υποχρεώσεις των καλούμενων σύμφωνα 
με τις παραγράφους 2 έως 4 της παρούσας, όπως και να ενημερώσουν τους/τις 
καλούμενους/ες που δεν επιθυμούν την κατάταξή τους ως ΕΠ.ΟΠ., να 
συμπληρώσουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, η οποία να υποβάλλεται 
άμεσα στη ΔΝΕ. 
 
   (5) Προ της αποστολής του Σημειώματος Κατάταξης, να 
αναζητήσουν αυτεπάγγελτα πιστοποιητικό εγγραφής στα δημοτολόγια για τις 
γυναίκες υποψηφίους ΕΠΟΠ. Ακολούθως, με βάση τις καταστάσεις καταταγέντων 
να καταρτίσουν στρατολογικές μερίδες στο Μηχανογραφικό Αρχείο Θηλέων και να 
αποδώσουν Στρατιωτικό Αριθμό Θηλέων Ειδικών Κατηγοριών (ΣΑΘΕΚ), ο οποίος 
πρέπει να γνωστοποιηθεί άμεσα στη ΝΒ ΚΑΝ, για ενημέρωση των ατομικών τους 
εγγράφων. 
 
   (6) Σε περίπτωση που κάποιος είναι επιτυχών σε παραπάνω 
από έναν διαγωνισμούς ΕΠ.ΟΠ. (ΣΞ, ΠΝ, ΠΑ και Κοινό Νομικό Σώμα) 
αποστέλλονται όλα τα Σημειώματα Κατάταξης. Παράλληλα, ενημερώνουν τον/την 
ενδιαφερόμενο/η ότι μεταξύ των Σημειωμάτων Κατάταξης που έλαβε, δύναται να 
επιλέξει με βάση την προσωπική του επιθυμία τον Κλάδο, στον οποίο θα 
καταταγεί.  
  
  β. Οι Μονάδες, στις οποίες υπηρετούν οι καλούμενοι: 
 
   (1) Να χορηγήσουν ΦΠ ή ΦΜ στους καλούμενους υπηρετούντες 
του Παραρτήματος «Α». Σε περίπτωση που έχουν επιτύχει σε παραπάνω από 
έναν διαγωνισμούς, να χορηγηθεί σε αυτούς ΦΠ ή ΦΜ με βάση την επιθυμία τους 
για κατάταξη. Σε περίπτωση που αυτοί δεν επιθυμούν την κατάταξη του ως 
ΕΠ.ΟΠ., να μεριμνήσουν για τη συμπλήρωση από τους υπηρετούντες σχετικής 
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υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/86, η οποία να τηρηθεί στο αρχείο της Μονάδας 
και αντίγραφο αυτής να υποβληθεί άμεσα στη ΔΝΕ με σήμα, έχοντας ως θέμα 
“ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠ.ΟΠ 2021 στο ΠΝ”. 
 
   (2) Να ελέγξουν τα ατομικά τους έγγραφα και να τα υποβάλουν 
άμεσα στη ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, αφού τα ενημερώσουν. Να μην χορηγήσουν 
ΦΠ ή ΦΜ, σε περίπτωση που συντρέχουν οι περιπτώσεις της υποπαραγράφου 5 
α (3) της παρούσας.  
 
   (3) Να ενημερώσουν τους καλούμενους για κατάταξη να έχουν 
μαζί τους τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά της παραγράφου 2 της παρούσας. 
Επιπρόσθετα να τους ενημερώσει για τα διαλαμβανόμενα στις παραγράφους 3 και 
4 του παρόντος. 
 
   (4) Σε περίπτωση μετάθεσης ή απόλυσης των καλουμένων να 
ενημερώσουν άμεσα τη νέα Μονάδα τους ή την αρμόδια ΣΥ αντίστοιχα, με 
ταυτόχρονη ενημέρωση της ΔΝΕ/Β4-Ι , τηλ 210-5531713-5531710. 
 
  γ. Η ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: 
 
   (1) Κατά την κατάταξη να παραλάβει από τους καταταγέντες 
ΕΠ.ΟΠ τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2 της παρούσας και να υποβάλει 
αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με την παράγραφο 13 (θ) του (β) 
σχετικού.  
 
   (2) Να υποβάλλει, μετά το πέρας της κατάταξης, ηλεκτρονικό 
αρχείο καταταγέντων σε μορφή excel στο ΓΕΝ/Β3, στο οποίο να 
συμπεριλαμβάνονται το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο, το μητρώνυμο, ο 
Στρατιωτικός Αριθμός (ΣΑ) (για τους άνδρες), η ειδικότητα καθώς και η ημερομηνία 
κατάταξής τους. 
 
   (3) Να ελέγξει τα ατομικά έγγραφα των καλουμένων που θα τους 
αποσταλούν από τις Μονάδες, για τυχόν μεταβολές που αφορούν στις 
περιπτώσεις της υποπαραγράφου 5α(3) της παρούσας. Τα ατομικά έγγραφα των 
ΕΠ.ΟΠ., που πριν από την ένταξή τους στο θεσμό, υπηρετούσαν να 
επισυνάπτονται στα νέα ατομικά τους έγγραφα. 
 
   (4) Τα αρμόδια υγειονομικά όργανα, να υποβάλλουν τους/τις 
καταταγέντες/είσες ΕΠ.ΟΠ., σε έλεγχο για χρήση παράνομων εξαρτησιογόνων 
ουσιών, αφού ληφθούν υπόψη οι ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας του 
ατόμου από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επίσης, 
μετά την κατάταξη είναι δυνατή, η επανεξέταση της σωματικής τους ικανότητας, 
σύμφωνα με τα εδάφια (3) και (5) της υποπαραγράφου 3α του (β) σχετικού και τις 
διατάξεις που ισχύουν για την εξέταση της σωματικής ικανότητας των 
στρατευσίμων (ΠΔ 11/2014 «Περί Κρίσης Σωματικής Ικανότητας Στρατεύσιμων και 
Στρατιωτικού Προσωπικού») και εφόσον διαπιστωθεί διαφοροποίηση αυτών από 
την αρχική απόφαση να απολύονται και να ενημερώνεται άμεσα το ΓΕΝ/Β3. 
 
   (5) Για όσους επιθυμούν να αποχωρήσουν πριν από την 
ορκωμοσία, να λαμβάνουν υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ότι δεν επιθυμούν 
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να παραμείνουν ως ΕΠ.ΟΠ. στο Πολεμικό Ναυτικό, ενημερώνοντας τους ότι 
ανάκληση της παραίτησης δεν μπορεί να γίνει, να διαγράφουν αυτούς από τη 
δύναμη τους και να αναφέρουν άμεσα στο ΓΕΝ/Β3 με σήμα, τα στοιχεία των 
αποχωρούντων (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ΣΑ, και ειδικότητα), θεωρώντας 
τους αποχωρούντες ως μηδέποτε καταταγέντες. Για τους υπηρετούντες να τους 
χορηγηθεί ΦΠ ή ΦΜ για την επιστροφή στη Μονάδα τους.  
 
   (6) Να καταρτίσουν για κάθε ΕΠ.ΟΠ. ατομικά έγγραφα, στα 
οποία να επισυναφθούν τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2 της παρούσας, 
καθώς και τα ατομικά έγγραφα των υπηρετούντων πριν από την κατάταξή του στο 
θεσμό. 
 
   (7) Να προβούν στην ορκωμοσία των καταταγέντων και να 
υποβάλουν την επομένη στο ΓΕΝ/Β3 αντίγραφα των πρακτικών ορκωμοσίας. 
 
   (8) Να γνωρίσουν με καταστάσεις όλες τις μεταβολές 
καταταγέντων (ημερομηνία κατάταξης, ορκωμοσία κ.λ.π.) στις αρμόδιες ΣΥ, πλην 
αυτών που θα αποχωρήσουν πριν από την ορκωμοσία τους. Για τις γυναίκες να 
αποστέλλουν, στις αρμόδιες ΣΥ επιπλέον και το πιστοποιητικό εγγραφής στα 
δημοτολόγια, για τον καταρτισμό στρατολογικής μερίδας στο Μηχανογραφικό 
Αρχείο Θηλέων (ο δήμος εγγραφής καθορίζει και την αρμόδια ΣΥ). 
 
   (9) Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα καθοριζόμενα στο (β) σχετικό.  
 
 6. Με μέριμνα ΓΕΝ/Β3, θα διενεργηθεί εντός τριμήνου από την κατάταξη 
των επιτυχόντων, αυτεπάγγελτος έλεγχος της γνησιότητας όλων των 
δικαιολογητικών που έχουν υποβάλει οι καταταγέντες και τα οποία είναι 
απαραίτητα για την πρόσληψή τους ή επηρεάζουν οπωσδήποτε την κατάταξή τους 
κατά τη διαδικασία πρόσληψης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η κατάταξη 
τους έγινε με βάση ψευδή ή ανακριβή δικαιολογητικά, οι εν λόγω καταταγέντες 
ΕΠΟΠ θα απολύονται από το Πολεμικό Ναυτικό και θα ενημερώνεται ο αρμόδιος 
εισαγγελέας. 
 
 7. Οι Διευθύνσεις ΓΕΣ/Β4(ΔΣΛ)-ΓΕΑ/Β4(ΔΣΛ), στις οποίες κοινοποιείται 
πίνακας καλούμενων ΕΠ.ΟΠ., να κοινοποιήσουν την παρούσα στις εμπλεκόμενες 
Μονάδες-Υπηρεσίες τους, για την έγκαιρη χορήγηση ΦΠ-ΦΜ στους επιτυχόντες 
για τη ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ. 
 
 8. Η ΓΕΝ/ΔΥΓ, στην οποία κοινοποιείται η παρούσα παρακαλείται όπως  
παρέχει, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης 
της λοίμωξης covid-19, σχετικές οδηγίες για θέματα αρμοδιότητάς της. 
 
 
   9. Το κόστος της μετακίνησης των υπηρετούντων θα βαρύνει τον Π/Υ ΠΝ 
έτους 2021, (ΑΛΕ : 2420403001 και ΑΛΕ : 2420404001) σύμφωνα με τις 
προβλέψεις και διαδικασίες σχετικών (δ) και (ε), με μέριμνα των υπηρεσιών τους. 
 
 10. Η ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ παρακαλείται όπως αναρτήσει την παρούσα  μόνο στην 
ιστοσελίδα του Πολεμικού Ναυτικού.  
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 11. Τα ΥΠΕΘΑ/ΣΓ κ. ΥΕΘΑ-ΣΓ κ. ΥΦΕΘΑ και το Γρ. κ. Γενικού Γραμματέα 
ΥΠΕΘΑ προς τα οποία κοινοποιείται το παρόν παρακαλούνται για την ενημέρωσή 
τους. 
 
 12. Χειριστές θέματος: 
  α. Συνταγματάρχης (ΝΟΜ) Στέφανος Παππάς, Τμηματάρχης Β4,     
9-703-1710  
  β. Αντιπλοίαρχος Σπυρίδων Αλεξίου ΠΝ, Τμηματάρχης Β1,               
9-703-1127.  
 

   
  

Υποναύαρχος Ιωάννης Πάττας ΠΝ 
 

Δ/ΔΝΕ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
«Α» Πίνακας Επιτυχόντων ΕΠ.ΟΠ. στο Πολεμικό Ναυτικό Έτους 2021 
«Β» Σημείωμα Κατάταξης ΕΠ.ΟΠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια  
ΓΕΝ  
ΑΣ  
ΔΔΜΝ  
ΣΝΔ  
ΔΝΕ  
ΔΦΓ  
ΝΚ  
ΝΣ  
ΚΕ ΠΟΡΟΣ  
ΝΣΠ  
ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ   
Δ/ΓΕΝ  
ΝΒΝΕ  
ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ   
ΚΕΕΔ  
216 ΚΙΧΝΕ  
ΣΧΑΛ  
14 ΛΔΒ  
98 ΜΕΘ  
111 ΠΜ  
110 ΠΜ  
265 Μ/Κ ΤΕ  
123 ΣΤΕ  
547 Α/Μ ΤΠ  
ΚΕΤΧ  
Ζ’ ΜΑΚ  
503 ΤΠ  
Α’ ΕΑΝ  
212 ΕΜΑ  
521 ΤΠΖΝ  
534 ΤΠ  
95 ΕΑΝΕΘ  
Σ.Υ ΑΘΗΝΑΣ  
Σ.Υ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   
Σ.Υ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ  
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ΘΡΑΚΗΣ  
Σ.Υ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Σ.Υ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
Σ.Υ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Σ.Υ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
Σ.Υ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
Σ.Υ ΗΠΕΙΡΟΥ  
Σ.Υ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  
Σ.Υ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   
Σ.Υ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
Σ.Υ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
Σ.Υ ΚΡΗΤΗΣ  
Σ.Υ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
Σ.Υ ΠΕΙΡΑΙΑ  
Σ.Υ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ   
Σ.Υ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΝΣ/ΔΚ   
ΝΣ/ΔΔ  
ΔΥΚ  
Φ/Γ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ   
Φ/Γ ΕΛΛΗ   
Α/Γ ΙΚΑΡΙΑ   
Φ/Γ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ  
Φ/Γ ΑΔΡΙΑΣ  
ΠΓΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ  
Φ/Γ ΑΙΓΑΙΟΝ  
Φ/Γ ΨΑΡΑ  
Φ/Γ ΚΑΝΑΡΗΣ  
Φ/Γ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ  
Φ/Γ ΛΗΜΝΟΣ  
ΠΓΥ ΑΞΙΟΣ  
Α/Γ ΧΙΟΣ  
Α/Γ ΣΑΜΟΣ  
Φ/Γ ΝΑΒΑΡΙΝΟΝ  
Φ/Γ ΣΠΕΤΣΑΙ  
ΠΓΥ ΑΛΙΑΚΜΩΝ  
Α/Γ ΛΕΣΒΟΣ  
ΦΓ ΥΔΡΑ  
ΠΟΝ  
ΤΠΚ ΜΥΚΟΝΙΟΣ  
ΤΠΚ ΣΙΜΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ  
ΤΠΚ ΛΑΣΚΟΣ  
Κ/Φ ΜΑΧΗΤΗΣ  
ΤΠΚ ΔΑΝΙΟΛΟΣ  
Κ/Φ ΒΟΤΣΗΣ  
ΤΠΚ ΣΤΑΡΑΚΗΣ  
ΤΠΚ ΤΡΟΥΠΑΚΗΣ  
ΤΠΚ ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ  
Κ/Φ ΚΡΑΤΑΙΟΣ  
Κ/Φ ΑΡΜΑΤΩΛΟΣ  
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ΤΠΚ ΚΑΒΑΛΟΥΔΗΣ  
Κ/Φ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ  
ΤΠΚ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΗΣ  
ΤΠΚ ΜΠΛΕΣΣΑΣ  
ΤΠΚ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ  
Κ/Φ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ   
ΤΠΚ ΞΕΝΟΣ  
ΤΠΚ ΡΙΤΣΟΣ  
Π/Φ ΖΕΥΣ  
ΠΠ ΠΗΓΑΣΟΣ  
ΝΑ.Σ.ΣΜ-Ν.ΠΡ ΝΞ50Α  
 
 
Αποδέκτες για Πληροφορία 
 
ΥΠΕΘΑ/ΣΓ κ. ΥΕΘΑ 
ΥΠΕΘΑ/ΣΓ κ. ΥΦΕΘΑ 
ΥΠΕΘΑ/κ. Γενικός Γραμματέας 
ΓΕΕΘΑ/ΔΒ΄Κ-Β4 
ΓΕΣ/Β4 (ΔΣΛ) 
ΓΕΑ/Β4 (ΔΣΛ) 
 
 
 
 
 



 


