
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ.424/22/361954/ Σ. 3431 
   Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.424/2/

758948/Σ.134/24-03-2022 απόφασης του 

Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Πλήρωση χιλίων 

τριάντα (1.030) θέσεων Επαγγελματιών Οπλι-

τών (ΕΠ.ΟΠ.) για τον Στρατό Ξηράς (ανδρών- 

γυναικών)» (τ. ΑΣΕΠ 12), της υπό στοιχεία 

Φ.424/9/356995/Σ.2572/24-03-2022 απόφασης 

του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Εθελοντές και 

Μόνιμοι Οπλίτες (Πρόσληψη Επαγγελματιών 

Οπλιτών) για το Κοινό Νομικό Σώμα των Ενό-

πλων Δυνάμεων» (τ. ΑΣΕΠ 13), της υπό στοιχεία 

Φ.424/6/310431/Σ.115/24-03- 2022 απόφασης 

του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Πλήρωση τρι-

ακοσίων οκτώ (308) θέσεων Επαγγελματιών 

Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) ανδρών-γυναικών στο Πο-

λεμικό Ναυτικό» (τ. ΑΣΕΠ 14) και της υπό στοι-

χεία Φ.424/330/Σ.70/24-03-2022 απόφασης του 

Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Πλήρωση διακοσί-

ων ογδόντα μίας (281) θέσεων Επαγγελματιών 

Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) στην Πολεμική Αεροπορία» 

(τ. ΑΣΕΠ 15).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
α. Το άρθρο 3 του ν. 2936/2001 «Επαγγελματίες Οπλί-

τες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 166).
β. Την από 19.04.2022 εισήγηση του Γενικού Επιτελείου 

Εθνικής Άμυνας.
γ. Την υπ’ αρ. 173/2022 εισήγηση του προϊσταμένου 

οικονομικών υπηρεσιών Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 
από την οποία προκύπτει ότι από τις διατάξεις της πα-
ρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 
Φ.424/2/758948/Σ.134/24-03-2022 απόφασης 
του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (τ. ΑΣΕΠ 12)

Η περ. α΄ της παρ. 9 της υπό στοιχεία Φ.424/2/758948/
Σ.134/24-03-2022 απόφασης του Υπουργού Εθνικής 
Άμυνας (τ. ΑΣΕΠ 12) αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρο-
νικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών 
από τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης, μέσω 
σχετικής μηχανογραφικής εφαρμογής στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση «https://epop.army.gr», την προβλεπόμενη 
αίτηση-υπεύθυνη δήλωση (ΥΠΟ- ΔΕΙΓΜΑ 1 του Παραρ-
τήματος «Β»), η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται και 
από τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά 
του Παραρτήματος «Β», με μεταφόρτωσή τους (upload) 
σε ψηφιακή μορφή (pdf )».

Άρθρο 2
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 
Φ.424/9/356995/Σ.2572/24-03-2022 απόφασης 
του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (τ. ΑΣΕΠ 13)

Η περ. α΄ της παρ. 5 της υπό στοιχεία Φ.424/9/356995/
Σ.2572/24-03-2022 απόφασης του Υπουργού Εθνικής 
Άμυνας (τ. ΑΣΕΠ 13) αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρο-
νικά την προβλεπόμενη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση 
(Υπόδειγμα «1» της Προσθήκης «1» του Παραρτήματος 
«Β»), η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατά 
περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά του Παραρτή-
ματος «B», με μεταφόρτωσή τους (upload) σε ψηφιακή 
μορφή (pdf ). Η αίτηση υποβάλλεται εντός αποκλειστι-
κής προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση 
της παρούσας προκήρυξης, μέσω σχετικής μηχανο-
γραφικής εφαρμογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
https://epopnom.army.gr».
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Άρθρο 3
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.424/6/310431/Σ.115/24-03-2022 απόφασης 
του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (τ. ΑΣΕΠ 14)

Η περ. α΄ της παρ. 5 της υπό στοιχεία Φ.424/6/310431/Σ.115/24-03-2022 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας 
(13 τ. ΑΣΕΠ) αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την προβλεπόμενη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση (Υπό-
δειγμα «1» της Προσθήκης «1» του Παραρτήματος «Β»), η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατά περίπτωση 
απαιτούμενα δικαιολογητικά του Παραρτήματος «B» της παρούσας, με μεταφόρτωσή τους (upload) σε ψηφιακή 
μορφή (pdf ). Η αίτηση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της 
παρούσας προκήρυξης, μέσω σχετικής μηχανογραφικής εφαρμογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://epop.
hellenicnany.gr».

Άρθρο 4
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.424/330/Σ.70/24-03-2022 απόφασης 
του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (τ. ΑΣΕΠ 15)

Η περ. α΄ της παρ. 5 της υπό στοιχεία Φ.424/330/Σ.70/24-03-2022 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας 
(τ. ΑΣΕΠ 15) αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από 
την δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης, μέσω σχετικής μηχανογραφικής εφαρμογής στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση https://epop.haf.gr, την προβλεπόμενη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση (Υπόδειγμα «1» της Προσθήκης «1» του 
Παραρτήματος «Β»), η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά του 
Παραρτήματος «B», με μεταφόρτωσή τους (upload) σε ψηφιακή μορφή (pdf )».

Άρθρο 5 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Απριλίου 2022

Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *10000252104220002*
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