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 1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, προκηρύσσονται  έξι (6) 
θέσεις Αξιωματικών προέλευσης Έφεδροι εξ Εφέδρων και κατ’ Απονομή στο 
Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας), ως εξής: 
 
 α. Τρείς (3) Διπλωματούχους (ΠΕ). 
 β.  Τρείς (3) Πτυχιούχους (ΤΕ). 
 
 2. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία θα πρέπει υποχρεωτικά να 
διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα: 
 
  α. Δίπλωμα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ή 
Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού - Μηχανικού Γεωπληροφορικής 
Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) ή ισότιμο δίπλωμα/πτυχίο αλλοδαπής 
αναγνωρισμένο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως αναλύεται στο Παράρτημα 
«Α» της προκήρυξης. 
  β. Πτυχίο Τοπογράφου Μηχανικού ή Μηχανικού 

Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
(ΤΕΙ) ή ισότιμο δίπλωμα αλλοδαπής αναγνωρισμένο σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, ως αναλύεται στο Παράρτημα «Β» της προκήρυξης. 
  γ. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας (ΤΕΕ) για την περίπτωση της ανωτέρω παραγράφου 1.α (ΠΕ).  
  δ. Πιστοποιημένη γνώση Αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον σε 
επίπεδο Β2 (Καλή), σύμφωνα με τις προβλέψεις του π.δ. 50/2001 (Α’ 39).  
 

 3. Σε περίπτωση μη πληρώσεως των θέσεων ανωτέρω παραγράφου 1.β  

από πτυχιούχους (ΤΕ), οι κενές θέσεις θα πληρωθούν με βάση την σειρά 
κατάταξης των επιλαχόντων της ως άνω κατηγορίας 1.α (ΠΕ). 
 
 4. Οι επιτυχόντες: 
  α. Θα καταταγούν στο Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ) ως προέλευσης 
Έφεδροι εξ Εφέδρων και κατ’ Απονομή, ως Αξιωματικοί Σωμάτων και ειδίκευση 
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Οικονομικού (Ο). Επίσης, ο απονεμόμενος βαθμός θα είναι αυτός του 
Ανθυποπλοιάρχου (Ο). 
  β. Με την ονομασία τους ως Αξιωματικοί έχουν τα ίδια υπηρεσιακά 
και οικονομικά δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους μονίμους συναδέλφους τους, 
δεν έχουν υποχρέωση ελάχιστης παραμονής στο στράτευμα, τοποθετούνται δε 
στην Υδρογραφική Υπηρεσία (ΥΥ) του ΠΝ.  
  γ. Κατά την υπηρεσία τους εκτός των άλλων θα συμμετάσχουν σε 
αποστολές συλλογής δεδομένων πεδίου, είτε με πλοία του ΠΝ, είτε με αυτόνομα 
συνεργεία. Επιπλέον θα συμμετάσχουν σε όλη τη διαδικασία παραγωγής και 
ποιοτικού ελέγχου προϊόντων της ΥΥ. 
  δ. Μετά την πάροδο πέντε (5) ετών ευδόκιμης υπηρεσίας από την 
απονομή του βαθμού του Ανθυποπλοιάρχου, έχουν δικαίωμα να μονιμοποιηθούν, 
με το βαθμό που φέρουν, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης. 
  ε. Μετά τη μονιμοποίηση τους εξομοιώνονται πλήρως με τους 
αντίστοιχους μόνιμους εν ενεργεία Αξιωματικούς του ΠΝ της ειδικότητάς τους, με τα 
ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις, βαρύνονται δε με υποχρέωση ελάχιστου χρόνου 
παραμονής στο στράτευμα οκτώ (8) ετών, από την ημερομηνία μονιμοποίησης. 
  στ. Κατόπιν της μονιμοποίησης διατηρούν το βαθμό τους, ενώ 
όσον αφορά θέματα βαθμολογικών προαγωγών και ηθικών αμοιβών, ο χρόνος 
που διήνυσαν στο βαθμό πριν τη μονιμοποίηση λογίζεται ως αντίστοιχος συνολικός 
χρόνος υπηρεσίας στο βαθμό ως μόνιμου Αξιωματικού. Εντάσσονται στην 
επετηρίδα του ΠΝ στην αντίστοιχη ειδικότητα και καταλαμβάνουν θέση μετά το 
νεότερο ομοιόβαθμο του έτους απονομής του βαθμού του Εφέδρου Αξιωματικού. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι σχετικές περί προαγωγών διατάξεις του ν. 
3883/2010 και αυτοί προάγονται αναδρομικά, υπολογίζοντας αντίστοιχα τον χρόνο 
υπηρεσίας στο βαθμό που φέρουν από τον χρόνο αναδρομικής προαγωγής.  
 
 5. Οι υποψήφιοι θα αποστείλουν τα δικαιολογητικά με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο στην ΥΥ του ΠΝ, στη διεύθυνση prokirixi@hnhs.gr. Περαιτέρω 
πληροφορίες / διευκρινήσεις στα τηλέφωνα: 210-6551752, 210-6551824 εργάσιμες 
ημέρες από 10:00 έως 13:00. Υποβολή των δικαιολογητικών θα πρέπει να γίνει 
εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την 03/10/2022 (ημερομηνία 
ανάρτησης της εν λόγω προκήρυξης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 
 
 6. Λοιπά στοιχεία / λεπτομέρειες, σύμφωνα με την προκήρυξη 
Φ.400/81/246622/Σ.6836/26 Σεπ 2022/ΥΑ-Προκήρυξη   (ΦΕΚ 66 τ. ΑΣΕΠ / ΑΔΑ: 
6ΧΣ56-ΘΧΑ). 
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