
  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 
Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 
 
ΠΡΟΣ :   Αποδέκτες Πίνακα «Α» 
 
 
ΚΟΙΝ:     Όπως στον Πίνακα  
                Αποδεκτών  

ΕΠΕΙΓΟΝ 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ/2ο 
Τηλέφ.(Εσωτ.) 3265 
Φ. 415.15/59/ 716933 
Σ.459 
Αριθµός Εγκυκλίου : 45     
Αθήνα,  23 Μαρ  2009 
 

ΘΕΜΑ:  Κατάταξη Επαγγελµατιών Οπλιτών  στο Στρατό Ξηράς 
 
ΣΧΕΤ : α. Ν. 2936/2001 «Eπαγγελµατίες Οπλίτες και άλλες  διατάξεις»,  (ΦΕΚ Α΄ 166) ό-

πως τροποποιήθηκε µε το Ν.3036/02 (ΦΕΚ Α΄171) και το Ν.3648/2008 (ΦΕΚ Α΄ 
38) 

              β. Ν.3488/2006 «Εφαρµογή της  αρχής  της ίσης µεταχείρισης ανδρών και  γυναι- 
                  κών όσον  αφορά  στην   πρόσβαση   στην   απασχόληση,  στην επαγγελµατική  
                 εκπαίδευση και  ανέλιξη,  στους  όρους και  στις συνθήκες εργασίες και  
                 άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ  Α΄191)           

  γ. Π∆ 292/2001 «Καθορισµός   κριτηρίων   και   διαδικασίας   επιλογής υποψηφίων   
       Επαγγελµατιών Οπλιτών» (ΦΕΚ  Α΄ 204)  όπως ισχύει  µετά την  τροποποίησή   
       του µε το Π∆ 6/2003 (ΦΕΚ Α΄ 5)  και  το  Π∆   65/2005  (ΦΕΚ Α΄  100) 
 δ. Π∆ 133/2002 «Για  την  κρίση  Σωµατικής  Ικανότητας των  στρατευσίµων, αυτών   
       που  κατατάσσονται στις Ένοπλες ∆υνάµεις καθώς  και  του στρατιωτικού  προ 
       σωπικού  γενικά» (ΦΕΚ Α΄109) όπως  ισχύει  µετά  την τροποποίησή  του  µε  το   
       Π∆ 53/2003  (ΦΕΚ Α΄59) και το Π∆ 207/2007(ΦΕΚ Α΄233)  

                  ε.  Φ.429.1/4/221568/Σ.136/13 Μαρ 2009/ Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 501)  
  

1. Έχοντας υπόψη τα σχετικά 
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 
 

την κατάταξη  δύο χιλιάδων  (2.000) Επαγγελµατιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.), του Στρατού Ξηράς 
(ανδρών – γυναικών), για τις ειδικότητες των Όπλων – Σωµάτων του Παραρτήµατος  «Α».  
 
  2.   Οι υποψήφιοι θα επιλεγούν στην  ειδικότητα   που έχουν δηλώσει εφόσον, έχουν 
τα απαιτούµενα προσόντα  της  παραγράφου 5  της  παρούσας και  τη σωµατική  ικανότητα 
που καθορίζεται  γι’ αυτήν  την ειδικότητα στο  Παράρτηµα «Α», συγκεντρώσουν  τα  απαραί-
τητα  µόρια  και  επιτύχουν  στις  προβλεπόµενες υγειονοµικές – ψυχοτεχνικές εξετάσεις και 
αθλητικές δοκιµασίες. Σε  περίπτωση  που  δεν επιλεγούν  στην  ειδικότητα που  έχουν  δη-
λώσει,  θα επιλεγούν σε τυχόν άλλη ειδικότητα  που  δεν έχει  καλυφθεί  από  υποψήφιους   
που  την  είχαν  δηλώσει,  εφόσον  πληρούν  τις   προϋποθέσεις  του πρώτου  εδαφίου  της 
παραγράφου 2  της παρούσας και διέλθουν µε  επιτυχία τις  αντίστοιχες για  κάθε κατηγορία 
(Όπλων- Σωµάτων) αθλητικές δοκιµασίες. Όσοι  δηλώσουν  ειδικότητα των  Ειδικών ∆υ-
νάµεων επιλέγονται σε αυτήν  ή  άλλη  ειδικότητα   των  Ειδικών  ∆υνάµεων  ή άλλη    
ειδικότητα  των  Όπλων - Σωµάτων.  Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν τελικά και θα κατα-
ταγούν,  προβλέπεται,  για  κάλυψη   υπηρεσιακών  αναγκών,   να   τοποθετηθούν   σε µονά-
δες εκστρατείας και µονάδες –υπηρεσίες που διαθέτουν σύγχρονα οπλικά συστήµατα και 
χρησιµοποιούν υλικά και µέσα υψηλής τεχνολογίας. Ο όρος  υποψήφιος  και οι προσδιο-
ριστικοί όροι  προς  αυτόν, αναφέρεται σε άνδρες και γυναίκες. 
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3. ∆ικαίωµα υποβολής δικαιολογητικών έχουν Έλληνες πολίτες (άνδρες-γυναίκες), 
που έχουν τα προσόντα της παραγράφου 5 της παρούσας, ανεξάρτητα αν εκπλήρωσαν ή όχι 
τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή υπηρετούν στις Ένοπλες ∆υνάµεις για την εκπλήρωσή 
τους. 

 
 4.  ∆εν έχουν δικαίωµα να υποβάλουν δικαιολογητικά: 
 
            Πρώην Υπαξιωµατικοί που ενώ υπηρετούσαν στις ΄Ενοπλες ∆υνάµεις ως µόνιµοι ή 
εθελοντές ή Εθελοντές Πενταετούς  Υποχρέωσης (ΕΠΥ)  ή  ΕΠ.ΟΠ., παραιτήθηκαν ή απολύ-
θηκαν για οποιαδήποτε αιτία και όσοι εκπλήρωσαν άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική - 
κοινωνική υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της στρατολογικής νοµοθεσίας.  
            
 
 5.   Προσόντα υποψηφίων για κατάταξη: 

 
 α. Οι Επαγγελµατίες Οπλίτες πρέπει: 
 
               (1) Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια.  

 
                     (2) Να έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να µην έχουν 
υπερβεί το 28ο έτος κατά το έτος κατάταξής τους στις Ένοπλες ∆υνάµεις (Γεννηθέντες από 1-
1-1982 µέχρι 31-12-1990).  
 
             (3) Να έχουν ανάστηµα τουλάχιστον 1,65µ. 
 
        (4) Να έχουν τις γραµµατικές γνώσεις, που καθορίζονται κατά ειδικότητες 
στο Παράρτηµα «Α». 
 
       (5) Να είναι ικανοί κατηγορίας πρώτης (Ι/1) ή δεύτερης (Ι/2), σύµφωνα µε 
τις διατάξεις που ισχύουν για την εξέταση της σωµατικής ικανότητας των στρατευσίµων (Π∆ 
133/2002 όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του µε το Π∆ 53/2003 και το Π∆ 207/2007).  
 
         (6) Να µην έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα για κακούργηµα και σε ο-
ποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστο-
γραφία, ψευδή βεβαίωση, ψευδορκία, ψευδή ανώµοτη κατάθεση, δωροδοκία, καταπίεση, α-
πιστία περί την υπηρεσία, ψευδή καταµήνυση, συκοφαντική δυσφήµιση, παράβαση καθήκο-
ντος, ανυποταξία, λιποταξία, καθώς και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευ-
θερίας ή οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή της νοµοθεσίας περί ναρκωτι-
κών, λαθρεµπορίας, όπλων, πυροµαχικών και τυχερών παιχνιδιών. 
 
       (7) Να µην έχουν παραπεµφθεί αµετάκλητα για κακούργηµα ή οποιοδή-
ποτε πληµµέληµα του εδαφίου 6 της παραγράφου 5α της  παρούσας, έστω και αν το αδίκηµα 
έχει παραγραφεί. 
 
        (8) Να µην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα µε αµετάκλητη  
απόφαση. 
 

                           (9) Να µην έχουν εκπέσει ή υποβιβασθεί του βαθµού τους οι εκπληρώ-
σαντες τις νόµιµες στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. 

 
               (10) Να έχουν όσοι ήδη υπηρετούν θετική εισήγηση για κατάταξη από τον 
τελευταίο ∆ιοικητή τους. 
 
                 β. Τα παραπάνω απαιτούµενα προσόντα, µε την επιφύλαξη της διάταξης του 
εδαφίου 2 της παραγράφου 5α της παρούσας, πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο της 
προκήρυξης των θέσεων Επαγγελµατιών Οπλιτών και κατά το χρόνο της κατάταξής τους, τα 
δε κωλύµατα συµµετοχής πρέπει να µην υπάρχουν κατά τον χρόνο της κατάταξής τους (αµε-
τάκλητη καταδίκη ή παραποµπή για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), ε-
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κβίαση, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, ψευδορκία, ψευδή ανώµοτη κατάθεση, δωροδοκία, 
καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, ψευδή καταµήνυση, συκοφαντική δυσφήµιση, παρά-
βαση καθήκοντος, ανυποταξία, λιποταξία, καθώς και  οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενε-
τήσιας ελευθερίας ή οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή της νοµοθεσίας περί 
ναρκωτικών, λαθρεµπορίας, όπλων, πυροµαχικών και τυχερών παιχνιδιών). 

 
 6. Απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά: 
 
  Οι ενδιαφερόµενοι που διαθέτουν  τα παραπάνω προσόντα και επιθυµούν τη συµ-
µετοχή τους στο διαγωνισµό, πρέπει να υποβάλουν απαραίτητα τα  δικαιολογητικά, που α-
ναγράφονται στο Παράρτηµα «Β». 
 
 7. Υποβολή ∆ικαιολογητικών 
 

α. Όλοι οι  υποψήφιοι που διαθέτουν  τα  απαραίτητα προσόντα, πρέπει να 
αποστείλουν  τα παραπάνω δικαιολογητικά  µέχρι και την  22 Μαΐου 2009  (ηµεροµηνία 
σφραγίδας ταχυδροµείου),  ταχυδροµικά µε  συστηµένη-express επιστολή  στο  Γενικό 
Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ)/ Επιτροπή Ελέγχου ∆ικαιολογητικών,   στη διεύθυνση: 

  Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) 
  Επιτροπή  Ελέγχου ∆ικαιολογητικών 
                  Στρατόπεδο  «Στρατηγού  Παπάγου» 
                  Μεσογείων  227-231,  Χολαργός, Αθήνα 
  Σ Τ Γ  1020       
  (Για  τον  διαγωνισµό  ΕΠ.ΟΠ.  Στρατού Ξηράς) 

               
β. Οι  υποψήφιοι πρέπει  να  φροντίσουν, ώστε  τα  δικαιολογητικά τους να  

αντιστοιχούν στην ειδικότητα  που  δηλώνουν (γραµµατικές γνώσεις, άδεια ασκήσεως 
επαγγέλµατος κλπ) και  να  είναι  πλήρη και    επικυρωµένα (όπου προβλέπεται),  για-
τί  θα  αποκλείονται  από  τις επιλογικές διαδικασίες, χωρίς να  γίνεται  αλληλογραφία 
για  τη  συµπλήρωση  δικαιολογητικών. Επίσης  θα  αποκλείονται  από τις  επιλογικές  
διαδικασίες όσοι   δεν  δηλώνουν ειδικότητα στην  αίτηση – υπεύθυνη  δήλωσή  τους 
ή  δηλώνουν  περισσότερες  από  µία (1)  ή υποβάλλουν  δύο  (2)  ή  περισσότερες 
αιτήσεις-υπεύθυνες  δηλώσεις. 

   
               γ. Για λόγους οµοιοµορφίας και ασφάλειας των δικαιολογητικών, να  εί-
ναι τοποθετηµένα  σε πλαστικό διαφανή φάκελο µε έλασµα και µε  τη  σειρά  που  κα-
θορίζεται  στις  οδηγίες συµπλήρωσης  του  εντύπου αίτησης- υπεύθυνης  δήλωσης.  
 

  8. Υποχρεώσεις Μονάδων (για  υπηρετούντες που εκπληρώνουν στρατεύσιµη 
στρατιωτική υποχρέωση, υποψήφιους ΕΠ.ΟΠ.) 

 
α. Εκδίδουν  εισήγηση  του   ∆ιοικητή (Υπόδειγµα  2) και πλήρες  Αντίγραφο  

Φύλλου Μητρώου (ΑΦΜ) του  υποψηφίου µε  την ένδειξη: «Το  παρόν εκδόθηκε για  τη συµ-
µετοχή  του  ανωτέρω στο  διαγωνισµό πρόσληψης ΕΠ.ΟΠ.» και  τα  επιδίδουν στον  ενδια-
φερόµενο προκειµένου  αυτός  να  τα  επισυνάψει  στα υπόλοιπα δικαιολογητικά που θα  
υποβάλει  στο ΓΕΣ/Επιτροπή Ελέγχου  ∆ικαιολογητικών, όπως καθορίζεται στην πα-
ράγραφο 7 της παρούσας. 
  
         β.  Χορηγούν, µε βάση την παρούσα, ΦΠ ή ΦΜ στους υπηρετούντες υποψήφι-
ους, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παράγραφο 20β της παρούσας, προκειµένου να 
παρουσιαστούν στις αντίστοιχες επιτροπές  για  συνέντευξη, υγειονοµική - ψυχοτεχνική εξέ-
ταση και αθλητικές δοκιµασίες ή στο Κέντρο Κατάταξης προκειµένου να  καταταγούν ως 
ΕΠ.ΟΠ., εφόσον προσκληθούν για  κατάταξη.   
 
                  γ.  Οι υποψήφιοι θα ενηµερώνουν τις Μονάδες έγκαιρα, µε δική τους ευθύ-
νη, για το χρόνο και το τόπο της εξέτασης προκειµένου να συµµετάσχουν στις επιλο-
γικές διαδικασίες.    
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  ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

 
9. Συγκρότηση Επιτροπών. 
 

   α. Η ∆ΕΠ/ΓΕΣ µε διαταγή του Αρχηγού ΓΕΣ συγκροτεί τις παρακάτω Επιτροπές   
και  το Συµβούλιο   Επιλογής  ΕΠ.ΟΠ., που είναι   αρµόδιο   για   την   επιλογή   των υποψη-
φίων, συντονίζοντας τις Επιτροπές: 
 
        (1)  Επιτροπή Ελέγχου ∆ικαιολογητικών. 
       (2)  Επιτροπή  Συνέντευξης  Υποψηφίων.  
       (3) Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων. 
       (4)  Επιτροπή Ψυχοτεχνικών Εξετάσεων.  
       (5)  Επιτροπή Αθλητικών ∆οκιµασιών. 
 
      β.   Με την παραπάνω διαταγή συντονίζεται και το έργο της υγειονοµικής εξέτασης 
των υποψηφίων και η συνεργασία των Επιτροπών Απαλλαγών µε τις Επιτροπές  Ψυχοτεχνι-
κών Εξετάσεων και Αθλητικών ∆οκιµασιών καθώς και  µε  το Συµβούλιο Επιλογής. 

 
 10. Έλεγχος ∆ικαιολογητικών. 
 
              Για τον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών, η Επιτροπή Ελέγχου ∆ικαιολο-
γητικών:  
 
                     (1)  Ελέγχει καθηµερινά τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά ως προς τα 
προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 5 της παρούσας. 

 
(2)  Ζητά την άµεση αποστολή και µε τηλεοµοιοτυπία Αντίγραφα Φύλλου 

Μητρώου (ΑΦΜ) από τα αρµόδια Στρατολογικά Γραφεία για την επιβεβαίωση  της ακρίβειας 
των δηλωθέντων από τους υποψηφίους στην αίτηση  - υπεύθυνη δήλωση στρατολογικών 
τους στοιχείων. 
 
                            (3)   Καταρτίζει µέχρι 26 Ιουνίου 2009: 

  
           (α)  Πίνακα των κατάλληλων κατ’ απόλυτη αλφαβητική σειρά, µε τα 
ονόµατα των υποψηφίων των οποίων τα δικαιολογητικά κρίθηκαν πλήρη και ορθά συµπλη-
ρωµένα και δικαιούνται συµµετοχής στις παραπέρα επιλογικές διαδικασίες. 

 
             (β)  Πίνακα των ακατάλληλων κατ’  απόλυτη αλφαβητική σειρά, µε 
τα ονόµατα των υποψηφίων των οποίων τα δικαιολογητικά κρίθηκαν ελλιπή και µη ορθά συ-
µπληρωµένα και αποκλείονται της συµµετοχής τους στις παραπέρα επιλογικές διαδικασίες. 
 
                (4)  Υποβάλλει στην  Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων, στο τέλος κάθε 
εβδοµάδας,  τα δικαιολογητικά των καταλλήλων, ως συνηµµένα αλφαβητικής κατάστασης.  
     
                      (5)  Υποβάλλει τους Πίνακες  καταλλήλων και ακαταλλήλων στην Επιτρο-
πή Επιλογής Υποψηφίων  µέχρι 26 Ιουνίου 2009  
 
 11. Οι  Πίνακες  καταλλήλων και  ακαταλλήλων (στους  πίνακες ακαταλλήλων 
αναγράφεται και ο  λόγος  αποκλεισµού  τους από  τις επιλογικές διαδικασίες),  καθώς  
και  το πρόγραµµα παρουσίασης  υποψηφίων για συνέντευξη (ηµεροµηνία  και τόπος  
παρουσίασης), κοινοποιούνται  από  την ∆ΕΠ/ΓΕΣ, στην ιστοσελίδα  του  ΓΕΣ, στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση:www.army.gr,  ή  µέσω  των Γραφείων Σχέσεων  ΥΕΘΑ – Κοι-
νού Αθηνών (Σόλωνος 34 – Αθήνα, τηλ. 210 3630579 – 210 3630081)  ή  Β. Ελλάδος 
(Βασ. Γεωργίου 1–Θεσ/νίκη, τηλ. 2310 850060- 2310 893237- 2310 893238- 2310 
893242),  για  ενηµέρωση των  υποψηφίων  µε   ευθύνη των   ιδίων,  από  6 µέχρι 10 
Ιουλίου 2009 
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 12.    Συνέντευξη  Υποψηφίων 
 

         α. Όλοι  οι υποψήφιοι  που  περιλαµβάνονται στον  Πίνακα των  καταλλήλων 
καλούνται  να  παρουσιαστούν στην   Επιτροπή  Συνεντεύξεων  για  την   αξιολόγηση  και  τη  
βαθµολόγηση της  εν  γένει προσωπικότητάς  τους  και  της δυνατότητάς  τους  να  ανταπο-
κριθούν  στην  άσκηση  των  καθηκόντων,  µε  τα οποία  συνδέεται  άµεσα  η θέση που  πρό-
κειται  να  καταλάβουν ως  ΕΠ.ΟΠ. Η  Επιτροπή  αξιολογεί  και  βαθµολογεί όπως  στο  Πα-
ράρτηµα «Γ»,  την  εµφάνιση,  την  παράσταση, την  ικανότητα  αντίληψης,  τις  γνώσεις  και  
τις  δεξιότητες  που  είναι  συναφείς  µε  την  ειδικότητα  και  το  στρατιωτικό  επάγγελµα,  την  
ικανότητα  προσαρµογής  στο  στρατιωτικό  περιβάλλον  και  καταρτίζει  πρακτικό  αιτιολο-
γώντας  την  κρίση  της. 
 
           β. Η    Επιτροπή  Συνέντευξης  Υποψηφίου απαρτίζεται  από  στελέχη  του   
Στρατού  Ξηράς  που  έχουν  την  ικανότητα  λόγω των  γνώσεών  τους  ή  της  εµπειρίας  
τους  να  αξιολογήσουν  την  εν γένει  προσωπικότητα  του  υποψηφίου  και  τη  δυνατότητά  
του να  ανταποκριθεί  στην  άσκηση  των  καθηκόντων  µε  τα  οποία  συνδέεται  άµεσα  η 
θέση  που  πρόκειται  να  καταλάβει  ως  ΕΠ.ΟΠ. 
 
         γ. Οι συνεντεύξεις θα αρχίσουν την 13 Ιουλίου 2009 και θα ολοκληρω-
θούν µέχρι την 7 Αυγούστου 2009. Η  Επιτροπή  Συνέντευξης  Υποψηφίου µε την  ο-
λοκλήρωση των  συνεντεύξεων αποστέλλει  τα  πρακτικά  στην  Eπιτροπή Επιλογής 
Υποψηφίων. 
   

δ. Η µη προσέλευση  για  συνέντευξη,  στη συγκεκριµένη επιτροπή  την 
ηµέρα και ώρα που ορίζονται για κάθε υποψήφιο, θα συνεπάγεται τον αποκλεισµό του 
από παραπέρα   διαδικασίες. Οι  υποψήφιοι  κατά  την  προσέλευσή  τους  στην  επιτροπή, 
να φέρουν απαραίτητα µαζί τους, προκειµένου να  γίνονται  δεκτοί για συνέντευξη: 

 
 (1)  Το δελτίο της αστυνοµικής  ή στρατιωτικής  τους  ταυτότητας ή βε-

βαίωση  αστυνοµικής  αρχής µε επικολληµένη  φωτογραφία, στην οποία  να αναγράφεται ότι 
έχουν καταθέσει δικαιολογητικά  για  την έκδοση δελτίου αστυνοµικής  ταυτότητας. 

 
             (2)  Αντίγραφο της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης συµµετοχής τους  στο 

διαγωνισµό υποψηφίων ΕΠ.ΟΠ.,  στην οποία  η  επιτροπή θα  συµπληρώσει σχετική  έν-
δειξη µετά  την  ολοκλήρωση  της  συνέντευξης. 
 
 13. Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων. 
 
     α. Η Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων καταρτίζει πίνακες βαθµολογίας κατά 
ειδικότητα, οι οποίοι κυρώνονται από τον ∆ιευθυντή Β΄ Κλάδου του  ΓΕΣ. 
 
         β. Η παραπάνω Επιτροπή προκειµένου να καταρτίσει το σχετικό πίνακα, 
βαθµολογεί κάθε υποψήφιο, σύµφωνα µε τα κριτήρια του άρθρου 1 του (γ) σχετικού, όπως 
αναγράφονται και στο Παράρτηµα «Γ», λαµβάνοντας υπόψη  και  τη  βαθµολογία της  Επι-
τροπής Συνέντευξης Υποψηφίου. 
 
     γ. Η βαθµολογία εξάγεται µέχρι εκατοστού της µονάδος. Σε περίπτωση ισο-
βαθµίας, προηγείται ο υποψήφιος µε το  µεγαλύτερο βαθµό στα κριτήρια µε τη σειρά προτε-
ραιότητας που αναγράφονται στο  Παράρτηµα «Γ» της παρούσας.   
 
     δ. Η  ∆ΕΠ/ΓΕΣ, από τους πίνακες βαθµολογίας κατά ειδικότητα, συντάσσει 
πίνακα των υποψηφίων που θα λάβουν µέρος στις εξετάσεις – δοκιµασίες  και  πρόγραµµα 
παρουσίασής  τους σ’  αυτές, µέχρι  24 Αυγούστου 2009. Ο πίνακας και το πρόγραµµα των  
εξετάσεων κοινοποιούνται στην ιστοσελίδα  του  ΓΕΣ, στην ηλεκτρονική διεύθυν-
ση:www.army.gr, ή  µέσω των Γραφείων Σχέσεων  ΥΕΘΑ – Κοινού Αθηνών (Σόλωνος 
34 – Αθήνα, τηλ. 210 3630579 – 210 3630081) ή  Β. Ελλάδος (Βασ. Γεωργίου 1–
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Θεσ/νίκη, τηλ. 2310 850060- 2310 893237- 2310 893238- 2310 893242), για ενηµέρωση 
των υποψηφίων µε ευθύνη των   ιδίων, από 24   µέχρι 28 Αυγούστου 2009.    
 
 14. Υγειονοµική-Ψυχοτεχνική Εξέταση και Αθλητική   ∆οκιµασία. 
 
         α. Οι υποψήφιοι που θα συµµετάσχουν  στη διαδικασία  της  συνέντευξης, στη 
συνέχεια θα κληθούν από τη ∆ΕΠ/ΓΕΣ, να συµµετάσχουν σε υγειονοµική εξέταση, ψυχοτε-
χνική εξέταση και αθλητικές  δοκιµασίες. Οι επιτροπές να ενηµερώνουν τους υποψηφί-
ους για τα αποτελέσµατα των  εξετάσεων - δοκιµασιών. 
 
            β. Οι υγειονοµικές-ψυχοτεχνικές εξετάσεις  και αθλητικές δοκιµασίες θα 
διεξαχθούν από 31 Αυγούστου  µέχρι 2 Οκτωβρίου 2009.  
 
     γ. Η µη προσέλευση στις εξετάσεις-δοκιµασίες, στη συγκεκριµένη επιτρο-
πή, την ηµέρα και ώρα  που ορίζονται για κάθε υποψήφιο,  θα συνεπάγεται τον απο-
κλεισµό του από παραπέρα διαδικασίες. Οι  υποψήφιοι  κατά  την  προσέλευσή  τους  στις 
επιτροπές, να φέρουν απαραίτητα µαζί τους, προκειµένου να  γίνονται  δεκτοί για εξε-
τάσεις-δοκιµασίες: 
 

 (1)   Το δελτίο της αστυνοµικής  ή στρατιωτικής  τους  ταυτότητας ή βε-
βαίωση  αστυνοµικής  αρχής µε επικολληµένη  φωτογραφία, στην οποία  να αναγράφεται ότι 
έχουν καταθέσει δικαιολογητικά  για  την έκδοση δελτίου αστυνοµικής  ταυτότητας. 

 
             (2)  Αντίγραφο της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης συµµετοχής τους  στο 

διαγωνισµό υποψηφίων ΕΠ.ΟΠ.,  στην οποία  οι  επιτροπές θα  συµπληρώσουν σχετικές  
ενδείξεις µετά  την  ολοκλήρωση  των  εξετάσεων-δοκιµασιών. 
     
     δ.  Αποτυχία στις υγειονοµικές - ψυχοτεχνικές εξετάσεις  και αθλητικές 
δοκιµασίες, συνεπάγεται αποκλεισµό από τις υπόλοιπες,  χωρίς δικαίωµα ενστάσεως. 
  
          ε.  Υγειονοµική Εξέταση Υποψηφίων 
 
                             (1) Οι Επιτροπές Απαλλαγών: 
 
                     (α)    Με βάση τα αποτελέσµατα των υγειονοµικών εξετάσεων των 
στρατιωτικών νοσοκοµείων στα οποία παραπέµπονται οι υποψήφιοι προβαίνουν στην κρίση 
της σωµατικής τους ικανότητας και στη µέτρηση του αναστήµατος, σύµφωνα µε τα ε-
δάφια της παραγράφου 5α της παρούσας και τις διατάξεις  που   ισχύουν για την εξέταση της 
σωµατικής ικανότητας των στρατευσίµων (Π∆ 133/2002). Κατά  την  εξέταση  χρησιµοποιούν  
συµβουλευτικά  τα  αντίγραφα  των  αιτήσεων – υπεύθυνων δηλώσεων   που  υπο-
χρεούνται  να  επιδεικνύουν  οι  υποψήφιοι και τους ενηµερώνουν ως προς το αποτέλε-
σµα της υγειονοµικής εξέτασης. Τα  κυριότερα  νοσήµατα  και   σωµατικές  ατέλειες που  α-
ποκλείουν  τους  υποψήφιους ΕΠ.ΟΠ., φαίνονται, ενδεικτικά, στο  Παράρτηµα «∆» (ο  πλή-
ρης πίνακας περιλαµβάνεται  στο  Π∆ 133/2002).  
 
                         (β)    Συντάσσουν γνωµάτευση για κάθε υποψήφιο και ενηµερώνουν 
τα πρακτικά   που τους έχουν αποσταλεί. 
 
                                      (γ)     Ενηµερώνουν καθηµερινά τηλεφωνικά το Συµβούλιο    Επιλο-
γής, για τους κριθέντες υγειονοµικά ακατάλληλους. 
 
                      (δ)     Μετά το πέρας της υγειονοµικής εξέτασης, υποβάλλουν τα 
πρακτικά  και τις γνωµατεύσεις στη ∆ΕΠ/ΓΕΣ µε αγγελιοφόρο. 
 
                                 (ε)     Οι αποφάσεις των Επιτροπών Απαλλαγών είναι µη αναθεω-
ρήσιµες .  
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                              (2)  Οι υποψήφιοι που δήλωσαν την ειδικότητα «Ρίπτης-Επισκευαστής 
Αλεξιπτώτων-Τεχνίτης σωστικών µέσων ΕΜ (ΑΚ 9404)» θα κριθούν επιπλέον, σύµφωνα  µε 
τις προβλέψεις του Παραρτήµατος «∆» του Π∆ 133/2002,  ως αλεξιπτωτιστές. 
  
                              (3)  Οι υποψήφιοι που δήλωσαν την ειδικότητα «Ελεγκτής εναερίου κυ-
κλοφορίας ΑΣ (ΑΚ 9304)», εφόσον κριθούν ικανοί κατηγορίας σωµατικής ικανότητας πρώτης 
(Ι1) ή δεύτερης (Ι2) από την Επιτροπή Απαλλαγών της παραγράφου 14 ε (1) της παρούσας, 
θα παραπέµπονται στην Ανώτατη Αεροπορική Υγειονοµική Επιτροπή (ΑΑΥΕ), σύµφωνα µε 
το άρθρο 9 και το Παράρτηµα «Β» του Π∆ 133/2002, προκειµένου να κριθούν κατάλληλοι 
πτητικής ικανότητας κατηγορίας «Γ». Οι  αποφάσεις της Ανώτατης Αεροπορικής Υγειονοµι-
κής Επιτροπής  (ΑΑΥΕ)  είναι µη αναθεωρήσιµες. 
 
                     στ.       Ψυχοτεχνική Εξέταση Υποψηφίων 
 
                                   (1) Η ψυχοτεχνική εξέταση περιλαµβάνει δοκιµασίες για  τη  διαπίστω-
ση  της  καταλληλότητας  των  υποψηφίων  να  ενταχθούν  στις  ιδιαίτερες  συνθήκες  του  
Στρατού Ξηράς και  να  σταδιοδροµήσουν  σ’  αυτόν. 
 
                                   (2)  Κατά  την  εξέταση  η  Επιτροπή Ψυχοτεχνικών Εξετάσεων  χρησι-
µοποιεί  συµβουλευτικά  τα  αντίγραφα  των  αιτήσεων – υπεύθυνων δηλώσεων   που  
υποχρεούνται  να  επιδεικνύουν  οι  υποψήφιοι.  
  
                                   (3)  Τα  αποτελέσµατα  των  ψυχοτεχνικών  εξετάσεων  θα  καταστρα-
φούν  όταν  λήξει  η  επιλογική   διαδικασία , όπως  προβλέπεται  από  τις  διατάξεις  περί  
προστασίας  του  ατόµου  από  την  επεξεργασία  των  δεδοµένων  προσωπικού χαρακτήρα.
      
 
                                   (4)  Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ψυχοτεχνικών  εξετάσεων είναι µη 
αναθεωρήσιµες. 
 
                        ζ.       Αθλητικές ∆οκιµασίες  Υποψηφίων 
 
                                  (1) Οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε αθλητικές δοκιµασίες από τις 
αρµόδιες επιτροπές αθλητικών δοκιµασιών για να δοκιµαστεί η σωµατική ικανότητα και φυσι-
κή αντοχή τους.  
 
                                  (2)   Οι υποψήφιοι θα συµµετάσχουν στις προβλεπόµενες αθλη-
τικές δοκιµασίες µε αθλητική περιβολή. Για  να  κριθούν  κατάλληλοι από  τις αθλητικές 
δοκιµασίες πρέπει  να πετύχουν  τα  ελάχιστα  όρια  επίδοσης  των  αγωνισµάτων. 
 
                                  (3) Επανεξέταση στις αθλητικές δοκιµασίες δεν επιτρέπεται για κα-
νένα λόγο και τα αποτελέσµατα είναι µη αναθεωρήσιµα. 
 
                                  (4)      Όσοι υποψήφιοι έχουν  δηλώσει  ειδικότητες των  Όπλων - Σω-
µάτων,  θα  εξεταστούν στα  παρακάτω αγωνίσµατα- αθλητικές δοκιµασίες, ανεξαρτήτως 
του Όπλου ή Σώµατος που έχουν δηλώσει: 
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ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ  ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ   ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠ.ΟΠ 
ΣΞ 

ΟΠΛΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 
Α/
Α 

ΑΓΩΝΙΣΜΑ 
ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ  ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑΣ Πεζικού, Τεθωρακισµέ-

νων, Πυροβολικού, Μη-
χανικού, ∆ιαβιβάσεων, 
Αεροπορίας Στρατού 

(ΠΖ-ΤΘ-ΠΒ-ΜΧ-∆Β-ΑΣ) 

Τεχνικού, 
Εφοδιασµού Με-

ταφορών, 
Υλικού Πολέµου 

(ΤΧ-ΕΜ-ΥΠ) 

Υγειονοµικού, 
Έρευνας Πληρο-
φορικής, Οικονο-

µικού 
(ΥΓ-ΕΠ -Ο) 

1. ∆ρόµος 100 µ. 16΄΄ 17΄΄ 17΄΄ 

2. ∆ρόµος  1000 µ. 4΄ και 20 ΄΄ 4΄ και 30΄΄ 4΄ και 30΄΄ 
 

3. 
 
Άλµα  σε ύψος µε φόρα.  

 
1,05 µ. 

 
1,00 µ. 

 
1,00 µ. 

 
4. 

 
Άλµα σε µήκος µε φόρα. 

 
3,60 µ. 

 
3,60 µ. 

 
3,60 µ. 

 
5. 

Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) Μέ-
σος όρος  ρίψης  µε το δεξί και 
το  αριστερό χέρι.  

 
4,50 µ. 

 
4,40 µ. 

 
4,40 µ. 

6. Μεταφορά δύο (2) κανίστρων 
(δοχείο µεταφοράς ύδατος), 20 
χλγ. έκαστο, για 150 µ. χωρίς 
επαφή των κανίστρων µε το 
έδαφος  

 
 

2΄ 

 
 

2’.30’’ 
 

 
 
- 

7. Κάµψεις -  τάσεις των αγκώ-
νων.   

10 επαναλήψεις σε χρόνο 
έως 2΄.  

8 επαναλήψεις σε 
χρόνο έως 2΄.20’’ 

 

4 επαναλήψεις 
 σε 

χρόνο έως 1΄ 
 

8. Έλξεις  σε  µονόζυγο. 4  συνεχείς  επαναλήψεις 
µε οποιαδήποτε λαβή. 

- - 

    
   (5)   Όσοι  υποψήφιοι έχουν  δηλώσει  ειδικότητα των   Ειδικών ∆υνάµεων,  θα  
εξεταστούν στα  παρακάτω αγωνίσµατα: 
 
Α/Α ΑΓΩΝΙΣΜΑ 

ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ  ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑΣ 
ΕΛΑΧΙΣΤΑ    

ΟΡΙΑ  ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ 
 
1. 

 
∆ρόµος 100 µ.  

 
16΄΄ 

 
2. 

 
∆ρόµος  1  µιλίου. 

 
7΄ και 30 ΄΄ 

 
3. 

 
Άλµα  σε ύψος µε φόρα.  

 
1,05 µ. 

 
4. 

 
Άλµα σε µήκος µε φόρα. 

 
3,60 µ. 

 
5. 

Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) Μέσος όρος  ρίψης  µε το 
δεξί και το  αριστερό χέρι.  

 
4,50 µ. 

 
6. 

 
Κάµψεις – τάσεις των  αγκώνων. 

30 επαναλήψεις σε χρόνο 
έως 2΄. 

 
7. 

Αναδιπλώσεις του  κορµού,  µε τα  χέρια στην ανά-
καµψη  και τα  γόνατα  διπλωµένα. 

30 επαναλήψεις σε χρόνο 
έως 2΄. 

 
8. 

 
Έλξεις  σε  µονόζυγο. 

6  συνεχείς  επαναλήψεις µε 
οποιαδήποτε λαβή. 

9. Μεταφορά δύο (2) κανίστρων (δοχείο µεταφοράς ύδα-
τος), 20 χλγ. έκαστο, για 150 µ. χωρίς επαφή των κα-
νίστρων µε το έδαφος  

 
2΄ 
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      (6)  Οι υποψήφιοι  έχουν δικαίωµα µίας (1) προσπάθειας στα παραπάνω  
αγωνίσµατα, πλην   των   αλµάτων  και  των  ρίψεων  που  έχουν  δικαίωµα  τριών (3) προ-
σπαθειών. 
 

             (7)  Στο αγώνισµα  της  ρίψης  σφαίρας, ως  τελική επίδοση  υποψηφίου  ορί-
ζεται ο µέσος όρος  του αθροίσµατος  της  καλύτερης επιµέρους  επίδοσης  µε  το  αριστερό  
και  µε το δεξί  χέρι µε  τους  ίδιους όρους  και προϋποθέσεις για όλους  τους  υποψήφιους.  
 
                        (8)   Οι  υποψήφιοι που  επιθυµούν  να  επιλεγούν  στις  ειδικότητες  Ειδικών 
Αποστολών Ε∆  (ΑΚ 9056) και  Νοσοκόµου Καταδροµών Ε∆ (9059), πρέπει  απαραίτητα 
να  γνωρίζουν  σε  καλό βαθµό κολύµβηση. Όσοι από  αυτούς επιλεγούν  στις  προανα-
φερόµενες  ειδικότητες θα  δοκιµαστούν,  µετά την  κατάταξή  τους,  στην  ελεύθερη κολύµ-
βηση (50  µέτρα, χωρίς χρονικό περιορισµό).    
 

(9)   Οι  υποψήφιοι οι οποίοι έχουν  δηλώσει  ειδικότητα των Όπλων – Σω-
µάτων και δεν επιλεγούν σε αυτή, είναι δυνατόν να καλύψουν  κενές θέσεις των Όπλων – 
Σωµάτων ,  σύµφωνα µε την παράγραφο 2 της παρούσας και εφόσον επιτύχουν τα αντί-
στοιχα ελάχιστα όρια επιδόσεων των Όπλων ή των Σωµάτων αντίστοιχα.   
 

             (10)   Οι  υποψήφιοι    των Ειδικών  ∆υνάµεων   σε περίπτωση, που  δεν  
επιτύχουν  τα ελάχιστα  όρια  επίδοσης  των επιπλέον αγωνισµάτων που  προβλέπο-
νται   γι’ αυτούς  (δρόµος  1  µιλίου, κάµψεις – τάσεις των  αγκώνων, αναδιπλώσεις 
του  κορµού, έλξεις  σε  µονόζυγο),  µπορούν   να  συνεχίσουν  την  επιλογική  διαδι-
κασία για  τυχόν  επιλογή  τους  σε  άλλη  ειδικότητα των  Όπλων – Σωµάτων  πλην 
Ειδικών  ∆υνάµεων,  εφόσον  επιτύχουν  στα  υπόλοιπα  αγωνίσµατα. Όσοι από  τους  
παραπάνω  επιτύχουν  στο  αγώνισµα  δρόµου ενός (1)  µιλίου δεν  απαιτείται  να  
δοκιµαστούν στο  αγώνισµα  δρόµου  1000 µ.  
 
                         (11)   Οι  υποψήφιοι  για  να  επιτύχουν  τα  όρια  επίδοσης  των  αγωνισµά-
των, συνιστάται  να  έχουν  εκ των  προτέρων  κατάλληλα  προετοιµασθεί. 
                
  15. Τελικά Αποτελέσµατα ∆ιαδικασίας  Επιλογής 
 
     α. Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών και µε βάση τους πίνακες 
βαθµολογίας και τα αποτελέσµατα των υγειονοµικών, ψυχοτεχνικών και αθλητικών  εξετάσε-
ων - δοκιµασιών, το Συµβούλιο Επιλογής συντάσσει τους τελικούς πίνακες επιτυχόντων – 
επιλαχόντων που κυρώνονται από τον Αρχηγό ΓΕΣ µέχρι   2 Νοεµβρίου 2009.  
 
         β.  Μετά  την  κύρωση των πινάκων επιτυχόντων από  τον  Αρχηγό ΓΕΣ,  η  
∆ΕΠ/ΓΕΣ διαβιβάζει στη ∆ΣΛ/ΓΕΣ τον πίνακα των καλουµένων προς κατάταξη ΕΠ.ΟΠ. κατά 
Όπλο – Σώµα και ειδικότητα και κοινοποιεί αντίγραφό του στο  Γραφείο Σχέσεων  ΥΕΘΑ – 
Κοινού Αθηνών (Σόλωνος 34 – Αθήνα, τηλ. 210 3630579 – 210 3630081), στο Γραφείο 
Σχέσεων ΥΕΘΑ – Κοινού  Β. Ελλάδος (Βασ. Γεωργίου 1–Θεσ/νίκη, τηλ. 2310 850060- 
2310 893237- 2310 893238- 2310 893242), καθώς  και  στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ, στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: www.army.gr, για ενηµέρωση των υποψηφίων. Οµοίως οι  ε-
πιλαχόντες θα  ενηµερωθούν  για  τη  σειρά  κατάταξής  τους  στην  ειδικότητα  που  δήλω-
σαν,  στην  ιστοσελίδα  του  ΓΕΣ,  στην  παραπάνω  ηλεκτρονική  διεύθυνση. 
 
 16. Κατάταξη Επιτυχόντων. 
 
              α.  Από τον πίνακα καλουµένων για κατάταξη, καλούνται µε διαταγή της ∆ΣΛ/ΓΕΣ 
να καταταγούν στο Στρατό  Ξηράς  ισάριθµοι υποψήφιοι για την κάλυψη των θέσεων που 
προκηρύχθηκαν. 
 
          β.   Η κατάταξη των  επιτυχόντων θα πραγµατοποιηθεί σε διάφορα  Κέντρα Κατά-
ταξης, ανάλογα µε το   Όπλο – Σώµα  και την  ειδικότητά  τους. 
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                γ.   Ως ηµεροµηνία κατάταξης καθορίζεται η  18 Νοεµβρίου 2009 και παρέχεται 
προθεσµία δύο (2) ηµερών, προκειµένου να παρουσιασθούν όσοι εµποδίστηκαν αποδεδειγ-
µένα από λόγους ανώτερης βίας. Η ∆ΣΛ/ΓΕΣ εξουσιοδοτείται να ειδοποιήσει µε επείγουσα 
ατοµική πρόσκληση υποψηφίους ισάριθµους µε όσους δεν παρουσιάσθηκαν καθόλου ή εκ-
πρόθεσµα ή αποχώρησαν πριν από την ορκωµοσία, από τον πίνακα επιλαχόντων κατά σει-
ρά επιτυχίας, προκειµένου να παρουσιασθούν για κατάταξη, θεωρώντας τους αποχωρούντες 
ως µηδέποτε παρουσιασθέντες.  Ανάκληση  της  αποχώρησης  δεν  µπορεί  να  γίνει. 
 
           δ.  Μετά  την  κατάταξή  τους  οι  ΕΠ.ΟΠ., θα υποβληθούν σε έλεγχο για χρήση 
παράνοµων εξαρτησιογόνων  ουσιών από  τα  αρµόδια  υγειονοµικά όργανα, αφού  ληφθούν  
υπόψη  οι διατάξεις  περί  προστασίας  του  ατόµου  από  την  επεξεργασία  των  δεδοµένων  
προσωπικού χαρακτήρα . Επίσης µετά την κατάταξη  είναι δυνατή, η  επανεξέταση  της σω-
µατικής τους ικανότητας και η επαναµέτρηση του αναστήµατος των ΕΠ.ΟΠ, σύµφωνα µε τα 
εδάφια (3) και (5)  της παραγράφου 5α της παρούσας και τις διατάξεις  που   ισχύουν για την 
εξέταση της σωµατικής ικανότητας των στρατευσίµων (Π∆ 133/2002) και εφόσον διαπιστωθεί 
διαφοροποίηση αυτών από την αρχική απόφαση, απολύονται. 
 
         ε.  Οι κατατασσόµενοι θα υποστούν ταχύρυθµη βασική εκπαίδευση και εκπαίδευση 
ειδικότητας, µε σκοπό τη βελτίωση των πρακτικών τους γνώσεων και την ενηµέρωσή τους 
στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, µετά το πέρας των οποίων θα τοποθετηθούν σε µονάδες 
εκστρατείας – υπηρεσίες που διαθέτουν σύγχρονα οπλικά συστήµατα και χρησιµοποιούν υ-
λικά και µέσα υψηλής τεχνολογίας.   
 
 17. Μηχανογραφική κάλυψη διαδικασιών από ∆ΕΠΛΗ/ΓΕΣ σε συνεργασία µε ∆ΕΠ 
και ∆ΣΛ/ΓΕΣ. 
 
 18.  Υποχρέωση Παραµονής στο Στρατό: 
 

    α. Οι Επαγγελµατίες Οπλίτες αναλαµβάνουν υποχρέωση επταετούς παραµονής 
στο Στρατό Ξηράς , εκτός εάν υποβάλλουν αίτηση παραίτησης πριν συµπληρωθεί η επταετί-
α, µε  την  επιφύλαξη της  επόµενης υποπαραγράφου. 

 
              β. Η παραπάνω αίτηση  µπορεί να υποβληθεί µετά τη συµπλήρωση τριετούς 

πραγµατικής υπηρεσίας για όσους ΕΠ.ΟΠ είχαν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υπο-
χρεώσεις ή υπηρετούσαν στις Ένοπλες ∆υνάµεις, τετραετούς δε για όσους δεν είχαν κατατα-
γεί για την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων κατά την κατάταξή τους ως 
ΕΠ.ΟΠ. Μετά τη συµπλήρωση επταετούς υπηρεσίας µπορούν να µονιµοποιηθούν ύστερα 
από αίτησή τους, µε  το  βαθµό που  φέρουν, εφόσον  επιτύχουν σε γραπτές  εξετάσεις  δο-
κιµασίας και  κριθούν κατάλληλοι για  µονιµοποίηση από  το αρµόδιο Συµβούλιο Κρίσεων. 
  
 19. ∆ιοικητικά και Άλλα Θέµατα: 
 
         α. Βαθµοί – Εξέλιξη 
 
     Οι Eπαγγελµατίες Οπλίτες κατατάσσονται ως Στρατιώτες και µπορούν να 
προαχθούν στο βαθµό του ∆εκανέα µε τη συµπλήρωση ενός (1) έτους από την κατάταξή 
τους όσοι είχαν εκπληρώσει τις νόµιµες στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή υπηρετούσαν για 
την εκπλήρωση αυτών, δύο (2) δε ετών όσοι δεν είχαν καταταγεί προς εκπλήρωση των 
στρατιωτικών τους υποχρεώσεων κατά την κατάταξή τους ως ΕΠ.ΟΠ. Οι ∆εκανείς ΕΠ.ΟΠ., 
προάγονται στο βαθµό του Λοχία µε τη συµπλήρωση πέντε (5) ετών στο βαθµό του ∆εκανέα 
και µε τη συµπλήρωση οκτώ (8) σε κάθε επόµενο βαθµό µπορούν να προάγονται στους 
βαθµούς  του Επιλοχία και µέχρι το βαθµό του Αρχιλοχία. Οι  Αρχιλοχίες  µπορούν  να  προ-
αχθούν  σε Ανθυπασπιστές µόνο  για  ανδραγαθία,  σύµφωνα  µε  τις  σχετικές  διατάξεις. 
 
        β.  Ασφάλιση 
 
        (1)  Οι Επαγγελµατίες Οπλίτες υπάγονται στο ∆ηµόσιο τόσο για την υγειονοµι-
κή τους περίθαλψη, όσο και για τον κλάδο σύνταξης και καθίστανται µέτοχοι του Μετοχικού 
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Ταµείου Στρατού και του Ταµείου Αλληλοβοηθείας του Στρατού Ξηράς. Το ∆ηµόσιο ως εργο-
δότης και οι ασφαλισµένοι υπόκεινται στις εισφορές που προβλέπονται. 
 
                     (2) Το συνταξιοδοτικό καθεστώς των ΕΠ.ΟΠ., διέπεται από τις εκάστοτε ισχύ-
ουσες συνταξιοδοτικές διατάξεις για τους οµοιοβάθµους τους Μονίµους Υπαξιωµατικούς µη 
Παραγωγικών Σχολών. 
 
       γ.   Αποζηµίωση 
 
   Οι Επαγγελµατίες Οπλίτες που απολύονται από τις Ένοπλες ∆υνάµεις, στις πε-
ριπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 12 του (α) σχετικού δικαιούνται εφάπαξ αποζηµίωση. Το 
ύψος αυτής καθορίζεται στο διπλάσιο των ετών υπηρεσίας επί τις αντίστοιχες µηνιαίες απο-
δοχές που λαµβάνουν κατά την απόλυσή τους.  
 
              δ.  Υγειονοµική Περίθαλψη 
 
   Οι ΕΠ.ΟΠ για την υγειονοµική τους περίθαλψη καλύπτονται από το ∆ηµόσιο. Οι 
ίδιοι και οι οικογένειές τους δικαιούνται την ίδια νοσοκοµειακή, ιατρική και φαρµακευτική πε-
ρίθαλψη µε τους µονίµους και εθελοντές υπαξιωµατικούς.  
 
        ε.  Ειδικότητες-Καθήκοντα µετά  τη  Μονιµοποίηση: 
 
     (1)  Μετά τη µονιµοποίηση των  ΕΠ.ΟΠ είναι δυνατόν να τους απονέµεται και 
δεύτερη επιχειρησιακή ειδικότητα – εξειδίκευση, εφόσον το απαιτούν οι ανάγκες του Γενικού 
Επιτελείου Στρατού, η δε απονοµή αυτής πραγµατοποιείται ύστερα από συγκεκριµένη εκπαί-
δευση. 
 
        (2) Μετά τη συµπλήρωση υπηρεσίας δέκα έως δεκαπέντε ετών και ανάλογα 
µε τις ανάγκες του Στρατού Ξηράς, επιτρέπεται  να ανατίθενται στους ΕΠ.ΟΠ καθήκοντα διοι-
κητικής φύσης και να τοποθετούνται σε θέσεις υποστήριξης µάχης και διοικητικής µέριµνας. 
 
 20. ∆ιάφορα: 
 
      α. H ∆ΕΝ∆ΗΣ/ΓΕΣ να κοινοποιήσει την περίληψη του Παραρτήµατος «Ε» της 
παρούσας, σε εφηµερίδες των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης, σε συνεχείς εκδόσεις. Επίσης 
µε µέριµνα της ∆νσης Ενηµέρωσης του ΥΕΘΑ να δοθεί ευρεία δηµοσιότητα του περιεχοµέ-
νου της Εγκυκλίου αυτής µε συνεχείς εκποµπές από τα Ραδιοφωνικά και Τηλεοπτικά δίκτυα. 
H Εγκύκλιος βρίσκεται και στο διαδίκτυο (Internet), στις ιστοσελίδες (sites) του ΥΠΕΘΑ, του 
Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας/∆νση Στρατολογικού και του Γενικού Επιτελείου Στρατού 
(www.mod.gr, www.stratologia.gr και  www.army.gr αντίστοιχα).  
 
      β. Οι Σχηµατισµοί, Μονάδες και λοιπές Στρατιωτικές Υπηρεσίες να αναπτύ-
ξουν στο στρατιωτικό προσωπικό της παραγράφου 3 της παρούσας, το περιεχόµενο της Ε-
γκυκλίου, να αναρτήσουν στον πίνακα ανακοινώσεων του ΚΨΜ την περίληψη του Παραρτή-
µατος «Ε» της παρούσας και να παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση στους ενδιαφεροµέ-
νους. Να χορηγήσουν στους υποψηφίους που υπηρετούν ΦΠ ή ΦΜ για το Τάγµα ή  Λόχο 
Στρατηγείου του Σχηµατισµού, στον οποίο θα γίνουν οι εξετάσεις. Μετά το πέρας των εξετά-
σεων οι υποψήφιοι να επιστρέψουν στις Μονάδες τους, µε  µέριµνα των παραπάνω.  
 
 
 
 
 
                γ. Τα Στρατολογικά Γραφεία: 
 
                       (1) Να αποστείλουν άµεσα και µε τηλεοµοιοτυπία τα ζητηθέντα από την Επι-
τροπή Ελέγχου ∆ικαιολογητικών Αντίγραφα Φύλλου Μητρώου (ΑΦΜ) για την επιβεβαίωση  
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της ακρίβειας των δηλωθέντων από τους υποψηφίους στην αίτηση  - υπεύθυνη δήλωση 
στρατολογικών τους στοιχείων. 
 
                        (2) Να µεριµνήσουν, σε συνεννόηση µε τις    κατά  τόπους Νοµαρχιακές Αυ-
τοδιοικήσεις, για την όσο το δυνατόν ευρεία κοινοποίηση της παρούσας µέσω των τοπικών 
µέσων ενηµέρωσης (ραδιόφωνο, τύπο).    
                    
            δ.   Οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, στις οποίες κοινοποιείται το   Παράρτηµα «Ε» 
(περίληψη της παρούσας), παρακαλούνται για τη διανοµή του στους ∆ήµους και Κοινότητες 
ώστε να λάβουν γνώση όλοι οι ενδιαφερόµενοι.     

 
            ε.    Σε περίπτωση οποιασδήποτε αµφιβολίας για την εφαρµογή της Εγκυκλίου 
αυτής, η ερµηνεία θα δίδεται από τη ∆ΣΛ/ΓΕΣ.   
  
         21.   Τα  δικαιολογητικά όσων δεν καταταγούν, θα καταστραφούν µετά την παρέλευση 
τεσσάρων µηνών από την ηµεροµηνία της αρχικής κατάταξης των υποψηφίων ΕΠ.ΟΠ, µε  
µέριµνα  της  ∆ΕΠ/ΓΕΣ. 
 
         22.   Τα ΓΕΝ-ΓΕΑ/Γεν. Γραµµατεία να µεριµνήσουν για την κοινοποίηση της παρούσας 
στις Μονάδες του Κλάδου τους.  

 
 
 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο  

 
 

Τχης (Σ) Ευάγγελος Μιχαλόπουλος  
Τµχης 2ου Τµ. /∆ΣΛ 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ  
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ  

  
 
 
 

 
 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α  
«Α» Πίνακας Ειδικοτήτων - Γραµµατικών Γνώσεων ΕΠ.ΟΠ. 
«Β» Απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά  
«Γ» Κριτήρια Επιλογής 
«∆» Ενδεικτικός Πίνακας Κυριότερων  Νοσηµάτων  και  Σωµατικών  Ατελειών    
       που  Αποκλείουν  τους Υποψήφιους  ΕΠ.ΟΠ. (ο Πλήρης Πίνακας Περι- 
       λαµβάνεται   στο Π∆ 133/02) 
«Ε» Περίληψη Προκήρυξης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13 
 
 

  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
ΣΓ ΥΕΘΑ-ΥΦΕΘΑ, ΕΠΥΕΘΑ...............................……………...........….…από   40 
ΓΕΕΘΑ/∆ΣΛ-∆Ι∆ΥΠ.............................................................……………… από  10 
ΓΕΣ/∆ΙΜΣΠΡΟ/4/3....................................................................………………      5  
ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ..........................................................................………………        5  
ΓΕΣ/∆ΕΚΠ.........................................................................………………              5 
ΓΕΣ/∆ΕΠ.............................................................................………………            5 
ΓΕΣ/∆ΣΛ..............................................................................………………....    300 
ΓΕΑ/∆ΣΛ…………………………………………………………….………               10 
ΓΕΝ/∆ΣΛ…………………………………………………………………………         10 
Σε όλα τα Στρατολογικά Γραφεία (επιπλέον του Πίνακα)..………………. από     60 
ΣΓ Αλεξ/πολης-Λάρισας-Σερρών… ………………………………………    από  300 
ΣΓ ∆υτ.Αττικής-Βέροιας-Καρδίτσας-Βόλου-Τρικάλων-Λαµίας -Κοζάνης 
ΣΓ Μεσολογγίου-Έδεσσας -Α΄Αθηνών-Πειραιά-Αττικής-Πύργου-Μυτιλήνης- 
Α΄-Β΄Θεσ/νίκης-∆ράµας -Κοµοτηνής-Ξάνθης-Καβάλας-Κατερίνης……...  από 100 
401 ΓΣΝΑ Επιτροπή Απαλλαγών Αθηνών....................................………..           5 
424 ΓΣΝΕ Επιτροπή Απαλλαγών ΙΙΙης ΤΑΞΥΠ......................................…..           5 
412 ΓΣΝ Επιτροπή Απαλλαγών ∆΄ΣΣ…………………………………………          5 
404 ΓΣΝ  Επιτροπή Απαλλαγών 1ης  Στρατιάς……………………………….          5 
Γραφείο Σχέσεων ΥΕΘΑ - Κοινού Αθηνών 
Οδός Σόλωνος 34 – Αθήνα……..........................................…..........……….   1000 
Γραφείο Σχέσεων  ΥΕΘΑ - Κοινού  Βορείου  Ελλάδος  
Οδός Βασ.Γεωργίου 1 – 546 40 – Θεσ/νίκη………………...................……..   1000 
Πύλη Μεσογείων Στρατοπέδου ΠΑΠΑΓΟΥ...................................………….     500  
ΓΕΝ/Γεν. Γραµµατεία - ΓΕΑ/Γεν. Γραµµατεία (για ενηµέρωση των 
µονάδων ΠΝ και ΠΑ αντίστοιχα)................................…………………..  από    250 
Υπουργείο Εσωτερικών ∆ηµόσιας  ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης/ 
Κέντρο ∆ιοικητικών Πληροφοριών 
Βασ. Σοφίας  15, ΤΚ 106 74, Αθήνα ΤΚ 10436………………………………       20 
Πρότυπο Κέντρο Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 
Πειραιώς 52 - Αθήνα............................................................……………………   10 
Ένωση Αποστράτων Αξκών Στρατού Ξηράς 
Ακαδηµίας και Χαριλ.Τρικούπη 18Α - ΤΚ 106 79 - Αθήνα..............…………….   20 
Ένωση Αποστράτων Αξκών Ναυτικού 
 Παπαρηγοπούλου 2 - Πλ. Κλαυθµώνος - ΤΚ 105 61 – Αθήνα…………………  20 
΄Ενωση Αποστράτων Αξκών Αεροπορίας 
 Χαλκοκονδύλη 5 - ΤΚ 106 67 - Αθήνα...........................…....…………………..   20  
Εθνική Γενική Συνοµοσπονδία Αναπήρων και Θυµάτων Πολέµου 
Λυκαβηττού 1γ - ΤΚ 106 72 - Αθήνα.......................…..................……………..   10 
ΟΑΕ∆/∆ιεύθυνση Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 
Εθνικής Αντιστάσεως 8 –Τράχωνες-16610-Γλυφάδα………………………………10 
Εθνικό ΄Ιδρυµα Νεότητος, Φιλελλήνων 3 Αθήνα 105 57..........……………. …..     5 
Ανώτατη  Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος 
Πλατεία  Ελευθερίας  22, Μεταξουργείο,  Αθήνα 105 53...............................….    20 
Γενική ∆νση Τύπου 
Ζαλοκώστα 3 - ΤΚ 106 71 - Αθήνα..……………….....................……………….    10 
Πρότυπο Κέντρο Επαγγελµατικού Προσανατολισµού  
Πειραιώς 33 - ΤΚ 104 36 - Αθήνα..............………………………………………..     40 
Πανελλήνιος Οµοσπονδία  Αναπήρων και Θυµάτων Στρατιωτικών  
Υπαξιωµατικών και Οπλιτών Στρατού Ξηράς – Αέρος – Θαλάσσης Ν.1370/44 
Ακαδηµίας& Γ. Γενναδίου 8 - ΤΚ 106 78 –  Αθήνα  ………………………               20 
Γραµµατεία Βουλής των Ελλήνων………………………………………………..        40 
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών – Πειραιώς/ 
Νοµαρχία  Αθηνών/∆ιεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών 
Κηφισίας 125-127 – ΤΚ 11524 
Αποδέκτες Πίνακα «Γ» (Γ6100, Γ6200,Γ6300)  .....................……………   από   5 

    Αποδέκτες Πίνακα«Γ» (Γ6400, Γ6500, Γ6600  ΜΟΝΟ το Παράρτηµα «∆») από   1 
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                                                                                                                                                                         ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
                 ΓΕΝΙΚΟ  ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ  ΣΤΡΑΤΟΥ 
                 ∆ΝΣΗ  ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ/2ο       
                                                                                 23 Μαρ 2009 
      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗΝ 

Υπ’ αριθµ. 45/2009  Ε∆ΥΕΘΑ 
Π Ι Ν Α Κ Α Σ 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ  ΕΠ.ΟΠ. - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΟΠΛΟ – ΣΩΜΑ  
 
1. ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ  ΕΠ.ΟΠ. (ΑΝ∆ΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ) 

 
 

 
Α.Κ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ  
(Με την προβλεπόµενη κατηγορία 

σωµατικής  ικανότητας) 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ  
ΓΝΩΣΕΙΣ 

  ΠΕΖΙΚΟΥ (ΠΖ)   

9001 Πλήρωµα ερπυστριοφόρων ΠΖ(Ι1) 260 Απόφοιτοι τουλάχιστον ΤΕΕ Α΄ κύκλου. 
9002 Υπηρέτης ελαφρού οπλισµού- πολυβό-

λων-πυροβόλων ΠΖ (Ι1) 140 Απόφοιτοι τουλάχιστον Γυµνασίου. 
 9003 Υπηρέτης Α-Τ όπλων ΠΖ(Ι1) 235 Απόφοιτοι τουλάχιστον ΤΕΕ Β΄ κύκλου ή απολυτήριος τίτλος όλων των τύπων Λυκείων.  

9007 Τεχνίτης ερπυστριοφόρων οχηµάτων ΠΖ 
(I1-Ι2) 60 

α.Απόφοιτοι ΤΕΕ Α΄ κύκλου (ΥΠΕΠΘ του τοµέα Μηχανολογίας στην ειδικότητα Μηχανών 
και Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή Σχολών ΟΑΕ∆ τριετούς φοιτήσεως στην ειδικότητα Μηχα-
νών και Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνίτη ΜΕΚ) ή ΤΕΣ 
Μηχανολογικού τοµέα στην ειδικότητα Μηχανών Εσωτερικής Καύσης ή Μηχανών Αυτοκι-
νήτου. 
β.Απόφοιτοι ΤΕΕ Β΄ κύκλου (ΥΠΕΠΘ του τοµέα Μηχανολογίας στην ειδικότητα Μηχανών 
και Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή Σχολών ΟΑΕ∆ τετραετούς φοιτήσεως στην ειδικότητα 
Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνίτη ΜΕΚ) ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου µε πτυχίο 
του κλάδου Μηχανολογίας ή ΕΠΑ.Λ. στην ειδικότητα Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συ-
στηµάτων Αυτοκινήτου ή ΕΠΑ.Σ στην ειδικότητα Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών. 
γ.Απόφοιτοι ΙΕΚ του τοµέα - κλάδου Μηχανολογίας-Ηλεκτρολογίας-Ηλεκτρονικών της ο-
µάδας Μηχανολογίας στην ειδικότητα Τεχνικού Αυτοκινήτου Οχηµάτων. 
δ.Απόφοιτοι ΤΕΙ Τεχνολογικών Εφαρµογών του τµήµατος Μηχανολογίας ή Οχηµάτων. 



 Α-2 
 

 

 
Α.Κ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ  
(Με την προβλεπόµενη κατηγορία 

σωµατικής  ικανότητας) 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ  
ΓΝΩΣΕΙΣ 

9008 Τεχνίτης Τηλεπικοινωνιών ΠΖ (Ι1-Ι2) 30 

α.Απόφοιτοι ΤΕΕ Α΄ κύκλου (ΥΠΕΠΘ του τοµέα Ηλεκτρονικής στην ειδικότητα Ηλεκτρονι-
κού Συσκευών και Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων ή Σχολών ΟΑΕ∆ τριε-
τούς φοιτήσεως στην ειδικότητα Τεχνίτη Ηλεκτρονικών Συσκευών ή Τεχνίτη Ηλεκτρονικών 
Αυτοµατισµών ή Ηλεκτρονικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων ή Βιοµηχανικών Ηλεκτρο-
νικών) ή ΤΕΣ Ηλεκτρονικού τοµέα. 
β.Απόφοιτοι ΤΕΕ Β΄ κύκλου (ΥΠΕΠΘ του τοµέα Ηλεκτρονικής στην ειδικότητα Ηλεκτρονι-
κού Οπτικοακουστικών ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων και ∆ικτύων ή Σχο-
λών ΟΑΕ∆ τετραετούς φοιτήσεως στην ειδικότητα Τεχνίτη Ηλεκτρονικών Συσκευών ή Τε-
χνίτη Ηλεκτρονικών Αυτοµατισµών ή Ηλεκτρονικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων ή Βιο-
µηχανικών Ηλεκτρονικών) ή ΕΠΑ.Λ. στην ειδικότητα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συ-
στηµάτων και ∆ικτύων ή Ηλεκτρονικών Συστηµάτων Επικοινωνιών.   
γ.Απόφοιτοι ΙΕΚ του τοµέα - κλάδου Μηχανολογίας-Ηλεκτρολογίας-Ηλεκτρονικών της ο-
µάδας Ηλεκτρονικών στην ειδικότητα Τεχνικού Ηλεκτρονικού Βιοµηχανικών Εφαρµογών ή 
Τεχνικού Ιατρικών Οργάνων ή Τεχνικού Κινητής Τηλεφωνίας και Τηλεπικοινωνιών ή Τε-
χνικού Οργάνων Μετρήσεων ή Τεχνικού Ραδιοτηλεοπτικών Ηλεκτροακουστικών ∆ιατάξε-
ων ή Τεχνικού Συναρµολόγησης Ηλεκτρονικών Μικροσυσκευών ή Τεχνικού Συστηµάτων 
Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Πληροφορίας ή  του τοµέα - κλάδου Πληροφορικής -
Τηλεπικοινωνιών - ∆ικτύων στην ειδικότητα Τεχνικού Η/Υ Επικοινωνιών και ∆ικτύων.  
δ.Απόφοιτοι ΤΕΙ Τεχνολογικών Εφαρµογών του τµήµατος Ηλεκτρονικής ή Αυτοµατισµού 
ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή 
Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων Η/Υ. 

9010 Τεχνίτης Α-Τ Κ/Β Βληµάτων ΠΖ (Ι1-Ι2) 15 

α.Απόφοιτοι ΤΕΕ Β΄ κύκλου (ΥΠΕΠΘ του τοµέα Ηλεκτρονικής στην ειδικότητα Ηλεκτρονι-
κού Οπτικοακουστικών ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων και ∆ικτύων ή Σχο-
λών ΟΑΕ∆ τετραετούς φοιτήσεως στην ειδικότητα Τεχνίτη Ηλεκτρονικών Συσκευών ή Τε-
χνίτη Ηλεκτρονικών Αυτοµατισµών ή Ηλεκτρονικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων ή Βιο-
µηχανικών Ηλεκτρονικών) ή ΕΠΑ.Λ. στην ειδικότητα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συ-
στηµάτων και ∆ικτύων ή Ηλεκτρονικών Συστηµάτων Επικοινωνιών.   
β.Απόφοιτοι ΙΕΚ του τοµέα - κλάδου Μηχανολογίας-Ηλεκτρολογίας-Ηλεκτρονικών της 
οµάδας Ηλεκτρονικής. 
γ.Απόφοιτοι ΤΕΙ Τεχνολογικών Εφαρµογών του τµήµατος Ηλεκτρονικής ή Αυτοµατισµού. 

9011 Μάγειρας ΠΖ (I1-Ι2) 50 

α.Απόφοιτοι ΤΕΕ Α΄ κύκλου (Σχολών ΟΑΕ∆ τριετούς φοιτήσεως στην ειδικότητα Μαγειρι-
κής Τέχνης ή Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής Αλεύρου) ή ΤΕΣ Τουριστικών Επαγγελµά-
των στην ειδικότητα Μαγειρικής Τέχνης ή Ζαχαροπλαστικής Τέχνης. 
β.Απόφοιτοι ΤΕΕ Β΄ κύκλου (Σχολών ΟΑΕ∆ τετραετούς φοιτήσεως στην ειδικότητα Μα-
γειρικής Τέχνης ή Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής Αλεύρου) ή ΕΠΑ.Σ.  στην ειδικότητα 
Μαγειρικής Τέχνης ή Ζαχαροπλαστικής Τέχνης. 
γ.Απόφοιτοι ΙΕΚ του τοµέα - κλάδου Τουρισµού - Μεταφορών της οµάδας Τροφίµων στην 
ειδικότητα Βοηθού Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικού Μαγειρικής Τέχνης ή Βοηθού Ζαχαρο-
πλαστικής Τέχνης ή Βοηθού Αρτοποιού - Ζαχαροπλάστη ή Τεχνικού Αρτοποιίας - Ζαχα-
ροπλαστικής. 

9051 Υπηρέτης πολυβόλων   Ε∆ (I1) (α)  15 Απόφοιτοι τουλάχιστον Γυµνασίου. 



 Α-3 
 

 

 
Α.Κ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ  
(Με την προβλεπόµενη κατηγορία 

σωµατικής  ικανότητας) 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ  
ΓΝΩΣΕΙΣ 

9052 Υπηρέτης Α-Τ όπλων Ε∆ (I1) (α) 15 Απόφοιτοι τουλάχιστον Γυµνασίου. 

9053 Υπηρέτης όλµων Ε∆ (I1) (α)   15 Απόφοιτοι τουλάχιστον ΤΕΕ Β΄ κύκλου ή απολυτήριος τίτλος όλων των τύπων Λυκείων. 
9056 Ειδικών αποστολών Ε∆ (I1) (α)   10 Απόφοιτοι τουλάχιστον Γυµνασίου. 

9059 Νοσοκόµος καταδροµών Ε∆ (I1) (α) 21 

α. Απόφοιτοι ΤΕΕ Β΄ κύκλου (ΥΠΕΠΘ του τοµέα Υγείας και Πρόνοιας στην ειδικότητα Βο-
ηθός Νοσηλευτή) ή ΤΕΛ τµήµατος Νοσηλευτικής ή ΕΠΑ.Λ. στην ειδικότητα Βοηθών Νο-
σηλευτών. 
β.Απόφοιτοι ΙΕΚ του τοµέα - κλάδου Υγείας - Αισθητικής - Κοινωνικών Υπηρεσιών της 
οµάδας Υγείας στην ειδικότητα Νοσηλευτικής Τραυµατιολογίας ή Νοσηλευτικής ΜΕΘ ή 
Ειδικής Ογκολογικής Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή ΙΕΚ του ΕΚΑΒ ∆ια-
σωστών - Πληρωµάτων Ασθενοφόρων. 

9066 Μάγειρας Ε∆ (I1) (α) 3 

α.Απόφοιτοι ΤΕΕ Α΄ κύκλου (Σχολών ΟΑΕ∆ τριετούς φοιτήσεως στην ειδικότητα Μαγειρι-
κής Τέχνης ή Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής Αλεύρου) ή ΤΕΣ Τουριστικών Επαγγελµά-
των στην ειδικότητα Μαγειρικής Τέχνης ή Ζαχαροπλαστικής Τέχνης. 
β.Απόφοιτοι ΤΕΕ Β΄ κύκλου (Σχολών ΟΑΕ∆ τετραετούς φοιτήσεως στην ειδικότητα Μα-
γειρικής Τέχνης ή Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής Αλεύρου) ή ΕΠΑ.Σ.  στην ειδικότητα 
Μαγειρικής Τέχνης ή Ζαχαροπλαστικής Τέχνης. 
γ.Απόφοιτοι ΙΕΚ του τοµέα - κλάδου Τουρισµού - Μεταφορών της οµάδας Τροφίµων στην 
ειδικότητα Βοηθού Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικού Μαγειρικής Τέχνης ή Βοηθού Ζαχαρο-
πλαστικής Τέχνης ή Βοηθού Αρτοποιού - Ζαχαροπλάστη ή Τεχνικού Αρτοποιίας - Ζαχα-
ροπλαστικής. 

9068 ∆ιαβιβαστής Ε∆ (Ι1) (α) 21 

α.Απόφοιτοι ΤΕΕ Β΄κύκλου (ΥΠΕΠΘ ή ΟΑΕ∆ τετραετούς φοιτήσεως του τοµέα Ηλεκτρο-
νικής ) ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου µε πτυχίο του κλάδου Ηλεκτρονικής ή ΕΠΑ.Λ. 
στην ειδικότητα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων και ∆ικτύων ή Ηλεκτρονικών 
Συστηµάτων Επικοινωνιών.    
β. Απόφοιτοι ΙΕΚ του τοµέα - κλάδου Πληροφορικής-Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων ή του 
τοµέα - κλάδου Μηχανολογίας-Ηλεκτρολογίας-Ηλεκτρονικών της οµάδας Ηλεκτρονικών. 

 ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ (ΤΘ)   

9101 Πλήρωµα άρµατος LEO 1A5-
M48A5MOLF  ΤΘ (Ι1) 100 Απόφοιτοι τουλάχιστον ΤΕΕ Β΄ κύκλου ή απολυτήριος τίτλος όλων των τύπων Λυκείων. 

9103 Υπηρέτης Α/Τ όπλων ΤΘ (I1) 10 Απόφοιτοι τουλάχιστον ΤΕΕ Β΄ κύκλου ή απολυτήριος τίτλος όλων των τύπων Λυκείων. 
9104 Υπηρέτης όλµων ΤΘ (I1) 10 Απόφοιτοι τουλάχιστον ΤΕΕ Β κύκλου ή απολυτήριος τίτλος όλων των τύπων Λυκείων. 



 Α-4 
 

 

 
Α.Κ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ  
(Με την προβλεπόµενη κατηγορία 

σωµατικής  ικανότητας) 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ  
ΓΝΩΣΕΙΣ 

9105 Τεχνίτης Τηλεπικοινωνιών ΤΘ (I1-Ι2) 5 

α.Απόφοιτοι ΤΕΕ Α΄ κύκλου (ΥΠΕΠΘ του τοµέα Ηλεκτρονικής στην ειδικότητα Ηλεκτρονι-
κού Συσκευών και Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων ή Σχολών ΟΑΕ∆ τριε-
τούς φοιτήσεως στην ειδικότητα Τεχνίτη Ηλεκτρονικών Συσκευών ή Τεχνίτη Ηλεκτρονικών 
Αυτοµατισµών ή Ηλεκτρονικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων ή Βιοµηχανικών Ηλεκτρο-
νικών) ή ΤΕΣ Ηλεκτρονικού τοµέα. 
β.Απόφοιτοι ΤΕΕ Β΄ κύκλου (ΥΠΕΠΘ του τοµέα Ηλεκτρονικής στην ειδικότητα Ηλεκτρονι-
κού Οπτικοακουστικών ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων και ∆ικτύων ή Σχο-
λών ΟΑΕ∆ τετραετούς φοιτήσεως στην ειδικότητα Τεχνίτη Ηλεκτρονικών Συσκευών ή Τε-
χνίτη Ηλεκτρονικών Αυτοµατισµών ή Ηλεκτρονικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων ή Βιο-
µηχανικών Ηλεκτρονικών) ή ΕΠΑ.Λ. στην ειδικότητα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστη-
µάτων και ∆ικτύων ή Ηλεκτρονικών Συστηµάτων Επικοινωνιών.  
γ.Απόφοιτοι ΙΕΚ του τοµέα - κλάδου Μηχανολογίας-Ηλεκτρολογίας-Ηλεκτρονικών της ο-
µάδας Ηλεκτρονικών στην ειδικότητα Τεχνικού Ηλεκτρονικού Βιοµηχανικών Εφαρµογών ή 
Τεχνικού Ιατρικών Οργάνων ή Τεχνικού Κινητής Τηλεφωνίας και Τηλεπικοινωνιών ή Τε-
χνικού Οργάνων Μετρήσεων ή Τεχνικού Ραδιοτηλεοπτικών Ηλεκτροακουστικών ∆ιατάξε-
ων ή Τεχνικού Συναρµολόγησης Ηλεκτρονικών Μικροσυσκευών ή Τεχνικού Συστηµάτων 
Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Πληροφορίας ή  του τοµέα - κλάδου Πληροφορικής -
Τηλεπικοινωνιών - ∆ικτύων στην ειδικότητα Τεχνικού Η/Υ Επικοινωνιών και ∆ικτύων.  
δ.Απόφοιτοι ΤΕΙ Τεχνολογικών Εφαρµογών του τµήµατος Ηλεκτρονικής ή Αυτοµατισµού 
ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή 
Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων Η/Υ. 
ε.Απόφοιτος ΑΕΙ µε πτυχίο Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων ή Μηχανικού
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων ή Επιστήµης και Τεχνολογίας Τηλεπι-
κοινωνιών. 

9106 Τεχνίτης Πύργου ερπιστριοφόρων οχη-
µάτων αρµάτων ΤΘ (I1) 10 

α.Απόφοιτος ΤΕΕ Β΄ κύκλου (ΥΠΕΠΘ του τοµέα Ηλεκτρονικής στην ειδικότητα Ηλεκτρο-
νικού Οπτικοακουστικών Συστηµάτων ή του τοµέα Ηλεκτρολογίας στην ειδικότητα Ηλε-
κτροµηχανικών Συστηµάτων και Αυτοµατισµού Αυτοκινήτου ή Σχολών ΟΑΕ∆ τετραετούς 
φοιτήσεως στην ειδικότητα Τεχνίτη Ηλεκτρονικών Συσκευών  ή Τεχνίτη Ηλεκτρονικών Αυ-
τοµατισµών ή Ηλεκτρονικών Κατασκευών και Εγκαταστάσεων ή Βιοµηχανικών Ηλεκτρο-
νικών ή Ηλεκτρονικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων) ή ΤΕΛ Ηλεκτρονικού τοµέα ή Ε-
νιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου µε πτυχίο του κλάδου Ηλεκτρονικής ή ΕΠΑ.Λ. στην ειδικό-
τητα  Ηλεκτρονικών Συστηµάτων Επικοινωνιών.   
β.Απόφοιτοι ΙΕΚ του τοµέα - κλάδου Μηχανολογίας-Ηλεκτρολογίας-Ηλεκτρονικών της 
οµάδας Ηλεκτρονικής. 
γ.Απόφοιτοι ΤΕΙ Τεχνολογικών Εφαρµογών του τµήµατος Ηλεκτρονικής ή Αυτοµατισµού. 
δ.Απόφοιτοι ΑΕΙ µε πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Η/Υ. 
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Α.Κ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ  
(Με την προβλεπόµενη κατηγορία 

σωµατικής  ικανότητας) 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ  
ΓΝΩΣΕΙΣ 

9107 Τεχνίτης Σκάφους ερπυστριοφόρων ο-
χηµάτων αρµάτων ΤΘ (I1) 10 

α.Απόφοιτοι ΤΕΕ Β΄ κύκλου (ΥΠΕΠΘ του τοµέα Μηχανολογίας στην ειδικότητα Μηχανών 
και Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή Σχολών ΟΑΕ∆ τετραετούς φοιτήσεως στην ειδικότητα 
Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνίτη ΜΕΚ) ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου µε πτυχίο 
του κλάδου Μηχανολογίας ή ΕΠΑ.Λ. στην ειδικότητα Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συ-
στηµάτων Αυτοκινήτου ή ΕΠΑ.Σ στην ειδικότητα Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών. 
β.Απόφοιτοι ΙΕΚ του τοµέα - κλάδου Μηχανολογίας-Ηλεκτρολογίας-Ηλεκτρονικών της 
οµάδας Μηχανολογίας στην ειδικότητα Τεχνικού Αυτοκινήτου Οχηµάτων. 
γ.Απόφοιτοι ΤΕΙ Τεχνολογικών Εφαρµογών του τµήµατος Μηχανολογίας ή Οχηµάτων. 

9108 Τεχνίτης τροχοφόρων οχηµάτων  
     ΤΘ (I1-Ι2) 5 

α.Απόφοιτοι ΤΕΕ Α΄ κύκλου (ΥΠΕΠΘ του τοµέα Μηχανολογίας στην ειδικότητα Μηχανών 
και Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή Σχολών ΟΑΕ∆ τριετούς φοιτήσεως στην ειδικότητα  
Μηχανών και Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνίτη ΜΕΚ) ή 
 ΤΕΣ Μηχανολογικού τοµέα στην ειδικότητα Μηχανών Εσωτερικής Καύσης ή Μηχανών  
Αυτοκινήτου. 
β.Απόφοιτοι ΤΕΕ Β΄ κύκλου (ΥΠΕΠΘ του τοµέα Μηχανολογίας στην ειδικότητα Μηχανών 
και Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή Σχολών ΟΑΕ∆ τετραετούς φοιτήσεως στην ειδικότητα 
Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνίτη ΜΕΚ) ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου µε πτυχίο 
του κλάδου Μηχανολογίας ή ΕΠΑ.Λ. στην ειδικότητα Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συ-
στηµάτων Αυτοκινήτου ή ΕΠΑ.Σ στην ειδικότητα Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών. 
γ.Απόφοιτοι ΙΕΚ του τοµέα - κλάδου Μηχανολογίας-Ηλεκτρολογίας-Ηλεκτρονικών της  
οµάδας Μηχανολογίας στην ειδικότητα Τεχνικού Αυτοκινήτου Οχηµάτων. 
δ.Απόφοιτοι ΤΕΙ Τεχνολογικών Εφαρµογών του τµήµατος Μηχανολογίας ή Οχηµάτων. 

9109 Μάγειρας ΤΘ (I1-Ι2) 20 

α.Απόφοιτοι ΤΕΕ Α΄ κύκλου (Σχολών ΟΑΕ∆ τριετούς φοιτήσεως στην ειδικότητα Μαγειρι-
κής Τέχνης ή Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής Αλεύρου) ή ΤΕΣ Τουριστικών Επαγγελµά-
των στην ειδικότητα Μαγειρικής Τέχνης ή Ζαχαροπλαστικής Τέχνης. 
β.Απόφοιτοι ΤΕΕ Β΄ κύκλου (Σχολών ΟΑΕ∆ τετραετούς φοιτήσεως στην ειδικότητα Μα-
γειρικής Τέχνης ή Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής Αλεύρου) ή ΕΠΑ.Σ.  στην ειδικότητα 
Μαγειρικής Τέχνης ή Ζαχαροπλαστικής Τέχνης. 
γ.Απόφοιτοι ΙΕΚ του τοµέα - κλάδου Τουρισµού - Μεταφορών της οµάδας Τροφίµων στην 
ειδικότητα Βοηθού Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικού Μαγειρικής Τέχνης ή Βοηθού Ζαχαρο-
πλαστικής Τέχνης ή Βοηθού Αρτοποιού - Ζαχαροπλάστη ή Τεχνικού Αρτοποιίας - Ζαχα-
ροπλαστικής. 

9110 Πλήρωµα άρµατος LEO2A4-2HEL 
ΤΘ (Ι1) 50 Απόφοιτοι τουλάχιστον ΤΕΕ Β΄ κύκλου ή απολυτήριος τίτλος όλων των τύπων Λυκείων. 

 ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ (ΠΒ)   

9150 Οδηγός Α/Κ πυροβόλου - ερπυστριοφό-
ρου ΠΒ (I1) 

30 Απόφοιτοι τουλάχιστον ΤΕΕ Β κύκλου ή απολυτήριος τίτλος όλων των τύπων Λυκείων. 
9151 Οδηγός τροχοφόρων οχηµάτων ΠΒ (I1) 20 Απόφοιτοι τουλάχιστον Γυµνασίου.  
9153 ∆ιαβιβαστής ΠΒ (I1-Ι2) 40 Απόφοιτοι τουλάχιστον ΤΕΕ Β΄ κύκλου ή απολυτήριος τίτλος όλων των τύπων Λυκείων. 
9154 Υπηρέτης πυροβολικού µάχης ΠΒ (I1) 116 Απόφοιτοι τουλάχιστον ΤΕΕ Β΄ κύκλου ή απολυτήριος τίτλος όλων των τύπων Λυκείων. 

9155 Υπηρέτης MLRS-PzH ΠΒ (Ι1) 30 Απόφοιτοι τουλάχιστον ΤΕΕ Β΄ κύκλου ή απολυτήριος τίτλος όλων των τύπων Λυκείων 
και κάτοχος πτυχίου αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Β1 του Ν.3149/2003.  



 Α-6 
 

 

 
Α.Κ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ  
(Με την προβλεπόµενη κατηγορία 

σωµατικής  ικανότητας) 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ  
ΓΝΩΣΕΙΣ 

9160 Τεχνικός βοηθός παρατηρητής  ΠΒ(Ι1-Ι2) 10 Απόφοιτοι τουλάχιστον Eνιαίου Πολυκλαδικού ή Γενικού Λυκείου. 
9161 Χειριστής µετεωρολογικών µηχανηµάτων 

– πινακίδας ήχου λάµψης ΠΒ (I1-Ι2) 15 Απόφοιτοι τουλάχιστον Eνιαίου Πολυκλαδικού ή Γενικού Λυκείου. 

9163 Τεχνίτης ραντάρ και συστηµάτων διευ-
θύνσεως πυρός (24G) ΠΒ (I1-Ι2) 15 

α.Απόφοιτοι ΤΕΕ Β΄ κύκλου (ΥΠΕΠΘ του τοµέα Ηλεκτρονικής στην ειδικότητα Ηλεκτρονι-
κού Οπτικοακουστικών ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων και ∆ικτύων ή Σχο-
λών ΟΑΕ∆ τετραετούς φοιτήσεως στην ειδικότητα Τεχνίτη Ηλεκτρονικών Συσκευών ή Τε-
χνίτη Ηλεκτρονικών Αυτοµατισµών ή Ηλεκτρονικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων ή Βιο-
µηχανικών Ηλεκτρονικών) ή ΤΕΛ Ηλεκτρονικού τοµέα ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου 
µε πτυχίο του κλάδου Ηλεκτρονικής ή ΕΠΑ.Λ. στην ειδικότητα Ηλεκτρονικών Υπολογιστι-
κών Συστηµάτων και ∆ικτύων ή Ηλεκτρονικών Συστηµάτων Επικοινωνιών. 
β.Απόφοιτοι ΙΕΚ του τοµέα - κλάδου Μηχανολογίας-Ηλεκτρολογίας-Ηλεκτρονικών της 
οµάδας Ηλεκτρονικών στην ειδικότητα Τεχνικού Ηλεκτρονικού Βιοµηχανικών Εφαρµογών 
ή Τεχνικού Ιατρικών Οργάνων ή Τεχνικού Κινητής Τηλεφωνίας και Τηλεπικοινωνιών ή 
Τεχνικού Οργάνων Μετρήσεων ή Τεχνικού Ραδιοτηλεοπτικών Ηλεκτροακουστικών ∆ιατά-
ξεων ή Τεχνικού Συναρµολόγησης Ηλεκτρονικών Μικροσυσκευών ή Τεχνικού Συστηµά-
των Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Πληροφορίας ή  του τοµέα - κλάδου Πληροφορικής 
-Τηλεπικοινωνιών - ∆ικτύων στην ειδικότητα Τεχνικού Η/Υ Επικοινωνιών και ∆ικτύων. 
γ.Απόφοιτοι ΤΕΙ Τεχνολογικών Εφαρµογών του τµήµατος Ηλεκτρονικής ή Αυτοµατισµού 
ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή 
Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων Η/Υ. 
δ.Απόφοιτος ΑΕΙ µε πτυχίο Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων ή Μηχανικού 
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων ή Επιστήµης και Τεχνολογίας Τηλεπι-
κοινωνιών. 
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Α.Κ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ  
(Με την προβλεπόµενη κατηγορία 

σωµατικής  ικανότητας) 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ  
ΓΝΩΣΕΙΣ 

9164 Τεχνίτης ουλαµού πυρός (24C) ) 
 ΠB (I1-Ι2) 20 

α.Απόφοιτοι ΤΕΕ Β΄ κύκλου (ΥΠΕΠΘ του τοµέα Ηλεκτρονικής στην ειδικότητα Ηλεκτρονι-
κού Οπτικοακουστικών ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων και ∆ικτύων ή Σχο-
λών ΟΑΕ∆ τετραετούς φοιτήσεως στην ειδικότητα Τεχνίτη Ηλεκτρονικών Συσκευών ή Τε-
χνίτη Ηλεκτρονικών Αυτοµατισµών ή Ηλεκτρονικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων ή Βιο-
µηχανικών Ηλεκτρονικών) ή ΤΕΛ Ηλεκτρονικού τοµέα ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου 
µε πτυχίο του κλάδου Ηλεκτρονικής ή ΕΠΑ.Λ. στην ειδικότητα Ηλεκτρονικών Υπολογιστι-
κών Συστηµάτων και ∆ικτύων ή Ηλεκτρονικών Συστηµάτων Επικοινωνιών. 
β.Απόφοιτοι ΙΕΚ του τοµέα - κλάδου Μηχανολογίας-Ηλεκτρολογίας-Ηλεκτρονικών της 
οµάδας Ηλεκτρονικών στην ειδικότητα Τεχνικού Ηλεκτρονικού Βιοµηχανικών Εφαρµογών 
ή Τεχνικού Ιατρικών Οργάνων ή Τεχνικού Κινητής Τηλεφωνίας και Τηλεπικοινωνιών ή 
Τεχνικού Οργάνων Μετρήσεων ή Τεχνικού Ραδιοτηλεοπτικών Ηλεκτροακουστικών ∆ιατά-
ξεων ή Τεχνικού Συναρµολόγησης Ηλεκτρονικών Μικροσυσκευών ή Τεχνικού Συστηµά-
των Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Πληροφορίας ή  του τοµέα - κλάδου Πληροφορικής 
-Τηλεπικοινωνιών - ∆ικτύων στην ειδικότητα Τεχνικού Η/Υ Επικοινωνιών και ∆ικτύων. 
γ.Απόφοιτοι ΤΕΙ Τεχνολογικών Εφαρµογών του τµήµατος Ηλεκτρονικής ή Αυτοµατισµού 
ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή 
Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων Η/Υ. 
δ.Απόφοιτος ΑΕΙ µε πτυχίο Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων ή Μηχανικού 
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων ή Επιστήµης και Τεχνολογίας Τηλεπι-
κοινωνιών. 

9166 Τεχνίτης τροχοφόρων οχηµάτων ΠΒ 
 (I1-Ι2) 10 

α.Απόφοιτοι ΤΕΕ Α΄ κύκλου (ΥΠΕΠΘ του τοµέα Μηχανολογίας στην ειδικότητα Μηχανών 
και Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή Σχολών ΟΑΕ∆ τριετούς φοιτήσεως στην ειδικότητα Μηχα-
νών και Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνίτη ΜΕΚ) ή ΤΕΣ 
Μηχανολογικού τοµέα στην ειδικότητα Μηχανών Εσωτερικής Καύσης ή Μηχανών Αυτοκι-
νήτου. 
β.Απόφοιτοι ΤΕΕ Β΄ κύκλου (ΥΠΕΠΘ του τοµέα Μηχανολογίας στην ειδικότητα Μηχανών 
και Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή Σχολών ΟΑΕ∆ τετραετούς φοιτήσεως στην ειδικότητα 
Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνίτη ΜΕΚ) ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου µε πτυχίο 
του κλάδου Μηχανολογίας ή ΕΠΑ.Λ. στην ειδικότητα Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συ-
στηµάτων Αυτοκινήτου ή ΕΠΑ.Σ στην ειδικότητα Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών. 
γ.Απόφοιτοι ΙΕΚ του τοµέα - κλάδου Μηχανολογίας -Ηλεκτρολογίας - Ηλεκτρονικών της 
οµάδας Μηχανολογίας στην ειδικότητα Τεχνικού Αυτοκινήτου Οχηµάτων. 
δ.Απόφοιτοι ΤΕΙ Τεχνολογικών Εφαρµογών του τµήµατος Μηχανολογίας ή Οχηµάτων. 
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Α.Κ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ  
(Με την προβλεπόµενη κατηγορία 
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ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ  
ΓΝΩΣΕΙΣ 

9168 Ηλεκτροτεχνίτης τροχοφόρων οχηµάτων 
ΠΒ (I1-Ι2) 

 
10 

α.Απόφοιτοι ΤΕΕ Α΄ κύκλου (ΥΠΕΠΘ του τοµέα Ηλεκτρολογίας στην ειδικότητα Ηλεκτρο-
λογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή Σχολών ΟΑΕ∆ τριετούς φοιτήσεως στην ειδικότητα 
Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτων ή Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτου) ή ΤΕΣ Ηλε-
κτρολογικού τοµέα στην ειδικότητα Ηλεκτρικού Συστήµατος Αυτοκινήτου.  
β.Απόφοιτοι ΤΕΕ Β΄ κύκλου (ΥΠΕΠΘ του τοµέα Ηλεκτρολογίας στην ειδικότητα Ηλεκτρο-
µηχανικών Συστηµάτων και Αυτοµατισµού Αυτοκινήτου ή Σχολών ΟΑΕ∆ τετραετούς φοι-
τήσεως στην ειδικότητα Ηλεκτροτεχνίτη Οχηµάτων ή Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτο-
κινήτου) ή ΕΠΑ.Λ. στην ειδικότητα Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκι-
νήτου ή ΕΠΑ.Σ. στην ειδικότητα Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών. 
γ.Απόφοιτοι ΙΕΚ του τοµέα - κλάδου Μηχανολογίας-Ηλεκτρολογίας-Ηλεκτρονικών της ο-
µάδας Ηλεκτρολογίας στην ειδικότητα Τεχνικού Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχηµάτων. 

 ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (ΜΧ)  
 

9202 Oδηγός τροχοφόρων ΜΧ (Ι1)  16 Απόφοιτοι τουλάχιστον Γυµνασίου.  
9206 Σκαπανέας – Ναρκαλιευτής ΜΧ (I1) 9 Απόφοιτοι τουλάχιστον ΤΕΕ Β΄ κύκλου ή απολυτήριος τίτλος όλων των τύπων Λυκείων. 

9208 Ηλεκτροτεχνίτης οχηµάτων ΜΧ (I1-Ι2)  12 

α.Απόφοιτοι ΤΕΕ Α΄ κύκλου (ΥΠΕΠΘ του τοµέα Ηλεκτρολογίας στην ειδικότητα Ηλεκτρο-
λογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή Σχολών ΟΑΕ∆ τριετούς φοιτήσεως στην ειδικότητα 
Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτων ή Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτου) ή ΤΕΣ Ηλε-
κτρολογικού τοµέα στην ειδικότητα Ηλεκτρικού Συστήµατος Αυτοκινήτου. 
β.Απόφοιτοι ΤΕΕ Β΄ κύκλου (ΥΠΕΠΘ του τοµέα Ηλεκτρολογίας στην ειδικότητα Ηλεκτρο-
µηχανικών Συστηµάτων και Αυτοµατισµού Αυτοκινήτου ή Σχολών ΟΑΕ∆ τετραετούς φοι-
τήσεως στην ειδικότητα Ηλεκτροτεχνίτη Οχηµάτων ή Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτο-
κινήτου) ή ΕΠΑ.Λ. στην ειδικότητα Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκι-
νήτου ή ΕΠΑ.Σ. στην ειδικότητα Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών. 
γ.Απόφοιτοι ΙΕΚ του τοµέα - κλάδου Μηχανολογίας-Ηλεκτρολογίας-Ηλεκτρονικών της ο-
µάδας Ηλεκτρολογίας στην ειδικότητα Τεχνικού Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχηµάτων. 

9209 Τεχνίτης οχηµάτων ΜΧ (I1-Ι2) 17 

α.Απόφοιτοι ΤΕΕ Α΄ κύκλου (ΥΠΕΠΘ του τοµέα Μηχανολογίας στην ειδικότητα Μηχανών 
και Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή Σχολών ΟΑΕ∆ τριετούς φοιτήσεως στην ειδικότητα Μηχα-
νών και Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνίτη ΜΕΚ) ή ΤΕΣ 
Μηχανολογικού τοµέα στην ειδικότητα Μηχανών Εσωτερικής Καύσης ή Μηχανών Αυτοκι-
νήτου. 
β.Απόφοιτοι ΤΕΕ Β΄ κύκλου (ΥΠΕΠΘ του τοµέα Μηχανολογίας στην ειδικότητα Μηχανών 
και Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή Σχολών ΟΑΕ∆ τετραετούς φοιτήσεως στην ειδικότητα 
Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνίτη ΜΕΚ) ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου µε πτυχίο 
του κλάδου Μηχανολογίας ή ΕΠΑ.Λ. στην ειδικότητα Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συ-
στηµάτων Αυτοκινήτου ή ΕΠΑ.Σ στην ειδικότητα Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών. 
γ.Απόφοιτοι ΙΕΚ του τοµέα - κλάδου Μηχανολογίας -Ηλεκτρολογίας - Ηλεκτρονικών της 
οµάδας Μηχανολογίας στην ειδικότητα Τεχνικού Αυτοκινήτου Οχηµάτων. 
δ.Απόφοιτοι ΤΕΙ Τεχνολογικών Εφαρµογών του τµήµατος Μηχανολογίας ή Οχηµάτων. 

9210 Χειριστής µηχανηµάτων ΜΧ (I1) 30 Απόφοιτοι τουλάχιστον ΤΕΕ Α΄ κύκλου. 

  9214 Σκαπανέας - Ηλεκτρολόγος MX (I1-Ι2) 
 

5 
Απόφοιτοι τουλάχιστον ΤΕΕ Α΄ κύκλου και κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος ηλε-
κτρολόγου εγκαταστάσεων. 



 Α-9 
 

 

 
Α.Κ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ  
(Με την προβλεπόµενη κατηγορία 

σωµατικής  ικανότητας) 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ  
ΓΝΩΣΕΙΣ 

9215 Σκαπανέας - Υδραυλικός MX (I1-Ι2) 
 

5 
Απόφοιτοι τουλάχιστον ΤΕΕ Α΄ κύκλου και κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος υ-
δραυλικού. 

9216 Σκαπανέας - Κτίστης ΜΧ (I1-Ι2) 7 Απόφοιτοι τουλάχιστον ΤΕΕ Α΄ κύκλου. 

9219 Μάγειρας ΜΧ (I1-Ι2) 5 

α.Απόφοιτοι ΤΕΕ Α΄ κύκλου (Σχολών ΟΑΕ∆ τριετούς φοιτήσεως στην ειδικότητα Μαγειρι-
κής Τέχνης ή Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής Αλεύρου) ή ΤΕΣ Τουριστικών Επαγγελµά-
των στην ειδικότητα Μαγειρικής Τέχνης ή Ζαχαροπλαστικής Τέχνης. 
β.Απόφοιτοι ΤΕΕ Β΄ κύκλου (Σχολών ΟΑΕ∆ τετραετούς φοιτήσεως στην ειδικότητα Μα-
γειρικής Τέχνης ή Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής Αλεύρου)  ή ΕΠΑ.Σ.  στην ειδικότητα 
Μαγειρικής Τέχνης ή Ζαχαροπλαστικής Τέχνης. 
γ.Απόφοιτοι ΙΕΚ του τοµέα - κλάδου Τουρισµού - Μεταφορών της οµάδας Τροφίµων στην 
ειδικότητα Βοηθού Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικού Μαγειρικής Τέχνης ή Βοηθού Ζαχαρο-
πλαστικής Τέχνης ή Βοηθού Αρτοποιού - Ζαχαροπλάστη ή Τεχνικού Αρτοποιίας - Ζαχα-
ροπλαστικής. 

9220 
Αποθηκάριος Πυρκών Εκρηκτικών- Πυ-
ροτεχνουργός – Εξουδετερωτής Βοµβών 
ΜΧ (Ι1)  

9 Απόφοιτοι τουλάχιστον ΤΕΕ Β΄ κύκλου ή απολυτήριος τίτλος όλων των τύπων Λυκείων. 
Κάτοχος πτυχίου αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Β1 του Ν.3149/2003. 

9221 Σκαπανέας - ∆ιασώστης ΜΧ (Ι1)  8 Απόφοιτοι τουλάχιστον ΤΕΕ Β΄ κύκλου ή απολυτήριος τίτλος όλων των τύπων Λυκείων. 
9222 Σκαπανέας - Πυροσβέστης ΜΧ (Ι1)  8 Απόφοιτοι τουλάχιστον ΤΕΕ Β΄ κύκλου ή απολυτήριος τίτλος όλων των τύπων Λυκείων. 
9223 Σκαπανέας - Συνοδός σκύλων διάσωσης 

ΜΧ (Ι1)  
4 Απόφοιτοι τουλάχιστον ΤΕΕ Β΄ κύκλου ή απολυτήριος τίτλος όλων των τύπων Λυκείων. 

9224 Νοσοκόµος διασώστης ΜΧ (Ι1)  8 

α. Απόφοιτοι ΤΕΕ Β΄ κύκλου (ΥΠΕΠΘ του τοµέα Υγείας και Πρόνοιας στην ειδικότητα Βο-
ηθός Νοσηλευτή) ή ΤΕΛ τµήµατος Νοσηλευτικής ή ΕΠΑ.Λ. στην ειδικότητα Βοηθών Νο-
σηλευτών. 
β.Απόφοιτοι ΙΕΚ του τοµέα - κλάδου Υγείας - Αισθητικής - Κοινωνικών Υπηρεσιών της 
οµάδας Υγείας στην ειδικότητα Νοσηλευτικής Τραυµατιολογίας ή Νοσηλευτικής ΜΕΘ ή 
Ειδικής Ογκολογικής Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή ΙΕΚ του ΕΚΑΒ ∆ια-
σωστών - Πληρωµάτων Ασθενοφόρων. 

9227 Οδηγός αρµατοφορέα ΜΧ (Ι1) 7 Απόφοιτοι τουλάχιστον Γυµνασίου. 

9230 
Τεχνικός Εκρηκτικών Μηχανισµών-
Αντιµετώπισης  Αυτοσχέδιων Εκρηκτι-
κών  Μηχανισµών ΜΧ (Ι1)  

5 
Απόφοιτοι τουλάχιστον ΤΕΕ Β΄ κύκλου ή απολυτήριος τίτλος όλων των τύπων Λυκείων. 
Κάτοχος πτυχίου αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Β1 του Ν.3149/2003. 

 ∆ΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ (∆Β)   

9250 Χειριστής µέσων ηλεκτρονικού πολέµου 
∆Β (Ι1-Ι2)  15 

α.Απόφοιτοι ΤΕΕ Β΄κύκλου του τοµέα Ηλεκτρονικής (ΥΠΕΠΘ ή ΟΑΕ∆ τετραετούς φοιτή-
σεως) ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου µε πτυχίο του κλάδου Ηλεκτρονικής ή ΕΠΑ.Λ. 
στην ειδικότητα  Ηλεκτρονικών Συστηµάτων Επικοινωνιών ή Υποστήριξης Συστηµάτων, 
Εφαρµογών και ∆ικτύων Η/Υ. 
β.Απόφοιτοι ΙΕΚ του τοµέα- κλάδου Πληροφορικής-Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων ή του 
τοµέα- κλάδου Μηχανολογίας-Ηλεκτρολογίας-Ηλεκτρονικών της οµάδας Ηλεκτρονικών. 



 Α-10 
 

 

 
Α.Κ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ  
(Με την προβλεπόµενη κατηγορία 

σωµατικής  ικανότητας) 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ  
ΓΝΩΣΕΙΣ 

9251 Χειριστής Ασυρµάτων Επικοινωνιακών 
Συστηµάτων ∆Β  (Ι1-Ι2)  20 

α.Απόφοιτοι ΤΕΕ Β΄κύκλου του τοµέα Ηλεκτρονικής (ΥΠΕΠΘ ή ΟΑΕ∆ τετραετούς φοιτή-
σεως) ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου µε πτυχίο του κλάδου Ηλεκτρονικής ή ΕΠΑ.Λ. 
στην ειδικότητα  Ηλεκτρονικών Συστηµάτων Επικοινωνιών ή Υποστήριξης Συστηµάτων, 
Εφαρµογών και ∆ικτύων Η/Υ. 
β. Απόφοιτοι ΙΕΚ του τοµέα - κλάδου Πληροφορικής-Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων ή του 
τοµέα- κλάδου Μηχανολογίας-Ηλεκτρολογίας-Ηλεκτρονικών της οµάδας Ηλεκτρονικών. 

9252 Χειριστής µέσων επιτήρησης  
∆Β (Ι1-Ι2)  15 

α.Απόφοιτοι ΤΕΕ Β΄κύκλου του τοµέα Ηλεκτρονικής (ΥΠΕΠΘ ή ΟΑΕ∆ τετραετούς φοιτή-
σεως) ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου µε πτυχίο του κλάδου Ηλεκτρονικής ή ΕΠΑ.Λ. 
στην ειδικότητα  Ηλεκτρονικών Συστηµάτων Επικοινωνιών ή Υποστήριξης Συστηµάτων, 
Εφαρµογών και ∆ικτύων Η/Υ. 
β. Απόφοιτοι ΙΕΚ του τοµέα - κλάδου Πληροφορικής-Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων ή του 
τοµέα- κλάδου Μηχανολογίας-Ηλεκτρολογίας-Ηλεκτρονικών της οµάδας Ηλεκτρονικών. 

9253 Τεχνίτης τηλεπικοινωνιών ∆Β (Ι1-Ι2)  7 

α.Απόφοιτοι ΤΕΕ Β΄ κύκλου (ΥΠΕΠΘ του τοµέα Ηλεκτρονικής στην ειδικότητα Ηλεκτρονι-
κού Οπτικοακουστικών ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων και ∆ικτύων ή Σχο-
λών ΟΑΕ∆ τετραετούς φοιτήσεως στην ειδικότητα Τεχνίτη Ηλεκτρονικών Συσκευών ή Τε-
χνίτη Ηλεκτρονικών Αυτοµατισµών ή Ηλεκτρονικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων ή Βιο-
µηχανικών Ηλεκτρονικών) ή ΕΠΑ.Λ. στην ειδικότητα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συ-
στηµάτων και ∆ικτύων ή Ηλεκτρονικών Συστηµάτων Επικοινωνιών. 
β.Απόφοιτοι ΙΕΚ του τοµέα - κλάδου Μηχανολογίας-Ηλεκτρολογίας-Ηλεκτρονικών της 
οµάδας Ηλεκτρονικών στην ειδικότητα Τεχνικού Ηλεκτρονικού Βιοµηχανικών Εφαρµογών 
ή Τεχνικού Ιατρικών Οργάνων ή Τεχνικού Κινητής Τηλεφωνίας και Τηλεπικοινωνιών ή 
Τεχνικού Οργάνων Μετρήσεων ή Τεχνικού Ραδιοτηλεοπτικών Ηλεκτροακουστικών ∆ιατά-
ξεων ή Τεχνικού Συναρµολόγησης Ηλεκτρονικών Μικροσυσκευών ή Τεχνικού Συστηµά-
των Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Πληροφορίας ή  του τοµέα - κλάδου Πληροφορικής 
-Τηλεπικοινωνιών - ∆ικτύων στην ειδικότητα Τεχνικού Η/Υ Επικοινωνιών και ∆ικτύων.  
γ.Απόφοιτοι ΤΕΙ Τεχνολογικών Εφαρµογών του τµήµατος Ηλεκτρονικής ή Αυτοµατισµού 
ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή 
Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων Η/Υ. 
δ.Απόφοιτος ΑΕΙ µε πτυχίο Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων ή Μηχανικού 
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων ή Επιστήµης και Τεχνολογίας Τηλεπι-
κοινωνιών. 

9254 
Χειριστής Τερµατικών Τηλεπικοινωνια-

κών Συστηµάτων και ∆ικτύων   
         ∆Β (Ι1-Ι2)  

20 

α.Απόφοιτοι ΤΕΕ Β΄κύκλου του τοµέα Ηλεκτρονικής (ΥΠΕΠΘ ή ΟΑΕ∆ τετραετούς φοιτή-
σεως) ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου µε πτυχίο του κλάδου Ηλεκτρονικής ή ΕΠΑ.Λ. 
στην ειδικότητα  Ηλεκτρονικών Συστηµάτων Επικοινωνιών ή Υποστήριξης Συστηµάτων, 
Εφαρµογών και ∆ικτύων Η/Υ. 
β. Απόφοιτοι ΙΕΚ του τοµέα - κλάδου Πληροφορικής-Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων ή του 
τοµέα- κλάδου Μηχανολογίας-Ηλεκτρολογίας-Ηλεκτρονικών της οµάδας Ηλεκτρονικών. 



 Α-11 
 

 

 
Α.Κ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ  
(Με την προβλεπόµενη κατηγορία 

σωµατικής  ικανότητας) 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ  
ΓΝΩΣΕΙΣ 

9255 Μάγειρας ∆Β (I1-Ι2) 5 

α.Απόφοιτοι ΤΕΕ Α΄ κύκλου (Σχολών ΟΑΕ∆ τριετούς φοιτήσεως στην ειδικότητα Μαγειρι-
κής Τέχνης ή Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής Αλεύρου) ή ΤΕΣ Τουριστικών Επαγγελµά-
των στην ειδικότητα Μαγειρικής Τέχνης ή Ζαχαροπλαστικής Τέχνης. 
β.Απόφοιτοι ΤΕΕ Β΄ κύκλου (Σχολών ΟΑΕ∆ τετραετούς φοιτήσεως στην ειδικότητα Μα-
γειρικής Τέχνης ή Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής Αλεύρου) ή ΕΠΑ.Σ.  στην ειδικότητα 
Μαγειρικής Τέχνης ή Ζαχαροπλαστικής Τέχνης. 
γ.Απόφοιτοι ΙΕΚ του τοµέα - κλάδου Τουρισµού - Μεταφορών της οµάδας Τροφίµων στην 
ειδικότητα Βοηθού Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικού Μαγειρικής Τέχνης ή Βοηθού Ζαχαρο-
πλαστικής Τέχνης ή Βοηθού Αρτοποιού - Ζαχαροπλάστη ή Τεχνικού Αρτοποιίας - Ζαχα-
ροπλαστικής. 

 
9256 

 
Τεχνίτης τροχοφόρων οχηµάτων 

∆Β (Ι1-Ι2) 

 
10 

α.Απόφοιτοι ΤΕΕ Α΄ κύκλου (ΥΠΕΠΘ του τοµέα Μηχανολογίας στην ειδικότητα Μηχανών
και Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή Σχολών ΟΑΕ∆ τριετούς φοιτήσεως στην ειδικότητα Μηχα-
νών και Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνίτη ΜΕΚ) ή ΤΕΣ 
Μηχανολογικού τοµέα στην ειδικότητα Μηχανών Εσωτερικής Καύσης ή Μηχανών Αυτοκι-
νήτου. 
β.Απόφοιτοι ΤΕΕ Β΄ κύκλου (ΥΠΕΠΘ του τοµέα Μηχανολογίας στην ειδικότητα Μηχανών 
και Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή Σχολών ΟΑΕ∆ τετραετούς φοιτήσεως στην ειδικότητα 
Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνίτη ΜΕΚ) ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου µε πτυχίο 
του κλάδου Μηχανολογίας ή ΕΠΑ.Λ. στην ειδικότητα Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και 
Κατασκευών ή ΕΠΑ.Σ στην ειδικότητα Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών. 
γ.Απόφοιτοι ΙΕΚ του τοµέα - κλάδου Μηχανολογίας-Ηλεκτρολογίας-Ηλεκτρονικών της ο-
µάδας Μηχανολογίας στην ειδικότητα Τεχνικού Αυτοκινήτου Οχηµάτων. 
δ.Απόφοιτοι ΤΕΙ Τεχνολογικών Εφαρµογών του τµήµατος Μηχανολογίας ή Οχηµάτων. 

9257 Χειριστής επικοινωνιακών συστηµάτων 
∆Β  των Ειδικών ∆υνάµεων (I1) 

 
10 
 

α.Απόφοιτοι ΤΕΕ Β΄κύκλου του τοµέα Ηλεκτρονικής (ΥΠΕΠΘ ή ΟΑΕ∆ τετραετούς φοιτή-
σεως) ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου µε πτυχίο του κλάδου Ηλεκτρονικής ή ΕΠΑ.Λ. 
στην ειδικότητα  Ηλεκτρονικών Συστηµάτων Επικοινωνιών ή Υποστήριξης Συστηµάτων, 
Εφαρµογών και ∆ικτύων Η/Υ. 
β. Απόφοιτοι ΙΕΚ του τοµέα - κλάδου Πληροφορικής-Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων ή του 
τοµέα- κλάδου Μηχανολογίας-Ηλεκτρολογίας-Ηλεκτρονικών της οµάδας Ηλεκτρονικών. 

 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΑΣ)   

9304 Ελεγκτής εναερίου κυκλοφορίας         
ΑΣ (I1-Ι2) (β) 5 

α.Απόφοιτοι ΤΕΙ Τεχνολογικών Εφαρµογών, του τµήµατος Ηλεκτρονικής ή Πληροφορικής 
ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπι-
κοινωνιών ή Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και Πολυµέσων ή  Βιοµηχανικής Πληροφορι-
κής ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή 
Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων Η/Υ. 
β.Απόφοιτοι ΑΕΙ µε πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Ηλεκτρονικού 
και Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινω-
νιών και ∆ικτύων ή µε πτυχίο ειδικότητας του τµήµατος Πληροφορικής. 
γ.Για κάθε επίπεδο γραµµατικών γνώσεων απαιτείται να είναι κάτοχος πτυχίου αγγλικής 
γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Β2 του Ν.3149/2003. 



 Α-12 
 

 

 
Α.Κ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ  
(Με την προβλεπόµενη κατηγορία 

σωµατικής  ικανότητας) 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ  
ΓΝΩΣΕΙΣ 

9305 Οδηγός τροχοφόρων – Πυροσβέστης  
ΑΣ (I1) 

2 Απόφοιτοι τουλάχιστον ΤΕΕ Β΄ ή απολυτήριος τίτλος όλων των τύπων Λυκείων. 

9312 Μηχανοσυνθέτης Α/Φ ΑΣ (I1) 
 
 

10 

α. Απόφοιτοι ΤΕΕ Β΄ κύκλου (ΥΠΕΠΘ του τοµέα Μηχανολογίας µε ειδικότητα Μηχανο-
συνθέτης Α/Φ ή µε ειδικότητα Μηχανών και Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή του τοµέα Ηλε-
κτρολογίας µε ειδικότητα Ηλεκτροµηχανικών Συστηµάτων και Αυτοµατισµού Αυτοκινήτου) 
ή ΕΠΑ.Λ. στην ειδικότητα Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή 
ΕΠΑ.Σ. στην ειδικότητα Μηχανοσυνθετών Α/Φ. 
β. Απόφοιτοι ΙΕΚ του τοµέα - κλάδου Μηχανολογίας-Ηλεκτρολογίας-Ηλεκτρονικών, µε 
ειδικότητα Αυτοκινήτων Οχηµάτων ή Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχηµάτων. 
γ. Απόφοιτοι ΤΕΙ Τεχνολογικών Εφαρµογών του τµήµατος Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογί-
ας ή Οχηµάτων ή Τεχνολογίας Αεροσκαφών. 
δ.Για κάθε επίπεδο γραµµατικών γνώσεων απαιτείται να είναι κάτοχος πτυχίου αγγλικής 
γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Β2 του Ν.3149/2003. 

 ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΤΧ)   

9350 Τεχνίτης τηλεπικοινωνιακών και οπτικοη-
λεκτρικών συστηµάτων ΤΧ (I1) 

 
10 

α.Απόφοιτοι ΤΕΕ Β΄ κύκλου (ΥΠΕΠΘ του τοµέα Ηλεκτρονικής στην ειδικότητα Ηλεκτρονι-
κού Οπτικοακουστικών ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων και ∆ικτύων ή Σχο-
λών ΟΑΕ∆ τετραετούς φοιτήσεως στην ειδικότητα Τεχνίτη Ηλεκτρονικών Συσκευών ή Τε-
χνίτη Ηλεκτρονικών Αυτοµατισµών ή Ηλεκτρονικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων ή Βιο-
µηχανικών Ηλεκτρονικών) ή ΕΠΑ.Λ. στην ειδικότητα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συ-
στηµάτων και ∆ικτύων ή Ηλεκτρονικών Συστηµάτων Επικοινωνιών. 
β.Απόφοιτοι ΙΕΚ του τοµέα - κλάδου Μηχανολογίας-Ηλεκτρολογίας-Ηλεκτρονικών της 
οµάδας Ηλεκτρονικών στην ειδικότητα Τεχνικού Ηλεκτρονικού Βιοµηχανικών Εφαρµογών 
ή Τεχνικού Ιατρικών Οργάνων ή Τεχνικού Κινητής Τηλεφωνίας και Τηλεπικοινωνιών ή 
Τεχνικού Οργάνων Μετρήσεων ή Τεχνικού Ραδιοτηλεοπτικών Ηλεκτροακουστικών ∆ιατά-
ξεων ή Τεχνικού Συναρµολόγησης Ηλεκτρονικών Μικροσυσκευών ή Τεχνικού Συστηµά-
των Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Πληροφορίας ή  του τοµέα - κλάδου Πληροφορικής 
-Τηλεπικοινωνιών - ∆ικτύων στην ειδικότητα Τεχνικού Η/Υ Επικοινωνιών και ∆ικτύων.  
γ.Απόφοιτοι ΤΕΙ Τεχνολογικών Εφαρµογών του τµήµατος Ηλεκτρονικής ή Αυτοµατισµού 
ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή 
Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων Η/Υ. 
δ.Απόφοιτος ΑΕΙ µε πτυχίο Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων ή Μηχανικού 
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων ή Επιστήµης και Τεχνολογίας Τηλεπι-
κοινωνιών. 



 Α-13 
 

 

 
Α.Κ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ  
(Με την προβλεπόµενη κατηγορία 

σωµατικής  ικανότητας) 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ  
ΓΝΩΣΕΙΣ 

9351 Τεχνίτης οχηµάτων και σκαφών         
ΤΧ (Ι1-Ι2)  15 

α.Απόφοιτοι ΤΕΕ Α΄ κύκλου (ΥΠΕΠΘ του τοµέα Μηχανολογίας στην ειδικότητα Μηχανών 
και Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή Σχολών ΟΑΕ∆ τριετούς φοιτήσεως στην ειδικότητα Μηχα-
νοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνίτη ΜΕΚ ή Τεχνίτη Ναυπηγικής Βιοµηχανίας) ή ΤΕΣ Μηχα-
νολογικού τοµέα. 
β.Απόφοιτοι ΤΕΕ Β΄ κύκλου (ΥΠΕΠΘ του τοµέα Μηχανολογίας στην ειδικότητα Μηχανών 
και Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή Σχολών ΟΑΕ∆ τετραετούς φοιτήσεως στην ειδικότητα 
Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνίτη ΜΕΚ ή Τεχνίτη Ναυπηγικής Βιοµηχανίας) ή Ενιαίου 
Πολυκλαδικού Λυκείου µε πτυχίο του κλάδου Μηχανολογίας ή ΕΠΑ.Λ. στην ειδικότητα 
Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή ΕΠΑ.Σ στην ειδικότητα Μη-
χανοσυνθετών Αεροσκαφών. 
γ.Απόφοιτοι ΙΕΚ του τοµέα - κλάδου Μηχανολογίας -Ηλεκτρολογίας - Ηλεκτρονικών της
οµάδας Μηχανολογίας στην ειδικότητα Τεχνικού Αυτοκινήτου Οχηµάτων. 
δ.Απόφοιτοι ΤΕΙ Τεχνολογικών Εφαρµογών του τµήµατος Μηχανολογίας ή Οχηµάτων. 

9352 
 

Τεχνίτης ερπυστριοφόρων οχηµάτων   
ΤΧ (Ι1-Ι2)  

15 

α.Απόφοιτοι ΤΕΕ Α΄ κύκλου (ΥΠΕΠΘ του τοµέα Μηχανολογίας στην ειδικότητα Μηχανών 
και Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή Σχολών ΟΑΕ∆ τριετούς φοιτήσεως στην ειδικότητα Μηχα-
νών και Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνίτη ΜΕΚ) ή ΤΕΣ 
Μηχανολογικού τοµέα στην ειδικότητα Μηχανών Εσωτερικής Καύσης ή Μηχανών Αυτοκι-
νήτου. 
β.Απόφοιτοι ΤΕΕ Β΄ κύκλου (ΥΠΕΠΘ του τοµέα Μηχανολογίας στην ειδικότητα Μηχανών 
και Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή Σχολών ΟΑΕ∆ τετραετούς φοιτήσεως στην ειδικότητα 
Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνίτη ΜΕΚ) ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου µε πτυχίο 
του κλάδου Μηχανολογίας ή ΕΠΑ.Λ. στην ειδικότητα Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συ-
στηµάτων Αυτοκινήτου ή ΕΠΑ.Σ στην ειδικότητα Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών. 
γ.Απόφοιτοι ΙΕΚ του τοµέα - κλάδου Μηχανολογίας-Ηλεκτρολογίας-Ηλεκτρονικών της ο-
µάδας Μηχανολογίας στην ειδικότητα Τεχνικού Αυτοκινήτου Οχηµάτων. 
δ.Απόφοιτοι ΤΕΙ Τεχνολογικών Εφαρµογών του τµήµατος Μηχανολογίας ή Οχηµάτων. 



 Α-14 
 

 

 
Α.Κ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ  
(Με την προβλεπόµενη κατηγορία 

σωµατικής  ικανότητας) 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ  
ΓΝΩΣΕΙΣ 

9353 Τεχνίτης  πυροβόλων ΤΧ (I1) 15 

α.Απόφοιτοι ΤΕΕ Α΄ κύκλου (ΥΠΕΠΘ του τοµέα Μηχανολογίας ή Σχολών ΟΑΕ∆ τριετούς 
φοιτήσεως στην ειδικότητα Μηχανοτεχνίτη ή Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτων ή Τεχνίτη ΜΕΚ 
ή Συγκολλήσεων και Μεταλλικών Κατασκευών ή Τεχνίτη Αµαξωµάτων ή Ψυκτικού ή Τε-
χνίτη Κατασκευής Εργαλείων και Καλουπιών ή Σχεδιαστή Ηλεκτρολογικού - Ηλεκτρονικού 
και Μηχανολογικού Σχεδιασµού ή Μηχανικού Κατασκευής Εργαλειοσυστηµάτων) ή ΤΕΣ 
Μηχανολογικού τοµέα. 
β.Απόφοιτοι ΤΕΕ Β΄ κύκλου (ΥΠΕΠΘ του τοµέα Μηχανολογίας ή Σχολών ΟΑΕ∆ τετραε-
τούς φοιτήσεως στην ειδικότητα Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτων ή Τεχνίτη ΜΕΚ ή Συγκολλή-
σεων και Μεταλλικών Κατασκευών ή Τεχνίτη Αµαξωµάτων ή Ψυκτικού ή Τεχνίτη Κατα-
σκευής Εργαλείων και Καλουπιών ή Σχεδιαστή Ηλεκτρολογικού - Ηλεκτρονικού και Μη-
χανολογικού Σχεδιασµού ή Μηχανικού Κατασκευής Εργαλειοσυστηµάτων) ή ΤΕΛ Μηχα-
νολογικού τοµέα ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου µε πτυχίο του κλάδου Μηχανολογίας ή 
ΕΠΑ.Λ. στην ειδικότητα Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εφαρµογών ή Μηχανικών 
και Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή ΕΠΑ.Σ. στην ειδικότητα Εργαλειοµηχα-
νών CNC ή Μηχανοσυνθέτη Αεροσκαφών. 
γ.Απόφοιτοι ΙΕΚ του τοµέα - κλάδου Μηχανολογίας-Ηλεκτρολογίας-Ηλεκτρονικών της ο-
µάδας Μηχανολογίας. 
δ.Απόφοιτοι ΤΕΙ Τεχνολογικών Εφαρµογών του τµήµατος Μηχανολογίας. 

9354 Τεχνίτης µετάλλων ΤΧ (Ι1) 20 

α.Απόφοιτοι ΤΕΕ Α΄ κύκλου (ΥΠΕΠΘ του τοµέα Μηχανολογίας στην ειδικότητα Αµαξωµά-
των ή Μεταλλικών Κατασκευών ή Σχολών ΟΑΕ∆ τριετούς φοιτήσεως στην ειδικότητα Συ-
γκολλήσεων και Μεταλλικών Κατασκευών ή Μεταλλικών Κατασκευών ή Τεχνίτη Αµαξω-
µάτων ή Ναυπηγικής Βιοµηχανίας) ή ΤΕΣ Μηχανολογικού τοµέα στην ειδικότητα Αµαξω-
µάτων ή Συγκολλήσεων και Μεταλλικών Κατασκευών ή Μεταλλουργίας. 
β.Απόφοιτοι ΤΕΕ Β΄ κύκλου (Σχολών ΟΑΕ∆ τετραετούς φοιτήσεως στην ειδικότητα Συ-
γκολλήσεων και Μεταλλικών Κατασκευών ή Τεχνίτη Αµαξωµάτων ή Ναυπηγικής Βιοµη-
χανίας) ή ΤΕΛ Χηµικού και Μεταλλουργικού τοµέα στην ειδικότητα Μεταλλείων ή ΕΠΑ.Λ. 
στην ειδικότητα Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών ή ΕΠΑ.Σ. στην ειδικό-
τητα Τεχνίτη Αµαξωµάτων. 
γ.Απόφοιτοι ΙΕΚ του τοµέα - κλάδου Χηµικής Βιοµηχανίας της οµάδας Μετάλλων στην 
ειδικότητα του Τεχνικού Επιµεταλλώσεων ή του Τεχνικού Μεταλλικών Επιφανειών. 
δ.Απόφοιτοι ΤΕΙ Τεχνολογικών Εφαρµογών του τµήµατος Μηχανολογίας. 

9355 Ηλεκτροτεχνίτης οχηµάτων ΤΧ (I1-Ι2)  
20 

α.Απόφοιτοι ΤΕΕ Α΄ κύκλου (ΥΠΕΠΘ του τοµέα Ηλεκτρολογίας στην ειδικότητα Ηλεκτρο-
λογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή Σχολών ΟΑΕ∆ τριετούς φοιτήσεως στην ειδικότητα 
Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτων ή Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτου) ή ΤΕΣ Ηλε-
κτρολογικού τοµέα στην ειδικότητα Ηλεκτρικού Συστήµατος Αυτοκινήτου. 
β.Απόφοιτοι ΤΕΕ Β΄ κύκλου (ΥΠΕΠΘ του τοµέα Ηλεκτρολογίας στην ειδικότητα Ηλεκτρο-
µηχανικών Συστηµάτων και Αυτοµατισµού Αυτοκινήτου ή Σχολών ΟΑΕ∆ τετραετούς φοι-
τήσεως στην ειδικότητα Ηλεκτροτεχνίτη Οχηµάτων ή Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτο-
κινήτου) ή ΕΠΑ.Λ. στην ειδικότητα Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκι-
νήτου ή ΕΠΑ.Σ. στην ειδικότητα Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών. 
γ.Απόφοιτοι ΙΕΚ του τοµέα - κλάδου Μηχανολογίας-Ηλεκτρολογίας-Ηλεκτρονικών της ο-
µάδας Ηλεκτρολογίας στην ειδικότητα Τεχνικού Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχηµάτων. 



 Α-15 
 

 

 
Α.Κ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ  
(Με την προβλεπόµενη κατηγορία 

σωµατικής  ικανότητας) 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ  
ΓΝΩΣΕΙΣ 

9356 Τεχνίτης Α-Τ Οπλικών Συστηµάτων     
ΤΧ (Ι1)  15 

α.Απόφοιτοι ΤΕΕ Β΄ κύκλου (ΥΠΕΠΘ του τοµέα Ηλεκτρονικής στην ειδικότητα Ηλεκτρονι-
κού Οπτικοακουστικών ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων και ∆ικτύων ή Σχο-
λών ΟΑΕ∆ τετραετούς φοιτήσεως στην ειδικότητα Τεχνίτη Ηλεκτρονικών Συσκευών ή Τε-
χνίτη Ηλεκτρονικών Αυτοµατισµών ή Ηλεκτρονικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων ή Βιο-
µηχανικών Ηλεκτρονικών) ή ΕΠΑ.Λ. στην ειδικότητα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συ-
στηµάτων και ∆ικτύων ή Ηλεκτρονικών Συστηµάτων Επικοινωνιών.   
β.Απόφοιτοι ΙΕΚ του τοµέα - κλάδου Μηχανολογίας-Ηλεκτρολογίας-Ηλεκτρονικών της 
οµάδας Ηλεκτρονικών στην ειδικότητα Τεχνικού Ηλεκτρονικού Βιοµηχανικών Εφαρµογών 
ή Τεχνικού Ιατρικών Οργάνων ή Τεχνικού Κινητής Τηλεφωνίας και Τηλεπικοινωνιών ή 
Τεχνικού Οργάνων Μετρήσεων ή Τεχνικού Ραδιοτηλεοπτικών Ηλεκτροακουστικών ∆ιατά-
ξεων ή Τεχνικού Συναρµολόγησης Ηλεκτρονικών Μικροσυσκευών ή Τεχνικού Συστηµά-
των Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Πληροφορίας ή  του τοµέα - κλάδου Πληροφορικής 
-Τηλεπικοινωνιών - ∆ικτύων στην ειδικότητα Τεχνικού Η/Υ Επικοινωνιών και ∆ικτύων. 
γ.Απόφοιτοι ΤΕΙ Τεχνολογικών Εφαρµογών του τµήµατος Ηλεκτρονικής. 

9358 Τεχνίτης ηλεκτρονικών και λοιπών  συ-
στηµάτων ελέγχου πυρός ΤΧ (I1) 10 

α.Απόφοιτοι ΤΕΕ Β΄ κύκλου (ΥΠΕΠΘ του τοµέα Ηλεκτρονικής στην ειδικότητα Ηλεκτρονι-
κού Οπτικοακουστικών ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων και ∆ικτύων ή Σχο-
λών ΟΑΕ∆ τετραετούς φοιτήσεως στην ειδικότητα Τεχνίτη Ηλεκτρονικών Συσκευών ή Τε-
χνίτη Ηλεκτρονικών Αυτοµατισµών ή Ηλεκτρονικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων ή Βιο-
µηχανικών Ηλεκτρονικών) ή ΕΠΑ.Λ. στην ειδικότητα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συ-
στηµάτων και ∆ικτύων ή Ηλεκτρονικών Συστηµάτων Επικοινωνιών.   
β.Απόφοιτοι ΙΕΚ του τοµέα - κλάδου Μηχανολογίας -Ηλεκτρολογίας - Ηλεκτρονικών της 
οµάδας Ηλεκτρονικών στην ειδικότητα Τεχνικού Ηλεκτρονικού Βιοµηχανικών Εφαρµογών 
ή Τεχνικού Ιατρικών Οργάνων ή Τεχνικού Κινητής Τηλεφωνίας και Τηλεπικοινωνιών ή 
Τεχνικού Οργάνων Μετρήσεων ή Τεχνικού Ραδιοτηλεοπτικών Ηλεκτροακουστικών ∆ιατά-
ξεων ή Τεχνικού Συναρµολόγησης Ηλεκτρονικών Μικροσυσκευών ή Τεχνικού Συστηµά-
των Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Πληροφορίας ή  του τοµέα - κλάδου Πληροφορικής 
-Τηλεπικοινωνιών - ∆ικτύων στην ειδικότητα Τεχνικού Η/Υ Επικοινωνιών και ∆ικτύων.  
γ.Απόφοιτοι ΤΕΙ Τεχνολογικών Εφαρµογών του τµήµατος Ηλεκτρονικής ή Αυτοµατισµού 
ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή 
Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων Η/Υ. 
δ.Απόφοιτος ΑΕΙ µε πτυχίο Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων ή Μηχανικού 
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων ή Επιστήµης και Τεχνολογίας Τηλεπι-
κοινωνιών. 



 Α-16 
 

 

 
Α.Κ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ  
(Με την προβλεπόµενη κατηγορία 

σωµατικής  ικανότητας) 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ  
ΓΝΩΣΕΙΣ 

9361 Τεχνίτης Ηλεκτρονικός Συστηµάτων 
OSA-AK TX (I1)  5 

α.Απόφοιτοι ΤΕΕ Β΄ κύκλου (ΥΠΕΠΘ του τοµέα Ηλεκτρονικής στην ειδικότητα Ηλεκτρονι-
κού Οπτικοακουστικών ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων και ∆ικτύων ή Σχο-
λών ΟΑΕ∆ τετραετούς φοιτήσεως στην ειδικότητα Τεχνίτη Ηλεκτρονικών Συσκευών ή Τε-
χνίτη Ηλεκτρονικών Αυτοµατισµών ή Ηλεκτρονικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων ή Βιο-
µηχανικών Ηλεκτρονικών) ή ΤΕΛ Ηλεκτρονικού τοµέα ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου 
µε πτυχίο του κλάδου Ηλεκτρονικής ή ΕΠΑ.Λ. στην ειδικότητα Ηλεκτρονικών Υπολογιστι-
κών Συστηµάτων και ∆ικτύων ή Ηλεκτρονικών Συστηµάτων Επικοινωνιών.   
β.Απόφοιτοι ΙΕΚ του τοµέα - κλάδου Μηχανολογίας-Ηλεκτρολογίας-Ηλεκτρονικών της 
οµάδας Ηλεκτρονικών στην ειδικότητα Τεχνικού Ηλεκτρονικού Βιοµηχανικών Εφαρµογών 
ή Τεχνικού Ιατρικών Οργάνων ή Τεχνικού Κινητής Τηλεφωνίας και Τηλεπικοινωνιών ή 
Τεχνικού Οργάνων Μετρήσεων ή Τεχνικού Ραδιοτηλεοπτικών Ηλεκτροακουστικών ∆ιατά-
ξεων ή Τεχνικού Συναρµολόγησης Ηλεκτρονικών Μικροσυσκευών ή Τεχνικού Συστηµά-
των Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Πληροφορίας ή  του τοµέα - κλάδου Πληροφορικής 
-Τηλεπικοινωνιών - ∆ικτύων στην ειδικότητα Τεχνικού Η/Υ Επικοινωνιών και ∆ικτύων. 
γ.Απόφοιτοι ΤΕΙ Τεχνολογικών Εφαρµογών του τµήµατος Ηλεκτρονικής ή Αυτοµατισµού 
ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή 
Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων Η/Υ.  
δ.Απόφοιτος ΑΕΙ µε πτυχίο Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων ή Μηχανικού 
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων ή Επιστήµης και Τεχνολογίας Τηλεπι-
κοινωνιών. 
ε.Για κάθε επίπεδο γραµµατικών γνώσεων απαιτείται να είναι κάτοχος πτυχίου αγγλικής 
γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Β2 του Ν.3149/2003. 



 Α-17 
 

 

 
Α.Κ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ  
(Με την προβλεπόµενη κατηγορία 

σωµατικής  ικανότητας) 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ  
ΓΝΩΣΕΙΣ 

9362 Τεχνίτης ΡΑΝΤΑΡ OSA-AK TX  (I1)  5 

α.Απόφοιτοι ΤΕΕ Β΄ κύκλου (ΥΠΕΠΘ του τοµέα Ηλεκτρονικής στην ειδικότητα Ηλεκτρονι-
κού Οπτικοακουστικών ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων και ∆ικτύων ή Σχο-
λών ΟΑΕ∆ τετραετούς φοιτήσεως στην ειδικότητα Τεχνίτη Ηλεκτρονικών Συσκευών ή Τε-
χνίτη Ηλεκτρονικών Αυτοµατισµών ή Ηλεκτρονικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων ή Βιο-
µηχανικών Ηλεκτρονικών) ή ΤΕΛ Ηλεκτρονικού τοµέα ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου 
µε πτυχίο του κλάδου Ηλεκτρονικής ή ΕΠΑ.Λ. στην ειδικότητα Ηλεκτρονικών Υπολογιστι-
κών Συστηµάτων και ∆ικτύων ή Ηλεκτρονικών Συστηµάτων Επικοινωνιών.   
β.Απόφοιτοι ΙΕΚ του τοµέα - κλάδου Μηχανολογίας-Ηλεκτρολογίας-Ηλεκτρονικών της 
οµάδας Ηλεκτρονικών στην ειδικότητα Τεχνικού Ηλεκτρονικού Βιοµηχανικών Εφαρµογών 
ή Τεχνικού Ιατρικών Οργάνων ή Τεχνικού Κινητής Τηλεφωνίας και Τηλεπικοινωνιών ή 
Τεχνικού Οργάνων Μετρήσεων ή Τεχνικού Ραδιοτηλεοπτικών Ηλεκτροακουστικών ∆ιατά-
ξεων ή Τεχνικού Συναρµολόγησης Ηλεκτρονικών Μικροσυσκευών ή Τεχνικού Συστηµά-
των Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Πληροφορίας ή  του τοµέα - κλάδου Πληροφορικής 
-Τηλεπικοινωνιών - ∆ικτύων στην ειδικότητα Τεχνικού Η/Υ Επικοινωνιών και ∆ικτύων. 
γ.Απόφοιτοι ΤΕΙ Τεχνολογικών Εφαρµογών του τµήµατος Ηλεκτρονικής ή Αυτοµατισµού 
ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή 
Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων Η/Υ. 
δ.Απόφοιτος ΑΕΙ µε πτυχίο Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων ή Μηχανικού 
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων ή Επιστήµης και Τεχνολογίας Τηλεπι-
κοινωνιών. 
ε.Για κάθε επίπεδο γραµµατικών γνώσεων απαιτείται να είναι κάτοχος πτυχίου αγγλικής 
γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Β2 του Ν.3149/2003. 

9366 Οδηγός Τροχοφόρων Οχηµάτων ΤΧ (Ι1)  5 Απόφοιτοι τουλάχιστον Γυµνασίου.  

9369 Τεχνίτης MLRS TX (I1)   5 

α.Απόφοιτοι ΤΕΕ Β΄ κύκλου (ΥΠΕΠΘ του τοµέα Μηχανολογίας στην ειδικότητα Μηχανών 
και Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών ή του τοµέα Ηλεκτρολογί-
ας στην ειδικότητα Ηλεκτροµηχανικών Συστηµάτων και Αυτοµατισµού Αυτοκινήτου ή Σχο-
λών ΟΑΕ∆ τετραετούς φοιτήσεως στην ειδικότητα Μηχανών και Συστηµάτων Αυτοκινήτου 
ή Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτων ή Τεχνίτη Κατασκευής Εργαλείων και Καλουπιών ή Μηχα-
νικού Κατασκευής Εργαλειο-συστηµάτων ή Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή 
Ηλεκτρολογικών Έργων και Αυτοµατισµών ή Ηλεκτρικών Μηχανών και Συσκευών) ή ΤΕΛ 
Μηχανολογικού ή Ηλεκτρολογικού τοµέα ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου µε πτυχίο του 
κλάδου Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογίας ή ΕΠΑ.Λ. στην ειδικότητα Μηχανολογικών Εγκα-
ταστάσεων και Εφαρµογών ή Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή 
ΕΠΑ.Σ. στην ειδικότητα Εργαλειοµηχανών CNC ή Μηχανοσυνθέτη Αεροσκαφών. 
β.Απόφοιτοι ΙΕΚ του τοµέα - κλάδου Μηχανολογίας-Ηλεκτρολογίας-Ηλεκτρονικών της 
οµάδας Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογίας. 
γ.Απόφοιτοι ΤΕΙ Τεχνολογικών Εφαρµογών του τµήµατος Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογί-
ας. 
 
 



 Α-18 
 

 

 
Α.Κ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ  
(Με την προβλεπόµενη κατηγορία 

σωµατικής  ικανότητας) 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ  
ΓΝΩΣΕΙΣ 

 ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΜ) 
 

 

9401 Οδηγός Οχηµάτων ΕΜ (I1) 10 Απόφοιτοι τουλάχιστον Γυµνασίου. 

  9403 Επιτηρητής – Eπιθεωρητής Αγωγού 
Καυσίµων ΕΜ (I1-Ι2)  5 Απόφοιτοι τουλάχιστον Γυµνασίου. 

9404 Ρίπτης – Επισκευαστής Αλεξιπτώτων -
Τεχνίτης Σωστικών Μέσων ΕΜ (Ι1) (γ) 5 Απόφοιτοι τουλάχιστον ΤΕΕ Β΄ ή απολυτήριος τίτλος όλων των τύπων Λυκείων. 

9405 
Χειριστής Μηχανηµάτων- Μηχανοτεχνί-
της- Ηλεκτροτεχνίτης Εγκαταστάσεων 

Καυσίµων ΕΜ (I1) 
2 α.Απόφοιτοι ΤΕΙ Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών. 

β.Απόφοιτοι ΑΕΙ σε ειδικότητες τµηµάτων    Μηχανικών. 

9406 Αρτοποιός  ΕΜ (Ι1-Ι2) 7 

α.Απόφοιτοι ΤΕΕ Α΄ κύκλου (Σχολών ΟΑΕ∆ τριετούς φοιτήσεως στην ειδικότητα Αρτο-
ποιίας-Ζαχαροπλαστικής Αλεύρου ή Αρτοποιίας– Ζαχαροπλαστικής) ή ΤΕΣ Τουριστικών 
Επαγγελµάτων στην ειδικότητα Μαγειρικής Τέχνης ή Ζαχαροπλαστικής Τέχνης. 
β.Απόφοιτοι ΤΕΕ Β΄ κύκλου (Σχολών ΟΑΕ∆ τετραετούς φοιτήσεως στην ειδικότητα Αρτο-
ποιίας-Ζαχαροπλαστικής Αλεύρου ή Αρτοποιίας– Ζαχαροπλαστικής) ή ΕΠΑ.Σ.  στην ειδι-
κότητα Μαγειρικής Τέχνης ή Ζαχαροπλαστικής Τέχνης. 
γ.Απόφοιτοι ΙΕΚ του τοµέα - κλάδου Τουρισµού - Μεταφορών της οµάδας Τροφίµων στην 
ειδικότητα Τεχνικού Αρτοποιίας -Ζαχαροπλαστικής ή Βοηθού Αρτοποιού-Ζαχαροπλάστη. 

9407 Μάγειρας ΕΜ (I1-Ι2) 7 

α.Απόφοιτοι ΤΕΕ Α΄ κύκλου (Σχολών ΟΑΕ∆ τριετούς φοιτήσεως στην ειδικότητα Μαγειρι-
κής Τέχνης ή Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής Αλεύρου) ή ΤΕΣ Τουριστικών Επαγγελµά-
των στην ειδικότητα Μαγειρικής Τέχνης ή Ζαχαροπλαστικής Τέχνης. 
β.Απόφοιτοι ΤΕΕ Β΄ κύκλου (Σχολών ΟΑΕ∆ τετραετούς φοιτήσεως στην ειδικότητα Μα-
γειρικής Τέχνης ή Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής Αλεύρου) ή ΕΠΑ.Σ.  στην ειδικότητα 
Μαγειρικής Τέχνης ή Ζαχαροπλαστικής Τέχνης. 
γ.Απόφοιτοι ΙΕΚ του τοµέα - κλάδου Τουρισµού - Μεταφορών της οµάδας Τροφίµων στην 
ειδικότητα Βοηθού Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικού Μαγειρικής Τέχνης ή Βοηθού Ζαχαρο-
πλαστικής Τέχνης ή Βοηθού Αρτοποιού - Ζαχαροπλάστη ή Τεχνικού Αρτοποιίας - Ζαχα-
ροπλαστικής. 

9408 
 

Τεχνολόγος Πετρελαιολιπαντικών       ΕΜ 
(I1)  

 
2 

α.Απόφοιτοι ΤΕΙ Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών στην ειδικότητα Τεχνολογίας Πετρε-
λαίου και Φυσικού Αερίου. 
β.Απόφοιτος ΑΕΙ µε πτυχίο σε ειδικότητα τµήµατος Μηχανικών. 

9409 Τεχνολόγος Τροφίµων ΕΜ (I1) 2 α.Απόφοιτοι ΤΕΙ Σχολής Τεχνολογίας Τροφίµων και ∆ιατροφής. 
β.Απόφοιτοι ΑΕΙ µε πτυχίο σε ειδικότητα τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων.

 ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ (ΥΠ)   

9453 
Αποθηκάριος Πυρκών Εκρηκτικών -

Πυροτεχνουργός- Εξουδετερωτής Βοµ-
βών ΥΠ (Ι1)  

12 Απόφοιτοι τουλάχιστον ΤΕΕ Β΄ κύκλου ή απολυτήριος τίτλος όλων των τύπων Λυκείων. 
Κάτοχος πτυχίου αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Β1 του Ν.3149/2003. 



 Α-19 
 

 

 
Α.Κ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ  
(Με την προβλεπόµενη κατηγορία 

σωµατικής  ικανότητας) 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ  
ΓΝΩΣΕΙΣ 

9459 
Αναλυτής –Προγραµµατιστής  Η/Υ –
Χειριστής  Μηχανογραφικών Επιστρα-

τευτικών Εφαρµογών  ΥΠ (Ι1)  
2 

α.Απόφοιτοι ΤΕΕ Β΄ κύκλου (ΥΠΕΠΘ του τοµέα Πληροφορικής και ∆ικτύων Η/Υ στην ει-
δικότητα Υποστήριξη Συστηµάτων - Εφαρµογών και ∆ικτύων Υπολογιστών) ή ΤΕΛ τοµέα 
Πληροφορικής ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου µε πτυχίο του κλάδου Πληροφορικής ή 
ΕΠΑ.Λ. στην ειδικότητα Υποστήριξης Συστηµάτων Εφαρµογών και ∆ικτύων. 
β.Απόφοιτοι ΙΕΚ του τοµέα - κλάδου Πληροφορικής - Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων. 
γ.Απόφοιτοι ΤΕΙ Τεχνολογικών Εφαρµογών του τµήµατος Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστικών Συστηµάτων ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Εφαρ-
µοσµένης Πληροφορικής και Πολυµέσων ή Βιοµηχανικής Πληροφορικής ή Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Τηλεπικοινωνιών και 
∆ικτύων Η/Υ. 
δ.Απόφοιτοι ΑΕΙ µε πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή  Ηλεκτρολό-
γου Μηχανικού και Τεχνολογίας Η/Υ ή Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανικού Η/Υ 
και Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ και Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων ή πτυχίο τµήµατος 
Πληροφορικής. 
 
 
 

9464 Γαζωτής Ενδυµάτων-Υποδηµάτων Στρα-
τιωτικού Εργοστασίου ΥΠ (Ι1-Ι2) 

 
         29 

 
Απόφοιτοι τουλάχιστον Γυµνασίου. 
 

9466 Τεχνίτης ∆ικτύων και Συστηµάτων Η/Υ 
ΥΠ (Ι1-Ι2)  2 

α.Απόφοιτοι ΤΕΕ Β΄ κύκλου (ΥΠΕΠΘ του τοµέα Πληροφορικής και ∆ικτύων Η/Υ στην ει-
δικότητα Υποστήριξη Συστηµάτων - Εφαρµογών και ∆ικτύων Υπολογιστών) ή ΤΕΛ τοµέα 
Πληροφορικής ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου µε πτυχίο του κλάδου Πληροφορικής ή 
ΕΠΑ.Λ. στην ειδικότητα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων και ∆ικτύων ή Ηλε-
κτρονικών Συστηµάτων Επικοινωνιών. 
β.Απόφοιτοι ΙΕΚ του τοµέα - κλάδου Πληροφορικής - Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων. 
γ.Απόφοιτοι ΤΕΙ Τεχνολογικών Εφαρµογών του τµήµατος Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστικών Συστηµάτων ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Εφαρ-
µοσµένης Πληροφορικής και Πολυµέσων ή Βιοµηχανικής Πληροφορικής ή Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Τηλεπικοινωνιών και 
∆ικτύων Η/Υ. 
δ.Απόφοιτοι ΑΕΙ µε πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή  Ηλεκτρολό-
γου Μηχανικού και Τεχνολογίας Η/Υ ή Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανικού Η/Υ 
και Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ και Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων ή πτυχίο τµήµατος 
Πληροφορικής. 
 
 
 

9468 Ράπτης Στρατιωτικού Εργοστασίου ΥΠ 
(Ι1-Ι2) 5 

 
Απόφοιτοι τουλάχιστον Γυµνασίου. 
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Α.Κ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ  
(Με την προβλεπόµενη κατηγορία 

σωµατικής  ικανότητας) 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ  
ΓΝΩΣΕΙΣ 

 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΥΓ)   

9557 Αναλυτής –Προγραµµατιστής Η/Υ –
∆ιοικητικός ΥΓ (Ι1-Ι2)  10 

α.Απόφοιτοι ΤΕΕ Β΄ κύκλου (ΥΠΕΠΘ του τοµέα Πληροφορικής και ∆ικτύων Η/Υ στην ει-
δικότητα Υποστήριξη Συστηµάτων - Εφαρµογών και ∆ικτύων Υπολογιστών) ή ΤΕΛ τοµέα 
Πληροφορικής ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου µε πτυχίο του κλάδου Πληροφορικής ή 
ΕΠΑ.Λ. στις ειδικότητες Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων και ∆ικτύων ή Ηλε-
κτρονικών Συστηµάτων Επικοινωνιών. 
β.Απόφοιτοι ΙΕΚ του τοµέα - κλάδου Πληροφορικής - Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων. 
γ.Απόφοιτοι ΤΕΙ Τεχνολογικών Εφαρµογών του τµήµατος Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστικών Συστηµάτων ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Εφαρ-
µοσµένης Πληροφορικής και Πολυµέσων ή Βιοµηχανικής Πληροφορικής ή Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Τηλεπικοινωνιών και 
∆ικτύων Η/Υ. 
δ.Απόφοιτοι ΑΕΙ µε πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή  Ηλεκτρολό-
γου Μηχανικού και Τεχνολογίας Η/Υ ή Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανικού Η/Υ 
και Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ και Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων ή πτυχίο τµήµατος 
Πληροφορικής. 
 
 

9560 
 

Βοηθός Νοσηλευτικού Προσωπικού ΥΓ 
(I1-I2) 

20 

α.Απόφοιτοι ΤΕΕ Α΄ κύκλου (ΥΠΕΠΘ του τοµέα Υγείας και Πρόνοιας στην ειδικότητα Βο-
ηθός Νοσηλευτή) ή απόφοιτοι Μέσων Τεχνικών Νοσηλευτικών Σχολών.  
β.Απόφοιτοι ΤΕΕ Β΄ κύκλου (ΥΠΕΠΘ του τοµέα Υγείας και Πρόνοιας στην ειδικότητα Βο-
ηθός Νοσηλευτή) ή ΤΕΛ τµήµατος Νοσηλευτικής ή ΕΠΑ.Λ. στην ειδικότητα Βοηθών Νο-
σηλευτών. 
γ.Απόφοιτοι ΙΕΚ του τοµέα - κλάδου Υγείας -Αισθητικής - Κοινωνικών Υπηρεσιών της ο-
µάδας Υγείας στην ειδικότητα Νοσηλευτικής Τραυµατιολογίας ή Νοσηλευτικής ΜΕΘ ή 
Ειδικής Ογκολογικής Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής. 
δ.Για τα παραπάνω επίπεδα γραµµατικών γνώσεων απαιτείται να είναι κάτοχος άδειας 
ασκήσεως αντιστοίχου επαγγέλµατος. 
 
 

  9564 

 
Βοηθός Οδοντιάτρου ΥΓ (I1-I2) 

 
 

 
5 

Απόφοιτος ΙΕΚ του τοµέα - κλάδου Υγείας - Αισθητικής - Κοινωνικών Υπηρεσιών στην 
ειδικότητα Βοηθού Οδοντιάτρου και να είναι κάτοχος αδείας ασκήσεως επαγγέλµατος. 
 

  9568  
Νηπιαγωγός - ∆ιοικητικός ΥΓ (I1-I2) 20 

α.Απόφοιτοι ΤΕΙ Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας του τµήµατος Βρεφονηπιοκοµίας. 
β.Απόφοιτοι ΑΕΙ µε πτυχίο κατεύθυνσης Παιδαγωγικών Επιστηµών του τµήµατος Παιδα-
γωγικού Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστηµών 
Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Επιστηµών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλι-
κία ή Παιδαγωγικού Προσχολικής Εκπαίδευσης. 
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Α.Κ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ  
(Με την προβλεπόµενη κατηγορία 

σωµατικής  ικανότητας) 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ  
ΓΝΩΣΕΙΣ 

 ΕΡΕΥΝΑΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΠ)   

9602 
 

Τεχνίτης ∆ικτύων  Συστηµάτων Η/Υ  
ΕΠ (I1-Ι2) 

 
5 

α.Απόφοιτοι ΤΕΕ Β΄ κύκλου (ΥΠΕΠΘ του τοµέα Πληροφορικής και ∆ικτύων Η/Υ στην ει-
δικότητα Υποστήριξη Συστηµάτων - Εφαρµογών και ∆ικτύων Υπολογιστών) ή ΤΕΛ τοµέα 
Πληροφορικής ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου µε πτυχίο του κλάδου Πληροφορικής ή 
ΕΠΑ.Λ. στις ειδικότητες Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων και ∆ικτύων ή Ηλε-
κτρονικών Συστηµάτων Επικοινωνιών. 
β.Απόφοιτοι ΙΕΚ του τοµέα - κλάδου Πληροφορικής - Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων. 
γ.Απόφοιτοι ΤΕΙ Τεχνολογικών Εφαρµογών του τµήµατος Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστικών Συστηµάτων ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Εφαρ-
µοσµένης Πληροφορικής και Πολυµέσων ή Βιοµηχανικής Πληροφορικής ή Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Τηλεπικοινωνιών και 
∆ικτύων Η/Υ. 
δ.Απόφοιτοι ΑΕΙ µε πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή  Ηλεκτρολό-
γου Μηχανικού και Τεχνολογίας Η/Υ ή Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανικού Η/Υ 
και Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ και Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων ή πτυχίο τµήµατος 
Πληροφορικής. 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (Ο)   

9750 Επιµελητής χρηµατικού Ο (Ι1-Ι2) 10 

α.Απόφοιτοι ΙΕΚ του τοµέα - κλάδου Χρηµατοπιστωτικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών της 
Οµάδας Οικονοµικών, στην ειδικότητα ∆ιοικητικό και Οικονοµικό Στέλεχος Επιχειρήσεων 
ή Ειδικός Μηχανογραφηµένου Λογιστηρίου ή Ειδικός Τραπεζικών Εργασιών ή Στέλεχος 
Τραπεζικών Εργασιών ή Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου. 
β.Απόφοιτοι ΤΕΙ Σχολής ∆ιοίκησης και Οικονοµίας του Τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσε-
ων ή Λογιστικής ή Χρηµατοοικονοµικής Ελεγκτικής ή Χρηµατοοικονοµικών Εφαρµογών. 

 
 ΣΥΝΟΛΟ (δ) 

2.000  

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
            
(α)  Οι  επιλεγέντες  στις  ειδικότητες   µε  ΑΚ  9051, 9052, 9053, 9056, 9059, 9066 και 9068,  θα  υπηρετήσουν σε  Μονάδες  των  Ειδικών  ∆υνάµεων.  
Αυτοί εφόσον  επιθυµούν θα εκπαιδευτούν  και  ως  Αλεξιπτωτιστές. Όσοι  από τους παραπάνω  κριθούν ακατάλληλοι  για τις Ειδικές  ∆υνάµεις  θα   α-
ποδίδονται  στο  Πεζικό  σε   αντίστοιχη  ειδικότητα  εφόσον έχουν   τα   απαιτούµενα  προσόντα  που   καθορίζονται  µε  την Ε∆ΥΕΘΑ 
45/2009/ΓΕΣ/∆ΣΛ/2ο. 
 
 (β)  Οι  επιλεγέντες στην ειδικότητα Ελεγκτής Εναερίου Κυκλοφορίας ΑΣ  (ΑΚ 9304) κατά  τη διάρκεια της  εκπαίδευσής  τους και πριν από τη φοίτησή  
τους στη Σχολή Αεροπορίας Στρατού,  θα  παραπέµπονται µε  µέριµνα της  ∆ιεύθυνσης  Αεροπορίας Στρατού στο  401 ΓΣΝΑ για  ηλεκτροεγκεφαλογρά-
φηµα (ΗΕΓ) και στο Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ) για υγειονοµικές εξετάσεις, προκειµένου να  κριθούν κατάλληλοι για  την  Β΄ κατηγορία πτητικής 
καταλληλότητας, σύµφωνα  µε τα  καθοριζόµενα  στο Π∆ 133/2002.  Σε  περίπτωση που  δεν κριθούν  κατάλληλοι   θα  τους απονέµεται  άλλη ειδικότητα  
στο Όπλο της Αεροπορίας Στρατού,  από  αυτές  που  προκηρύσσονται  µε  την Ε∆ΥΕΘΑ  45/2009/ΓΕΣ/∆ΣΛ/2ο   εφόσον έχουν  τα  ανάλογα προσόντα, ή  
θα  απολύονται  εφόσον  δεν  έχουν  αυτά  τα προσόντα.  
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(γ)  Οι επιλεγέντες στην ειδικότητα Ρίπτης – Επισκευαστής Αλεξιπτώτων -Τεχνίτης Σωστικών Μέσων ΕΜ (ΑΚ 9404), θα  εκπαιδευτούν υποχρεωτι-
κά ως Αλεξιπτωτιστές  και  θα  υπηρετήσουν σε Μονάδες των Ειδικών ∆υνάµεων και   Εφοδιασµού  Μεταφορών αντίστοιχα. 
 
(δ)  Οι υποψήφιοι µπορούν να ενηµερωθούν για την ανάλυση των καθηκόντων  κάθε  ειδικότητας στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.army.gr. 
 
 

         
     Ακριβές Αντίγραφο  
 
 
 
Τχης (Σ) Ευάγγελος Μιχαλόπουλος       
          Τµχης 2ου Τµ. /∆ΣΛ 
           

  Υπτγος Αλκιβιάδης Λαµνάτος            
∆ΒΚ/ΓΕΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 
∆ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ/2ο 
23   Μαρ  2009 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗΝ 
Υπ’αριθµ.  45/2009 Ε∆ΥΕΘΑ 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

1.  Για τη συµµετοχή στο  διαγωνισµό:  
 

  α. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, όπως στο Υπόδειγµα 1, σε δύο αντίτυπα που θα συντά-
ξουν και συµπληρώσουν οι υποψήφιοι, θεωρηµένα  για  το  γνήσιο της υπογραφής από οποια-
δήποτε δηµόσια αρχή (αστυνοµική, δηµοτική, στρατιωτική κλπ), εκ των οποίων το ένα αποστέλ-
λεται στην Επιτροπή Ελέγχου ∆ικαιολογητικών µαζί µε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και το άλ-
λο τηρείται  από  τον  ενδιαφερόµενο, προκειµένου  να  το  προσκοµίζει κατά την παρουσί-
ασή  του σε  όλες  τις  επιτροπές  της  επιλογικής  διαδικασίας.  Συνιστάται στους υποψηφί-
ους: 
 
   (1) Να  διαβάσουν προσεκτικά  τις  οδηγίες  που  αναγράφονται στο  έντυπο της αί-
τησης –υπεύθυνης  δήλωσης, πριν  από τη συµπλήρωσή του. 
 

(2) Να καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους σε πλαστικό φάκελο µε έλασµα και διαφα-
νές εµπροσθόφυλλο και µε  τη  σειρά  που  καθορίζεται  στις  οδηγίες συµπλήρωσης  του  εντύ-
που αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης. 
 
  β. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνοµικής ή στρατιωτικής 
(για  τους υπηρετούντες) ταυτότητας.  
 
  γ.  Αντίγραφο ή  επικυρωµένο φωτοαντίγραφο αποδεικτικού των γραµµατικών γνώσεων 
που απαιτούνται, ανάλογα µε τη δηλωθείσα ειδικότητα. Τα  αποδεικτικά γραµµατικών  γνώσεων 
που έχουν  εκδοθεί  από µη  δηµόσια  εκπαιδευτικά  ιδρύµατα πρέπει  να  είναι θεωρηµένα  από  
την  αρµόδια  κρατική  αρχή (π.χ. τα  πιστοποιητικά  σπουδών των ιδιωτικών ΙΕΚ να  είναι  θεωρη-
µένα  από την αρµόδια υπηρεσία του  ΟΕΕΚ κλπ). Σε  περίπτωση  που  έχουν  διατυπωθεί  σε  
ξένη  διεθνώς  γνωστή  γλώσσα, απαιτείται  να  είναι  επικυρωµένα  για  τη  γνησιότητά  τους και να  
συνοδεύονται  από  επίσηµη  µετάφραση. Ως  επίσηµη µετάφραση θεωρείται  αυτή  της   Μετα-
φραστικής Υπηρεσίας  του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς  και φορέων  που έχουν  δικαίωµα µε-
ταφράσεων (π.χ. δικηγόρους εξουσιοδοτηµένους  από  τους  κατά  τόπους δικηγορικούς  συλλό-
γους). Επίσης οι κάτοχοι τίτλων σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων  του εξωτερικού να καταθέ-
τουν  βεβαίωση ισοτιµίας µε τα αντίστοιχα ελληνικά από την αρµόδια ελληνική κρατική αρχή, κα-
θώς και βεβαίωση αναγωγής του βαθµού απολυτηρίου τους στην 20βάθµια κλίµακα (όπου απαιτεί-
ται). Οι µαθητές Λυκείου να καταθέτουν αποδεικτικό σπουδών της τάξης που έχουν αποφοιτήσει, 
και όχι της τάξης στην οποία σπουδάζουν. Οι  απόφοιτοι    Γυµνασίου – Λυκείου  να καταθέτουν 
αποδεικτικό σπουδών από το  οποίο να  προκύπτει ο  βαθµός  αποφοίτησής τους. Από τα 
υποβαλλόµενα αποδεικτικά γραµµατικών γνώσεων µοριοδοτείται µόνο ο ανώτερος τίτλος 
σπουδών, εκτός εάν οι γραµµατικές γνώσεις της δηλωθείσας ειδικότητας απαιτούν συγκε-
κριµένο τίτλο σπουδών, όπου σ’ αυτή την περίπτωση µοριοδοτείται αυτός ανεξαρτήτως 
της υποβολής ανώτερου τίτλου σπουδών (πχ εάν για τη δηλωθείσα ειδικότητα απαιτείται 
πτυχίο ΙΕΚ και υποβληθεί από τον υποψήφιο ΕΠ.ΟΠ και πτυχίο ΤΕΙ, µοριοδοτείται το πτυ-
χίο ΙΕΚ).  
    

  δ. Αντίγραφο ή  επικυρωµένο φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού γραµ-
µατικών ή τεχνικών γνώσεων ή   χρόνου  προϋπηρεσίας  σε  συγκεκριµένη  ειδικότητα που 
δηλώνει ο υποψήφιος  στην  αίτηση – υπεύθυνη δήλωσή  του, αποδεικνυόµενης από βεβαίωση 
εργοδότη (Υπόδειγµα 11) και βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, που θα ληφθεί υπόψη για την 
επιλογή τους και θα βαθµολογηθεί εφόσον εµπίπτει στα κριτήρια (Παράρτηµα «Γ» της παρούσας). 
Σε  περίπτωση  άσκησης  ελεύθερου  επαγγέλµατος οι  υποψήφιοι αντί βεβαίωσης  εργοδότη  να  
καταθέτουν  υπεύθυνη δήλωση  µε  τα  προαναφερόµενα  στοιχεία,  συνοδευόµενη  από  ανάλογα 
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δικαιολογητικά (π.χ. αντίγραφα τιµολογίων παροχής  υπηρεσιών,  βεβαίωση εγγραφής ως  
µέλος  επαγγελµατικού  σωµατείου κ.λ.π.). Εάν  η προϋπηρεσία  του  υποψηφίου  δεν  αντι-
στοιχεί στην   ειδικότητα ΕΠ.ΟΠ.,  που  δηλώνει στην  αίτηση – υπεύθυνη δήλωσή  του,  τό-
τε  αυτή  δεν  θα  µοριοδοτείται.   

 
    ε. Οι  ιδιώτες  που  έχουν  εκπληρώσει  όλες τις  στρατιωτικές  τους υποχρεώσεις  

ή  µέρος  αυτών και έχουν  απολυθεί προσωρινά,  να συµπληρώσουν µε  ιδιαίτερη προσοχή 
τα στρατολογικά τους στοιχεία στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, για να  µοριοδοτηθούν  ανάλογα.  
Η   επιβεβαίωση  της ακρίβειας αυτών των στοιχείων,  θα γίνει αυτεπάγγελτα από την  Επιτροπή 
Ελέγχου ∆ικαιολογητικών η οποία  εξουσιοδοτείται να ζητήσει από τα αρµόδια Στρατολογικά Γρα-
φεία την αποστολή πλήρους Αντίγραφου Φύλλου Μητρώου (ΑΦΜ). 

          
   στ.  Όσοι  υπηρετούν στις Ένοπλες ∆υνάµεις για την εκπλήρωση στρατεύσιµης  
στρατιωτικής υποχρέωσης, θετική εισήγηση για κατάταξη, από τον τελευταίο ∆ιοικητή τους ό-
πως στο Υπόδειγµα 2  και πλήρες Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου (ΑΦΜ), στο οποίο µεταξύ  άλλων 
να  αναγράφεται  τυχόν  απονοµή ειδικότητας(ων) καθώς  και η ηµεροµηνία απονοµής. 
 
 2. Για τους ανήκοντες στις παρακάτω κατηγορίες: 
 
  α. Παιδιά Στρατιωτικών των τριών Κλάδων των Ε∆ που φονεύθηκαν ή πέθαναν 
(στον πόλεµο ή στην ειρήνη ) κατά την εκτέλεση διατεταγµένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής. 
    Βεβαίωση από το Γενικό Επιτελείο που ανήκε (Υπόδειγµα 3). 
 
   β. Παιδιά Πολυτέκνων  
    Βεβαίωση κυρωµένη από την Ανώτατη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων (µε τη σφραγίδα 
«τυγχάνει έγκυρο») (Υπόδειγµα 4). 
 
   γ. Παιδιά ή αδέλφια αναπήρων ή θυµάτων Στρατιωτικών (Στρατού, Ναυτικού, Αε-
ροπορίας) ειρηνικής περιόδου ή αναπήρων πολέµου.  

    (1) Βεβαίωση αναπήρου ειρηνικής περιόδου ή πολεµικών επιχειρήσεων  
 (Υπόδειγµα 5). 

    (2) Εκκαθαριστικό Σηµείωµα για συνταξιούχο Στρατιωτικό (Υπόδειγµα 6). 
   (3) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του πατέρα (Υπόδειγµα 7).    
 
   δ. Παιδιά ή αδέλφια θυµάτων – αναπήρων  Εθνικής Αντίστασης. 
                  (1)   Πιστοποιητικό της αντίστοιχης Νοµαρχίας ή Βεβαίωση  του Γραφείου Εθνικής Αντί-
στασης ΓΕΕΘΑ/ΥΠΕΠΑΘΑ ( Υπόδειγµα 8). 
    (2) Πιστοποιητικό του ∆ήµου ή της Κοινότητας που φαίνεται ότι ο πατέρας ή ο αδελ-
φός του υποψηφίου ήταν αγωνιστής Εθνικής Αντίστασης και συγχρόνως ανάπηρος ή θύµα της πε-
ριόδου (Υπόδειγµα 9). 
    (3) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του πατέρα (Υπόδειγµα 7). 
 
   ε. Τέκνα πολεµιστών ζώνης των πρόσω τουλάχιστον επί τετράµηνο (Ν. 2190/94). 
    (1) Σχετικό πιστοποιητικό της  Υπηρεσίας Ιστορίας του οικείου Κλάδου των Ενόπλων 
∆υνάµεων ή της Ελληνικής Αστυνοµίας στη περίπτωση που ο πατέρας του υποψηφίου υπηρέτησε 
στη Χωροφυλακή.  

(2)   Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του πατέρα (Υπόδειγµα 7). 
 
   στ.  Μονίµως διαµένοντες σε παραµεθόριες περιοχές 
  (διαµονή στην εν λόγω περιοχή τουλάχιστον τα τελευταία πέντε (5) έτη).  
       Πιστοποιητικό εντοπιότητας µονίµως διαµενόντων σε παραµεθόριες περιοχές (Υπό-
δειγµα 10). 
    Παραµεθόριες περιοχές είναι ολόκληροι οι νοµοί Λέσβου, Χίου, Σάµου, Γρεβενών, Καστοριάς, 
Φλώρινας, Έβρου, Ξάνθης, Ροδόπης και ∆ωδεκανήσου καθώς και οι παρακάτω περιοχές: 
   
             (1)   Από το Νοµό Θεσπρωτίας η πρώην επαρχία Φιλιατών. 
 
       (2)   Από το Νοµό Ιωαννίνων, οι πρώην επαρχίες Πωγωνίου και Κόνιτσας.    
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      (3)   Από το Νοµό Κοζάνης η πρώην  επαρχία Εορδαίας. 
 
      (4)   Από το Νοµό Πέλλας οι  πρώην επαρχίες Αλµωπίας και Έδεσσας. 
 
      (5)  Από το Νοµό Κιλκίς η  πρώην επαρχία Παιονίας και από την  πρώην επαρχία Κιλ-
κίς το τµήµα που περιλαµβάνεται µεταξύ της µεθοριακής γραµµής και της γραµµής των δηµοτικών 
διαµερισµάτων ή  κοινοτήτων Πολυκάστρου, Βαφειοχωρίου, Καστανιάς, Πλαγιάς, Κοιλαδίου, Γερα-
καρίου, Φύσκας και Αγ. Αντωνίου συµπεριλαµβανοµένων.          
                          
      (6)  Από το Νοµό Σερρών η πρώην  επαρχία Σιντικής και από την  πρώην  επαρχία 
Σερρών το τµήµα που περιλαµβάνεται µεταξύ της µεθοριακής γραµµής και της γραµµής των δηµο-
τικών διαµερισµάτων ή  κοινοτήτων Παλαιοκάστρου, Μελενικιτσίου, Ορεινής, Ελαιώνα, Χιονοχωρί-
ου, Αγ.Πνεύµατος, Εµµανουήλ Παππά και Μετάλλων συµπεριλαµβανοµένων.   
                     
            (7)   Από το Νοµό ∆ράµας το τµήµα που περιλαµβάνεται µεταξύ της µεθοριακής γραµ-
µής και της γραµµής των δηµοτικών διαµερισµάτων ή  κοινοτήτων Μικροπόλεως, Χαριτωµένης, 
Καλής Βρύσης, Μοναστηρακίου,  Πρωσοτσάνης, Πετρούσης, Ξηροποτάµου, Καλλιφύτου, Ανδρια-
νής και Νικηφόρου συµπεριλαµβανοµένων και στη συνέχεια κατά µήκος της σιδηροδροµικής 
γραµµής µέχρι τα όρια του Νοµού Ξάνθης.   
  
     ζ. Κάτοχοι  τίτλου γνώσης  ξένων γλωσσών  
    Αντίγραφο ή  επικυρωµένο φωτοαντίγραφο αποδεικτικού γνώσης  ξένων  γλωσσών  
εφόσον είναι επιπέδου  LOWER και  αντίστοιχο  ή ΡROFICIENCY.  
 
   η. Κάτοχοι πτυχίου προγραµµατιστή Η/Υ 
    Αντίγραφο ή  επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του  πτυχίου  τους. 
 
         θ.  Κάτοχοι Μεταλλίου Εξόχου Πράξεως. 
   Αντίγραφο ή  επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της πράξεως απονοµής του σχετικού µε-
ταλλίου. 
 
    3.  Για την Κατάταξη των Επιτυχόντων:          
     
    α.  Όσοι επιτύχουν, υποχρεούνται να καταθέσουν στο Κέντρο Κατάταξης κατά την ηµεροµη-
νία κατάταξής τους τα  παρακάτω δικαιολογητικά: 
 
    (1) Οι  ιδιώτες Σηµείωµα  Κατάταξης  από το  Στρατολογικό Γραφείο  του  τόπου µό-
νιµης διαµονής τους (όπως  αυτή προκύπτει  από  την αίτηση – υπεύθυνη  δήλωση  που  κατέθε-
σαν), ενώ  οι υπηρετούντες ΦΠ-ΦΜ από  τη Μονάδα  τους. 
 
     (2) Υπεύθυνη  δήλωση  του  άρθρου 8 του Ν.1599/86 που  να  δηλώνουν ότι δεν 
διώκονται για κάποια από τις αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5α (6) της 
παρούσας. Εάν από τον  έλεγχο  διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις για την κατάτα-
ξή τους ως ΕΠ.ΟΠ., αυτή ακυρώνεται και αποβάλλονται, υπέχοντας και τις νόµιµες  συνέπειες για 
ψευδή  δήλωση  ενώπιον  ∆ηµόσιας  Αρχής. 
 
   β. Ο  έλεγχος τυχόν  καταδίκης,  των υποψηφίων,  για  κάποια  από  τις  αξιόποινες  
πράξεις  που  αναφέρονται  στην    παράγραφο 5α (6) της παρούσας  πραγµατοποιείται αυτεπάγ-
γελτα από  την   ∆ΣΛ/ΓΕΣ   και το  Κέντρο Κατάταξης,   µέσω  της  αρµόδιας  Υπηρεσίας  Ποινικού  
Μητρώου. Σε  περίπτωση  που από τον  έλεγχο προκύψει  ότι  δεν  πληρούνται  οι  προϋποθέσεις 
για  την  κατάταξή  τους  ως  ΕΠ.ΟΠ.,  δεν  καλούνται  για  κατάταξη  ή  εφόσον  έχουν  καταταγεί  
 
 
 
 
 
 
 



 B-4
αποβάλλονται, υπέχοντας  και  τις  νόµιµες  συνέπειες  για ψευδή  δήλωση  ενώπιον  
∆ηµόσιας  Αρχής.   
 
 
 
 
 
 

         
     Ακριβές Αντίγραφο  
 
 
 
Τχης (Σ) Ευάγγελος Μιχαλόπουλος       
          Τµχης 2ου Τµ. /∆ΣΛ 
           

   Υπτγος Αλκιβιάδης Λαµνάτος            
∆ΒΚ/ΓΕΣ 
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ΑΙΤΗΣΗ–ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ (1) 
ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠ.ΟΠ. ΣΤΟ ΣΞ 
ΠΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 

                                                  Ε∆ΥΕΘΑ 45 /2009/ΓΕΣ/∆ΣΛ/2ο 
                                                       Άρθρο 8 Ν. 1599/1986 

 
 

ΠΡΟΣ: ΓΕΣ/Επιτροπή Ελέγχου ∆ικαιολογητικών 

(Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:    ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ:  

ΦΥΛΟ(2): Άνδρας:                   Γυναίκα:     

ΤΟΠΟΣ/ΝΟΜΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:  

∆ΗΜΟΣ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ /ΝΟΜΟΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ(3): 

∆ΗΜΟΣ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ /ΝΟΜΟΣ ∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ (4): 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ: Οδός: …………………………………. αριθµός: …………. 

∆ήµος/Κοινότητα: …………………………… Νοµός: …………………….. Τ.Κ.: …………………… 

Αστυν. Τµήµα τόπου διαµονής: ……………………… Τηλέφωνα(5): ……………………………….. 

……………………………-………………………………………-…………………………………. 

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΡ. ∆ΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: 

ΣΑ(3):                /               /                        

ΚΛΑ∆ΟΣ – ΟΠΛΟ ή ΣΩΜΑ –ΒΑΘΜΟΣ (3), (6): 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (3), (7):       /        / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗΣ(7), (8):      /      / 

ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ(9): ΝΟΜΟΣ Ε∆ΡΑΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ(10):  
ΑΠΟΝΕΜΗΘΕΙΣΕΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΜΟΥ     ΥΠΟ-
ΧΡΕΩΣΗΣ(3), (11):  

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………... 
ΥΠΗΡΕΤΗΣΑ ΣΤΙΣ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΩΣ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΤΗΣ ή Υ/Β ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ(2), (3):  
  ΝΑΙ                   ΟΧΙ    
            
ΥΠΗΡΕΤΗΣΑ Ή ΥΠΗΡΕΤΩ ΩΣ ΟΒΑ(2) (3):   NAI               OXI        

ΥΠΟΒΙΒΑΣΤΗΚΑ Ή ΕΞΕΠΕΣΑ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΜΟΥ(2), (3): ΝΑΙ                ΟΧΙ     

 
ΚΑ 
 
 
(Συµπληρώνεται από τη ∆ΕΠ/ΓΕΣ)
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1. Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις δια-

τάξεις της παρ.6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 

     α. ∆εν καταδικάσθηκα αµετάκλητα για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή για 
κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, 
ψευδορκία, ψευδή ανωµοτί κατάθεση, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, ψευδή 
καταµήνυση, συκοφαντική δυσφήµιση, παράβαση καθήκοντος, ανυποταξία, λιποταξία, καθώς και 
για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενε-
τήσιας ζωής ή της νοµοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεµπορίας, όπλων, πυροµαχικών και τυχερών 
παιχνιδιών. 
      β. ∆εν έχω παραπεµφθεί αµετάκλητα για κακούργηµα ή οποιοδήποτε πληµµέληµα 
της προηγούµενης υποπαραγράφου, έστω και αν το αδίκηµα έχει παραγραφεί. 

γ. ∆εν έχω στερηθεί τα πολιτικά µου δικαιώµατα µε αµετάκλητη απόφαση. 
δ.      Έχω ανάστηµα(15) …………………………….. 
ε. Τελώ ή τέλεσα κατά το παρελθόν σε αναβολή κατάταξης για λόγους υγείας από 

Υγειονοµική Επιτροπή των Ενόπλων ∆υνάµεων(2):  NAI        OXI    
 στ. Είχα κριθεί κατά το παρελθόν ικανός σωµατικής κατηγορίας Ι/2 ή Ι/3 ή Ι/4 ή Ι/5 

από Υγειονοµική Επιτροπή των Ενόπλων ∆υνάµεων(2):   NAI         ως Ι/       (14)  OXI           
ζ. Μου επιβλήθηκε κατά τη διάρκεια εκπλήρωσης των στρατιωτικών µου υποχρεώ-

σεων συνολικά πειθαρχική ποινή φυλάκισης που επηρέασε ή πρόκειται να επηρεάσει  την ηµερο-
µηνία οριστικής απόλυσής µου(2): NAI             OXI            

η. Συγκατατίθεµαι στην επεξεργασία των δεδοµένων  της παραγράφου 1ε,στ και ζ, 
της παρούσας (εφόσον υπάρχουν), από τις αρµόδιες Επιτροπές Απαλλαγών και Επιτροπές Ψυχο-
τεχνικών  Εξετάσεων.  

θ. Συγκατατίθεµαι να υποβληθώ σε έλεγχο για χρήση παράνοµων   εξαρτησιογόνων 
ουσιών, µετά την κατάταξή µου ως ΕΠ.ΟΠ από τα υγειονοµικά όργανα.  

ι. Με δική µου ευθύνη πρέπει να ενηµερωθώ: 
            (1) Από 6 µέχρι 10 Ιουλίου 2009, για το πρόγραµµα διεξαγωγής της συνέ-
ντευξης και από 24 µέχρι 28 Αυγούστου 2009 για το πρόγραµµα διεξαγωγής των υπόλοιπων δι-
αδικασιών επιλογής (υγειονοµικών – ψυχοτεχνικών εξετάσεων και αθλητικών δοκιµασιών). 

 (2) Από 2 Νοεµβρίου 2009 για τον πίνακα καλουµένων για κατάταξη, µε 
τον τρόπο που καθορίζεται στην παράγραφο 15β της υπ’ αριθ. 45/2009 Ε∆ΥΕ-
ΘΑ/ΓΕΣ/∆ΣΛ/2ο, ώστε - εφόσον δεν υπηρετώ - να µεριµνήσω έγκαιρα να απευθυνθώ στο ΣΓ 
του τόπου διαµονής µου, για να παραλάβω Σηµείωµα Κατάταξης και να  καταταγώ  την 18 
Νοεµβρίου 2009. 

ια. Να έχω οπωσδήποτε µαζί µου και να επιδεικνύω στα όργανα και στις επιτροπές 
υλοποίησης των διαδικασιών επιλογής (συνέντευξης- υγειονοµικών και ψυχοτεχνικών εξετάσεων - 
αθλητικών δοκιµασιών): 

(1) Το δελτίο της αστυνοµικής ή στρατιωτικής µου ταυτότητας ή βεβαίωση α-
στυνοµικής αρχής µε επικολληµένη φωτογραφία µου, στην οποία να αναγράφεται ότι έχω καταθέ-
σει δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας. 

            (2) Το αντίγραφο της αίτησης συµµετοχής µου στο διαγωνισµό υποψηφίων 
ΕΠ.ΟΠ. (θεωρηµένο για το γνήσιο της υπογραφής από αρµόδια αρχή). 

 
2. Επιθυµώ να επιλεγώ, στην παρακάτω  ειδικότητα(12):   
Ο-Σ ΑΚ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

   
 

 
 3. Εφόσον δεν επιλεγώ στην παραπάνω ειδικότητα επιθυµώ, µε βάση το σύνολο των µο-
ρίων που συγκεντρώνω, να επιλεγώ σε οποιαδήποτε άλλη από τις προκηρυχθείσες ειδικότητες, 
εφόσον διαθέτω τα απαιτούµενα γι’ αυτήν προσόντα. 
 

4. Για τη συµµετοχή µου στο διαγωνισµό υποβάλλω, µαζί µε την παρούσα, τα παρακάτω 
δικαιολογητικά:  

 α. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων του δελτίου αστυνοµικής 
(για τους ιδιώτες) ή στρατιωτικής ταυτότητας (για τους υπηρετούντες)(2):       
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β. Αντίγραφο    ή    επικυρωµένο φωτοαντίγραφο   αποδεικτικού  γραµµατι-

κών  γνώσεων (2):  
Απόφοιτος Γυµνασίου:        Απόφοιτος Α΄ Κύκλου ΤΕΕ:          Απόφοιτος Β’ Κύκλου ΤΕΕ:      Από-
φοιτος ΕΠΑ.Λ:        Απόφοιτος ΕΠΑ.Σ :      Απόφοιτος Λυκείου:       Απόφοιτος ΙΕΚ:      Σπουδαστής 
ΙΕΚ:      Απόφοιτος ΤΕΙ-ΑΕΙ:          Σπουδαστής ΑΕΙ-ΤΕΙ:                                           Άλλο: 
……………………………..        

 γ. Αποδεικτικά προϋπηρεσίας, υποβάλλονται µόνο όταν αυτά αντιστοιχούν σε 
δηλωθείσα ειδικότητα   ΕΠ.ΟΠ. και εφόσον η προϋπηρεσία αποδεικνύεται από(2): 

(1) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα         και  
(2) Βεβαίωση εργοδότη        
(3) Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου (µόνο για τους υποψήφιους που υπηρε-

τούν τη θητεία τους)         
 δ. Βεβαίωση, κυρωµένη από την Ανώτατη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων(2):  □      
 ε. Πιστοποιητικό Εντοπιότητας Μονίµως ∆ιαµενόντων σε Παραµεθόριες Πε-

ριοχές(2):   □      
          στ. Αντίγραφο ή  επικυρωµένο φωτοαντίγραφο αποδεικτικού γνώσης ξένων 
γλωσσών (2): 
Αγγλική:        Γαλλική:        Γερµανική:       Άλλη: ………….……        …………………        

ζ. Εισήγηση ∆ιοικητή (για επιλογή ως ΕΠ.ΟΠ, οπλίτη που υπηρετεί)(2):      
η. Άλλο: …………………………………………………………………………      
θ. Άλλο: …………………………………………………………………………      

        5. ∆εν έχω υποβάλει άλλη αίτηση για άλλες ειδικότητες  αυτού  του  διαγωνισµού. 
6. Έλαβα γνώση ότι: 

α. Σε περίπτωση που τα αναφερόµενα στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση αποδει-
χθούν ανακριβή ή αναληθή, δεν θα γίνω δεκτός για κατάταξη και εάν έχω καταταγεί θα αποβληθώ, 
υπέχοντας όλες τις νόµιµες συνέπειες.  

β. Τυχόν µη αποδοχή των όρων συµµετοχής στο διαγωνισµό ή άρνηση χορήγησης 
συγκατάθεσης στην επεξεργασία στοιχείων, που περιγράφονται στην Ε∆ΥΕΘΑ   
45/2009/ΓΕΣ/∆ΣΛ/2ο και στην παρούσα αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, επιφέρουν τον αποκλεισµό 
µου από το διαγωνισµό.  

…………, …..   ...…………. 2009 

    (τόπος)   (ηµεροµηνία)      (µήνας) 
 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ (16)  
(από αστυνοµική ή δηµοτική ή 

στρατιωτική ή κοινοτική κλπ αρχή) 
 

 
 

-Ο/Η- 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 

(Υπογραφή) 

 
 
 
 
 



  

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 
 
(1) Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συντάσσεται σε δύο αντίτυπα, θεωρηµένα για το γνήσιο της υπογρα-

φής, εκ των οποίων το ένα αποστέλλεται µε συστηµένη ταχυδροµική επιστολή στην Επιτροπή 
Ελέγχου ∆ικαιολογητικών µαζί µε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και το άλλο τηρείται από τον υ-
ποψήφιο. Συνιστάται στους υποψηφίους να καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους σε πλαστικό φά-
κελο µε έλασµα και διαφανές εµπροσθόφυλλο, µε τη σειρά που αναγράφονται στην παράγραφο 
4 της υπεύθυνης δήλωσης και µε κατεύθυνση από πάνω προς κάτω (π.χ. αίτηση-υπεύθυνη δή-
λωση υποψηφίου, επικυρωµένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ή στρατιωτικής ταυτότητας, αντί-
γραφο ή επικυρωµένο φωτοαντίγραφο  αποδεικτικού γραµµατικών γνώσεων κλπ). 

(2) Συµπληρώνεται µε την ένδειξη Χ µέσα στο τετραγωνίδιο επιλογής. 
(3) Συµπληρώνεται µόνο από τους άνδρες υποψήφιους. 
(4) Συµπληρώνεται µόνο από τις  γυναίκες υποψήφιους. 
(5) Αναγράφονται και κινητά τηλέφωνα, εφόσον υπάρχουν. 
(6) πχ. ΣΞ ή ΠΝ ή ΠΑ/ΠΖ ή ΠΒ ή ΤΘ κλπ./ΣΤΡΤΗΣ ή ∆ΝΕΑΣ ή ΛΧΙΑΣ κλπ. 

  (7) Συµπληρώνεται µε έξι ψηφία (π.χ. 12/02/09 για υποψήφιο που κατατάχθηκε την 12η Φεβρουαρίου 
2009).  

(8) ∆εν συµπληρώνεται εφόσον ο υποψήφιος υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία. 
(9) Συµπληρώνεται υποχρεωτικά µόνο εφόσον ο υποψήφιος υπηρετεί τη στρατιωτική του  θητεία. 

 (10) Αναγράφεται ο νοµός στον οποίο εδρεύει η Μονάδα που υπηρετεί ο  υποψήφιος (µόνο εφόσον υπηρε-
τεί). 

(11) π.χ Ο∆ΗΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 
(12) ∆ηλώνεται  υποχρεωτικά  µία  ειδικότητα, ως εξής: Αναγράφεται ο κωδικός αριθµός της ειδικότητας 

και η περιγραφή αυτής, όπως αναφέρονται στο Παράρτηµα «Α» της Ε∆ΥΕΘΑ προκήρυξης του διαγω-
νισµού (πχ. Ε∆- 9068 - ∆ιαβιβαστής). Σε  περίπτωση  που  ο  υποψήφιος  δεν  δηλώσει ειδικότητα, 
προβλεπόµενη από την Ε∆ΥΕΘΑ  45/2009,  ή  δηλώσει  περισσότερες  από  µία  ή  υποβάλλει  δύο   ή  
περισσότερες αιτήσεις µε διαφορετικές ειδικότητες,  θα  αποκλείεται  από τις  παραπέρα  επιλογικές   
διαδικασίες.        

(13)Συµπληρώνεται από τις Επιτροπές Συνέντευξης, Υγειονοµικών Εξετάσεων, Ψυχοτεχνικών Εξε-
τάσεων και  Αθλητικών ∆οκιµασιών, µε την ολοκλήρωση της συνέντευξης - εξέτασης – δοκιµασίας, 
στο αντίγραφο της αίτησης-υπεύθυνης  δήλωσης, που θα επιδεικνύει ο υποψήφιος. 

(14) Τίθεται ο αριθµός της σωµατικής ικανότητας Ι/2 ή 3 ή 4 ή 5. 
(15)   Αναγράφεται υποχρεωτικά το ανάστηµα  σε µέτρα και εκατοστά του µέτρου π,χ 1,70 µ.     
(16)   Η αίτηση να είναι θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής διαφορετικά τα δικαιολογητικά δε     
         θα γίνουν   δεκτά. 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ(13) 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΛΟΓΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΣΦΡΑΓΙ∆Α 

Συνέντευξης 
 
 
 

 

Υγειονοµικών Εξετάσεων 

 
 
 

 
 
 
 
(Ο οµαδάρχης του συνεργείου 
υποδοχής) 

Απαλλαγών (ΕΑ)  
 
 
 

 

Ψυχοτεχνικών Εξετάσεων 
 
 
 

 

Αθλητικών ∆οκιµασιών 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΗ 
ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΠΛΙΤΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΩΣ ΕΠ.ΟΠ. 

 
  
 

Για τον ………………………………………………………………………………..(1) 
του ………………………………………(2) – Σ.Α.:     /           /     - ΕΣΣΟ………. 
Ειδικότητα …………………………..  
Συνταχθείσα από τον ………………………………………………………………..(3) 
∆ιοικητή ………………………………(4). 
 
Α/Α 

 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΝΩΜΗ 

ΝΑΙ – ΟΧΙ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
 

Πειθαρχικός 
Τίµιος 
Ειλικρινής 
Πρόθυµος 
Υγιής 
Αποδοτικός 
Κατάλληλος στην ειδικότητά του 
Έχει ελαττώµατα και ποια 

  

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ : Εισηγούµαι θετικά ή αρνητικά για την κατάταξη του παραπάνω ως Επαγγελµατία 
Οπλίτη (ΕΠ.ΟΠ.). 
 

ΣΤΓ…………..2009 
 

                                                                                  Ο ∆ιοικητής 
                                                                                   Υπογραφή - Σφραγίδα 

 
 
 
 
 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ 
 
(1) Αναγράφεται ο βαθµός, Όπλο ή Σώµα και ονοµατεπώνυµο του υποψηφίου. 
(2) Όνοµα πατέρα. 
(3) Αναγράφεται ο βαθµός, Όπλο ή Σώµα και ονοµατεπώνυµο του τελευταίου    
     ∆ιοικητή ή ∆ντή. 
(4) Αναγράφεται η Μονάδα ή Υπηρεσία.  
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΦΟΝΕΥΘΕΝΤΩΝ Ή ΘΑΝΟΝΤΩΝ (ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Η ΣΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ) 

 ΣΕ ∆ΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
( Ν.1287/82) 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ...................................................... 

Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η 
 
Ο..........................................................................................................................(1) 
    ∆ιευθυντής του ΓΕΣ/∆ΙΜΣΠΡΟ(ή ∆νσης Στρ. Προσωπικού ή ∆ιοικητικού)      

Β ε β α ι ώ ν ω 
 

Ότι ο/η υποψήφιος/α  ΕΠ.ΟΠ       ............……............................................................................         
είναι τέκνο του (2) .......................................................................................... ………… που  κατά τη  
διάρκεια των πολεµικών επιχειρήσεων   …………………………………………….. 
ή  στην ειρήνη φονεύθηκε ή πέθανε κατά την εκτέλεση διατεταγµένης υπηρεσίας πρόδηλα και α-
ναµφισβήτητα ένεκα αυτής. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται ύστερα από αίτησή του/της 
.....................................................……..................................................……………………… 
για (3)...................................................................... 
 
 
                                                                  ..............................................2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο ∆ Η Γ Ι Ε Σ 
(1)   Γράφονται τα στοιχεία ανάλογα µε την περίπτωση του ∆ιευθυντού του Στρατιωτικού    
       Προσωπικού του κάθε Κλάδου. 
(2)   Γράφεται ο Βαθµός και το Όπλο-Σώµα, ΑΜ και το Ονοµατεπώνυµο του πατέρα. 
(3)   Γράφεται “για την επιλογή του/της  ως ΕΠ.ΟΠ. στο Στρατό Ξηράς”.  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (Α.Σ.Π.Ε.) 

Ο τύπος του αποσπάσµατος βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης καθορίστηκε µε την υπ’ αριθµ. ∆ια/427/23 –2-72 απόφαση του Υπ.Κοιν.Υπηρεσιών 

Αριθ. Βιβλιαρίου ..........................................................τίτλος Οργάνωσης ................................................................................................................τµήµα Α.Σ.Π.Ε. 

Αριθ. Πρωτ.................................                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ)  

Αριθ. Πιστ....................................................      .............................................         .................................................         ισχύει µέχρι...............  

Βεβαιούµε βάσει των στοιχείων του αρχείου µας ότι ο Αύξων Αριθ. Μητρώου µας ....................................... µέλος µας (Σηµ.1)................................................................................................................... (όνοµα).................................................. του 

.............................................κάτοικος .................................................................. οδός ................................................... αριθ. .................................... επάγγελµα ........................................ και η σύζυγος (όνοµα) .................................. το γένος (ονοµατεπώνυµο 

πατέρα της) ................................................................................................................. είναι πολύτεκνοι µε το Νόµο 1910/44 και µε το Νόµο 860/1979  αρίθµ. 1 εδάφ. .............. (Σηµ. 2) και ανήκουν στην Ενορία ............................ του ∆ήµου ή Κοινότητας 

.............................................................................. του Νοµού ................................ και έχουν τα εξής παιδιά. 

∆ηµότης  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 

Αύξ. Αριθ. Επώνυµο Όνοµα Όνοµα πατέρα ∆ήµου ή 
Κοινότητας Νοµού Αριθ. 

Μητρ 
Έτος 

γεννήσ. 

Έγγαµος  
Άγαµος 

χήρος, χήρα 
διαζευγµένος  
διαζευγµένη 

Είναι ανί-
κανος για 
εργασία ή 
ανάπηρος  
Ναί ή Όχι 

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 
Χορηγείται για κάθε νόµιµη χρήση.     ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

                                          ( Τ.Σ. )                                                                                                 Ο Πρόεδρος                                                                          Ο Γεν. Γραµµατέας 
 
 
 

ΣΗΜ. 1. Επώνυµο του πατέρα εάν ζει η χήρα του τάδε.    ΣΗΜ. 2. Αν ζουν και  οι δύο γονείς ικανοί για εργασία και µε 4 τουλάχιστον παιδιά γράφουµε  . Αν ζει µόνο ο πατέρας ή η µητέρα είναι τελείως ανίκανη για κάθε εργασία έχει τουλάχιστον 3 παιδιά γράφουµε 
7. Αν η µητέρα είναι χήρα ή συντηρεί 3 τουλάχιστον παιδιά έστω και εξώγαµα γράφουµε 4. Αν ο πατέρας είναι τελείως ανίκανος για κάθε εγασία ή ανάπηρος πολέµου µε αναπηρία τουλάχιστον 70% και δεν εργάζεται, έχει δε  3 τουλάχιστον παιδιά γράφουµε 5. Αν 
πρόκειται για τελείως ορφανά 3 τουλάχιστον παιδιά γράφουµε 6. 

                              Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ    
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το πιστοποιητικό να έχει εκδοθεί η επικυρωθεί από τον ΑΣΠΕ (πλατεία Ελευθερίας 22 Αθήνα 105 53)

 
 

(σφραγίδα) 

 
 

Σφραγίδα  
Ανώτατης 

Συνοµοσπονδίας 
Πολυτέκνων 

Υ
Π
Ο
∆Ε

ΙΓΜ
Α
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                  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΠΗΡΟΥ Ή ΘΥΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΥ  
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ    
∆ΕΠΑΘΑ 
ΓΡΑΦ. ΑΝΑΠΗΡΩΝ  ΘΥΜ. ΠΟΛΕΜΟΥ 
 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
 
Βεβαιώνουµε ότι ο ....................................................................................................... 
είναι ανάπηρος ή θύµα  (1) 
………………………………………………………………………………… 
Αριθ. Βιβλιαρίου Συντάξεων…..........................................και   υπάγεται στις διατάξεις του 
 Ν………………………. 
Η βεβαίωση αυτή χορηγείται ύστερα από αίτησή του/της 
.....................................................……..................................................……………………… 
για (2)...................................................................... 
      
 
 
 
                                                                                     Αθήνα…………..…………..2009 
                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                Το Γραφ. Αναπ. Θυµ. Πολέµου 
       Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ∆ΕΠΑΘΑ 
                                                                                                                      
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο ∆ Η Γ Ι Ε Σ 
(1) Γράφεται εάν είναι ανάπηρος “ειρηνικής περιόδου” ή “πολεµικών επιχειρήσεων” . 
(2) Γράφεται “για την επιλογή του/της  ως ΕΠ.ΟΠ. στο Στρατό Ξηράς”.  
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                   ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ 
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ                      ΜΗΝΑΣ-ΕΤΟΣ                   ΣΤΡΑΤ/ΚΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ                      ΠΛΗΡΩΤΕΟ 
 
ΣΥΝΤ                          ΕΟΒΣ               ΕΟΒΠ                                ∆ΙΟΡΘ. 
ΑΤΑ                            ΑΝΑ∆                ΑΝΙΚ                                 ΠΑΡΑΠ 
ΦΥΜΑ                                                  ∆ΩΡΟ                               ΣΥΝΟΛΟ 
 
ΦΟΡΟΣ                       ΧΑΡΤ.              ΠΕΡΙΘ.                              ΑΛΗΛ. 
ΤΑΑΘΠ                        ΓΣΑΘΠ.           ΠΣΑΥΟ                              ΠΟΠΣ. 
ΤΠ & ∆                         ΜΤΠΥ             ΟΣΕ/ΑΟΑ                           Τ. Τ 
∆ΙΑΤΡ                          ΚΑΤΑΣ.           ΕΠΙΣΤ.                                Π 2084 
ΙΚΑ                              ΤΥ∆ΚΥ       
   
 
ΣΥΝΤ/ΧΟΣ   ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                                                   ΣΥΝΟΛΟ 
 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ       -   ΤΚ                  ΠΟΛΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑ......................... 
∆ΗΜΟΣ............................... 
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟΜΗΤΡΩΩΝ - ∆ΗΜ/ΓΙΩΝ                                                          ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
                
                                                                                       Ο ∆ήµαρχος...................... 
                                                                                                      πιστοποιεί ότι: 
Αριθµ. Πρωτ/Ηµεροµηνία ....................... 
                                       
                  Τα παρακάτω άτοµα είναι γραµµένα στο ∆ηµοτολόγιο του ∆ήµου µας µε τα ανα-
φερόµενα στον καθένα στοιχεία 
 
          Ο ΣΥΖΥΓΟΣ         Η ΣΥΖΥΓΟΣ 
Επώνυµο.....................................….. 
Κύριο όνοµα...............................…… 
Όνοµα πατρός................................... 
Όνοµα µητρός............................….... 
Το γένος...........….............................. 
Έτος γεννήσεως..…........................... 
Τόπος γεννήσως................................ 
Αριθµ.Μ. Αρρένων.........................…. 
Αριθµ.∆ηµοτολογίου......................... 
Τρόπος κτήσεως Ελλ. Iθαγ....…......... 
Θρήσκευµα....................................... 

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

................................................................... 

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
  
                                               ΠΑΙ∆ΙΑ   
Αριθµ. ∆ηµ. 
Σειράς 

Κύριο 
όνοµα 

Ηµεροµηνία 
Γεννήσεως 

Τόπος 
γεννήσεως 

Αριθµ. 
Μ.Αρέν. 

Τρόπος 
κτήσεως 
Ελ.Ιθαγ. 

Λοιπά 
στοι-
χεία      
 

       
       
...................
...................
...................
........... 

................

................

................

................

.... 

......................

......................

......................

.. 

..................

..................

..................

............ 

...............

...............

...............

....... 

...............

...............

...............

...... 

............

............

............

...... 

Το πιστοποιητικό αυτό δίνεται ύστερα από αίτηση για να χρησιµεύσει 
στην........................................................................................................................... 
           Ο Προϊστάµενος                                                    Ο Προϊστάµενος 
Γραφείου Μητρώων ∆ηµ/γίων                                      ∆ιοικητικού Τµήµατος 
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ  Ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΓΕΕΘΑ / ΥΠΕΠΑΘΑ 

 
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΓΕΝ. ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑΣ 
ΥΠΕΠΑΘΑ 
Γραφ. Αναπήρων Θυµ. Πολέµου 
 
                                                  
                                                  ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
 
             Βεβαιώνουµε  ότι ο............................................................................... 
του..................................................................... είναι  Ανάπηρος  Πολέµου   ή 
Εθνικής Αντίστασης..................................................υπ΄ αριθµ. Βιβλιαρίου 
Συντάξεων....................................................και µε αναπηρία........................... 
.................................................................... 
 
Η παρούσα χορηγείται για να του χρησιµεύσει................................................. 
 
 
 
              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                              Αθήνα, ......................2009 
    Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ                             Το Γραφ. Αναπ. Θυµ. Πολέµου 
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           ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΘΥΜΑΤΟΣ  - ΑΝΑΠΗΡΟΥ  ΑΓΩΝΙΣΤΗ  
                                                   ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Νοµαρχία.........................……………. 
∆ήµος ή Κοινότητα............................. 
 
                    
                                                 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
 
Ο  ∆ήµαρχος ή Πρόεδρος της Κοινότητας.................................................................... 
 
                                                     Πιστοποιώ 
 
ότι ο/η (1)….....................................................................................................….......… 
του (2)............................................και της (2)        ...........................................      είναι 
γραµµένος/η στα Μητρώα Αρρένων/∆ηµοτολόγια του ∆ήµου ή Κοινότητάς µας µε αύξοντα 
αριθµό ........................... και είναι τέκνο του αναπήρου ή θύµατος Αγωνιστή Εθνικής Αντί-
στασης (3).......................................................……………….   Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδε-
ται ύστερα από αίτησή του/της, για (4) ………………………....…………. 
................................................................................. 
                    
                                                                                             ..........................2009 
 
                                                                                                            Ο  
                                                                                                      ∆ήµαρχος  
                                                                                       ή Πρόεδρος της Κοινότητας  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο ∆ Η Γ Ι Ε Σ 

 
(1)  Αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο του υποψηφίου 
(2)  Αναγράφεται το όνοµα του πατέρα και της µητέρας 
(3)  Αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο πατέρα ή αδελφού 
(4)  Αναγράφεται για την επιλογή του/της ως ΕΠ.ΟΠ. στο Στρατό Ξηράς   
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         ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΩΣ ∆ΙΑΜΕΝΟΝΤΩΝ ΣΕ 
                                       ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑ.......................... 
∆ΗΜΟΣ Ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ.................................... 
 
                                                ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
 
Ο ∆ήµαρχος ή Πρόεδρος της Κοινότητας   .......................................................……… 

Π ι σ τ ο π ο ι ώ 
ότι ο/η ................................................................................................................……… 
του .....................................................................και της..............................………είναι 
γραµµένος/η  στα Μητρώα Αρρένων/∆ηµοτολόγια του ∆ήµου ή Κοινότητάς µας µε αύξοντα 
αριθµό........................................και  έτος  γέννησης ............................……….. 
Γεννήθηκε (1).........................................και από (2)............................…………(ή από  
τότε)  τόσο  ο/η  ίδιος/α  όσο  και οι γονείς  του/της   έχουν   εγκατασταθεί µόνιµα  στο   ∆ήµο  
ή Κοινότητα.........................................................(3)...........................………….. 
Επαρχίας..............................................Νοµού................................................... 
 
                                                                                     Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                                          (ή Πρόεδρος της Κοινότητας)  
 
 
 
 
 
                                                                     Βεβαιώνεται  ότι  ο  τόπος  γέννησης,  εγ- 
                                                                     γραφής  του  στα  Μητρώα  Αρρένων/δη-      
                                                                     µοτολόγια   και  εγκατάστασης  του  ίδιου  
                                                                     και των γονέων του πιο πάνω (4) βρίσκε- 
                                                                     ται σε παραµεθόρια περιοχή που ορίζεται 
                                                                     στο  Παράρτηµα  «Β»  της  Ε∆ΥΕΘΑ 45 / 
                                                                     2009 ΓΕΣ/∆ΣΛ/2ο 
                                                                          
                                                                         ................................................2009 
                                                                    Ο ∆ιευθυντής Νοµαρχίας 
 
Ο ∆ Η Γ Ι Ε Σ 
 
(1)  Αναγράφεται ο ∆ήµος ή Κοινότητα που γεννήθηκε 
(2)  Αναγράφεται η ηµεροµηνία έναρξης εγκατάστασης 
(3) Αναγράφεται ο τόπος µόνιµης εγκατάστασης 
(4) Αν µόνο ο ένας ή δύο τόποι βρίσκονται σε παραµεθόρια περιοχή διαγράφονται 

 οι   άλλοι. 
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 
(Συνυποβάλλεται µαζί µε βεβαίωση Ασφαλιστικού φορέα) 

 
 
 

……………………………………… 
(Επωνυµία εργοδότη ή εταιρείας) 

Ηµεροµηνία: …………………………… 

 
 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
 

Ο/Η (ονοµατεπώνυµο εργοδότη) ……………………………………………………..    βεβαιώνω 
ότι ο/η (ονοµατεπώνυµο υποψηφίου) ……………………………………… απασχολήθηκε ως 
…………………………………….. από ……….. µέχρι …..…….. στην εταιρεία (ή άλλο) 
………………………… Σύνολο προϋπηρεσίας: ….………….. 
Η ανωτέρω προϋπηρεσία προκύπτει από τις συµβάσεις υπ’ αριθµ. ..………………. και 
…………………….………….που έχουν συναφθεί µεταξύ του (ονοµατεπώνυµο υποψηφί-
ου)………………………………………… και τ… (ονοµατεπώνυµο εργοδότη ή εταιρείας) 
………………………………………………. 
 
 Η παρούσα χορηγείται προκειµένου να χρησιµοποιηθεί για την προσµέτρηση  µορίων σε 
διαγωνισµό πρόσληψης Επαγγελµατιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) στο Στρατό  Ξηράς.  
 
 
 Ο 

ΒΕΒΑΙΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
           
          ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
          ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 
          ∆ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ/2ο  
                   23   Μαρ  2009 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ    
Υπ’ αριθµ. 45/2009 Ε∆ΥΕΘΑ 
                                          

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 

Οι υποψήφιοι Επαγγελµατίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) για τους κλάδους των Ενόπλων ∆υ-
νάµεων πρέπει να έχουν τα προσόντα του άρθρου 2 του Ν. 2936/2001 και, για την πλήρωση 
θέσεων, επιλέγονται µε τα εξής κριτήρια: 

 
  α. Βαθµολογία αποδεικτικού σπουδών – πτυχίου:  
   (1)  Πτυχίο ΑΕΙ: 450 µονάδες. 

 (2) Πτυχίο ΤΕΙ: 450 µονάδες. 
(3) Σπουδαστές ΑΕΙ – ΤΕΙ περατώσαντες τουλάχιστον το πρώτο (1ο) έτος: 350 

µονάδες.  
    (4) Απόφοιτοι ΙΕΚ (ή ισοτίµων σχολών εξωτερικού) δηµοσίων ή ιδιωτικών ανα-
γνωρισµένων από την αρµόδια κρατική υπηρεσία: 300 µονάδες. 
              (5)   Σπουδαστές ΙΕΚ (ή ισοτίµων σχολών εξωτερικού) δηµοσίων ή ιδιωτικών α-
ναγνωρισµένων από την αρµόδια κρατική υπηρεσία, περατώσαντες τουλάχιστον το πρώτο 
(1ο )  έτος: 250 µονάδες. 
   (6) Απόφοιτοι ΤΕΕ Β΄ Κύκλου (ή ισοτίµων σχολών εσωτερικού- εξωτερικού): 
210 µονάδες. 
   (7) Απόφοιτοι Λυκείου παντός τύπου (ή ισοτίµων σχολών εσωτερικού - εξωτερι-
κού): Bαθµός αποφοίτησης Χ συντελεστή 10,5 (µε στρογγυλοποίηση στον αµέσως προη-
γούµενο ή επόµενο ακέραιο, όταν το δεκαδικό ψηφίο είναι µικρότερο του 5 ή µεγαλύτερο και 
ίσο αντίστοιχα). 
   (8) Απόφοιτοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου (ή ισοτίµων σχολών εσωτερικού- εξωτερικού): 
100 µονάδες. 
   (9) Απόφοιτοι Β΄ τάξης Λυκείου παντός τύπου (ή ισοτίµων σχολών εσωτερι-
κού-εξωτερικού): 100 µονάδες. 
   (10) Απόφοιτοι Α΄ τάξης  Λυκείου παντός τύπου (ή ισοτίµων σχολών εσωτερι-
κού-εξωτερικού) :95 µονάδες. 
            (11) Απόφοιτοι Γυµνασίου (ή ισοτίµων σχολών εσωτερικού - εξωτερικού) : Βαθ-
µός αποφοίτησης Χ συντελεστή 4,5 (µε στρογγυλοποίηση στον  αµέσως προηγούµενο ή ε-
πόµενο ακέραιο, όταν το δεκαδικό ψηφίο είναι µικρότερο του 5 ή µεγαλύτερο και ίσο αντί-
στοιχα). 

 
           β. Χρόνος προϋπηρεσίας στην ειδικότητα, αποδεικνυόµενος µε επικυρωµένο αντί-
γραφο του ασφαλιστικού φορέα και βεβαίωση του εργοδότη (υπολογίζεται ως προϋπηρεσία 
και η θητεία στις Ένοπλες ∆υνάµεις µόνο στην ίδια ή αντίστοιχη ειδικότητα άλλου κλάδου των 
Ενόπλων ∆υνάµεων):  
             (1) Προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) µηνών : 50 µονάδες. 
                (2) Προϋπηρεσία πάνω από τρεις (3) µήνες και µέχρι έξι (6) µήνες : 100 µονά-
δες. 
 
         (3) Προϋπηρεσία πάνω από έξι (6) µήνες και µέχρι εννέα (9) µήνες: 150 µονά-
δες. 
    (4) Προϋπηρεσία πάνω από εννέα (9) µήνες και µέχρι δώδεκα (12) µήνες : 200 
µονάδες. 
    (5) Προϋπηρεσία άνω των δώδεκα (12) µηνών : 250 µονάδες. 
 
   γ. Κάτοχοι Μεταλλίου Εξόχου Πράξεως (Βαθµολογία  200 µονάδες Χ συντελεστή 1 
= 200 µονάδες). 
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   δ. Γνώση ξένων  γλωσσών:  
    (1) Γνώση κάθε ξένης γλώσσας σε επίπεδο LOWER ή αντίστοιχο: 80 µονάδες. 
    (2) Γνώση  κάθε ξένης γλώσσας σε επίπεδο PROFICIENCY ή αντίστοιχο: 160 
µονάδες 
    (3) Σε περίπτωση που για κάποια ξένη γλώσσα έχουν αποκτηθεί πτυχία 
LOWER και PROFICIENCY ή αντιστοίχων, µοριοδοτείται µόνο το πτυχίο επιπέδου PROFI-
CIENCY ή αντίστοιχο . 
 
   ε. Από τις κατηγορίες που προβλέπονται στο Ν∆ 582/1970 (ΦΕΚ 136 Α΄), όπως 
τροποποιήθηκε µε το Ν. 1287/1982 (ΦΕΚ 128 Α΄) τα παιδιά στρατιωτικών των τριών Κλάδων 
των Ενόπλων ∆υνάµεων που φονεύθηκαν ή πέθαναν (στον πόλεµο ή στην ειρήνη) κατά την 
εκτέλεση διατεταγµένης υπηρεσίας και ένεκα ταύτης, παιδιά πολυτέκνων, παιδιά ή αδέλφια 
αναπήρων ή θυµάτων στρατιωτικών (Στρατού – Ναυτικού – Αεροπορίας) ειρηνικής περιόδου 
ή αναπήρων πολέµου, παιδιά ή αδέλφια θυµάτων Εθνικής Αντίστασης και επιπλέον από τις 
κατηγορίες που προβλέπονται στο άρθρο 17 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (φ. 28) τα παιδιά πο-
λεµιστών ζώνης των πρόσω τουλάχιστον επί τετράµηνο (Βαθµολογία 100 µονάδες Χ συντε-
λεστή 1 = 100 µονάδες). 
 
   στ. Υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) στις 
Ένοπλες ∆υνάµεις (Βαθµολογία 100 µονάδες Χ συντελεστή 1 = 100 µονάδες).  
 
   ζ. Υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες στις Ειδικές ∆υνάµεις µε οποιαδήποτε ειδικότη-
τα, εφόσον οι υποψήφιοι πρόκειται να καταταγούν στην ίδια ή σε αντίστοιχη ειδικότητα άλλου 
κλάδου των Ενόπλων ∆υνάµεων (Βαθµολογία 100 µονάδες Χ συντελεστή 1 = 100 µονάδες). 
 
   η. Εντοπιότητα µονίµως διαµενόντων σε παραµεθόριες περιοχές (διαµονή στην εν 
λόγω περιοχή τουλάχιστον τα τελευταία πέντε (5) έτη αποδεικνυόµενη µε βεβαίωση της οι-
κείας δηµοτικής ή κοινοτικής αρχής (Βαθµολογία 1 µονάδα Χ συντελεστή 50 = 50 µονάδες). 
 
   θ. Κατοχή πτυχίου προγραµµατιστή Η/Υ: 
    (1) Σχολής ΑΕΙ : 40 µονάδες 
    (2) Σχολής ΤΕΙ : 40 µονάδες 
    (3) ΙΕΚ (ή ισοτίµων σχολών εξωτερικού) : 25 µονάδες  
    (4) ΤΕΕ (ή ισοτίµων σχολών εσωτερικού-εξωτερικού) : 20 µονάδες.  
 
 
          ι. Υπηρετήσαντες στις Ένοπλες ∆υνάµεις µε ειδικότητα Αλεξιπτωτιστή ή Υποβρύχι-
ου Καταστροφέα, εφόσον οι υποψήφιοι πρόκειται να καταταγούν σε αντίστοιχη ειδικότητα 
(Βαθµολογία 20 µονάδες Χ συντελεστή 1 = 20 µονάδες). 
 
       ια.   ΄Οσοι  υπηρέτησαν ή υπηρετούν στις ΄Ενοπλες ∆υνάµεις: 
               Σύνολο µηνών θητείας γενικά (µε στρογγυλοποίηση στον αµέσως προηγούµενο ή 
επόµενο ακέραιο, όταν οι ηµέρες θητείας είναι λιγότερες των δεκαπέντε ή περισσότερες και 
ίσες αντίστοιχα) Χ συντελεστή 5. 
 
    ιβ.    Βαθµολογία  συνέντευξης  µέχρι  200  µονάδες. 
 
 

         
     Ακριβές Αντίγραφο  
 
 
 
Τχης (Σ) Ευάγγελος Μιχαλόπουλος       
          Τµχης 2ου Τµ. /∆ΣΛ 
           

  Υπτγος Αλκιβιάδης Λαµνάτος            
∆ΒΚ/ΓΕΣ 



 

 

 
 
                                          ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
          ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 
          ∆ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ/2ο  
          23   Μαρ  2009  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «∆» ΣΤΗΝ 
Υπ’  αριθ.  45   /2009 Ε∆ΥΕΘΑ 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ  ΑΤΕΛΕΙΩΝ 

ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΠΟΠ 
(Ο ΠΛΗΡΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ   ΣΤΟ Π∆ 133/2002) 

 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ:   Μεγάλη ιδιοσυστασιακή αδυναµία (καχεκτική κατάσταση), ρευµατο-
ειδής πυρετός, ρευµατοειδής αρθρίτις, χρόνιες αρθρίτιδες, νοσήµατα κολλαγόνου, παθήσεις 
των ενδοκρινικών αδένων, ενεργός φυµατίωση οποιουδήποτε οργάνου και υπολείµµατα φυ-
µατιώσεως µετά τη θεραπεία, αγκύλωση ή δυσκαµψία αρθρώσεων, παλιά κατάγµατα που 
φέρνουν υλικό οστεοσυνθέσεως, παλιά κατάγµατα µε ατελή πώρωση, ουλές εκτεταµένες δυ-
σµορφίες που δυσκολεύουν τις κινήσεις  των άκρων και του κορµού, υπολειµµατικές κατα-
στάσεις εχινοκόκκου κύστεως. 
 
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ:   Όλες οι συστηµατικές παθήσεις του νευρικού συστήµατος, 
υπολείµµατα από παλιές µηνιγγίτιδες και εγκεφαλίτιδες, αγγειακές βλάβες του κεντρικού νευ-
ρικού συστήµατος και υπολείµµατα τραυµατικών βλαβών του εγκεφάλου (εγκεφαλική θλάση, 
διάσειση κλπ) επιληψία, µυϊκές ατροφίες, παραλύσεις ή παρέσεις νεύρων. 
 
ΨΥΧΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ:     Ψυχωσικές διαταραχές, (σχιζοφρενικές, παρανοϊκές µείζονες συ-
ναισθηµατικές διαταραχές κ.α) νοητική καθυστέρηση, βατταρισµός, νευρωσικές διαταραχές, 
διαταραχές προσωπικότητας (παρανοϊκή, σχιζοειδή, υστερική, ναρκισσιστική κλπ). ∆ιαταρα-
χές από χρήση ουσιών (χρήση, κατάχρηση ή εξάρτηση από παράνοµες ουσίες καθώς και 
κατάχρηση ή εξάρτηση από οινόπνευµα). 
 
∆ΕΡΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ:    Ακµή πολύµορφη µε αποστήµατα, αγγειώµατα έστω και περι-
ορισµένα που εντοπίζονται στο πρόσωπο ή µεγάλα αγγειώµατα στον κορµό, γυροειδής α-
λωπεκία, εκζέµατα, οξυτενή κονδυλώµατα, κνίδωση, λεύκη, ψωρίαση, σπίλοι εκτεταµένοι του 
προσώπου ή που από τη θέση τους υπόκεινται πιέσεις ή τριβές, κύστεις και χρόνια εξανθή-
µατα που βρίσκονται στο πρόσωπο που προκαλούν δυσµορφία. 
 
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΚΟΗΣ:   Στενώσεις του ενός ή και των δύο ακουστικών πό-
ρων, χρόνιες ωτίτιδες, ξηρά διάτρηση  του τυµπανικού υµένα, λαβυρινθικός ίλιγγος. 
 
ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ – ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ:   Παραµορφώσεις και δυσµορφίες του προ-
σώπου, παλιά κατάγµατα των γνάθων που εµποδίζουν τη µάσηση, παθήσεις της κροταφο-
γναθικής αρθρώσεως, µεγάλος προγναθισµός, χρόνια ιγµορίτις. 
 
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΡΙΝΟΣ:    Στένωση και των δύο ρινικών κοιλοτήτων  που εµποδίζουν την ανα-
πνοή, διάτρηση του ρινικού διαφράγµατος, χρόνιες ρινίτιδες, αλλεργική ρινίτις. 
 
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΛΑΙΜΟΥ – ΛΑΡΥΓΓΑ:       Ραιβόκρανο, χρόνια  λαρυγγίτις πάρεση  των φωνη-
τικών  χορδών  ετερόπλευρη,  παλιά  τραύµατα του  λάρυγγα  που   προκαλούν αλλοίωση  
στη φωνή. 
 
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΦΑΡΥΓΓΟΣ ΚΑΙ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ:   Τραυµατικές ή παθολογικές στενώσεις, οισο-
φαγίτιδες, εκκολπώµατα. 
 
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ:   Εκτεταµένες ουλές βλεφάρων, πτώση του ενός ή 
και των δύο βλεφάρων, χρόνιος βλεφαρόσπασµος, νυσταγµός ή νυσταγµοειδείς κινήσεις µα-
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τιών, στραβισµός, χρόνιες ιρίτιδες, χοριοειδίτιδες και αµφιβληστοειδίτιδες και τα υπολείµµατα 
αυτών, έλλειψη του φακού, αύξηση της ενδοβολβικής πιέσεως, εξόφθαλµος, χρονία πυώδης 
δακρυκυστίτις, µόνιµη δακρύρροια από απόφραξη των δακρυικών σωληναρίων, εαρινός κα-
τάρρους. 
 
ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ – ΧΕΙΛΕΩΝ:   Λυκόστοµα έστω και µικρό και µετά από επιτυχηµένη 
εγχείρηση, λαγώχειλος έστω και περιορισµένο, απώλεια δοντιών όταν εµποδίζει τη µάσηση, 
οδοντικές ελλείψεις που χρειάζονται οδοντοστοιχίες, βραδυγλωσσία. 
 
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΩΡΑΚΑ:    Συγγενείς ή επίκτητες ανωµαλίες στη διάπλαση του θώρακα, 
που ελαττώνουν τη χωρητικότητα και προκαλούν µείωση της αναπνευστικής λειτουργίας, ξέ-
να σώµατα στο κύτος του θώρακα, υπολείµµατα πλευρίτιδας, χρόνια βρογχίτιδα, βρογχικό 
άσθµα, µείωση της αναπνευστικής λειτουργίας (ζωτική χωρητικότητα κάτω του 80% της τιµής 
που περιµένει κανείς ανάλογα µε την ηλικία, το φύλο και το ύψος). 
     
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΡ∆ΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΩΝ:   Συγγενείς παθήσεις της καρδιάς και των µεγάλων 
αγγείων, επίκτητες βολβιδικές παθήσεις της καρδιάς και των µεγάλων αγγείων, πρόπτωση 
µιτροειδούς, χειρουργηµένες ή επίκτητες παθήσεις της καρδιάς και των µεγάλων αγγείων, 
διχλώχιν αορτική βαλβίδα, µυοκαρδιοπάθειες πρωτοπαθείς ή δευτεροπαθείς οποιοδήποτε 
τύπου, µόνιµος κολποκοιλιακός αποκλεισµός οποιουδήποτε βαθµού, ηµιαποκλεισµός του 
αριστερού σκέλους του δεµατίου ΗΙS σύνδροµο  WOLF PARKINSON WHITE, παροξυντική 
ταχυκαρδία, µόνιµη τέλεια αρρυθµία, σύνδροµο νοσούντος φλεβοκόµβου, επίµονη φλεµβο-
κοµβική βραδυκαρδία εκτός από περιπτώσεις τύπου καρδιάς αθλητού, επίµονες εκτακτοσυ-
στολικές αρρυθµίες, αραιές έκτακτες συστολές, ή έστω και µικρού βαθµού αρτηριακή υπέρ-
ταση χωρίς άλλα παθολογικά ευρήµατα, (ως µικρού βαθµού χαρακτηρίζεται όταν η µέγιστη 
κυµαίνεται (ΜΑΧΙΜΑ) από 160-180 MMHG ή όταν η ελάχιστη ξεπερνάει τα 100  MMHG), αρ-
τηριακή υπόταση (συστολική πίεση µόνιµα µικρότερη από 90 MMHG) περιορισµένοι κιρσοί 
χωρίς λειτουργικές διαταραχές. 
 
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΟΙΛΙΑΣ:    Οι κήλες του προσθίου ή των πλαγίων κοιλιακών τοιχωµάτων ή του 
πυελικού εδάφους, βουβωνοκήλες, έλκη γαστροδωδεδακτυλικά, ιδιοπαθής υπερχολερυθρι-
ναιµία, λίθοι χοληδόχου κύστεως, µετατραυµατική σπληνεκτοµή, µεγαλοσπληνία. 
 
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ:  Βαριές ή µέτριες αναιµίες ακαθόριστης αιτιολογίας, κληρονοµικές 
αιµολυτικές αναιµίες, στίγµα µεσογειακής αναιµίας εφόσον υπάρχει αναιµία µέτριας βαρύτη-
τας, στίγµα δρεπανοκυτταρικής αναιµίας, διαταραχές των αιµοπεταλίων (θροµβοπάθειες). 
 
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΠΟΝ∆ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ:    Αγκυλωτική σπονδυλοαρθρίτις, επίµονη χρονία 
οσφυαλγία, σκολίωση ή λόρδωση ή κύφωση της σπονδυλικής στήλης έστω και σε µικρό 
βαθµό, συµπιεστικό κάταγµα σώµατος έστω και ενός µόνο σπονδύλου που αφορά λιγότερο 
από το 25% του ύψους του, αυχενική πλευρά, σύνδροµο σκαληνών µυών ή πλευροκλειδικό 
σύνδροµο, ραιβόκρανο συγγενές ή επίκτητο, σπονδυλολίσθηση. 
 
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΝΕΦΡΩΝ – ΟΥΡΗΤΗΡΩΝ:    Νεφρεκτοµή από οποιαδήποτε αιτία, µονήρης 
νεφρός συγγενής, χρονία νεφρική ανεπάρκεια, νεφρωτικό σύνδροµο, χρονία νεφρίτις, εστια-
κή σπειραµατονεφρίτις έστω και µε καλή νεφρική λειτουργία, αµιγής νεφρική γλυκοζουρία 
έστω και µε καλή γενική  κατάσταση, λιθίαση των νεφρών ή ουρητήρων.  
    
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΟΥΡΗΘΡΑΣ – ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ:    Στενώµατα ουρήθρας, υποσπαδί-
ας ή επισπαδίας, η παραµονή του όρχεως µέσα στο βουβωνικό σωλήνα όταν ο άλλος είναι 
υγιής µέσα στο σύστοιχο ηµιόσχεο, ή εκτοµή του ενός όρχεως για οποιοδήποτε αιτία πλην 
της κακοήθειας, ενώ ο άλλος παραµένει υγιής, µεγάλη κιρσοκήλη, υδροκήλη. 
 
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ:    Κάθε συγγενής ή επίκτητη ανωµαλία, ως 
προς τον αριθµό, το σχήµα και τις σχέσεις των µελών (επιµήκυνση, βράχυνση πάνω από 5 
εκατ. βλαισότητα, ραιβότητα ψευδάρθρωση) εάν επιφέρει φανερή δυσµορφία ή  δυσκολία 
αυτών, το καθ’  έξιν εξάρθρηµα του ώµου, πλατυποδία µε βλαισότητα του ποδιού και λει-
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τουργικές διαταραχές, έλλειψη ή αγκύλωση του αντίχειρα, έλλειψη ή αγκύλωση του δείκτη, 
απώλεια του µεγάλου δακτύλου του ποδιού. 
 
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ: 
    
          α.    Έντονες διαταραχές εµµήνου ρύσεως.   
          β.     Ελεφαντίαση έξω γεννητικών οργάνων. 
          γ.     Κιρσοί ή κιρσώδεις ανευρύνσεις γεννητικών οργάνων. 
          δ.     Βαρθολινίτιδα, κύστη βαρθολινείου αδένα. 
          ε.     Προκαρκινικές καταστάσεις έξω γεννητικών οργάνων. 
         στ.    Ρήξη περινέου 2ου ή 3ου βαθµού. 
          ζ.    Οποιαδήποτε λειτουργική διαταραχή µεγάλου βαθµού στα γεννητικά όργανα µετά 
από χειρουργική επέµβαση. 
          η.     Οξείες και χρόνιες παθήσεις των εξαρτηµάτων (σάλπιγγες και ωοθήκες). 
          θ.     Ενδοµητρίωση. 
           ι.     Συρίγγια κυστεοκολπικά, ουρηθροκολπικά, ορθοκολπικά. 
          ια.    Ακράτεια ούρων από υπερένταση. 
          ιβ.    Φυµατίωση γεννητικών οργάνων. 
          ιγ.    Εκτοµή µαστού – Καλοήθη νεοπλάσµατα µαστού. 
          ιδ.    Νόσοι της υπόφυσης ή του υποθαλάµου µε ανατοµική βλάβη. 
          ιε.     Χρωµατοσωµατικές ανωµαλίες. 
          ιστ.   Ερµαφροδιτικές καταστάσεις. 
          ιζ.     Έντονη υπερτίχωση οφειλόµενη σε ενδοκρινολογικά αίτια. 
          ιη.    Γιγαντοµαστία,  ανάλογη µε το  βαθµό που εµποδίζει την  εκτέλεση της υ-
πηρεσίας.    

 
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

 
ΑΝΑΣΤΗΜΑ:   Κρίνονται ακατάλληλοι όσοι υποψήφιοι έχουν ανάστηµα µικρότερο  από 1  
µέτρο  και  65  εκατοστά. 
 
ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ:   Οι υποψήφιοι για να κριθούν  ικανοί κατηγορίας πρώτης (Ι/1) πρέπει 
έχουν σωµατικό βάρος µέχρι 2/10 από το φυσιολογικό, ενώ για να κριθούν                  
ικανοί κατηγορίας δεύτερης (Ι/2) πρέπει να έχουν σωµατικό βάρος από  2/10 έως 3/10 πάνω 
από το φυσιολογικό. Το φυσιολογικό βάρος εκφράζεται σε κιλά και ισούται µε το ανάστηµα 
σε εκατοστά µείον 100 (π.χ. άνδρας ύψους 170  εκατοστών πρέπει να έχει βάρος 70  κιλά). 
Για τις γυναίκες το µέσο φυσιολογικό  βάρος µειώνεται κατά 15%. 
 
ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ:  Οι υποψήφιοι για να κριθούν ικανοί κατηγορίας πρώτης (Ι/1) πρέπει 
έχουν οπτική οξύτητα χωρίς ή µε διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλµό και η διαθλαστική ανω-
µαλία να µην υπερβαίνει τις 6 σφαιρικές διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναµο), ενώ για να κριθούν                   
ικανοί κατηγορίας δεύτερης (Ι/2) πρέπει έχουν οπτική οξύτητα µετά από διόρθωση µε γυαλιά 
τουλάχιστον 5/10 σε κάθε οφθαλµό. 
                                   
ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ:  Οι υποψήφιοι που πάσχουν από δυσχρωµατοψία που εξακριβώ-
νεται µε τους ψευδοϊσοχρωµατικούς πίνακες (ISHIHARA), εφόσον δεν διακρίνονται τα βασικά 
χρώµατα     (ερυθρό- πράσινο- κίτρινο) κρίνονται ικανοί κατηγορίας δεύτερης (Ι/2). 
 
ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ:  Οι υποψήφιοι  για να κριθούν ικανοί κατηγορίας πρώτης (Ι/1) πρέ-
πει η µεγαλύτερη επιτρεπόµενη ακουστική απώλεια στις συχνότητες 500-1000-2000 ΗΖ  να 
µην  υπερβαίνει τα 20 dB για κάθε αυτί. Στις συχνότητες 3000-4000-6000 ΗΖ η συνολική 
απώλεια να µην υπερβαίνει τα  180 dB και στα δύο αυτιά ενώ για να κριθούν                   
ικανοί κατηγορίας δεύτερης (Ι/2) πρέπει η µεγαλύτερη επιτρεπόµενη ακουστική απώλεια στις 
συχνότητες 500-1000-2000 ΗΖ  να µην  υπερβαίνει τα 25 Db για το καλύτερο αυτί και τα 40  
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Db για το χειρότερο αυτί. Στις συχνότητες 3000-4000-6000 ΗΖ η συνολική απώλεια να µην 
υπερβαίνει τα  270 dB και στα δύο αυτιά. 
 
 
 
 

         
     Ακριβές Αντίγραφο  
 
 
 
Τχης (Σ) Ευάγγελος Μιχαλόπουλος       
          Τµχης 2ου Τµ. /∆ΣΛ 
           

  Υπτγος Αλκιβιάδης Λαµνάτος            
∆ΒΚ/ΓΕΣ 

 
 
 
 
 
 

  
  



 

 

 

                                                                       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
                   ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 

∆ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ/2ο 
23  Μαρ  2009 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «E» ΣΤΗΝ      
Υπ’  αριθ. 45 /2009 Ε∆ΥΕΘΑ     
 
                                          ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
 
          1.  Με βάση το Νόµο 2936/2001, όπως  τροποποιήθηκε  µε  το  Νόµο 3036/2002,  το 
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας προκηρύσσει την κατάταξη δύο χιλιάδων (2.000) Επαγγελµα-
τιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ) του Στρατού Ξηράς (ανδρών – γυναικών). ∆ικαίωµα υποβολής αί-
τησης έχουν Έλληνες πολίτες (άνδρες-γυναίκες) ανεξάρτητα αν εκπλήρωσαν ή όχι τις στρα-
τιωτικές τους   υποχρεώσεις ή υπηρετούν στις Ένοπλες ∆υνάµεις για  την εκπλήρωσή  αυ-
τών, εφόσον έχουν τις γραµµατικές γνώσεις που αναγράφονται για κάθε ειδικότητα στην 
προκήρυξη και  έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας και δεν έχουν υπερβεί το 28ο έ-
τος κατά το έτος κατάταξής τους ως Επαγγελµατίες Οπλίτες (γεννηθέντες από 1-1-1982 µέ-
χρι 31-12 -1990). 
 
          2.  Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να αποστείλουν ταχυδροµικά τα δικαιολογητικά τους 
µέχρι 22 Μαϊ 2009,  µε  συστηµένη - express  επιστολή,  στο   ΓΕΣ/Επιτροπή Ελέγχου 
∆ικαιολογητικών. 
 
 3. Συνιστάται στους  υποψήφιους, προκειµένου  να µην απορριφθούν, να δηλώσουν  
ειδικότητα Όπλου ή  Σώµατος του Στρατού Ξηράς, που  επιθυµούν, σύµφωνα µε: 
 
            (α)  Τις γραµµατικές γνώσεις που διαθέτουν οι οποίες πρέπει να είναι αντίστοιχες 
της ειδικότητας που δηλώνουν. 
 
                  (β)   Τις  επιδόσεις  τους  στις  αθλητικές δοκιµασίες. 
  
          4. Αυτοί που θα καταταγούν θα φέρουν το βαθµό του Στρατιώτη και θα παίρνουν το 
µισθό του Λοχία µη Παραγωγικών Σχολών. Θα προαχθούν σε ∆εκανείς µε τη συµπλήρωση 
ενός έτους υπηρεσίας όσοι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή υπηρε-
τούν κατά την κατάταξή τους ως ΕΠ.ΟΠ και µε τη συµπλήρωση δύο ετών υπηρεσίας όσοι 
δεν είχαν καταταγεί για εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. Όσοι απολύονται 
µετά την ευδόκιµη συµπλήρωση της αρχικώς αναληφθείσας επταετούς υποχρέωσης παίρ-
νουν εφάπαξ αποζηµίωση ίση µε το διπλάσιο των ετών υπηρεσίας επί τις αντίστοιχες  µηνιαί-
ες αποδοχές που λαµβάνουν κατά την απόλυσή τους. 
 
          5. Μετά τη συµπλήρωση της επταετούς υπηρεσίας, όσοι από τους Επαγγελµατίες Ο-
πλίτες επιθυµούν, µπορούν να µονιµοποιηθούν µε το βαθµό που φέρουν εφόσον κριθούν 
κατάλληλοι, µέχρι τη συµπλήρωση 35ετούς συντάξιµης υπηρεσίας, εξελισσόµενοι µέχρι το 
βαθµό του Αρχιλοχία και µισθολογικά µέχρι τα 2/3 της διαφοράς του βασικού µισθού του Α-
ντισυνταγµατάρχη και Ταγµατάρχη  µε τη συµπλήρωση τριάντα ενός (31) ετών συνολικής 
πραγµατικής υπηρεσίας. 
 
          6. Οι ενδιαφερόµενοι  µπορούν να ζητούν περισσότερες πληροφορίες από τα κατά τό-
πους Στρατολογικά Γραφεία της Χώρας, τα Γραφεία Σχέσεων ΥΕΘΑ - Κοινού και  λοιπές 
Στρατιωτικές  Αρχές. 

         
     Ακριβές Αντίγραφο  
 
Τχης (Σ) Ευάγγελος Μιχαλόπουλος       
          Τµχης 2ου Τµ. /∆ΣΛ           

  Υπτγος Αλκιβιάδης Λαµνάτος            
∆ΒΚ/ΓΕΣ 

 


