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ΘΕΜΑ : Κατάταξη Επαγγελματιών Οπλιτών στην Πολεμική Αεροπορία 
 
ΣΧΕΤ : α. Ν.2936/2001 «Eπαγγελματίες Οπλίτες και άλλες διατάξεις»,(ΦΕΚ 166/25-7-2001 

    τ.Α΄),όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3036/2002 (ΦΕΚ 171/13-7-2002 τ.Α΄) και το 
    Ν.3648/2008 (ΦΕΚ 38/29-2-2008 τ.Α΄). 
β. ΠΔ 292/01 “Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγ-   
   γελματιών Οπλιτών” (ΦΕΚ 204/14-9-2001 τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ  
  6/2003 (ΦΕΚ 5/15-1-2003 τ.Α΄) και με το ΠΔ 65/2005 (ΦΕΚ 100/27-4-2005 τ.Α’).     

γ. Φ.400/202761/Σ.4497/7-9-2001 Απόφαση ΥΕΘΑ «Καθορισμός επιπέδου γραμ-     
  ματικών  γνώσεων   κατά  ειδικότητες  των   Επαγγελματιών  Οπλιτών»  (ΦΕΚ     
 1174/7-9-2001 τ.Β΄), όπως τροποποιήθηκε με τη  Φ.400/ΑΔ.412600/Σ.536/ 20-  
  9- 02/ Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ1284/2-10-2002 τ. Β΄), τη Φ.400/ΑΔ.411211/Σ.240/ 

     28-4-04  Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ 669/10-5-2004 τ.Β΄) και  τη  Φ.400/ΑΔ.414459/ 
     Σ.622/22-12-08Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ 2681/31-12-2008 τ.Β΄). 
δ.  Ν.3488/2006 «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών 
     όσον  αφορά  στην   πρόσβαση   στην   απασχόληση,  στην επαγγελματική εκπαί-
     δευση και  ανέλιξη,  στους  όρους και  στις συνθήκες εργασίες και άλλες συναφείς 
     διατάξεις» (ΦΕΚ 191/11-9-2006 τ. Α΄).     
ε. ΠΔ 133/2002 «Για την κρίση Σωματικής Ικανότητας των στρατευσίμων, αυτών που 

κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις καθώς και του στρατιωτικού προσωπικού 
γενικά” (ΦΕΚ 109/17-5-2002 τ. Α΄) όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το 
ΠΔ 53/2003(ΦΕΚ59/7-3-2003 τ.Α΄) και το ΠΔ 207/2007 (ΦΕΚ 233/2-10-2007 τ.Α΄)

στ. Φ.424/ΕΜ.815550/Σ.114/20-8-2009 / Κοινή Υπουργική  Απόφαση Υπουργού.  
  Εθνικής Άμυνας  και Υφυπουργού Οικονομίας και  Οικονομικών  με  θέμα« Ορι- 
  σμός  του  αριθμού  των Επαγγελματιών Οπλιτών  για  κατάταξη  στην ΠΑ το έτος 
2010» (ΦΕΚ 1800  / 31-8- 2009/τ. Β΄ )  

 

1. Έχοντας υπόψη τα σχετικά, 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 
 

την κατάταξη στην Πολεμική Αεροπορία εννιακοσίων  (900) Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ), 
σύμφωνα με τον πίνακα  ειδικοτήτων. 
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2.      Ο όρος υποψήφιος και οι προσδιοριστικοί όροι προς αυτόν, αναφέρεται σε 
άνδρες και γυναίκες. 
        3.     Οι ειδικότητες, ο αριθμός των θέσεων κατά ειδικότητα, καθώς επίσης και οι αντίστοι-
χες γραμματικές γνώσεις, που απαιτούνται για κάθε ειδικότητα, φαίνονται στον παρακάτω πίνα-
κα: 

 
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΕΣΕΩΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

 
1. 

 
Τεχνίτης Μηχανι-
κός Αεροσκαφών  

 
55 

 
   Πτυχίο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
(ΤΕΙ), τομέα Τεχνολογίας Αεροσκαφών (τομέας 
Δομής και Συστημάτων Ισχύος Α/Φ) ή του τμήμα-
τος Μηχανολογίας (με επισυναπτόμενο το απολυ-
τήριο Λυκείου) και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσ-
σας, ή 
   
   Πτυχίο ΤΕΕ Α΄ ή Β΄ κύκλου ή ισότιμου, Δημόσιου 
ή Ιδιωτικού αναγνωρισμένο από το Κράτος, Τομέα 
Μηχανολογικού, ειδικότητας Μηχανοσυνθέτη Αε-
ροσκαφών και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, 
ή 
    
  Πτυχίο Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής (ΤΕΣ), 
Δημόσιας ή Ιδιωτικής αναγνωρισμένης από το κρά-
τος, Μηχανολογικού τομέα με ειδικότητα Μηχανι-
κού Αεροσκαφών ή Μηχανοσυνθέτη Αεροσκαφών 
και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, ή 
    
  Πτυχίο ισοτίμων Τεχνικών Σχολών εξωτερικού 
ειδικότητας Μηχανικού Αεροσκαφών, με διάρκεια 
φοίτησης τουλάχιστον δύο ετών και καλή γνώση 
της Αγγλικής γλώσσας. 
 

 
2. 

 
Τεχνίτης Τηλεπι-
κοινωνιών - Ηλε-
κτρονικών 
 

 
35    Πτυχίο Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 

(ΤΕΙ) Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των τμη-
μάτων Αυτοματισμού, Ηλεκτρονικής, Πληροφορι-
κής και Τηλεπικοινωνιών, (με επισυναπτόμενο το 
απολυτήριο Λυκείου) ή 
   
  Δίπλωμα Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(Ι Ε Κ), Δημόσιου ή Ιδιωτικού αναγνωρισμένο από 
το Κράτος, Τομέα Ηλεκτρονικών (με επισυναπτό-
μενο το απολυτήριο Λυκείου) ή 
   
  Πτυχίο ΤΕΕ Α΄ ή Β΄ κύκλου ή ισότιμου, Δημόσιου 
ή Ιδιωτικού, αναγνωρισμένο από το Κράτος Τομέα 
Ηλεκτρονικής, ή 
   
  Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΛ) 
Δημοσίου ή Ιδιωτικού αναγνωρισμένο από το κρά-
τος τομέα Ηλεκτρονικής, ή 
  Πτυχίο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ) κλά-
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δου 15 τομέα Ηλεκτρονικής, ή 
   
  Πτυχίο Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής (ΤΕΣ) 
Δημόσιας ή Ιδιωτικής αναγνωρισμένης από το κρά-
τος, τομέα Ηλεκτρονικής, ή 
   
  Πτυχίο ΤΕΕ Μαθητείας ΟΑΕΔ Α΄ Κύκλου, τομέα 
Ηλεκτρονικής ή ισοτίμων Σχολών ΟΑΕΔ. 
 

 
3. 

 
Τεχνίτης 
Οπλουργός 
 

 
35 

 
  Πτυχίο ΤΕΙ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμο-
γών του τμήματος Αυτοματισμού, Ηλεκτρονικής ή 
του τμήματος Μηχανολογίας (με επισυναπτόμενο 
το απολυτήριο Λυκείου) και μέτρια γνώση της Αγ-
γλικής γλώσσας, ή 
   
  Δίπλωμα Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(ΙΕΚ), Δημόσιου ή Ιδιωτικού αναγνωρισμένο από 
το Κράτος, Τομέα Ηλεκτρονικών (με επισυναπτό-
μενο το απολυτήριο Λυκείου) και μέτρια γνώση της 
Αγγλικής γλώσσας, ή 
   
  Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΛ), 
Δημόσιου ή Ιδιωτικού αναγνωρισμένο από το Κρά-
τος, Τομέα Ηλεκτρονικής και μέτρια γνώση της Αγ-
γλικής γλώσσας, ή 
   
  Πτυχίο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ) κλά-
δου 15 Ηλεκτρονικής και μέτρια γνώση της Αγγλι-
κής γλώσσας, ή 
   
  Πτυχίο ΤΕΕ Α΄ ή Β' κύκλου ή ισότιμου, Δημόσιου 
ή Ιδιωτικού αναγνωρισμένου από το Κράτος, Ηλε-
κτρονικού Τομέα ή Μηχανολογικού Τομέα ειδικότη-
τας Μηχανοσυνθέτη Αεροσκαφών και μέτρια γνώ-
ση της Αγγλικής γλώσσας, ή 
   
  Πτυχίο Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής (ΤΕΣ), 
Δημόσιας ή Ιδιωτικής αναγνωρισμένης από το 
Κράτος, Τομέα Ηλεκτρονικής και μέτρια γνώση της 
Αγγλικής γλώσσας, ή 
   
  Πτυχίο ΤΕΕ Μαθητείας ΟΑΕΔ Α΄ Κύκλου, τομέα 
Ηλεκτρονικής ή ισοτίμων Σχολών ΟΑΕΔ και μέτρια 
γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
 

 
4. 

 
Τεχνίτης  Ηλε-
κτρολόγος 
 

 
15 

 
  Πτυχίο ΤΕΙ Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών 
του τμήματος Ηλεκτρολογίας, ή τμήματος Τεχνολο-
γίας Α/Φ (τομέας Ηλεκτρικών, Ηλεκτρονικών Συ-
στημάτων και Οργάνων Α/Φ) (με επισυναπτόμενο 
το απολυτήριο Λυκείου) και μέτρια γνώση της Αγ-
γλικής γλώσσας, ή 
   
  Δίπλωμα Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης 
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(ΙΕΚ), Δημόσιου ή Ιδιωτικού αναγνωρισμένο από 
το Κράτος, Τομέα Ηλεκτρολογίας, ειδικότητας Τε-
χνικού Ηλεκτρολόγου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 
ή Τεχνικού Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων - Οχημά-
των (με επισυναπτόμενο το απολυτήριο Λυκείου) 
και μέτρια γνώση της Αγγλικής γλώσσας, ή 
   
  Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΛ) 
Δημόσιου ή Ιδιωτικού αναγνωρισμένο από το Κρά-
τος, Ηλεκτρολογικού Τομέα και μέτρια γνώση της 
Αγγλικής γλώσσας, ή 
   
  Πτυχίο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ) κλά-
δου 14 Ηλεκτρολογίας και μέτρια γνώση της Αγγλι-
κής γλώσσας, ή 
   
  Πτυχίο ΤΕΕ Α΄ ή Β΄ κύκλου ή ισότιμου, Δημόσιου 
ή Ιδιωτικού, αναγνωρισμένο από το Κράτος Ηλε-
κτρολογικού Τομέα και μέτρια γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας, ή 
   
  Πτυχίο Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής (ΤΕΣ), 
Δημόσιας ή Ιδιωτικής αναγνωρισμένης από το 
Κράτος, Ηλεκτρολογικού Τομέα και μέτρια γνώση 
της Αγγλικής γλώσσας, ή 
   
  Πτυχίο ΤΕΕ Μαθητείας ΟΑΕΔ Α΄ Κύκλου, Ηλε-
κτρολογικού Τομέα ή ισοτίμων Σχολών ΟΑΕΔ και 
μέτρια γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
 

 
5. 

 
Τεχνίτης Μηχανι-
κός Μεταφορικών 
Μέσων  

 
34 

 
  Πτυχίο ΤΕΙ Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών 
του τμήματος Οχημάτων, (με επισυναπτόμενο το 
απολυτήριο Λυκείου), ή 
   
  Δίπλωμα Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(ΙΕΚ), Δημόσιου ή Ιδιωτικού αναγνωρισμένο από 
το Κράτος, Τομέα Μηχανολογίας, ειδικότητας Τε-
χνικού Αυτοκινήτων - Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχα-
νημάτων Έργων (με επισυναπτόμενο το απολυτή-
ριο Λυκείου), ή 
 
  Πτυχίο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ) κλά-
δου 13 τομέα Μηχανολογίας, ειδικότητας Μηχανι-
κού Αυτοκινήτων ή Αμαξωμάτων, ή 
 
  Πτυχίο ΤΕΕ Α΄ ή Β΄ κύκλου ή ισότιμου Δημόσιου 
ή Ιδιωτικού αναγνωρισμένο από το Κράτος, Τομέα 
Μηχανολογικού, ειδικότητας Μηχανών & Συστημά-
των Αυτοκινήτου, ή 
 
   Πτυχίο Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής (ΤΕΣ) 
Τομέα  Μηχανολογικού, ειδικότητας  Μηχανών 
Εσωτερικής Καύσεως ή Μηχανών Αυτοκινήτου ή 
Αμαξωμάτων, ή 
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  Πτυχίο Σχολών ΟΑΕΔ τριετούς φοιτήσεως, Τομέα 
Μηχανολογικού, ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτο-
κινήτων ή Τεχνίτη ΜΕΚ. 

 
6. 
 
 
 
 

 
Τεχνίτης Ελασμα-
τουργός  Μηχα-
νουργός 
 
 

 
10     Πτυχίο Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 

(ΤΕΙ), Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του τμή-
ματος Μηχανολογίας ή του τμήματος Τεχνολογίας 
Α/Φ (τομέας Δομής και Συστημάτων Ισχύος Α/Φ), 
(με επισυναπτόμενο το απολυτήριο Λυκείου) και 
μέτρια γνώση της Αγγλικής γλώσσας, ή 

   Δίπλωμα Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτι-
σης (ΙΕΚ), Δημόσιου ή Ιδιωτικού αναγνωρισμένο 
από το Κράτος, Τομέα Μηχανολογίας, ειδικότητας 
Τεχνικού Φανοποιίας και Βαφής Αυτοκινήτων Ο-
χημάτων ή Τεχνικού Εργαλειομηχανών Αριθμητι-
κού Ελέγχου C.N.C. (με επισυναπτόμενο το απο-
λυτήριο Λυκείου) και μέτρια γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας, ή 

   Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΛ) 
Δημοσίου ή Ιδιωτικού αναγνωρισμένο από το κρά-
τος, του Μηχανολογικού Τομέα, Τμήματος Βιομη-
χανικών Εγκαταστάσεων και Βιομηχανικής Παρα-
γωγής και μέτρια γνώση της Αγγλικής γλώσσας, ή  

  Πτυχίο ΤΕΕ Α΄ κύκλου ή ισότιμου Δημόσιου ή Ι-
διωτικού αναγνωρισμένο από το Κράτος, τομέα 
Μηχανολογικού, ειδικότητας Αμαξωμάτων ή Βιο-
μηχανικών Εγκαταστάσεων και μέτρια γνώση της 
Αγγλικής γλώσσας, ή  

  Πτυχίο ΤΕΕ Β΄ κύκλου ή ισότιμου Δημόσιου ή Ι-
διωτικού αναγνωρισμένο από το Κράτος, τομέα 
Μηχανολογικού, ειδικότητας Εργαλειομηχανών 
C.N.C. και μέτρια γνώση της Αγγλικής γλώσσας, ή    

  Πτυχίο Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής (ΤΕΣ), 
Τομέα Μηχανολογικού, ειδικότητας Αμαξωμάτων ή 
Συγκολλήσεων και Μεταλλικών Κατασκευών ή Ερ-
γαλειομηχανών και μέτρια γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας, ή  

  Πτυχίο Σχολών ΟΑΕΔ τριετούς φοιτήσεως, Τομέα 
Μηχανολογικού, ειδικότητας Τεχνίτη Αμαξωμάτων 
ή Συγκολλήσεων και Μεταλλικών Κατασκευών ή 
Μηχανοτεχνίτη ή Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων 
και μέτρια γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
 

 
7. 

 
Οδηγός-Χειριστής 
Οχημάτων - 
Μηχανημάτων 
 
 

 
50 

 
  Δίπλωμα Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(ΙΕΚ),Δημόσιου ή Ιδιωτικού αναγνωρισμένο από το  
Κράτος, Τομέα Μεταφορών και Τουρισμού, ειδικό-
τητας Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινή-
των - Μοτοσικλετών (με επισυναπτόμενο το απο-
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λυτήριο Λυκείου) και Άδεια Οδήγησης Αυτοκινήτων 
οποιασδήποτε κατηγορίας, ή 
 
  Απολυτήριο - Πτυχίο Λυκείου γενικά ή ισότιμου, 
Δημόσιου ή Ιδιωτικού αναγνωρισμένο από το Κρά-
τος και Άδεια Οδήγησης Αυτοκινήτου, οποιασδή-
ποτε κατηγορίας. 

 
8. 

 
Πυροσβέστης  

 
50 

 
  Απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμου, Δημόσιου ή 
Ιδιωτικού αναγνωρισμένο από το Κράτος. 
 

 
9. 
 

 
Ξυλουργός 
 
 

 
5 

 
  Δίπλωμα Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(ΙΕΚ), Δημόσιου ή Ιδιωτικού αναγνωρισμένο από 
το Κράτος, Τομέα Διακόσμησης – Σχεδίασης, ειδι-
κότητας Ξυλουργού, ή 
  Πτυχίο Σχολών ΟΑΕΔ τριετούς φοίτησης, τομέα 
Εφαρμοσμένων Τεχνών, ειδικότητας Ξυλουργού - 
Επιπλοποιού, ή 
  Πτυχίο Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής (ΤΕΣ), 
Δημόσιας ή Ιδιωτικής αναγνωρισμένο από το Κρά-
τος, Τομέα Επιπλοποιών, ειδικότητας Επιπλο-
ποιού, ή 
   
  Πτυχίο Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρί-
ων (ΤΕΕ) Α΄ ή Β΄ κύκλου, τομέα Εφαρμοσμένων 
Τεχνών, ειδικότητας Επιπλοποιίας. 
 

 
10. 

 
Άμυνας  Αερο-
δρομίων  

 
170 

 
  Απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμου, Δημόσιου ή  
Ιδιωτικού αναγνωρισμένο από το Κράτος. 
 

 
11. 

 
Αστυνομικός  

 
45 

 
Απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμου, Δημόσιου ή  
Ιδιωτικού αναγνωρισμένο από το Κράτος. 
 

 
12. 

 
Μετεωρολόγος 
 

 
20 

 
Απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμου, Δημόσιου ή  
Ιδιωτικού αναγνωρισμένο από το Κράτος, καλή 
γνώση της Αγγλικής γλώσσας και πιστοποιημένη 
γνώση χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. 
 

 
13. 

 
Άμυνας  Αερο-
δρομίων Ειδικών 
Επιχειρήσεων 

 
10 

 
Απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμου, Δημόσιου ή Ιδιω-
τικού αναγνωρισμένο από το Κράτος. 
 

 
14. 

 
Βοηθός Νοσοκό-
μος 
 

 
35 

 
  Δίπλωμα Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(ΙΕΚ), Δημοσίου ή Ιδιωτικού αναγνωρι-  
σμένο από το Κράτος Τομέα Υγείας και Κοινωνι-
κών Υπηρεσιών, ειδικότητας Νοσηλευτικής Τραυ-
ματολογίας, Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής 
Θεραπείας (ΜΕΘ), Νοσηλευτικής Ογκολογικών 
Παθήσεων, Νοσηλευτικής Χειρουργείου (με επισυ-
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ναπτόμενο το απολυτήριο Λυκείου), ή 
 
  Πτυχίο ΤΕΕ Β΄ κύκλου ή ισότιμου Δημόσιου ή Ι-
διωτικού αναγνωρισμένο από το Κράτος, Τομέα 
Υγείας και Πρόνοιας, τμήματος Βοηθών Νοσηλευ-
τών, ή 
 
  Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΛ) 
Δημοσίου ή Ιδιωτικού αναγνωρισμένου από το 
Κράτος, Τομέα Κοινωνικών Υπηρεσιών με ειδικό-
τητα Βοηθών Νοσοκόμων, ή Απόφοιτοι Μέσων Τε-
χνικών Επαγγελματικών Νοσηλευτικών Σχολών 
Τμήματος Νοσηλευτικής, του Υπουργείου Υγείας 
και Πρόνοιας. 
 

 
15. 

 
Βοηθός Φυσικο-  
θεραπευτή  

 
4   Δίπλωμα Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης 

(ΙΕΚ), Δημοσίου ή  Ιδιωτικού αναγνωρισμένου  
από το Κράτος, ειδικότητας Βοηθού Φυσικοθερα-
πευτή (με επισυναπτόμενο το απολυτήριο Λυκεί-
ου), ή 
 
  Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΛ) 
Δημοσίου ή Ιδιωτικού αναγνωρισμένου από το 
Κράτος, Τομέα Κοινωνικών Υπηρεσιών, Τμήματος 
Βοηθών Φυσικοθεραπείας, ή 
 
  Πτυχίο ΤΕΕ Α΄ ή Β΄ κύκλου ή ισότιμου Δημόσιου 
ή Ιδιωτικού αναγνωρισμένο από το Κράτος, 
Τομέα Υγείας και Πρόνοιας, τμήματος Bοηθών 
Φυσικοθεραπευτών. 
 

 
16. 

 
Βρεφονηπιοκόμος 
- Βρεφονηπιαγω-
γός  

 
5 
 

 
  Πτυχίο Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
(ΤΕΙ), τμήματος Βρεφονηπιοκομίας της Σχολής 
Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, (με επισυνα-
πτόμενο το απολυτήριο Λυκείου). 
 

 
17. 

 
Μάγειρος  

 
25   Δίπλωμα Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτι 

σης (ΙΕΚ), Δημοσίου ή Ιδιωτικού αναγνωρισμένο  
από το  Κράτος,  ειδικότητας  Τεχνικός  Μαγειρικής 
Τέχνης ή Βοηθός Μαγειρικής Τέχνης (με επισυνα-
πτόμενο το απολυτήριο Λυκείου), ή 
 
  Πτυχίο Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών (ΤΕΣ), 
ή Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕ-
Ε), ή Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ), οποιουδή-
ποτε φορέα, Δημοσίων ή Ιδιωτικών αναγνω- 
ρισμένων από το Κράτος ειδικότητας Μαγειρικής 
Τέχνης. 
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18. 
 
Κουρέας   

 
3 

 
  Δίπλωμα Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(ΙΕΚ), Δημοσίου ή Ιδιωτικού αναγνωρισμένο από 
το Κράτος, τομέα Υγείας Αισθητικής Κοινωνικών 
Υπηρεσιών, ειδικότητας Κομμωτής – Τεχνικός Πε-
ριποίησης Κόμης (με επισυναπτόμενο το απολυτή-
ριο Λυκείου), ή 
   
  Πτυχίο Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρί-
ων (ΤΕΕ) Α΄ ή Β΄ κύκλου, τομέα Αισθητικής - Κομ-
μωτικής, ειδικότητας Κομμωτικής Τέχνης, ή 
 
  Πτυχίο Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής (ΤΕΣ), 
με ειδικότητα Κομμώσεων και Βαφής Μαλλιών, ή 
 
  Πτυχίο Σχολών ΟΑΕΔ τριετούς φοιτήσεως, ειδικό-
τητας Κομμωτικής Τέχνης. 

 
19. 

 
Αρμενιστής  

 
5 

 
  Απολυτήριο-Πτυχίο Λυκείου γενικά, Δημόσιου ή 
Ιδιωτικού αναγνωρισμένο από το Κράτος και Άδεια 
Ναυαγοσώστη Λουτρικών Εγκαταστάσεων που 
έχει εκδοθεί από αρμόδια Λιμενική Αρχή και είναι 
εν ισχύ. 
 

 
20. 

 
Ράπτης 

 
5 

 
  Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότη-
τας Κοπτικής - Ραπτικής Ετοίμων Ενδυμάτων, ή 
Κοπτικής - Ραπτικής Γυναικείας Αμφίεσης, ή Κο-
πτικής - Ραπτικής Υποκαμίσου ή αντίστοιχο πτυχίο 
ή  δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω 
σχολικών μονάδων: 
Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), ή 
ΤΕΕ Α΄, ή Β΄ κύκλου σπουδών, ή Ενιαίου Πολυ-
κλαδικού Λυκείου, ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυ-
κείου, ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Ε-
παγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης, ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 
1346/1983 ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος 
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 
 

 
21. 

 
Βοηθός Βιβλιοθη-
κονόμου  
 
 
 
 

 
6 

 
  Δίπλωμα Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(ΙΕΚ), Δημόσιου ή Ιδιωτικού αναγνωρισμένο από 
το Κράτος, Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών, ειδικό-
τητας Τεχνικού Συντήρησης Βιβλιακού και Αρχεια-
κού Υλικού (με επισυναπτόμενο το απολυτήριο 
Λυκείου), ή 
   
  Πτυχίο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ), 
κλάδου 3 Βιβλιοθηκονομίας. 
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22. 
 
Αναλυτής  Προ-
γραμματιστής Η/Υ   

 
30 

 
  Πτυχίο ή δίπλωμα Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) του τμήματος Βιομηχανικής Πλη-
ροφορικής ή Διαχείρισης Πληροφοριών ή  
Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην 
Οικονομία ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και 
Πολυμέσων ή Πληροφορικής ή Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας 
Υπολογιστών ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης 
με κατεύθυνση Πληροφορικής. 

 
23. 

 
Τραπεζοκόμος 
 

 
25   Δίπλωμα Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης 

(ΙΕΚ), Δημόσιου ή Ιδιωτικού αναγνωρισμένο από 
το Κράτος, ειδικότητας Βοηθός Εστιατοριακής Τέ-
χνης, ή Πτυχίο Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών 
(ΤΕΣ), ή Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτη-
ρίων (ΤΕΕ), ή Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ), 
οποιουδήποτε φορέα, Δημοσίων ή Ιδιωτικών ανα-
γνωρισμένων από το Κράτος, ειδικότητας Ξενοδο-
χειακής - Εστιατοριακής Τεχνικής ή Ξενοδοχειακών 
και Επισιτιστικών Υπηρεσιών. 

 
24. 
 

 
Υλικονόμος  -          
Αποθηκάριος          
 

 
18 

 
  Πτυχίο Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
(ΤΕΙ) Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ή Σχολής 
Λογιστικής ή Σχολής Διοίκησης Συστημάτων Εφο-
διασμού (με επισυναπτόμενο το απολυτήριο Λυ-
κείου), ή  Δίπλωμα Ινστιτούτου Επαγγελματικής  
Κατάρτισης (ΙΕΚ), Δημόσιου ή Ιδιωτικού αναγνω-
ρισμένο από το Κράτος, ειδικότητας Στελέχους 
Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (LOGISTICS) 
ή  Ειδικού Μηχανογραφημένου  Λογιστηρίου ή 
Διοικητικού και Οικονομικού Στελέχους Επιχειρή-
σεων  ή Στελέχους  Κοστολόγησης στη Βιομηχανία 
–                                                                        Βιο-
τεχνία ή Υπεύθυνου Προμηθειών και Διαχείρισης  
Αποθήκης  ή  Ειδικού Κοστολόγησης στη  
Βιομηχανία - Βιοτεχνία ή Ειδικού Εμπορικού Επι-
χειρήσεων ή  Στελέχους Διεθνούς Εμπορίου (με 
επισυναπτόμενο το απολυτήριο Λυκείου), ή Από-
φοιτοι όλων των τύπων Λυκείων Δημοσίων ή Ιδιω-
τικών αναγνωρισμένων από το Κράτος, όλων των 
Τομέων Οικονομίας και Διοίκησης ειδικοτήτων Οι-
κονομικών Υπηρεσιών. ή   
 
  Πτυχίο ΤΕΕ Β΄ κύκλου ή  ισότιμου Δημόσιου ή 
Ιδιωτικού αναγνωρισμένο από το Κράτος, Τομέα 
Οικονομίας και Διοίκησης. 
 

 
25. 

 
Τεχνίτης 
Υδραυλικών 
Εγκαταστά-
σεων 
 

15 
 
  Δίπλωμα Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(ΙΕΚ) Δημοσίου ή Ιδιωτικού αναγνωρισμένο από το 
Κράτος, τομέα Μηχανολογίας, ειδικότητας Τεχνίτη 
Εγκαταστάσεων Θέρμανσης ή Τεχνίτη Ύδρευσης - 
Αποχέτευσης, ή 
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  Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΛ) 
Δημοσίου ή Ιδιωτικού αναγνωρισμένο από το κρά-
τος, τομέα Μηχανολογίας, ειδικότητας Θερμικών 
και Ψυκτικών Εγκαταστάσεων, ή 
 
  Πτυχίο Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής (ΤΕΣ) 
Δημόσιας ή Ιδιωτικής αναγνωρισμένης από το κρά-
τος   τομέα  Μηχανολογικού,  με   ειδικότητα Υ-
δραυλικών και Θερμικών Εγκαταστάσεων, ή  
 
  Πτυχίο Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρί-
ων (ΤΕΕ) Α΄ ή Β΄ κύκλου, τομέα Μηχανολογικού, 
ειδικότητας Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστά-
σεων και Κλιματισμού ή Συντηρητών Κεντρικής 
Θέρμανσης. 

 
 

26. 
 
Μεταφορέας      
Ασθενών - Τραυ-
ματιοφορέας 

30 
 

  Απολυτήριο Γυμνασίου γενικά ή ισότιμου, Δημο-
σίου ή Ιδιωτικού αναγνωρισμένο από το κράτος. 

 
 

27. 
 
Φωτογράφος Φω-
τοερμηνευτής 

10 
 
  Πτυχίο ΤΕΙ Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλι-
τεχνικών Σπουδών, του τμήματος Φωτογραφίας 
(με επισυναπτόμενο το απολυτήριο Λυκείου), καλή 
γνώση της Αγγλικής γλώσσας και πιστοποιημένη 
γνώση χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, ή 
 
  Δίπλωμα Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(ΙΕΚ), Δημόσιου ή Ιδιωτικού αναγνωρισμένο από 
το Κράτος, Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών ειδικό-
τητας Τεχνικού Εργαστηρίου Φωτογραφίας ή Τε-
χνικού Λήψης Φωτογραφίας (με επισυναπτόμενο 
το απολυτήριο Λυκείου), καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας και πιστοποιημένη γνώση χρήσης Ηλε-
κτρονικού Υπολογιστή. 
 

 
28. 

 
 

 
Διασώστης 15 

 
  Δίπλωμα Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(ΙΕΚ), Δημόσιου ή Ιδιωτικού αναγνωρισμένο από 
το Κράτος, Τομέα Υγείας, ειδικότητας Διασώστη - 
Πληρώματος Ασθενοφόρου (με επισυναπτόμενο το 
απολυτήριο Λυκείου). 

 
 

29. 
 
Βοηθός Χημικών 
Εργαστηρίων 

15   Πτυχίο Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
(ΤΕΙ) της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, τμή-
ματος   Τεχνολογίας   Πετρελαίου  ή   Κλωστοϋφα-
ντουργίας, (με επισυναπτόμενο το απολυτήριο Λυ-
κείου). 
 

 
30. 

 
Βοηθός Οδοντία-
τρου 

5 
 
  Δίπλωμα Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(ΙΕΚ), Δημόσιου ή Ιδιωτικού αναγνωρισμένο από 
το Κράτος, Τομέα  Υγείας  και  Κοινωνικών Υπη-
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ρεσιών, ειδικότητας Βοηθού Οδοντίατρου (με επι-
συναπτόμενο το απολυτήριο Λυκείου), ή 
 
  Πτυχίο ΤΕΕ Β΄ κύκλου ή ισότιμου. Δημόσιου ή Ι-
διωτικού αναγνωρισμένο από το Κράτος, Τομέα 
Υγείας και Πρόνοιας, τμήματος Βοηθών Οδοντοτε-
χνιτών, ή 
 
  Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΛ) 
Δημοσίου ή Ιδιωτικού αναγνωρισμένου από το 
Κράτος, Τομέα Κοινωνικών Υπηρεσιών με ειδικό-
τητα Οδοντοτεχνικής 
 

 
31. 

 
Βοηθός Βιοπαθο-
λογίας 

8 
 
  Δίπλωμα Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(ΙΕΚ), Δημοσίου ή Ιδιωτικού αναγνωρισμένο από 
το Κράτος, ειδικότητας Ιατρικών και Βιολογικών 
Εργαστηρίων (Βιοχημικού, Μικροβιολογικού, Αιμα-
τολογικού), (με επισυναπτόμενο το απολυτήριο 
Λυκείου), ή 
 
  Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΛ) 
Δημοσίου ή Ιδιωτικού αναγνωρισμένο από το κρά-
τος, Τομέα Κοινωνικών Υπηρεσιών Τμήματος Βο-
ηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων, ή  
 
  Πτυχίο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ) κλά-
δου 6 τομέα Ιατρικών Εργαστηρίων, ή 
 
  Πτυχίο Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρί-
ων (ΤΕΕ) Α΄ ή Β΄ κύκλου, τομέα Υγείας και Πρό-
νοιας, ειδικότητας Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών 
Εργαστηρίων. 

 
32. 

 
Βοηθός Ακτινολό-
γου 

8 
 
  Δίπλωμα Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτι-
σης (ΙΕΚ), Δημοσίου ή Ιδιωτικού αναγνωρισμένο 
από το Κράτος, τμήματος Βοηθού Ακτινολόγου ή 
Τμήματος Χειριστών Ιατρικών Συσκευών Απεικο-
νίσεων (με επισυναπτόμενο το απολυτήριο Λυκεί-
ου), ή 
  Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΛ) 
Δημοσίου ή Ιδιωτικού αναγνωρισμένο από το κρά-
τος, Τομέα Κοινωνικών Υπηρεσιών Τμήματος Χει-
ριστών Ιατρικών Συσκευών, ή  
 
  Πτυχίο Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτη-
ρίων (ΤΕΕ) Α΄ ή Β' κύκλου, τομέα Υγείας και Πρό-
νοιας, ειδικότητας Βοηθών Ακτινολογικών Εργα-
στηρίων 

33. Βοηθός Ραδιοϊσο-
τόπων 

2   Δίπλωμα Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτι-
σης (ΙΕΚ), Δημοσίου ή Ιδιωτικού αναγνωρισμένο 
από το Κράτος, τμήματος Βοηθού Ακτινολόγου ή 
Τμήματος Χειριστών Ιατρικών Συσκευών Απεικο-
νίσεων (με επισυναπτόμενο το απολυτήριο Λυκεί-
ου), ή 
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  Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΛ) 
Δημοσίου ή Ιδιωτικού αναγνωρισμένο από το κρά-
τος, Τομέα Κοινωνικών Υπηρεσιών Τμήματος Χει-
ριστών Ιατρικών Συσκευών, ή  
   
Πτυχίο Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων 
(ΤΕΕ) Α΄ ή Β' κύκλου, τομέα Υγείας και Πρόνοιας, 
ειδικότητας Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων. 

 
34. 

 
Βοηθός Οδοντο-
τεχνίτη 

2   Δίπλωμα Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(ΙΕΚ) Δημόσιου ή Ιδιωτικού αναγνωρισμένο από το 
Κράτος, Τομέα Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, 
ειδικότητας Οδοντοτεχνικής Ορθοδοντικής ή Οδο-
ντοτεχνικής Πορσελάνης, (με επισυναπτόμενο το 
απολυτήριο Λυκείου) ή 
 
  Πτυχίο ΤΕΕ Α΄ ή Β΄ κύκλου ή ισότιμου Δημόσιου 
ή Ιδιωτικού αναγνωρισμένο από το Κράτος, Τομέα 
Υγείας και Πρόνοιας, τμήματος Βοηθών Οδοντοτε-
χνιτών, ή 
 
  Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΛ) 
Δημοσίου ή Ιδιωτικού αναγνωρισμένου από το 
Κράτος, Τομέα Κοινωνικών Υπηρεσιών με ειδικό-
τητα Οδοντοτεχνικής. 

 
 

35. 
 
Μουσικός 
 
α. Εκτελεστής Ηλεκτρι-
κού Μπάσου Κιθάρας  
 
β. Εκτελεστής Ντραμς 
 
γ. Εκτελεστής Μπου-
ζουκιού (Εξάχορδου) 
 
δ. Εκτελεστής σαξόφω-
νου άλτο 
 
ε. Εκτελεστής κόρνου 
 
στ. Εκτελεστής κρου-
στών 
 
ζ. Εκτελεστής κλαρινέ-
του σι ύφεση –όμποε 
 
η. Εκτελεστής τρομπο-
νιού ατίρο 
 
θ. Εκτελεστής τρομπέ-
τας 
 
ι.  Εκτελεστής αλτικόρ-
νου 
 
ια. Εκτελεστής εμφωνί-
ου 

5 
 

  Απολυτήριο - Πτυχίο Δημόσιου Μουσικού Λυκεί-
ου, με επιλογή στο μουσικό όργανο για το οποίο 
γίνεται ο διαγωνισμός. (Ο απόφοιτος του εν λόγω 
Λυκείου δεν είναι απαραίτητο να είναι ταυτόχρονα 
και μαθητής αναγνωρισμένου Ωδείου ή μέλος Φι-
λαρμονικής Μπάντας), ή 
 
Απολυτήριο - Πτυχίο Λυκείου ή ισότιμου γενικά, 
Δημόσιου ή Ιδιωτικού αναγνωρισμένο από το Κρά-
τος και μαθητής τουλάχιστον Μέσης Τάξης ανα-
γνωρισμένου Ωδείου ή μέλος Φιλαρμονικής Μπά-
ντας με τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη φοίτηση ή 
παρουσία αντίστοιχα. 
 
Εκτός των παραπάνω απαιτουμένων προσόντων, 
οι υποψήφιοι (ες) θα εξετάζονται από Επιτροπή 
Μουσικών, στα εξής: 
Γραπτώς, στη θεωρία Μουσικής. 
Προφορικώς, στην ανάγνωση Σολφέζ από Λεμου-
άν Ι και ΙΙ, ρυθμικά και μελωδικά. 
Στην ικανότητα χειρισμού οργάνου Μπάντας και 
συγκεκριμένα στην εκτέλεση: 
Κλίμακες μείζονες και ελάσσονες. 
 
Μουσικού έργου της επιλογής τους. 
PRIMA VISTA (Στρατιωτικά Εμβατήρια, μουσικά 
έργα κλασσικού ρεπερτορίου). 
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ιβ. Εκτελεστής αρμονί-
ου (συνθεσάϊζερ-
πιάνου) 
 
ιγ. Εκτελεστής κιθάρας 
εξάχορδης 
 
Οι υποψήφιοι Μου-
σικοί στην αίτησή 
τους να αναγράψουν 
καθαρά το όργανο 
στο οποίο θα συμμε-
τάσχουν. 
 

Στην ικανότητα χειρισμού οργάνου Ορχήστρας και 
συγκεκριμένα στην εκτέλεση: 
Κλίμακες μείζονες και ελάσσονες. 
Μουσικού έργου της επιλογής τους. 
PRIMA VISTA σε μουσικά έργα (κομμάτια) γενικού 
ρεπερτορίου (Δημοτική, Λαϊκή, Ελαφρολαϊκή ελλη-
νική μουσική και ξένη μοντέρνα μουσική). 

 

 
36. 

 
Τεχνίτης Αντιδια-
βρωτικής Προ-
στασίας 

10 
 

  Δίπλωμα Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(ΙΕΚ) Δημοσίου ή Ιδιωτικού αναγνωρισμένο από το 
Κράτος, τομέα Χημικής Βιομηχανίας, ειδικότητας 
Τεχνικός Μεταλλικών Επιφανειών ή Τεχνικός Επι-
μεταλλώσεων ή τομέα Μηχανολογίας, ειδικότητας 
Φανοποιείας και Βαφής Αυτοκινήτων - Οχημάτων 
(με επισυναπτόμενο το απολυτήριο Λυκείου) και 
μέτρια γνώση της Αγγλικής γλώσσας, ή 
 
Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΛ) 
Δημοσίου ή Ιδιωτικού αναγνωρισμένο από το κρά-
τος, του Χημικού ή Μεταλλουργικού Τομέα, Τμήμα-
τα Χημικών Εργαστηρίων ή Χημικών Βιομηχανιών 
Μεταλλίων και μέτρια γνώση της Αγγλικής γλώσ-
σας, ή 
 
  Πτυχίο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ) κλά-
δου 16 τομέα Χημείας και μέτρια γνώση της Αγγλι-
κής γλώσσας, ή 
 
  Πτυχίο Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρί-
ων (ΤΕΕ) Α΄ ή Β΄ κύκλου, τομέα Χημικών Εργα-
στηριακών Εφαρμογών ή τομέα Μηχανολογικού, 
ειδικότητας Μηχανοσυνθέτη Α/Φ και μέτρια γνώση 
της Αγγλικής γλώσσας, ή 
 
  Πτυχίο Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής (ΤΕΣ) 
τομέα Μηχανολογικού, με ειδικότητα Μηχανοσυν-
θέτη Α/Φ και μέτρια γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
 

37. Τεχνίτης Ηλε-
κτρονικών Υπο-
λογιστών (Η/Υ) 

15 Πτυχίο ή δίπλωμα Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) του τμήματος Ηλεκτρονικών Υπο-
λογιστικών Συστημάτων ή Πληροφορικής ή Πλη-
ροφορικής και Επικοινωνιών ή Πληροφορικής και 
Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Τεχνολογίας Πληρο-
φορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Τηλεπληροφορικής 
και Διοίκησης με κατεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και 
Δικτύων ή Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δι-
κτύων. 
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38. 
 
Τεχνίτης Ηλε-
κτρολόγος Εμπει-
ρίας Κλιβάνων 

5 
 
  Πτυχίο ΤΕΙ Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών 
του τμήματος Ηλεκτρολογίας, (με επισυναπτόμενο 
το απολυτήριο Λυκείου) ή 
 
  Δίπλωμα Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(ΙΕΚ), Δημόσιου ή Ιδιωτικού αναγνωρισμένο από 
το Κράτος, Τομέα Ηλεκτρολογίας (με επισυναπτό-
μενο το απολυτήριο Λυκείου), ή 
 
  Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΛ) 
Δημόσιου ή Ιδιωτικού αναγνωρισμένο από το Κρά-
τος, Ηλεκτρολογικού Τομέα, ή 
 
  Πτυχίο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ) κλά-
δου 14 Ηλεκτρολογίας, ή 
 
  Πτυχίο ΤΕΕ Α΄ ή Β΄ κύκλου ή ισότιμου, Δημόσιου 
ή Ιδιωτικού, αναγνωρισμένο από το Κράτος Ηλε-
κτρολογικού Τομέα, ή 
 
  Πτυχίο Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής (ΤΕΣ), 
Δημόσιας ή Ιδιωτικής αναγνωρισμένης από το 
Κράτος, Ηλεκτρολογικού Τομέα, ή 
 
  Πτυχίο ΤΕΕ Μαθητείας ΟΑΕΔ Α΄ Κύκλου, Ηλε-
κτρολογικού Τομέα ή ισοτίμων Σχολών ΟΑΕΔ 
. 

 
39. 

 
Βοηθός Ελεγκτή 
Πτήσεων 
 
 
 

20 
 

  Απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμου, Δημόσιου ή Ι-
διωτικού αναγνωρισμένο από το Κράτος, καλή 
γνώση της Αγγλικής γλώσσας και πιστοποιημένη 
γνώση χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. 

 
40. 

 
Άμυνας Φρουρός  
Μετά Σκύλου 
 

10 
 

  Απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμου, Δημόσιου ή  
Ιδιωτικού αναγνωρισμένο από το Κράτος. 

 
 

41. 
 
Στρατολόγος 
 

30 
 

  Απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμου, Δημόσιου ή  
Ιδιωτικού αναγνωρισμένο από το Κράτος. 

 

  
 4.  Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών έχουν οι Έλληνες πολίτες (άνδρες - γυ-
ναίκες) που έχουν τα προσόντα της παραγράφου 6 της παρούσας, ανεξάρτητα αν εκπλήρω-
σαν ή όχι τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις για την εκπλήρωσή 
τους. 

 5. Δεν έχουν  δικαίωμα να υποβάλλουν δικαιολογητικά: 
      α. Πρώην Υπαξιωματικοί  και Οπλίτες  (άνδρες - γυναίκες), που ενώ  υπηρετούσαν 
ως Μόνιμοι ή Εθελοντές στις Ένοπλες Δυνάμεις, παραιτήθηκαν ή απολύθηκαν  για οποιαδήπο-
τε αιτία. 
      β. Όσοι εκπλήρωσαν άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική-κοινωνική υπηρεσία, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας. 
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 6. 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 υ-

περβεί  το 28ο έτος κατά το  έτος κατάταξής τους  στις  Ένοπλες Δυνάμεις ( Γεννηθέντες  από  
1-1-1983 μέχρι  31-12-1991). 

  (3) Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,65μ. 
  (4) Να έχουν  τις  γραμματικές γνώσεις, που καθορίζονται κατά ειδικότητες στην 

παράγραφο 3 της παρούσας. 
                 
                      (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 (ΠΔ 
133/2002, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το ΠΔ 53/2003 και το ΠΔ 207/2007).  

  (6) Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα και σε οποιαδήποτε 
ποινή για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδή 
βεβαίωση, ψευδορκία, ψευδή ανώμοτη κατάθεση, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υ-
πηρεσία, ψευδή καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμιση, παράβαση καθήκοντος, ανυποταξία, λι-
ποταξία, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκ-
μετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, όπλων, 
πυρομαχικών και τυχερών παιχνιδιών. 

  (7) Να μην έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή οποιοδήποτε 
πλημμέλημα της προηγούμενης υποπαραγράφου, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί. 

  (8) Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα με αμετάκλητη απόφα-
ση. 

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

  (10)Να έχουν όσοι ήδη υπηρετούν θετική εισήγηση για κατάταξη από τον τελευ-
ταίο  Διοικητή τους. 

β. Τα παραπάνω απαιτούμενα προσόντα, με την επιφύλαξη της παραγράφου 6α (6) 
τους παρούσας, πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο της προκήρυξης των θέσεων     Επαγ-
γελματιών Οπλιτών και κατά το χρόνο της κατάταξής τους, τα δε προαναφερθέντα κωλύματα 
συμμετοχής πρέπει να μην υπάρχουν κατά το χρόνο της κατάταξής τους. 

 7.   Δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τους υποψήφιους 
Οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν  τα παραπάνω προσόντα και επιθυμούν τη συμμε-

τοχή τους στο διαγωνισμό, πρέπει να υποβάλλουν απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
α.    Οι υποψήφιοι που δεν εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις: 
        (1) Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση, όπως το υπόδειγμα Α. 

        (2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, θεωρημένη από αρμόδια αρχή, στην 
οποία θα αναγράφονται εάν οι υποψήφιοι έχουν υποβάλλει ταυτόχρονα δικαιολογητικά συμμε-
τοχής σε άλλον διαγωνισμό πρόσληψης ΕΠ.ΟΠ ( ΠΝ - ΠΑ - ΣΛ ) , όπως υπόδειγμα Α1. 

        (3) Φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων του Δελτίου της Αστυνομικής τους 
Ταυτότητας και πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας στα Μητρώα Αρρένων (για άνδρες) ή 
στα Δημοτολόγια (για γυναίκες), των οποίων είναι εγγεγραμμένοι, όπως το υπόδειγμα Β. 

                         (4) Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των πιστοποιητικών (τίτλων) σπουδών 
τους κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις γραμματικές γνώσεις  (η βαθμολόγηση αναφέρεται στο 
Παράρτημα  «Α»). Όλοι οι τίτλοι που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή θα πρέπει να είναι επικυ-
ρωμένοι για τη γνησιότητα από τις αρμόδιες Προξενικές ή άλλες Κρατικές Αρχές, επίσημα μετα-
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φρασμένοι και θα συνοδεύονται με σχετική βεβαίωση ισοτιμίας της αρμόδιας υπηρεσίας 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρη-
σης).Επίσημη μετάφραση θεωρείται αυτή του μεταφραστικού τμήματος του Υπουργείου Εξω-
τερικών καθώς και φορέων που έχουν δικαίωμα μεταφράσεων. Δημόσια έγγραφα ημεδαπής 
(έγγραφα που έχουν εκδοθεί στα πλαίσια της Εθνικής έννομης τάξης, προερχόμενα από ημεδα-
πές διοικητικές αρχές ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως τίτλοι σπουδών – άδειες 
– πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λ.π.), υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του 
πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο).  Η επι-
κύρωση γίνεται από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή τις 
Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ή δικηγόρο ή συμβολαιογράφο. 

    β. Όσοι υπηρετούν, (μαζί με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 7α δικαιολογητι-
κά), υποβάλλουν και: 

(1) Πλήρες Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου (ΑΦΜ) από τη Μονάδα που υπηρε-
τούν. Με το παραπάνω ΑΦΜ πέραν των απαιτουμένων στοιχείων (ανυποταξία - λιποταξία - έκ-
πτωση από το βαθμό - υποβιβασμός), αποδεικνύεται και η προϋπηρεσία των υποψηφίων στις 
Ε.Δ, εφόσον υπηρετούν στην ίδια ή αντίστοιχη ειδικότητα με αυτή που έχουν δηλώσει οι υποψή-
φιοι ΕΠ.ΟΠ. 

(2)  Θετική εισήγηση για κατάταξη, από τον τελευταίο Διοικητή τους,       όπως 
στο υπόδειγμα ΙΑ.  

                  γ. Οι  ιδιώτες  που  έχουν  εκπληρώσει  όλες τις  στρατιωτικές  τους υπο-
χρεώσεις  ή  μέρος  αυτών και έχουν  απολυθεί προσωρινά,  να συμπληρώσουν με  ιδιαί-
τερη προσοχή τα στρατολογικά τους στοιχεία στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, για να  μοριο-
δοτηθούν  ανάλογα.  Η   επιβεβαίωση  της ακρίβειας αυτών των στοιχείων,  θα γίνει αυτεπάγ-
γελτα από την  Επιτροπή Ελέγχου Δικαιολογητικών, η οποία  να ζητήσει από τα αρμόδια Στρα-
τολογικά Γραφεία την αποστολή πλήρους Αντίγραφου Φύλλου Μητρώου (ΑΦΜ). 

δ. Επιπλέον δικαιολογητικά, που κατατίθενται κατά περίπτωση πέραν των 
απαιτούμενων, από όσους ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες (η βαθμολόγηση αναφέ-
ρεται στο Παράρτημα «Α») είναι : 

(1)  Η προϋπηρεσία στον Ιδιωτικό ή Δημόσιο τομέα στην ειδικότητα που δηλώ-
νεται, αποδεικνύεται: 

 
          (α) Με βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα και βεβαίωση του εργοδότη, 

όπως το υπόδειγμα ΙΒ, στην οποία αναγράφεται   επακριβώς και το  είδος  της  παρασχεθείσας  
εργασίας. Σε  περίπτωση  άσκησης  ελεύθερου  επαγγέλματος οι  υποψήφιοι αντί βεβαίωσης  
εργοδότη  να   καταθέτουν   υπεύθυνη  δήλωση  με   τα  προαναφερόμενα  στοιχεία,  συνοδευ-
όμενη  από  ανάλογα δικαιολογητικά (π.χ. αντίγραφα τιμολογίων παροχής  υπηρεσιών,  βεβαί-
ωση εγγραφής ως  μέλος  επαγγελματικού  σωματείου κ.λ.π.). Εάν  η προϋπηρεσία  του  
υποψηφίου  δεν  αντιστοιχεί στην   ειδικότητα ΕΠ.ΟΠ.,  που  δηλώνει στην  αίτηση – υ-
πεύθυνη δήλωσή  του,  τότε  αυτή  δεν  θα  μοριοδοτείται.   

      
      (β) Με Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου (ΑΦΜ), για όσους εκπλήρωσαν τις 

στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και υπηρέτησαν στις Ένοπλες Δυνάμεις με την ίδια ή αντίστοιχη 
ειδικότητα. 

(2)  Επικυρωμένα αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών επιπέδου LOWER και 
αντίστοιχα ή PROFICIENCY και αντίστοιχα. 

(3)  Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Προγραμματιστή Η/Υ. 

                         (4) Για παιδιά Στρατιωτικών, των τριών κλάδων των ΕΔ, που φονεύθηκαν ή 
πέθαναν (στον πόλεμο ή στην ειρήνη), κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και έ-
νεκα ταύτης, απαιτείται Βεβαίωση από το Γενικό Επιτελείο που ανήκε ο φονευθείς ή αποθανών 
Στρατιωτικός, όπως το υπόδειγμα «Γ». 



 17
(5) Για παιδιά πολυτέκνων απαιτείται Βεβαίωση από την Ανώτατη Συνομο-

σπονδία Πολυτέκνων (με τη σφραγίδα «τυγχάνει έγκυρο»), όπως το υπόδειγμα «Δ». 
(6) Για παιδιά ή αδέλφια αναπήρων ή θυμάτων Στρατιωτικών(Στρατού, Ναυ-

τικού, Αεροπορίας) ειρηνικής περιόδου ή αναπήρων πολέμου, απαιτούνται: 
 (α) Πιστοποιητικό Αναπήρου ή θύματος Πολέμου από τον Δήμο ή την 

Κοινότητα, όπως το υπόδειγμα «Ε». 
   (β) Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης του πατέρα, όπως το υπό-

δειγμα «ΣΤ». 
   (γ) Εκκαθαριστικό Σημείωμα για Συνταξιούχο Στρατιωτικό, όπως το υπό-

δειγμα «Ζ». 

(7) Για παιδιά ή αδέρφια θυμάτων Εθνικής Αντίστασης, απαιτούνται: 
(α) Πιστοποιητικό της αντίστοιχης Νομαρχίας ή του Γραφείου Εθνικής Αντί-

στασης ΓΕΕΘΑ/ΥΠΕΠΑΘΑ, όπως το υπόδειγμα «Η». 
(β) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του πατέρα, όπως το υπό-

δειγμα «ΣΤ». 
                                   (γ) Πιστοποιητικό του Δήμου ή της Κοινότητας από το οποίο να προκύ-
πτει ότι ο πατέρας ή ο αδελφός του υποψηφίου ήταν αγωνιστής Εθνικής Αντίστασης και συγ-
χρόνως ανάπηρος ή θύμα της περιόδου αυτής, όπως το υπόδειγμα «Θ». 

(8) Για την εντοπιότητα των μονίμως διαμενόντων σε παραμεθόριες πε-
ριοχές, [διαμονή στην εν λόγω περιοχή τουλάχιστον τα τελευταία πέντε (5) έτη], απαιτείται Πι-
στοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας υπογεγραμμένο από Δήμαρχο ή Πρόεδρο Κοινότητας και από 
το Διευθυντή της αρμόδιας Νομαρχίας ή Έπαρχο, όπως το υπόδειγμα «Ι». 

 Παραμεθόριες περιοχές είναι ολόκληροι οι νομοί Έβρου, Ξάνθης, Ροδό-
πης, Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβενών, Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσου καθώς και οι 
παρακάτω περιοχές: 

     (α)   Από το Νομό Θεσπρωτίας η πρώην επαρχία Φιλιατών.  
     (β)  Από το Νομό Ιωαννίνων, οι πρώην επαρχίες Πωγωνίου και Κόνιτσας.  
     (γ)   Από το Νομό Κοζάνης η πρώην επαρχία Εορδαίας. 
     (δ)   Από το Νομό Πέλλας οι πρώην επαρχίες Αλμωπίας και Έδεσσας. 
     (ε)  Από το Νομό Κιλκίς η πρώην επαρχία Παιονίας και από την πρώην 

επαρχία Κιλκίς το τμήμα που περιλαμβάνεται μεταξύ της μεθοριακής γραμμής και  της  γραμμής 
των δημοτικών διαμερισμάτων ή κοινοτήτων  Πολυκάστρου, Βαφειοχωρίου, Καστανιάς, Πλα-
γιάς, Κοιλαδίου, Γερακαρίου, Φύσκας και Αγ. Αντωνίου συμπεριλαμβανομένων. 

    (στ) 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 δημοτικών διαμερισμάτων ή κοινοτήτων Παλαιοκάστρου, Μελενικιτσίου, Ορεινής, Ελαιώνα, 
Χιονοχωρίου, Αγ. Πνεύματος, Εμμανουήλ Παππά και Μετάλλων συμπεριλαμβανομένων. 

       (ζ)   Από το Νομό Δράμας το τμήμα που περιλαμβάνεται μεταξύ της με-
θοριακής γραμμής και της γραμμής των δημοτικών διαμερισμάτων ή κοινοτήτων Μικροπόλεως, 
Χαριτωμένης, Καλής Βρύσης, Μοναστηρακίου, Πρωσοτσάνης, Πετρούσης, Ξηροποτάμου, Καλ-
λιφύτου, Ανδριανής, και Νικηφόρου συμπεριλαμβανομένων και στη συνέχεια κατά μήκος της σι-
δηροδρομικής γραμμής μέχρι τα όρια του Νομού Ξάνθης.   

(9) Για τα παιδιά πολεμιστών ζώνης των πρόσω τουλάχιστον επί τετρά-
μηνο (Ν.2190/94) απαιτούνται: 

(α) Βεβαίωση από την οποία να προκύπτει ότι ο πατέρας του  υποψηφίου 
ήταν πολεμιστής στη ζώνη των πρόσω τουλάχιστον επί τετράμηνο, η οποία εκδίδεται από τις 
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Διευθύνσεις ή Υπηρεσίες Ιστορίας των ΣΞ - ΠΝ - ΠΑ ή της Ελληνικής Αστυνομίας, στην περί-
πτωση που ο πατέρας του υποψηφίου υπηρέτησε στη Χωροφυλακή. 

(β)  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του πατέρα από το Δήμο ή 
την Κοινότητα, όπως το υπόδειγμα «ΣΤ». 

(10) Για τους κατόχους Μεταλλίου Εξόχου Πράξεως, ακριβές αντίγραφο 
του Διπλώματος ή βεβαίωση του αντιστοίχου Γενικού  Επιτελείου. 

    ε.  Δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τους επιτυχόντες κατά την η-
μερομηνία κατάταξής τους στο Κέντρο Εκπαίδευσης: 
 
                             (1) 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 κατάταξή τους ως ΕΠ.ΟΠ., αυτή ακυρώνεται και αποβάλλονται, υπέχοντας και τις νόμιμες  
συνέπειες για ψευδή  δήλωση  ενώπιον  Δημόσιας  Αρχής. 

(2) Πιστοποιητικό εγγραφής στα δημοτολόγια του Δήμου (μόνο για τις γυ-
ναίκες). 

στ. Δικαιολογητικά που θα ζητηθούν από την Επιτροπή υπηρεσιακώς για 
τους επιτυχόντες κατά την ημερομηνία κατάταξής τους στο Κέντρο Εκπαίδευσης. 
                             (1) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης από το οποίο να προ-
κύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κάποια από τις αξιόποινες πράξεις της παραγράφου 6α 
(6) της παρούσης. 
     ζ. Εάν τα παραπάνω απαιτούμενα δικαιολογητικά αποδειχθούν αναληθή ή πλα-
στά ή υποβληθούν για λόγους ανωτέρας βίας μετά την κατάταξη και διαπιστωθεί ότι δεν πλη-
ρούνται οι προϋποθέσεις για την κατάταξή τους ως ΕΠ.ΟΠ, ακυρώνεται η κατάταξή τους και 
αποβάλλονται όσοι έκαναν χρήση αυτών, υπέχοντας και τις ανάλογες ποινικές συνέπειες. 

 
8.  Υποβολή Δικαιολογητικών 

α.  Όλοι οι υποψήφιοι, που πληρούν τα απαιτούμενα  προσόντα πρέπει να απο-
στέλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά, μόνο με συστημένη επιστολή (ευανάγνωστη σφρα-
γίδα ταχυδρομείου), η οποία αποτελεί και αποδεικτικό κατάθεσης μέχρι και την 5η Οκτωβρίου 
2009 στην εξής διεύθυνση: 

                         

                          (ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠ.ΟΠ) 
128 ΣΕΤΗ 

             ΛΗΤΟΥΣ  &  ΑΚΤΗΣ 1  Τ.Κ  16671   ΚΑΒΟΥΡΙ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ  -  ΑΤΤΙΚΗ 
 

β. Οι υπηρετούντες, πρέπει να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους στις Μονά-
δες ή Υπηρεσίες που υπηρετούν. 

γ. Οι Μονάδες και Υπηρεσίες ελέγχουν την συμπλήρωση των  δικαιολογητικών, 
εκδίδουν πλήρες ΑΦΜ του υποψηφίου και μαζί τη θετική εισήγηση του τελευταίου Διοικητή, τα 
υποβάλλουν απευθείας στη ΔΑΕ/Α7, με έκτακτο αγγελιοφόρο, ώστε αυτά να περιέλθουν έγκαι-
ρα μέσα στην προκαθορισμένη ημερομηνία. 

δ. Οι Μονάδες να μη προωθούν δικαιολογητικά που δεν είναι πλήρη ή δεν πλη-
ρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας, αλλά να τα επιστρέφουν στους ενδιαφερόμενους. Οι 
υπηρετούντες με ελλιπή δικαιολογητικά από Μονάδες απορρίπτονται. 

 ε. Οι  υποψήφιοι πρέπει  να  φροντίσουν, ώστε  τα  δικαιολογητικά τους να  α-
ντιστοιχούν στην ειδικότητα  που  δηλώνουν και  να  είναι  πλήρη και  επικυρωμένα (όπου προ-
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βλέπεται),  γιατί  θα  αποκλείονται  από  τις επιλογικές διαδικασίες, χωρίς να  γίνεται  αλλη-
λογραφία για  τη  συμπλήρωση  δικαιολογητικών. Επίσης  θα  αποκλείονται  από τις  επι-
λογικές  διαδικασίες και  όσοι   δεν  δηλώνουν ειδικότητα στην  αίτηση – υπεύθυνη  δήλωσή  
τους ή  δηλώνουν  περισσότερες  από  μία (1)  ή υποβάλλουν  δύο  (2)  ή  περισσότερες αιτή-
σεις-υπεύθυνες  δηλώσεις.         

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

 ζ.  Τέλος, είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι να μάθουν αν τα δικαιολογητικά τους 
έγιναν δεκτά ή όχι.  

        9. Επιλογή  Υποψηφίων - Συγκρότηση Επιτροπών 
Για την επιλογή των υποψηφίων ΕΠ.ΟΠ η Β1/ΓΕΑ με διαταγή του Αρχηγού ΓΕΑ, συγκροτεί 

το Συμβούλιο Επιλογής  ΕΠ.ΟΠ και τις ακόλουθες Επιτροπές, οι οποίες συντονίζονται από αυ-
τό: 

α. Επιτροπή Ελέγχου Δικαιολογητικών. 
(1) Είναι επιφορτισμένη με τον αρχικό έλεγχο των δικαιολογητικών των υπο-

ψηφίων, κατά τον οποίο διαπιστώνεται η πληρότητα των δικαιολογητικών και επιπλέον το κατά 
πόσον οι τίτλοι σπουδών των υποψηφίων ανταποκρίνονται στις απαιτούμενες γραμματικές 
γνώσεις της ειδικότητας που έχουν δηλώσει. 

(2)  Με  το πέρας των διαδικασιών ελέγχου, συντάσσει, μέχρι 16 Οκτωβρίου 
2009, τους παρακάτω πίνακες: 

 (α) Πίνακα καταλλήλων υποψηφίων των οποίων τα δικαιολογητικά είναι 
πλήρη και δικαιούνται συμμετοχή στις περαιτέρω διαδικασίες επιλογής, με κατανομή τους στην 
ειδικότητα επιθυμίας τους κατά αλφαβητική σειρά. 

 (β) Πίνακα ακαταλλήλων υποψηφίων αποκλειομένων από τις περαιτέρω 
διαδικασίες, λόγω ελλιπών δικαιολογητικών, με αναφορά στην αιτία αποκλεισμού τους. 

 

(3) Το ανωτέρω πρακτικό με τους πίνακες αποκλειομένων και μη καθώς 
και το πρόγραμμα παρουσίασης υποψηφίων για συνέντευξη (ημερομηνία και τόπος πα-
ρουσίασης),  κοινοποιείται από την ΔΑΕ/Α7, στο Γραφείο Σχέσεων ΥΕΘΑ - Κοινού Β. Ελ-
λάδος (Θεσ/νίκη – Βασιλέως Γεωργίου 1  τηλ.  2310 850060 - 2310 893237), στο Γραφείο 
Ενημέρωσης Κοινού της ΠΑ (Αθήνα – Σόλωνος 34 τηλ. 210 3630360 - 210 3630076), κα-
θώς και στην ιστοσελίδα του ΓΕΑ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.haf.gr, για ενημέ-
ρωση των υποψηφίων με δική τους ευθύνη από 22 έως 25 Οκτωβρίου 2009. 

β.   Επιτροπή Συνέντευξης Υποψηφίων. 
 (1)   Είναι αρμόδια για την αξιολόγηση και τη βαθμολόγηση της εν γένει προ-

σωπικότητας του υποψηφίου και της δυνατότητάς του να ανταποκριθεί στην άσκηση των καθη-
κόντων, με τα οποία συνδέεται άμεσα η θέση που πρόκειται να καταλάβει ως Επαγγελματίας 
Οπλίτης. Αξιολογεί κα βαθμολογεί την εμφάνιση, την παράσταση, την ικανότητα αντίληψης, τις 
γνώσεις και τις δεξιότητες που είναι συναφείς με την ειδικότητα το στρατιωτικό επάγγελμα, την 
ικανότητα προσαρμογής στο στρατιωτικό περιβάλλον και καταρτίζει πρακτικό αιτιολογώντας την 
κρίση της. 

                          (2)   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 φέ-
ρουν απαραίτητα μαζί τους, προκειμένου να  γίνονται  δεκτοί για συνέντευξη: 
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                                  (α) Το δελτίο της αστυνομικής  ή στρατιωτικής  τους  ταυτότητας ή 

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

                   (β) Αντίγραφο της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης συμμετοχής τους  
στο διαγωνισμό υποψηφίων ΕΠ.ΟΠ.,  στην οποία  η  επιτροπή θα  συμπληρώσει σχετική  
ένδειξη μετά  την  ολοκλήρωση  της  συνέντευξης.  

                                  (γ)     Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν από  26 Οκτωβρίου 
2009 έως 4 Δεκεμβρίου 2009 όπως παρακάτω : 

                                          (1)  Οι υποψήφιοι που θα υποβάλλουν δικαιολογητικά συμμετο-
χής αποκλειστικά στο διαγωνισμό πρόσληψης ΕΠ.ΟΠ της Πολεμικής Αεροπορίας, θα κληθούν 
για συνέντευξη από 26 Οκτωβρίου 2009 έως 24 Νοεμβρίου 2009. 

                                         (2)   Οι υποψήφιοι που θα υποβάλλουν δικαιολογητικά συμμετο-
χής σε παραπάνω από ένα διαγωνισμό πρόσληψης ΕΠ.ΟΠ (Πολεμικό Ναυτικό, Πολεμική Αε-
ροπορία και Στρατολογικό Σώμα) θα κληθούν για  συνέντευξη  από  25  Νοεμβρίου 2009 έως 
4  Δεκεμβρίου  2009. 

γ.  Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων. 
    (1)  Ζητάει από τα αρμόδια Στρατολογικά Γραφεία Πλήρες Αντίγραφο Φύλ-

λου Μητρώου (ΑΦΜ)  για όσους δήλωσαν ότι εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. 
                             (2)   Αξιολογεί τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που είναι πλήρη και τους 
βαθμολογεί στα κριτήρια επιλογής, όπως αυτά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
«Α».Επισημαίνεται ότι βαθμολογείται ΜΟΝΟ ο τίτλος σπουδών, το επίπεδο του οποίου 
καθορίζεται κατά ειδικότητα με απόφαση του Υπουργού ΕΘνικής Άμυνας. 
                             (3)  Το άθροισμα όλων των βαθμολογιών που αναφέρονται στο  Παράρτημα 
«Α»,  δίνει την τελική βαθμολογία των υποψηφίων για κάθε ειδικότητα, σύμφωνα με την οποία η 
Επιτροπή Επιλογής θα επιλέξει κατ΄ απόλυτη σειρά επιτυχίας τον ζητούμενο από την προκήρυ-
ξη αριθμό υποψηφίων ανά ειδικότητα, συν ποσοστό 50% που αντιστοιχεί σε θέσεις επιλαχό-
ντων, για την κάλυψη των τυχόν κενών θέσεων που θα προκύψουν κατά τη εξέλιξη της διαδικα-
σίας επιλογής. Στην περίπτωση που ο αριθμός των προκηρυχθέντων θέσεων κάποιας ειδικότη-
τας είναι μικρότερος ή ίσος του πέντε (5), ο αριθμός που αντιστοιχεί  σε θέσεις επιλαχόντων δεν 
μπορεί να είναι μικρότερος των δέκα (10). 

(4) Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται στη σειρά βαθμολογίας ο υποψή-
φιος που έχει το μεγαλύτερο βαθμό στα κριτήρια επιλογής με τη σειρά που αναγράφονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α». 

(5) Σε περίπτωση που εξακολουθεί να ισχύει ισοβαθμία, θα λαμβάνεται υπό-
ψη ο βαθμός του υπολογιζόμενου τίτλου σπουδών. 

(α) Στην τελευταία θέση του πίνακα που αντιστοιχεί σε θέσεις επιτυχό-
ντων, αναγράφονται όλοι οι ισοβαθμήσαντες στη θέση ως υπεράριθμοι και σε περίπτωση κάλυ-
ψης κενών θέσεων (λόγω μη προσέλευσης ή παραίτησης), δεν θα καλούνται επιλαχόντες μέχρι 
να εξαλειφθεί ο αριθμός των υπεράριθμων της ειδικότητας.  

 (β) Στην τελευταία θέση του πίνακα που αντιστοιχεί σε θέσεις επιλαχό-
ντων, αναγράφονται όλοι οι ισοβαθμήσαντες στη θέση ως υπεράριθμοι . 

(6) Η Επιτροπή Επιλογής με το πέρας της διαδικασίας, συντάσσει πίνακες 
βαθμολογίας κατά ειδικότητα και κατ’ απόλυτο σειρά επιτυχίας, (αναγράφονται αναλυτικά οι 
βαθμολογίες για κάθε υποψήφιο), τους οποίους υποβάλλει στη ΔΑΕ/Α7 και τους κοινοποιεί στον 
Πρόεδρο του Συμβουλίου Επιλογής. 

(7) Με μέριμνα της ΔΑΕ/Α7 συντάσσεται το πρόγραμμα των εξετάσεων (Ψυ-
χοτεχνικών – Αθλητικών – Υγειονομικών Δοκιμασιών), το οποίο μαζί με τον παραπάνω πίνακα 
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θα αποσταλεί την 8 Δεκεμβρίου 2009 στις Β1-Β2/ΓΕΑ, στους Προέδρους των Επιτροπών Ψυ-
χοτεχνικών Εξετάσεων και Αθλητικών Δοκιμασιών, στο 251 ΓΝΑ - ΚΑΙ, στο Γραφείο Σχέσεων    
ΥΕΘΑ - Κοινού Β. Ελλάδος (Θεσ/νίκη – Βασιλέως Γεωργίου 1  τηλ.  2310 850060 - 2310 
893237), στο Γραφείο Ενημέρωσης Κοινού της ΠΑ (Αθήνα – Σόλωνος 34 τηλ. 210 3630360 
- 210 3630076), καθώς και  στην ιστοσελίδα του ΓΕΑ , στην   ηλεκτρονική διεύθυνση: 
WWW.haf.gr και στην 128 ΣΕΤΗ (Καβούρι Αττικής) για ενημέρωση των υποψηφίων με ευθύ-
νη τους από 10 έως 13 Δεκεμβρίου 2009  

 
                          (8) Όσοι υποψήφιοι έχουν υποβάλλει τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους σε 
παραπάνω από  ένα διαγωνισμό  πρόσληψης ΕΠ.ΟΠ ( Πολεμικό Ναυτικό, Πολεμική  Αεροπο-
ρία και  Στρατολογικό Σώμα) θα συμμετάσχουν στις ψυχοτεχνικές – υγειονομικές  εξετάσεις και  
αθλητικές δοκιμασίες, που θα πραγματοποιηθούν από  14 Δεκεμβρίου 2009 έως 15 Ιανουα-
ρίου 2010, όπως παρακάτω : 
 
                                 α. Κοινοί υποψήφιοι  Πολεμικού Ναυτικού, Πολεμικής Αεροπορίας και του 
Στρατολογικού Σώματος, στην  Πολεμική Αεροπορία. 
  
                                 β. Κοινοί υποψήφιοι στο Πολεμικό Ναυτικό και στην Πολεμική Αεροπορία, 
στην  Πολεμική Αεροπορία. 
 
                                 γ. Κοινοί υποψήφιοι  στην Πολεμική Αεροπορία και το Στρατολογικό Σώμα, 
στην  Πολεμική Αεροπορία. 
 
                                 δ. Κοινοί υποψήφιοι στο Πολεμικό Ναυτικό και στο Στρατολογικό Σώμα, 
στο  Πολεμικό Ναυτικό. 
 
                            (9) Σε περίπτωση που κοινός υποψήφιος επιλέξει να πραγματοποιήσει τις 
Προκαταρκτικές εξετάσεις σε διαγωνισμό της προτίμησής του και όχι όπως καθορίζεται ανωτέ-
ρω, θα αποκλειστεί από τους λοιπούς διαγωνισμούς στους οποίους έχει δηλώσει συμμετοχή. 
 
                            (10) Τα αποτελέσματα των παραπάνω δοκιμασιών, θα αποσταλούν στις αντί-
στοιχες επιτροπές επιλογής των αντίστοιχων διαγωνισμών στους οποίους οι υποψήφιοι έχουν 
υποβάλλει δικαιολογητικά συμμετοχής. 
  
                            (11) Ο καθορισμός του χώρου διεξαγωγής των Ψυχοτεχνικών Εξετάσεων και 
των Αθλητικών Δοκιμασιών είναι αρμοδιότητας ΔΑΕ, ενώ οι Υγειονομικές Εξετάσεις γίνονται στο 
251 ΓΝΑ. 
                            (12) Η μη προσέλευση στις εξετάσεις την ημέρα και ώρα που ορίζεται για κάθε 
υποψήφιο θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό και από τις παραπέρα διαδικασίες. 

δ. Επιτροπή Ψυχοτεχνικών Εξετάσεων. 
(1) Αποτελείται από τον Πρόεδρο και τα μέλη [ένα εκ των οποίων είναι  Αξιω-

ματικός(ΥΙ)] και υποβάλλει τους υποψήφιους που αντιστοιχούν σε θέσεις επιτυχόντων – επιλα-
χόντων σε ψυχοτεχνικές δοκιμασίες που ισχύουν για το Ιπτάμενο προσωπικό Β΄ κατηγορίας, και 
περιλαμβάνουν εξετάσεις προσωπικότητας. 

(2) Η Επιτροπή Ψυχοτεχνικών με το πέρας των εξετάσεων συντάσσει πρα-
κτικό με πίνακες αποκλειομένων, το οποίο διαβιβάζεται στον Πρόεδρο του Συμβουλίου Επιλο-
γής, στο 251ΓΝΑ, στον Πρόεδρο της Επιτροπής Αθλητικών Δοκιμασιών, στο Γραφείο Ενημέ-
ρωσης Κοινού ΠΑ και στην 128 ΣΕΤΗ (Καβούρι Αττικής). 

(3) Όσοι αποτυγχάνουν στις Ψυχοτεχνικές Εξετάσεις αποκλείονται των υπο-
λοίπων  εξετάσεων. 
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(4) Οι κριθέντες κατάλληλοι από τις ψυχοτεχνικές εξετάσεις υφίστανται υγειο-

νομικό έλεγχο στο 251ΓΝΑ, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία. 
(5) Τα ονόματα των αποκλειομένων από τον υγειονομικό έλεγχο διαβιβάζο-

νται από το 251ΓΝΑ στον Πρόεδρο του Συμβουλίου Επιλογής, στον Πρόεδρο της Επιτροπής 
Αθλητικών Δοκιμασιών, στο Γραφείο Ενημέρωσης Κοινού της ΠΑ και στην 128 ΣΕΤΗ 

 

ε. Επιτροπή  Αθλητικών  Δοκιμασιών. 
(1) Όσοι κριθούν κατάλληλοι και από τον υγειονομικό έλεγχο, καλούνται για 

αθλητική δοκιμασία σε προκαθορισμένο χώρο από την αρμόδια Επιτροπή. 
(2) Οι αθλητικές δοκιμασίες περιλαμβάνουν: 

 
     (α) Για  όλους  τους  υποψήφιους  ΕΠ.ΟΠ  (εκτός  των  ειδικοτήτων  
Διασώστη, Μεταφορέα Ασθενών – Τραυματιοφορέα,  Αστυνομικού, Αμύνης Αεροδρομί-
ων Ειδικών Επιχειρήσεων): 
 
 

ΑΓΩΝΙΣΜΑ  ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Α/Α 

ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  

ΕΠ.ΟΠ 
1 Δρόμος 100 μ. 17΄΄ 
2 Δρόμος 1.000 μ 4΄ 30΄΄ 
3 Άλμα σε ύψος με φόρα 1,00  μ. 
4 Άλμα σε μήκος  (με φόρα) 3,60  μ.  
5 Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ) 4,40  μ. 

  
(Μέσος όρος ρίψης με το δεξί και το 

αριστερό χέρι)   
 
 
    (β) Για τις ειδικότητες Διασώστη, Μεταφορέα Ασθενών – Τραυματιο-
φορέα, Αστυνομικού, Αμύνης Αεροδρομίων Ειδικών Επιχειρήσεων οι αθλητικές δοκιμασί-
ες περιλαμβάνουν: 
 
 

ΑΓΩΝΙΣΜΑ  ΕΛΑΧΙΣΤΑ  ΟΡΙΑ  ΕΠΙΔΟΣΗΣ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  ΕΠ.ΟΠ Α/Α 

ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ  Διασώστης Μεταφορέας   Αστυνομικός Αμύνης  
  ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ   Ασθενών -  Αεροδρομίων 

      
Τραυματιοφορέ-

ας  Ειδικών 
          Επιχειρήσεων 

1 Δρόμος 100 μ. 16΄΄ 16΄΄ 16΄΄ 16΄΄ 
2 Δρόμος 1.000 μ 4΄ 20΄΄ 4΄ 20΄΄ 4΄ 20΄΄ 4΄ 20΄΄ 
3 Άλμα σε ύψος με φόρα 1,00  μ. 1,00  μ. 1,00  μ. 1,00  μ. 
4 Άλμα σε μήκος  (με φόρα) 3,60  μ. 3,60  μ. 3,60  μ. 3,60  μ. 
5 Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ)         
  Μέσος όρος ρίψης με το 4,40  μ. 4,40  μ. 4,40  μ. 4,40  μ. 
  δεξί και το αριστερό χέρι         
6 Κάμψεις - τάσεις  20  επανα- 20  επαναλήψεις 20  επανα- 20  επανα- 
  των αγκώνων λήψεις σε   σε χρόνο έως 2΄ λήψεις σε  λήψεις σε  

    
χρόνο έως 

2΄   χρόνο έως 2΄ χρόνο έως 2΄ 
7 Αναδιπλώσεις του κορμού 20  επανα- 20  επαναλήψεις 20  επανα- 20  επανα- 

  
με τα χέρια στην ανάκαμ-

ψη λήψεις σε   σε χρόνο έως 2΄ λήψεις σε  λήψεις σε  

  και τα γόνατα διπλωμένα 
χρόνο έως 

2΄   χρόνο έως 2΄ χρόνο έως 2΄ 
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8 Έλξεις σε μονόζυγο 4 συνεχείς 4 συνεχείς 4 συνεχείς 4 συνεχείς 

  (με οποιαδήποτε λαβή) 
επαναλή-
ψεις επαναλήψεις επαναλήψεις επαναλήψεις 

9 Ελεύθερη κολύμβηση 50μ. 2΄ ΌΧΙ ΌΧΙ 2΄ 
 
                      (3)  Οι υποψήφιοι  έχουν δικαίωμα μίας (1) προσπάθειας στα παραπάνω  αγωνί-
σματα, πλην   των   αλμάτων  και  των  ρίψεων  που  έχουν  δικαίωμα  τριών (3) προσπαθειών. 
 

            (4)  Στο αγώνισμα  της  ρίψης  σφαίρας, ως  τελική επίδοση  υποψηφίου  ορίζεται 
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.  
 
                       (5)  Μετά το πέρας των εξετάσεων  των αθλητικών δοκιμασιών η Επιτροπή Αθλη-
τικών Δοκιμασιών,  συντάσσει πρακτικό με πίνακες αποκλειομένων, το οποίο διαβιβάζεται στον 
Πρόεδρο του Συμβουλίου Επιλογής, στο Γραφείο Ενημέρωσης Κοινού της ΠΑ και στην 128 ΣΕ-
ΤΗ. 
                        (στ)  Οι αποφάσεις των Επιτροπών, που αφορούν ψυχοτεχνικές - υγειονομι-
κές εξετάσεις  και αθλητικές δοκιμασίες, είναι μη αναθεωρήσιμες και  η αποτυχία σε κάποια 
από αυτές, συνεπάγεται αποκλεισμό από τα επόμενα στάδια. 
 

    10. Τελικά   Αποτελέσματα   Επιλογής 
α. Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών και με βάση τους πίνακες 

βαθμολογίας και τα αποτελέσματα των υγειονομικών, ψυχοτεχνικών και αθλητικών  εξετάσεων - 
δοκιμασιών, το Συμβούλιο Επιλογής συντάσσει τους τελικούς πίνακες επιτυχόντων – επιλαχό-
ντων, το οποίο υποβάλλει στη Β1/ΓΕΑ, για έκδοση διαταγής κύρωσης του πίνακα, που υπογρά-
φεται από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας έως την 21 Ιανουαρίου 2010. 

β. Μετά την κύρωση των πινάκων επιτυχόντων- επιλαχόντων από τον Αρχηγό 
του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, τα αποτελέσματα με μέριμνα της ΔΑΕ κοινοποιούνται στους 
εμπλεκόμενους φορείς και  ανακοινώνονται στο Γραφείο Σχέσεων    ΥΕΘΑ - Κοινού Β. Ελλά-
δος (Θεσ/νίκη – Βασιλέως Γεωργίου 1  τηλ.  2310 850060 - 2310 893237), στο Γραφείο Ε-
νημέρωσης Κοινού της ΠΑ (Αθήνα – Σόλωνος 34 τηλ. 210 3630360 - 210 3630076), καθώς 
και στην ιστοσελίδα του ΓΕΑ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.haf.gr. Στα Κοινά Στρα-
τολογικά Γραφεία  αποστέλλονται για επίδοση και τα σημειώματα κατάταξης των επιτυχόντων, 
(που εκδίδονται με μέριμνα του Συμβουλίου Επιλογής), ενώ τα σημειώματα κατάταξης των επι-
λαχόντων αποστέλλονται στη Β2/ΓΕΑ.  

γ. Το ΓΕΑ με διαταγή  της Β1/ΓΕΑ, δύναται να συγκροτεί Επιτροπή ελέγχου 
γνησιότητας όλων των δικαιολογητικών των επιτυχόντων και επιλαχόντων  ΕΠ.ΟΠ. 

 
11. Κατάταξη Επιτυχόντων 

α. Με διαταγή που εκδίδει η Β2/ΓΕΑ  (περίληψη της οποίας ανακοινώνεται στον 
ημερήσιο τύπο για ενημέρωση των επιτυχόντων), καλούνται για κατάταξη στην 124ΠΒΕ (Τρίπο-
λη)  από τον πίνακα επιτυχόντων - επιλαχόντων κατά σειρά επιτυχίας και ειδικότητας, ισάριθμοι 
υποψήφιοι  (άνδρες - γυναίκες) για την κάλυψη των θέσεων που προκηρύχθηκαν. 

β. Σε περίπτωση μη παρουσίασης κάποιων επιτυχόντων από την ημερομηνία 
αρχικής κατάταξης των επιτυχόντων μέχρι τη κύρωση από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου 
Αεροπορίας του τελικού πίνακα ονομασίας των καταταγέντων ΕΠ.ΟΠ, η Β2/ΓΕΑ καλεί για συ-
μπλήρωση του αριθμού των κενών θέσεων που προκηρύχθηκαν ανά ειδικότητα από επιλαχό-
ντες και κατά απόλυτη σειρά προτεραιότητας, θεωρώντας τους αποχωρούντες       
ως μηδέποτε παρουσιασθέντες.  

γ. Η ΔΑΕ μετά την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων επιλογής, διαβιβάζει 
στην 124 ΠΒΕ τα  Αντίγραφα Φύλλου Μητρώου (ΑΦΜ) των επιτυχόντων υποψηφίων. 
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δ. Ως ημερομηνία κατάταξης των επιτυχόντων ορίζεται η 1 Φεβρουαρίου 2010. 

Παρέχεται  προθεσμία δύο (2) ημερών, προκειμένου να παρουσιασθούν, όσοι αποδεδειγμένα 
για λόγους ανώτερης  βίας δεν  μπόρεσαν  να καταταγούν την 1 Φεβρουαρίου 2010. 

 
                          ε. 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.  
 

    12. Εκπαίδευση 
Οι  καταταγέντες θα υποστούν  βασική εκπαίδευση, εκπαίδευση βαθμοφόρου 

και  εκπαίδευση ειδικότητας,  είναι ανάλογη της ειδικότητας. 
    13. Υποχρέωση Παραμονής στην Πολεμική Αεροπορία: 
Οι Επαγγελματίες Οπλίτες υποχρεούνται να παραμείνουν στην  Πολεμική Αεροπορία 

για επτά (7) χρόνια, εκτός αν υποβάλλουν αίτηση παραίτησης μετά τη συμπλήρωση τριετούς 
πραγματικής υπηρεσίας για όσους εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές υποχρεώσεις ή υπηρετούσαν 
στις Ένοπλες Δυνάμεις και τετραετούς για όσους δεν είχαν καταταγεί για εκπλήρωση των στρα-
τιωτικών τους υποχρεώσεων κατά την κατάταξή τους ως ΕΠ.ΟΠ. Μετά τη συμπλήρωση επταε-
τούς υπηρεσίας, μπορούν να μονιμοποιηθούν, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

14. Βαθμοί –Εξέλιξη 
Οι Επαγγελματίες Οπλίτες κατατάσσονται ως σμηνίτες και προάγονται  στο βαθμό του 

Υποσμηνία  με τη συμπλήρωση: 
α. Ενός (1) έτους από την κατάταξή τους, όσοι είχαν εκπληρώσει τις νόμιμες 

στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή υπηρετούσαν για την εκπλήρωση αυτών. 
 

β. Δυο (2) ετών, όσοι δεν είχαν καταταγεί προς εκπλήρωση των στρατιωτικών 
τους υποχρεώσεων κατά την κατάταξή τους. 

γ. Η προαγωγή στο βαθμό του Σμηνία γίνεται με τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών 
στο βαθμό του Υποσμηνία, του Επισμηνία και του Αρχισμηνία γίνεται με  τη συμπλήρωση οκτώ 
(8) ετών, για κάθε  ένα βαθμό. 

 
15. Παροχές- Ασφάλιση - Υγειονομική Περίθαλψη 

α. Οι Επαγγελματίες Οπλίτες από την ημερομηνία της κατάταξής τους εξομοιώ-
νονται μισθολογικά με τους Σμηνίες μη Παραγωγικών Σχολών. 

β. Οι Επαγγελματίες Οπλίτες υπάγονται στο Δημόσιο τόσο για την υγειονομική 
τους περίθαλψη, όσο και για τον κλάδο σύνταξης και καθίστανται μέτοχοι του Μετοχικού Ταμεί-
ου Αεροπορίας και του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Στρατιωτικών Αεροπορίας. Το Δημόσιο ως ερ-
γοδότης και οι ασφαλισμένοι υπόκεινται στις εισφορές που προβλέπονται. 

γ. Το συνταξιοδοτικό καθεστώς των Επαγγελματιών Οπλιτών διέπεται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες συνταξιοδοτικές διατάξεις για τους ομοιοβάθμους τους Μονίμους Υπαξιω-
ματικούς μη Παραγωγικών Σχολών. 

δ. Οι Επαγγελματίες Οπλίτες καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους δικαιού-
νται την ίδια υγειονομική  περίθαλψη με τους Μονίμους και Εθελοντές Υπαξιωματικούς. 

16. Αποζημίωση 
Οι Επαγγελματίες Οπλίτες που απολύονται από τις Ένοπλες Δυνάμεις, στις περιπτώ-

σεις που ορίζονται στο άρθρο 12 του (α) σχετικού, δικαιούνται εφάπαξ αποζημίωση. Το ύψος 
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αυτής καθορίζεται στο διπλάσιο των ετών υπηρεσίας επί τις αντίστοιχες μηνιαίες αποδοχές που 
λαμβάνουν κατά την απόλυσή τους. 

17. Κίνηση  Υποψηφίων  Οπλιτών. 
      α. Οι Μονάδες και Υπηρεσίες και των τριών κλάδων των ΕΔ να χορηγήσουν 

στους υπηρετούντες  υποψήφιους  Φ. Πορείας  ή Φ. Μετάβασης, βάσει  της παρούσας  
και  σύμφωνα με το πρόγραμμα παρουσίασής τους  στην  Επιτροπή Συνέντευξης,  το 
οποίο θα κοινοποιηθεί την  22 Οκτωβρίου 2009. 

      β.  Για την παρουσίαση των υποψηφίων στις Επιτροπές Ψυχοτεχνικών Εξετάσε-
ων και Αθλητικών Δοκιμασιών, ομοίως όπως παραπάνω και ειδικότερα :                                              

    (1) Οι εκτός περιοχής Αττικής για την 128 ΣΕΤΗ. 
           (2) Οι εντός περιοχής Αττικής, για την παρουσίασή τους όπου ορίζεται με την 

παρούσα και σύμφωνα με το πρόγραμμα, το οποίο θα κοινοποιηθεί την 21η  Οκτωβρίου 2009. 
       γ.  Για τους άνδρες υποψήφιους που θα περιλαμβάνονται  στους τελικούς πίνα-

κες επιτυχόντων θα χορηγηθεί εκ νέου Φ. Πορείας ή Μετάβασης για την 124 ΠΒΕ, προκειμένου 
να καταταγούν την 1 Φεβρουαρίου 2010. 

18. Διάφορα. 
 α. Οι υποψήφιοι όλες τις ημέρες παρουσίασής τους πρέπει να έχουν       οπωσ-

δήποτε μαζί τους το Δελτίο της Αστυνομικής  Ταυτότητας (ιδιώτες) ή  την Υπηρεσιακή 
Ταυτότητα (οι υπηρετούντες) ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο σχετικό με την ταυτό-
τητά τους. 

 β. Κάθε υποψήφιος μπορεί να δηλώσει μόνο μία ειδικότητα, εφόσον πληροί τα 
απαιτούμενα για αυτήν προσόντα.  

 γ. Οι ΕΠΟΠ των παρακάτω ειδικοτήτων, θα υπηρετούν μονίμως στο 251 
Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (Αθήνα) :  
 

(1) Βοηθός Νοσοκόμος 
(2) Βοηθός Οδοντίατρου 
(3) Βοηθός 
(4) Βοηθός Ακτινολόγου 
(5) Βοηθός Ραδιοϊσοτόπων 
(6) Βοηθός Οδοντοτεχνίτη 
(7) Μεταφορέας Ασθενών – Τραυματιοφορέας 

 δ.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση  της παρούσης εγκυκλίου στις 
ιστοσελίδες: του ΥΠΕΘΑ www.mod.gr, του ΓΕΕΘΑ/ΔΣΛ www.stratologia.gr και του ΓΕΑ 
www.haf.gr και να απευθύνονται για κάθε πληροφορία σχετικά με το διαγωνισμό και την κατά-
ταξη, στο Γραφείο Σχέσεων  ΥΕΘΑ – Κοινού Β. Ελλάδος (Θεσ/νίκη – Βασιλέως Γεωργίου 1  τηλ.  
2310 850060 - 2310 893242) και στο Γραφείο Ενημέρωσης Κοινού της ΠΑ (Αθήνα – Σόλωνος 
34 τηλ. 210 3630360 - 210 3630076). 

ε.  Οι υποψήφιοι που δεν θα συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες επιτυχόντων 
και επιλαχόντων μπορούν να παραλαμβάνουν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους μέχρι την 
31 Ιανουαρίου 2010, γιατί μετά την ημερομηνία αυτή θα καταστρέφονται. Τα δικαιολογητικά των 
επιλαχόντων με μέριμνα της ΔΑΕ/Α7 φυλάσσονται και καταστρέφονται μετά την παρέλευση έ-
τους από τη κατάταξη. 

στ. Εφόσον οι ημερομηνίες παρουσίασης για τις Ψυχοτεχνικές – Υγειονομικές 
εξετάσεις και την Αθλητική Δοκιμασία συμπίπτουν με την απόλυση του υποψηφίου ΕΠ.ΟΠ, να 
τακτοποιείται διαχειριστικά πριν την αναχώρησή του και το ΕΦΠ να αποστέλλεται, μέσω της Α-
στυνομικής Αρχής του τόπου διανομής του. 
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 ζ. Επισημαίνεται πέραν των άλλων, ότι οι υποψήφιοι θα αποκλείονται, στις 

περιπτώσεις που: 
 (1) Δεν πληρούν τις απαιτούμενες γραμματικές γνώσεις της ειδικότητας. 
 (2) Τα δικαιολογητικά τους είναι εκπρόθεσμα. 

                              (3) Δεν  δηλώνουν ειδικότητα στην  αίτηση – υπεύθυνη  δήλωσή  τους ή  δη-
λώνουν  περισσότερες  από  μία (1)  ή υποβάλλουν  δύο  (2)  ή  περισσότερες αιτήσεις -
υπεύθυνες  δηλώσεις.   

  η. Το ΓΕΑ/Α5 να φροντίσει για την ευρεία δημοσίευση και ανάλογη προβολή 
της εγκυκλίου, καθώς και της περίληψης αυτής. 

  θ. Οι Νομαρχίες καθώς  και Αστυνομικές Αρχές παρακαλούνται για την ευρεία 
κοινοποίηση της εγκυκλίου. 

   ι. Οι Μονάδες και υπηρεσίες της ΠΑ να ενημερώσουν με κάθε λεπτομέρεια 
τους οπλίτες που υπηρετούν σ΄ αυτές και να παρέχουν σχετικές πληροφορίες. 

   ια. Τα ΓΕΣ - ΓΕΝ να μεριμνήσουν για την κοινοποίηση της εγκυκλίου στις Μο-
νάδες τους. 

 
 
 

 
              Ακριβές    Αντίγραφο 

 
 

Ανχης (Σ) Χαράλαμπος Τσιριπίδης 
              Τμηματάρχης Β2/2/ΓΕΑ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ   
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  Ι.  ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ 



 27
   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
«Α»  Κριτήρια Επιλογής 
«Β» Τι Πρέπει να Γνωρίζουν οι Υποψήφιοι 
«Γ» Περίληψη Προκήρυξης 

 ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια  Αντίτυπα
Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (1.600)  Ελληνική Αστυνομία  (1.200)  (με την παρά-
κληση για αποστολή στις Αρχές της αρμοδιότητάς τους). 

     2.800 

Αποδέκτες Πινάκων Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Θ, ΙΒ, ΙΓ, ΙΔ, ΙΣΤ, ΙΗ , Κ 
ΔΑΕ/Α7 

Από 2 
35 

Κοινά Στρατολογικά Γραφεία. Από 300 
Σ.Γ Αγίου Νικολάου, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ηρακλείου, Καλαμάτας, Λάρισας, 
Πάτρας, Ρεθύμνης, Χανίων, Ιωαννίνων (επιπλέον του πίνακα για Κοινά ΣΓ) 

Από 300 

128 ΣΕΤΗ / Κέντρο Επιλογής             3 
Μονάδες και Υπηρεσίες Στρατού Ξηράς (Μέσω Γενικής Γραμματείας ΓΕΣ)      1.600 
Μονάδες και Υπηρεσίες Πολεμικού Ναυτικού (Μέσω Γενικής Γραμματείας ΓΕΝ)         400 
251 ΓΝΑ – ΚΑΙ Από  5 

Αποδέκτες για Πληροφορία  

ΣΓ και ΠΓ ΥΕΘΑ -ΥΦΕΘΑ Από 10 
ΕΠΥΕΘΑ/ΔΑΔ/Β΄           10 
ΓΕΕΘΑ/ΔΣΛ-ΓΕΣ/ΔΣΛ-1ο ΕΓ-ΓΕΝ/ΔΣΛ-ΓΕΝ/Β3 Από  10 
Γραφείο Ενημέρωσης Κοινού ΠΑ   (Σόλωνος 34  - Αθήνα)      8.000 
Γραφείο Ενημέρωσης Κοινού ΥΕΘΑ (Σόλωνος 34  - Αθήνα)      1.000 
Γραφείο Σχέσων ΥΕΘΑ - Κοινού Β. Ελλάδας (Βασ. Γεωργίου 1- Θεσ/νίκη)      3.500 
ΓΕΑ/Β2      2.000 
1η, 2η, 3η, 4η, 5η, 6η ΔΣΛ Από 10 
΄Ενωση Αποστράτων Αξκών Αεροπορίας- Χαλκοκονδύλη 5 ΤΤ 106.67 Αθήνα (για 
αποστολή και στα παραρτήματα) 

  
300 

Ένωση Αποστράτων Αξκών Στρατού Ξηράς - Ακαδημίας και Χαρ. Τρικούπη 118α 
ΤΤ106.79 Αθήνα 

  
50 

Ένωση Αποστράτων Αξκών Ναυτικού - Παπαρηγοπούλου 2  ΤΤ105.61 Αθήνα           10 

Εθνική Γενική Συνομοσπονδία Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου -  Λυκαβητού 1γ 
ΤΤ 106.72 Αθήνα 

  
10 

Ανωτάτη Πανελλήνια Συνομοσπονδία Πολυτέκνων -Αγ.Κων/νου 31ΤΤ 10437 Αθή-
να 

         10 

Πρότυπο Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού - Πειραιώς 33 Αθήνα           10 
ΟΑΕΔ/Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Πειραιώς 52 ΤΚ 10672 Αθήνα           50 
ΟΑΕΔ/Δνση Εκπαιδεύσεως – ΤΘ 70017/16610           50 
 
 



 28
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗΝ                                          ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
ΕΔΥΕΘΑ/ΓΕΑ /146 /2009                                          ΚΛΑΔΟΣ Β’ - ΔΝΣΗ Β2/2 

                                 Αθήνα,   1  Σεπ  2009 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Οι υποψήφιοι Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) για τους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων 
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 ανα-

γνωρισμένων 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-
εξωτερικού): Βαθμού αποφοίτησης Χ συντελεστή 10,5 με στρογγυλοποίηση στον αμέσως 
προηγούμενο 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 εσωτερικού-
εξωτερικού): 100 μονάδες. 

(10)  Απόφοιτοι Α΄ τάξης Λυκείου παντός τύπου (ή ισοτίμων σχολών εσωτερικού-
εξωτερικού): 95 μονάδες. 

(11) Απόφοιτοι Γυμνασίου (ή ισοτίμων σχολών εξωτερικού): Βαθμού αποφοίτησης 
Χ συντελεστή 4,5 με στρογγυλοποίηση στον αμέσως προηγούμενο ή επόμενο ακέραιο, όταν το 
δεκαδικό ψηφίο είναι μικρότερο του 5 ή μεγαλύτερο και ίσο αντίστοιχα). 

β.  Χρόνος προϋπηρεσίας στην ειδικότητα, αποδεικνυόμενος με  επικυρωμένο αντίγραφο 
του ασφαλιστικού φορέα και βεβαίωση του εργοδότη (υπολογίζεται ως προϋπηρεσία και η θη-
τεία στις Ένοπλες Δυνάμεις μόνο στην ίδια ή αντίστοιχη ειδικότητα άλλου κλάδου των Ενόπλων 
Δυνάμεων): 

(1)   Προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) μηνών : 50 μονάδες. 
(2)   Προϋπηρεσία πάνω από τρεις (3) μήνες και μέχρι έξι (6) μήνες : 100 μονάδες 
(3)   Προϋπηρεσία πάνω από έξι (6) μήνες και μέχρι εννέα (9) μήνες : 150 μονάδες 
(4)  Προϋπηρεσία πάνω από εννέα (9) μήνες και μέχρι δώδεκα (12) μήνες : 200 μο-

νάδες 
(5)  Προϋπηρεσία άνω των δώδεκα (12) μηνών : 250 μονάδες. 
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  γ. Κάτοχοι Μεταλλίου Εξόχου Πράξεως (Βαθμολογία  200 μονάδες Χ συντελεστή 1 = 

200 μονάδες). 
δ. Γνώση ξένων γλωσσών: 
      (1)  Γνώση κάθε ξένης γλώσσας επιπέδου LOWER ή αντίστοιχο : 80 μονάδες. 

                     (2) Γνώση κάθε ξένης γλώσσας επιπέδου PROFICIENCY ή αντίστοιχο :160 μονά-
δες. 
                     (3) Σε περίπτωση που για κάποια ξένη γλώσσα έχουν αποκτηθεί πτυχία LOWER 
και PROFICIENCY ή αντιστοίχων (μοριοδοτείται μόνο το πτυχίο PROFICIENCY ή αντίστοιχο. 

ε. Από τις κατηγορίες που προβλέπονται στο ΝΔ 582/1970 (ΦΕΚ Α΄ 136), όπως τρο-
ποποιήθηκε με το Ν. 1287/1982 (ΦΕΚ Α΄ 128) τα παιδιά στρατιωτικών των τριών κλάδων των 
Ενόπλων Δυνάμεων που φονεύθηκαν ή πέθαναν (στον πόλεμο ή στην ειρήνη) κατά την εκτέλε-
ση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα ταύτης, παιδιά πολυτέκνων, παιδιά ή αδέλφια αναπή-
ρων ή θυμάτων στρατιωτικών (Στρατού – Ναυτικού – Αεροπορίας) ειρηνικής περιόδου ή ανα-
πήρων πολέμου, παιδιά ή αδέλφια θυμάτων Εθνικής Αντίστασης και επιπλέον από τις κατηγο-
ρίες που προβλέπονται στο άρθρο 17 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (φ. 28) τα παιδιά πολεμιστών 
ζώνης των πρόσω τουλάχιστον επί τετράμηνο (Βαθμολογία 100 μονάδες Χ Συντελεστή 1 = 100 
μονάδες). 

στ. Υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) στις 
Ένοπλες Δυνάμεις (Βαθμολογία 100 μονάδες Χ συντελεστή 1 = 100 μονάδες). 

ζ. Υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες στις Ειδικές Δυνάμεις με οποιαδήποτε ειδικότητα, 
εφόσον οι υποψήφιοι πρόκειται να καταταγούν στην ίδια ή σε αντίστοιχη ειδικότητα άλλου κλά-
δου των Ενόπλων Δυνάμεων (Βαθμολογία 100 μονάδες Χ συντελεστή 1 = 100 μονάδες). 

η. Εντοπιότητα μονίμως διαμενόντων σε παραμεθόριες περιοχές (διαμονή στην εν λό-
γω περιοχή τουλάχιστον τα τελευταία πέντε (5) έτη) αποδεικνυόμενη με βεβαίωση της οικείας 
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 Δυνάμεις με ειδικότητα Αλεξιπτωτιστή ή Υποβρύχιου 
Καταστροφέα, εφόσον οι υποψήφιοι πρόκειται να καταταγούν σε αντίστοιχη ειδικότητα (Βαθμο-
λογία 20 μονάδες Χ συντελεστή 1 = 20 μονάδες). 

ια. Όσοι υπηρέτησαν ή υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις: 
Σύνολο μηνών θητείας γενικά (με στρογγυλοποίηση στον αμέσως προηγούμενο ή επόμενο 

ακέραιο, όταν οι ημέρες θητείας είναι λιγότερες των δεκαπέντε ή περισσότερες και ίσες αντίστοι-
χα) Χ συντελεστή 5. 

         Ιβ.   Βαθμολογία συνέντευξης μέχρι 200 μονάδες. 
 
 

Ακριβές    Αντίγραφο 
       

Ανχης(Σ) Χαράλαμπος Τσιριπίδης        
Τμηματάρχης Β2/2/ΓΕΑ 

 
Σμήναρχος(Δ) Παναγιώτης Τσεκρέκος       

Διευθυντής Β2/ΓΕΑ 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  «Α» 
 

 

 
ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ   (1) 

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠ.ΟΠ. ΣΤΗ Π.Α. ΠΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ  ΕΔΥΕΘΑ 146/2009 
 

 Άρθρο 8 Ν. 1599/1986 
(Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ) 

 
ΠΡΟΣ: ΓΕΑ/Συμβούλιο Επιλογής ΕΠ.ΟΠ 
 

ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΕΠΙΛΕΓΩ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: (2)  
ΣΥΝΤΜΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:  

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΕΠΩΝΥΜΟ:  
ΟΝΟΜΑ:   
ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΟΣ:  
ΟΝΟΜΑ   ΠΑΤΡΟΣ:  
ΕΠΩΝΥΜΟ   ΜΗΤΡΟΣ:  
ΟΝΟΜΑ        ΜΗΤΡΟΣ:  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ   (πρέπει να είναι του τύπου HH/MM/EEEE):           /           /       
ΔΗΜΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ:  
ΝΟΜΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ:  

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ   ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ  

ΕΚΔΟΥΣΑ 
ΑΡΧΗ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΟΔΟΣ:  ΑΡΙΘΜΟΣ:  Τ.Κ.:  
ΔΗΜΟΣ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:  ΝΟΜΟΣ:  
ΑΣΤ. ΤΜΗΜ. ΠΕΡΙΟΧΗΣ:  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΟΙΚΙΑΣ:  ΚΙΝΗΤΟ:  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΟΥ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ:  

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΙΜΑΙ ΑΝΔΡΑΣ  (3)       (Τα επόμενα 14 στοιχεία συμπληρώνονται μόνο από άνδρες υποψηφίους)  
ΔΗΜΟΣ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΜΗΤΡΩΩΝ ΑΡΕΝΩΝ: (4)  ΝΟΜΟΣ: (4)  

ΔΕΝ ΕΧΩ ΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙ ΤΗ ΘΗΤΕΙΑ ΜΟΥ   (3)    
ΥΠΗΡΕΤΩ ΤΗ ΘΗΤΕΙΑ ΜΟΥ     (3)  ΜΟΝΑΔΑ: (5)  
ΥΠΗΡΕΤΗΣΑ ΤΗ ΘΗΤΕΙΑ ΜΟΥ (3)  ΚΛΑΔΟΣ:  (6)  
ΟΠΛΟ / ΣΩΜΑ: (7)  ΕΙΔΙΚ.:      (9)  
ΒΑΘΜΟΣ:         (8)  Σ.Α.:            
ΥΠΗΡΕΤΩ Ή ΥΠΗΡΕΤΗΣΑ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ   (3)  
ΥΠΗΡΕΤΗΣΑ ΣΤΙΣ Ε.Δ. ΩΣ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΤΗΣ ή Υ/Β ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ  (3)  
ΥΠΗΡΕΤΩ Ή ΥΠΗΡΕΤΗΣΑ ΩΣ ΟΒΑ   (10)  
ΕΙΜΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ  (3)       (Τα επόμενα 2 στοιχεία συμπληρώνονται μόνο από γυναίκες υποψηφίους) 
ΔΗΜΟΣ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ:   (11)  ΝΟΜΟΣ: (11)  

ΑΝΗΚΩ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  (12) 
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (Τέσσερα (4) τέκνα και άνω)   
ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΝΕΥΘΕΝΤΩΝ Ή ΘΑΝΟΝΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΕ ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΠΑΙΔΙΑ Ή ΑΔΕΛΦΙΑ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ    
ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ ΖΩΝΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩ   
ΠΑΙΔΙΑ Ή ΑΔΕΡΦΙΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ Ή ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ή ΑΝΑΠΗΡΩΝ 
ΠΟΛΕΜΟΥ   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ: 
(Συμπληρώνεται από το φορέα της ΠΑ)  
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1.      Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις 

διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
   α.  Δεν 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, ψευ-
δή καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμιση, παράβαση καθήκοντος, ανυποταξία, λιποταξία, κα-
θώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης 
της γενετήσιας ζωής ή της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, όπλων, πυρομαχικών 
και τυχερών παιχνιδιών. 
   β. Δεν έχω παραπεμφθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή οποιοδήποτε πλημμέλημα 
της προηγούμενης υποπαραγράφου, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί. 
   γ.  Δεν έχω στερηθεί τα πολιτικά μου δικαιώματα με αμετάκλητη απόφαση. 
   δ. Δεν έχω υποβιβαστεί ή εκπέσει του βαθμού μου κατά την εκτέλεση των στρατιωτι-
κών μου υποχρεώσεων. 

ε. Τελώ ή τέλεσα κατά το παρελθόν σε αναβολή κατάταξης για λόγους υγείας από 
Υγειονομική Επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων  (3):        ΝΑΙ             ΟΧΙ        

    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 Δυνάμεων  (3)         ΝΑΙ       ως Ι/       (13) ΟΧΙ            

ζ. Μου επιβλήθηκε κατά τη διάρκεια εκπλήρωσης των στρατιωτικών μου υποχρε-
ώσεων συνολικά πειθαρχική ποινή φυλάκισης που επηρέασε ή πρόκειται να επηρεάσει  την η-
μερομηνία οριστικής απόλυσής μου  (3):                 ΝΑΙ               ΟΧΙ    
             η.  Δεν ανήκω σε καμία θρησκευτική ομάδα-οργάνωση και οι πεποιθήσεις μου δεν 
είναι τέτοιες που να μου απαγορεύουν την εκτέλεση των Στρατιωτικών μου υποχρεώσεων. 
             θ.  Συγκατατίθεμαι στην επεξεργασία των δεδομένων  της παραγράφου 1ε, στ και ζ, 
της παρούσας (εφόσον υπάρχουν), από τις αρμόδιες Επιτροπές Απαλλαγών και Επιτροπές 
Ψυχοτεχνικών  Εξετάσεων.  
       ι. Συγκατατίθεμαι να υποβληθώ μεταξύ των άλλων και σε έλεγχο για χρήση παρά-
νομων εξαρτησιογόνων ουσιών, μετά την κατάταξή μου ως ΕΠ.ΟΠ. , από τα αρμόδια προς τού-
το υγειονομικά όργανα, κατά τα αναγραφόμενα στο αρ. 15, παρ. 178 του Π.Δ. 133/02, με πλήρη 
διαφύλαξη του απορρήτου των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση που αρνη-
θώ να υποβληθώ σε τέτοια εξέταση, αρ. 5, παρ. 4 του Π.Δ. 133/02, ή βρεθώ θετικός σε τέτοιες 
ουσίες, γνωρίζω ότι θα απομακρυνθώ από τις τάξεις της Π.Α.    
     ια. Με δική μου ευθύνη πρέπει να ενημερωθώ με τον τρόπο που καθορίζεται 
στην  υπ΄ αριθμ. 146/2009  ΕΔΥΕΘΑ/ΓΕΑ/Β2 : 
                              (1)  Από 22 έως 25 Οκτωβρίου 2009, για  το πρόγραμμα διεξαγωγής των 
συνεντεύξεων και  από 10 έως 13 Δεκεμβρίου 2009 για το πρόγραμμα διεξαγωγής των υπό-
λοιπων διαδικασιών επιλογής (υγειονομικών – ψυχομετρικών εξετάσεων και αθλητικών δοκιμα-
σιών). 

         (2) Από 22 Ιανουαρίου 2010, για τον πίνακα τελικής επιλογής επιτυχό-
ντων – επιλαχόντων. 

  ιβ. Να έχω οπωσδήποτε μαζί μου και να επιδεικνύω στα όργανα και στις επιτρο-
πές υλοποίησης των διαδικασιών επιλογής (συνέντευξης- υγειονομικών και ψυχοτεχνικών εξε-
τάσεων - 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 κατα-
θέσει 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 Aρχή). 
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         2.      Για  τη  συμμετοχή  μου  στο διαγωνισμό  υποβάλλω,  μαζί  με την παρούσα,  τα  
παρακάτω δικαιολογητικά:  

(Σημειώστε ποια από τα παρακάτω δικαιολογητικά επισυνάπτονται)  (3) 
 

Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων του δελτίου Αστυνομικής (για τους 
ιδιώτες) ή Στρατιωτικής ταυτότητας (για τους υπηρετούντες)                            
Εισήγηση Διοικητή (για επιλογή ως ΕΠ.ΟΠ, οπλίτη που υπηρετεί)  
Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας   
Αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αποδεικτικού  γραμματικών  γνώσεων  που 
απαιτούνται ΜΟΝΟ για την ειδικότητα που δήλωσα: 

Απόφοιτος Γυμνασίου:   Απόφοιτος ΤΕΕ Α΄ Κύκλου:    
Απόφοιτος ΤΕΕ Β΄ Κύκλου:    Απόφοιτος Λυκείου:    
Απόφοιτος ΙΕΚ:    Σπουδαστής ΙΕΚ:    
Απόφοιτος ΤΕΙ-ΑΕΙ:     Σπουδαστής ΑΕΙ-ΤΕΙ:    
Άλλο:     

Αποδεικτικά προϋπηρεσίας, υποβάλλονται μόνο όταν αυτά αντιστοιχούν σε δηλωθείσα ειδι-
κότητα   ΕΠ.ΟΠ. και εφόσον η προϋπηρεσία αποδεικνύεται από: 

Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα   
Βεβαίωση εργοδότη   
Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου (μόνο για υποψήφιους που υπηρετούν τη θητεία τους)  
Άλλο  

Αντίγραφο ή  επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αποδεικτικού γνώσης ξένων γλωσσών: 
Επίπεδο γλωσσομάθειας        LOWER ή αντιστοίχου        PROFICIENCY ή αντιστοίχου 
Αγγλική:     
Γαλλική:      
Γερμανική:      
Ισπανική:      
Άλλη:      

Για την κατηγορία πολυτέκνων :  
Βεβαίωση, κυρωμένη από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων   

Για την κατηγορία παιδιά φονευθέντων ή θανόντων στρατιωτικών σε διατεταγμένη 
υπηρεσία:   

Βεβαίωση αντίστοιχου Γενικού Επιτελείου  
Για την κατηγορία παιδιά αναπήρων ή θυμάτων στρατιωτικών ειρηνικής περιόδου 
ή αναπήρων πολέμου:   

Πιστοποιητικό αναπήρων - θυμάτων πολέμου ή βεβαίωση ΔΕΠΑΘΑ  
Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης πατέρα  
Εκκαθαριστικό σημείωμα για συνταξιούχο στρατιωτικό    

Για την κατηγορία παιδιά ή αδέλφια θυμάτων Εθνικής Αντίστασης:  
Πιστοποιητικό Νομαρχίας ή Γραφείου Εθνικής Αντίστασης ή βεβαίωση ΔΕΠΑΘΑ  
Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης πατέρα  
Πιστοποιητικό Αγωνιστή ή θύματος Εθνικής αντίστασης από Δήμο ή κοινότητα   

Για την κατηγορία παιδιά πολεμιστών ζώνης των πρόσω:  
Βεβαίωση από τη Διεύθυνση Ιστορίας (ΣΞ – ΠΝ – ΠΑ) ή ΕΛ.ΑΣ.   
Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης πατέρα  

Για την κατηγορία εντοπιότητα μονίμως διαμενόντων σε παραμεθόριες περιοχές:   
Πιστοποιητικό Εντοπιότητας Μονίμως Διαμενόντων σε Παραμεθόριες Περιοχές  

Για την κατηγορία κάτοχοι Μεταλλίου Εξόχου Πράξεως:   
Βεβαίωση Γενικού Επιτελείου  

Πτυχίο Προγραμματιστή Η/Υ:  
ΑΕΙ – ΤΕΙ:  ΙΕΚ ή ισοτίμων:  ΤΕΕ ή ισοτίμων:  Άλλο  

 
3.     Δεν έχω υποβάλει άλλη αίτηση για άλλες ειδικότητες  αυτού  του  διαγωνισμού. 
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 4.     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 αποβλη-
θώ, υπέχοντας όλες τις νόμιμες συνέπειες.  

β. Τυχόν μη αποδοχή των όρων συμμετοχής στο διαγωνισμό ή άρνηση χορήγη-
σης συγκατάθεσης στην επεξεργασία στοιχείων, που περιγράφονται στην υπ΄ αριθμ. 146/2009 
ΕΔΥΕΘΑ/ΓΕΑ/Β2  και στην παρούσα αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, επιφέρουν τον αποκλεισμό 
μου από το διαγωνισμό.  

 
 

      …………, …....…………. 2009 
    (τόπος)   (ημερομηνία)      (μήνας) 

 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ  (14) 
(από αστυνομική ή δημοτική ή 

στρατιωτική ή κοινοτική κλπ αρχή) 
 

 
 

-Ο/Η- 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 

(Υπογραφή) 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 
 
(1)   Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συντάσσεται σε δύο αντίτυπα, θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής, εκ 

των οποίων το ένα αποστέλλεται με συστημένη ταχυδρομική επιστολή στην Επιτροπή Ελέγχου Δι-
καιολογητικών μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και το άλλο τηρείται από τον υποψήφιο. Συνιστά-
ται στους υποψηφίους να καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους σε πλαστικό φάκελο με έλασμα και δια-
φανές εμπροσθόφυλλο, με τη σειρά που αναγράφονται στην παράγραφο 4 της υπεύθυνης δήλωσης 
και με κατεύθυνση από πάνω προς κάτω (π.χ. αίτηση-υπεύθυνη δήλωση υποψηφίου, επικυρωμένο φω-
τοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ή στρατιωτικής ταυτότητας, αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο  
αποδεικτικού γραμματικών γνώσεων κλπ). 

(2)  Δηλώνεται  υποχρεωτικά  μία  ειδικότητα, ως εξής: Αναγράφεται ο αύξων αριθμός της ειδικότητας και η πε-
ριγραφή της, όπως αναφέρεται στην ΕΔΥΕΘΑ προκήρυξης του διαγωνισμού (πχ 28  Διασώστης). Σε  περί-
πτωση  που  ο  υποψήφιος  δεν  δηλώσει ειδικότητα, προβλεπόμενη από την ΕΔΥΕΘΑ 146/2009/ΓΕΑ/Β2,  ή  
δηλώσει  περισσότερες  από  μία  ή  υποβάλλει  δύο   ή  περισσότερες αιτήσεις με διαφορετικές ειδικότητες,  
θα  αποκλείεται  από τις  παραπέρα  επιλογικές   διαδικασίες.        

(3)   Συμπληρώνεται ανάλογα με την ένδειξη Χ μέσα στο τετραγωνίδιο επιλογής  
(4)   Συμπληρώνεται μόνο από τους άνδρες υποψήφιους. 
(5)   Συμπληρώνεται υποχρεωτικά μόνο εφόσον ο υποψήφιος υπηρέτησε ή υπηρετεί τη Στρατιωτική του  

θητεία. 
(6)   πχ. ΠΑ, ΣΞ ή ΠΝ . 
(7)     πχ. ΠΖ ή ΠΒ ή ΤΘ κλπ. 
(8)     πχ. ΣΜΤΗΣ, ΣΜΙΑΣ, ΣΤΡΤΗΣ, ΛΧΙΑΣ,  ΝΑΥΤΗΣ κλπ. 
(9)     Συμπληρώνεται ολογράφως η ειδικότητα με την οποία υπηρέτησε ή υπηρετεί τη Στρατιωτική του  θητεία (πχ 

Αμύνης Αεροδρομίων, οδηγός οχημάτων, τυφεκιοφόρος, αρμενιστής κλπ). 
(10)   Συμπληρώνεται  υποχρεωτικά  μόνο  εφόσον ο υποψήφιος  υπηρέτησε ή  υπηρετεί  ως  Οπλίτης 
         Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ). 
(11)   Συμπληρώνεται μόνο από τις γυναίκες υποψήφιους. 
(12)   Συμπληρώνεται με την ένδειξη Χ μέσα στο τετραγωνίδιο επιλογής μόνο από τους / τις  υποψηφίους  που 
         ανήκουν  στις  συγκεκριμένες κατηγορίες 
(13)  Τίθεται ο αριθμός της σωματικής ικανότητας Ι/2 ή 3 ή 4 ή 5. 
(14)  Η αίτηση να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής διαφορετικά τα δικαιολογητικά δε θα γίνουν   δε-

κτά.  
(15)  Συμπληρώνεται από τις Επιτροπές Συνέντευξης, Υγειονομικών Εξετάσεων, Ψυχοτεχνικών Εξε τάσεων 

και  Αθλητικών Δοκιμασιών, με την ολοκλήρωση της συνέντευξης - εξέτασης - δοκιμασίας, στο αντίγραφο 
της αίτησης-υπεύθυνης  δήλωσης, που θα επιδεικνύει ο υποψήφιος. 

 
 
 
 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ   (15) 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ  ΣΤΙΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  ΕΠΙΛΟΓΙΚΗΣ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
 

Συνέντευξης 
 
 
 

 

 
 

 
 Ψυχομετρικών Εξετάσεων 

  

Υγειονομικών Εξετάσεων 
 
 
 

 

Αθλητικών Δοκιμασιών 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  «Α1» 
 

 
 
 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
 
 

 
ΠΡΟΣ (1) : 

 

 
O-H   Όνομα : 

 
Επώνυμο : 

 

 
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  

 

 
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

 

 
Ημερομηνία γέννησης (2) : 

 

 
Τόπος Γέννησης: 

 

 
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας : 

  
Τηλ. : 

 

 
Τόπος  Κατοικίας : 

  
Οδός : 

  
Αριθμ. 

  
T.K : 

 

 
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax) : 

 Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου  (Email): 

 

 
 

   Με  ατομική  μου  ευθύνη  και  γνωρίζοντας  τις  κυρώσεις (3),  που  προβλέπονται  από  τις  διατάξεις  της  παρ.6  του  άρθρου  22 
του Ν.1599/1986, δηλώνω ότι : 

 
Έχω ( ή Δεν έχω ) υποβάλλει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και είμαι ( ή δεν είμαι ) κοινός υπο-
ψήφιος για το διαγωνισμό των ΕΠ.ΟΠ του  Πολεμικού Ναυτικού, της Πολεμικής Αεροπορίας και του 
Στρατολογικού Σώματος  
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                             (4) 

 
                                                                                                      
                                                                                                                                                             Ημερομηνία :  ………/……/2009… 
                      Θεωρήθηκε για το  
                 Γνήσιο Της Υπογραφής                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                     Ο – Η Δηλ….. 
 
 
 
                                                                                                                                                                                       (Υπογραφή) 
 

 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως. 
(3) « Όποιος  εν  γνώσει  του  δηλώνει  ψευδή  γεγονότα  ή  αρνείται  ή  αποκρύπτει  τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου  8 τιμωρείται  με  φυλάκιση  τουλάχιστον  τριών  μηνών.  Εάν  ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον  
εαυτόν του ή  σε άλλον περιουσιακό  όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε  περίπτωση  ανεπάρκειας  χώρου  η  δήλωση  συνεχίζεται  στην  πίσω  όψη  της  και  υπογράφεται από  τον  δηλούντα ή την  
δηλούσα. 



 
 
 

                          ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  «Β» 
 
 

 (1)  
 

 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑ …………………… 
ΔΗΜΟΣ ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ …………………. 
 
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
 
Ο Δήμαρχος (ή ο πρόεδρος της Κοινότητας) ……………………………………… 
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΩ 
 

ότι ο-η εικονιζόμενος-η στη φωτογραφία είναι υπηκοότητας ………………………... 
με τρόπο κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας ……………………………………… 
και ονομάζεται …………………………………………………………………………. 
του ……………….. και της ………………. είναι γραμμένος-η μία φορά στα Μητρώα Αρρέ-
νων ή τα Δημοτολόγια Θηλέων του Δήμου (ή Κοινότητας) μας, αρχικά και όχι μετά από 
διόρθωση της ηλικίας του με δικαστική απόφαση, με αυξ. αριθμό εγγραφής …………………. 
και χρόνο γέννησης …………………….. (2), μήνας γέννησης …………………………… ημέρα 
γέννησης ………………………. (2). 
 
Ο-Η πιο πάνω γεννήθηκε ……………………………(3) και είναι άγαμος-η. 
 
 

…………………………...2009 
 
 

                                                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                                                           (ή ο Πρόεδρος της Κοινότητας ) 

 
 
 
 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ: 
(Α)   Στη θέση (1) γίνεται επικύρωση της φωτογραφίας από τη Δημοτική ή Κοινοτική ή Αστυνομική Αρχή του τό-
που 
(Β)   Στη θέση (2) αναγράφεται ο χρόνος, μήνας και ημέρα γέννησης ολογράφως και αριθμητικώς. 
(Γ)   Στη θέση (3) αναγράφεται η πόλη ή το χωριό και ο Δήμος ή Κοινότητα γέννησης.  

Φωτογραφία     
Υπογραφή 

 
Σφραγίδα      
Υπογραφή 



 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  «Γ» 

 
 
 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ  ΓΙΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΦΟΝΕΥΘΕΝΤΩΝ  ή  ΘΑΝΟΝΤΩΝ  
 ΣΕ ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ   (Ν.1297/82) 

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

 

Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η 
Ο.....................................................................................................(1)  Διευθυντής του  1ου ΕΓ 
(ή Δνση Στρ. Προσωπικού ή Διοικητικού) 

Β ε β α ι ώ ν ω 
ότι ο/η υποψήφιος/α  ΕΠ.ΟΠ.............................................................................……… είναι        
τέκνο του (2) ..............................................................................................που κατά τη διάρ-
κεια του πολέμου.................................................................ή της ειρήνης, φονεύθηκε ή πέθα-
νε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας πρόδηλα και αναμφισβήτητα ένεκα αυτής. Η 
βεβαίωση αυτή χορηγείται ύστερα από αίτησή του    ............................................  για 
(3).................................................................... 

.........................................2009 

 
 
 
 
 
 
    Οδηγίες Συμπλήρωσης 
   (1) Γράφονται τα στοιχεία ανάλογα με την περίπτωση του Δντού του Στρατιωτικού Προσωπικού κάθε Κλά  
        δου.    

(2) Γράφεται ο Βαθμός και το Όπλο - Σώμα, ΑΜ και το Ονοματεπώνυμο του πατέρα του/της. 

(3) Γράφεται για την επιλογή του ως ΕΠ.ΟΠ στην ΠΑ. 

 

 
 
 



 
                                                                                         ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ «Δ» 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Π.Ε.) 

Ο τύπος του αποσπάσματος βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης καθορίστηκε με την υπ’ αριθμ. Δια/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 Δήμου ή Κοινότητας 

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

Δημότης  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 

Αύξ. Αριθ. Επώνυμο Όνομα Όνομα πατέρα Δήμου ή 
Κοινότητας Νομού Αριθ. 

Μητρ 
Έτος γεν-
νήσ. 

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 ανί-
κανη 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 ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το πιστοποιητικό να έχει εκδοθεί η επικυρωθεί από τον ΑΣΠΕ (πλατεία Ελευθερίας 22 Αθήνα 105  

 
 

(σφραγίδα) 

 
 

Σφραγίδα  
Ανώτατης 

Συνομοσπονδίας 
Πολυτέκνων 

 



  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  «Ε» 

 
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΠΗΡΟΥ Η ΘΥΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΥ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                    
Νομαρχία..........................................                                                                                     
Δήμος ή Κοινότητα........................... 
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ                                                                        
Ο Δήμαρχος ή ο Πρόεδρος της Κοινότητας .............................................................. 

Π ι σ τ ο π ο ι ώ                                                               
ότι ο/η (1).............................................................................................................του 
(2)........................................και της (2)....................................είναι γραμμένος στα 
Μητρώα Αρρένων/Δημοτολόγιο του Δήμου ή Κοινότητας μας με αύξοντα αριθμό 
....................και είναι τέκνο ή αδερφός/η του αναπήρου πολέμου που παίρνει πο-
λεμική σύνταξη (ή θύματος πολέμου ή αναπήρου ειρηνικής περιόδου Στρατιωτικού) 
(3) ....................................... .......................................................................   Το πι-
στοποιητικό αυτό εκδίδεται ύστερα από αίτησή του, για να χρησιμεύσει στην                    
....................................................(4) 
 
                                                                               …………………………2009 
 
 
 

Θεώρηση 
       από τη Νομαρχία 

Ο Δήμαρχος 
ή Πρόεδρος της Κοινότητας 

 
 
 
 
 
Οδηγίες  Συμπλήρωσης 
(1)     Ονοματεπώνυμο  Υποψηφίου/ας 
(2)     Όνομα  πατέρα, μητέρας                                                                                                                                        
(3)     Ονοματεπώνυμο  πατέρα  ή  αδελφού  που παίρνει πολεμική σύνταξη 
(4)     Πολεμική Αεροπορία για συμμετοχή στο διαγωνισμό ΕΠΟΠ  

 
 
 

 



  
 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  «ΣΤ» 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΑΡΧΙΑ........................                  
ΔΗΜΟΣ.............................. 
ΤΜΗΜΑ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  
ΓΡΑΦΕΙΟ:ΜΗΤΡΩΩΝ-ΔΗΜ/ΓΙΩΝ 

    Αριθμ. Πρωτ: .................... 
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
Ο Δήμαρχος.....................……………………..     πιστοποιεί ότι: 

 
Τα  παρακάτω  άτομα  είναι  γραμμένα  στο  Δημοτολόγιο του  Δήμου  μας   με  τα   
αναφερόμενα  στον  καθένα  στοιχεία: 

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ 
Επώνυμο: 
Κύριο όνομα: 
Όνομα πατρός: 
Όνομα μητρός: 
Το γένος: 
Έτος γεννήσεως: 
Τόπος γεννήσεως: 
Αριθ. Μητρ. Αρρένων: 
Αριθ. Δημοτολογίου: 
Τρόπος κτήσεως Ελλ. Ιθαγ: 
................. 
Θρήσκευμα: .......................... 

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

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

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

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

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

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

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

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 
 
ΠΑΙΔΙΑ 

Αρ.Δημ 
σειράς 

Κύριο 
όνο-
μα 

Ημερ/νία 
Γέννη-
σης 

Τόπος 
γέννησης

Αριθ. 
Μητρ 
Αρρένων

Τρόπος 
Κτήσης   
Ελλην. 
Ιθαγέν. 

Λοιπά στοιχεία 

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

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

.... 

.........

.........

...... 

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

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

.... 

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

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

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

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

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

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

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

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

.. 

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

 
Το πιστοποιητικό αυτό δίνεται ύστερα από αίτηση για να χρησιμεύσει: 
............................................................. 
 
         Ο Προϊστάμενος                                                                    Ο Προϊστάμενος 
Γραφείου Μητρώων - Δημ/γίων                                                  Διοικητικού Τμήματος 

 
 

 



  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  «Ζ» 

 
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ 

 
 

   ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ                         ΜΗΝΑΣ-ΕΤΟΣ    ΣΤΡΑΤ/ΚΗ 
 
   ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ                                   ΠΛΗΡΩΤΕΟ 
 
    
   ΣΥΝΤ    ΕΟΒΣ    ΕΟΒΠ   ΔΙΟΡΘ. 
 
   ΑΤΑ    ΑΝΑΔ    ΑΝΙΚ           ΠΑΡΑΠ 
 
   ΦΥΜΑ             ΔΩΡΟ           ΣΥΝΟΛΟ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

          ΦΟΡΟΣ    ΧΑΡΤ.   ΠΕΡΙΘ.   ΑΛΗΛ. 
 
      ΤΑΑΘΠ    ΓΣΑΘΠ.   ΠΣΑΥΟ   ΠΟΠΣ. 
 
   ΤΠ & Δ              ΜΤΠΥ   ΟΣΕ/ΑΟΑ    Τ.Τ 
 
   ΔΙΑΤΡ    ΚΑΤΑΣ.   ΕΠΙΣΤ.   Π 2084 
 
   ΙΚΑ     ΤΥΔΚΥ   
 
 
 
   ΣΥΝΤ/ΧΟΣ  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ     ΣΥΝΟΛΟ 
 
   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ    ΤΚ    ΠΟΛΗ 
 
    

 
 



  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  «Η» 

 
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 
 

Ο  Διευθυντής  Γραφείου 

Αθήνα............…………..2009. 
 

Το Γραφείο Αναπήρων Θυμάτων Πολέμου 
 
 
 

 



  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  «Θ» 

 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΘΥΜΑΤΟΣ - ΑΝΑΠΗΡΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
Νομαρχία..........................................  
Δήμος ή Κοινότητα........................... 
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
 

Ο Δήμαρχος ή Πρόεδρος της Κοινότητας ................................. ............... 
Π ι σ τ ο π ο ι ώ 

ότι ο/η(1) .................................................................................................... 
του (2).................................................και της (2)........................................ 
είναι γραμμένος στο Μητρώο Αρρένων/Δημοτολόγιο του Δήμου ή Κοινότητας 
μας με αύξοντα αριθμό .............και είναι τέκνο ή αδελφός/η του αναπήρου ή θύ-
ματος Αγωνιστή Εθνικής Αντίστασης (3).......................................... 
Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται ύστερα από αίτησή του/της, για 
(4)......................... 
 

 ....................................2009 
 
Ο Δήμαρχος 
ή Πρόεδρος της Κοινότητας 

 
 
 
 
 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 
(1) Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου/ας 
(2) Όνομα πατέρα, μητέρας 
(3) Ονοματεπώνυμο πατέρα ή αδελφού  
(4) Γράφεται για την επιλογή του/της ως ΕΠ.ΟΠ στην ΠΑ 

 
 



  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  «Ι» 

 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΩΣ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΩΝ 

ΣΕ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                         
ΝΟΜΑΡΧΙΑ...................................... 
ΔΗΜΟΣ ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ.................... 
 
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
 

Ο Δήμαρχος ή Πρόεδρος της Κοινότητας............................................... 
Π ι σ τ ο π ο ι ώ 

ότι ο/η ........................................................................................................... 
του...................................................και της ................................... είναι γραμμένος στο Μητρώο 
Αρρένων /Δημοτολόγιο του Δήμου ή Κοινότητας μας με αύξοντα αριθμό.........................και χρό-
νο γέννησης .............................. Γεννήθηκε (1)..............................και από (2) ..................... (ή 
από τότε), τόσο ο ίδιος/α όσο και οι γονείς του/της έχουν εγκατασταθεί μόνιμα στο Δήμο ή Κοινό-
τητα (3) ................................ Επαρχίας .............................. Νομού ........................ 
 

 ....................2009                           
Ο  Δήμαρχος                              

(ή Πρόεδρος της Κοινότητας) 
 
 
 
 

 Βεβαιώνεται ότι ο τόπος γέννησης, εγγραφής 
του/της στα Μητρώα Αρρένων/Δημοτολόγια και 
εγκατάστασης του ίδιου και των γονέων του, που 
αναγράφεται στη πιο πάνω βεβαίωση βρίσκεται 
σε μία από τις παραμεθόριες περιοχές που ορί-
ζονται στην παράγραφο 7-γ (8) της παρούσας 
εγκυκλίου. 
 

             ......................2009 
 

Ο Διευθυντής Νομαρχίας ή Έπαρχος 
 
 
 
Οδηγίες  Συμπλήρωσης 

(1) Αναγράφεται ο Δήμος ή Κοινότητα που γεννήθηκε.                                                                       
(2) Αναγράφεται η ημερομηνία έναρξης εγκατάστασης.                                                                    
(3) Αναγράφεται ο τόπος μόνιμης εγκατάστασης. 

 
 

 



  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ «ΙΑ» 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΠΛΙΤΗ ΩΣ ΕΠ.ΟΠ. 

 
Για τον ………………………………………………………………………………..(1) 
του ………………………………………(2)  Σ.Α.:        /           /       ΕΣΣΟ………. 
Ειδικότητα …………………………..  Συνταχθείσα από τον  …………………….. (3) 
Διοικητή ……………………………… (4). 

 
 

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.). 
 

Ημερομηνία…………..2009. 
 
 

                                                                                    Ο Διοικητής 
 
 
 

Υπογραφή – Σφραγίδα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ 
(1) Αναγράφεται ο βαθμός και  το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου. 
(2) Όνομα πατέρα. 
(3) Αναγράφεται ο βαθμός και  το ονοματεπώνυμο του τελευταίου Δκτή ή Δντή.    
(4) Αναγράφεται η Μονάδα ή Υπηρεσία. 

 
 

 
 



  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  «ΙΒ» 

 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

(Συνυποβάλλεται μαζί με βεβαίωση Ασφαλιστικού φορέα) 
 
 

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

Ημερομηνία: …………………………… 

 
 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
 

Ο/Η (ονοματεπώνυμο εργοδότη) ……………………………………………………..    βεβαι-
ώνω ότι ο/η (ονοματεπώνυμο υποψηφίου) ……………………………………… απασχολή-
θηκε με την ειδικότητα …………….(κωδικός ειδικότητας) ………………………………….. 
από …………………..μέχρι …..…….. στην εταιρεία (ή άλλο) 
…………………………….………….. 
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 
 
 
 
                                                                        Υπογραφή – Σφραγίδα 
 
 

 



  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗΝ                                           ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
ΕΔΥΕΘΑ/ΓΕΑ/146/2009                                             ΚΛΑΔΟΣ Β’ - ΔΝΣΗ Β2/2                           

                                                                      Αθήνα,  1  Σεπ   2009 
 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 
                     1.  Μέχρι την 5 Οκτωβρίου 2009, οι υποψήφιοι, που πληρούν τα απαιτούμε-
να  προσόντα και όσοι από τους άνδρες δεν υπηρετούν στις Ε.Δ,  πρέπει να αποστείλουν 
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μόνο με συστημένη επιστολή (σφραγίδα ταχυδρομεί-
ου), στην εξής διεύθυνση: 

                        (ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠ.ΟΠ) 
128 ΣΕΤΗ 

             ΛΗΤΟΥΣ  &  ΑΚΤΗΣ 1  Τ.Κ  16671   ΚΑΒΟΥΡΙ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ  -  ΑΤΤΙΚΗ 
 

                      2. Από 22 έως 25 Οκτωβρίου 2009, με δική τους ευθύνη οι υποψήφιοι,  ε-
νημερώνονται για τις καταστάσεις καταλλήλων, ακαταλλήλων υποψηφίων αποκλειομένων 
από τις περαιτέρω διαδικασίες, λόγω ελλιπών δικαιολογητικών και για το πρόγραμμα 
παρουσίασης υποψηφίων για συνέντευξη από το Γραφείο Σχέσεων ΥΕΘΑ - Κοινού Β. 
Ελλάδος (Θεσ/νίκη – Βασιλέως Γεωργίου 1  τηλ.  2310 850060 - 2310 893237) και το 
Γραφείο Ενημέρωσης Κοινού της ΠΑ (Αθήνα – Σόλωνος 34 τηλ. 210 3630360 - 210 
3630076), καθώς και στην ιστοσελίδα του ΓΕΑ , στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
www.haf.gr. 
                      3.  Οι υποψήφιοι όλες τις ημέρες παρουσίασής τους πρέπει να έχουν       
οπωσδήποτε μαζί τους το Δελτίο της Αστυνομικής  Ταυτότητας (ιδιώτες) ή  την Υπη-
ρεσιακή Ταυτότητα (οι υπηρετούντες) ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο σχετικό 
με την ταυτότητά τους. 

                      4.  Κατά την παρουσίασή τους  στην  Επιτροπή Συνέντευξης πρέπει  να 
έχουν μαζί τους και αντίγραφο της αίτησης υποβολής δικαιολογητικών. 
                      5.  Από 10 έως 13 Δεκεμβρίου 2009, με δική τους  ευθύνη οι υποψήφιοι 
ενημερώνονται για το πρόγραμμα των εξετάσεων (Ψυχοτεχνικών – Αθλητικών – Υγειονο-
μικών Δοκιμασιών), από το Γραφείο Σχέσεων ΥΕΘΑ - Κοινού Β. Ελλάδος (Θεσ/νίκη – 
Βασιλέως Γεωργίου 1  τηλ.  2310 850060 - 2310 893237) και το Γραφείο Ενημέρωσης 
Κοινού της ΠΑ (Αθήνα – Σόλωνος 34 τηλ. 210 3630360 - 210 3630076), καθώς και στην 
ιστοσελίδα του ΓΕΑ , στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.haf.gr. 
                      6.  Από την 21 Ιανουαρίου 2009, αναμένεται η κοινοποίηση του πίνακα 
επιτυχόντων και επιλαχόντων στο Γραφείο Σχέσεων ΥΕΘΑ - Κοινού Β. Ελλάδος 
(Θεσ/νίκη – Βασιλέως Γεωργίου 1  τηλ.  2310 850060 - 2310 893237), στο Γραφείο Ενη-
μέρωσης Κοινού της ΠΑ (Αθήνα – Σόλωνος 34 τηλ. 210 3630360 - 210 3630076), κα-
θώς και στην ιστοσελίδα του ΓΕΑ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.haf.gr. 
                       7.  Η 1 Φεβρουαρίου  2010 ορίζεται ως ημερομηνία κατάταξης των  επι-
τυχόντων στην 124ΠΒΕ (Τρίπολη). 

 
      

Ακριβές     Αντίγραφο 
 

Ανχης(Σ) Χαράλαμπος Τσιριπίδης        
Τμηματάρχης Β2/2/ΓΕΑ 

Σμήναρχος (Δ) Παναγιώτης Τσεκρέκος         
Διευθυντής Β2/ΓΕΑ 



  
 
            ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ                               ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
            ΕΔΥΕΘΑ/ΓΕΑ/146/2009                                ΚΛΑΔΟΣ Β’ - ΔΝΣΗ Β2/2                           

                                                                     Αθήνα,  1  Σεπ  2009 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
 
 
1. Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας προκηρύσσει την κατάταξη στην Πολεμική 

Αεροπορία, κατόπιν επιλογής, εννιακοσίων (900) Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ). Δι-
καίωμα υποβολής  δικαιολογητικών έχουν οι υποψήφιοι που είναι γεννημένοι από 1-1-
1983 μέχρι 31-12-1991. Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα απαραίτητα προσόντα 
κάθε ειδικότητας, όπως αναγράφονται στην προκήρυξη. 

 
2. Οι ενδιαφερόμενοι  πρέπει να αποστείλουν μόνο με συστημένη επιστολή 

τα δικαιολογητικά τους στη 128 ΣΕΤΗ μέχρι και την 5 Οκτωβρίου 2009.  
 
3. Όσοι υποψήφιοι έχουν υποβάλλει τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους σε 

παραπάνω από ένα διαγωνισμό πρόσληψης ΕΠ.ΟΠ (Πολεμικό Ναυτικό, Πολεμική  Αερο-
πορία και Στρατολογικό Σώμα) θα συμμετάσχουν στις ψυχοτεχνικές – υγειονομικές  εξε-
τάσεις και αθλητικές δοκιμασίες, όπως παρακάτω : 

 
α. Κοινοί υποψήφιοι  Πολεμικού Ναυτικού, Πολεμικής Αεροπορίας και του 

Στρατολογικού Σώματος, στην  Πολεμική Αεροπορία. 
 
β. Κοινοί υποψήφιοι στο Πολεμικό Ναυτικό και στην Πολεμική Αεροπορία, 

στην Πολεμική Αεροπορία. 
 
γ. Κοινοί υποψήφιοι  στην Πολεμική Αεροπορία και το Στρατολογικό Σώ-

μα, στην Πολεμική Αεροπορία. 
  
δ. Κοινοί υποψήφιοι στο Πολεμικό Ναυτικό και στο Στρατολογικό Σώμα, 

στο Πολεμικό Ναυτικό. 
 
4. Σε περίπτωση που κοινός υποψήφιος επιλέξει να πραγματοποιήσει τις Προ-

καταρκτικές εξετάσεις σε διαγωνισμό της προτίμησής του και όχι όπως καθορίζεται ανω-
τέρω, θα αποκλειστεί από τους λοιπούς διαγωνισμούς στους οποίους έχει δηλώσει συμ-
μετοχή. 

 
5. Όσοι  καταταγούν θα φέρουν το βαθμό του Σμηνίτη και θα λαμβάνουν  το μι-

σθό του Σμηνία μη Παραγωγικών Σχολών. Όσοι απολύονται μετά την συμπλήρωση της 
επταετούς υποχρέωσης που αναλήφθηκε αρχικά, λαμβάνουν εφάπαξ αποζημίωση ίση με 
το διπλάσιο των ετών υπηρεσίας επί τις αντίστοιχες  μηνιαίες αποδοχές, που λαμβάνουν 
κατά την απόλυσή τους. Όσοι από τους Επαγγελματίες Οπλίτες επιθυμούν, μπορούν να 
μονιμοποιηθούν (εφόσον κριθούν κατάλληλοι) με το βαθμό που φέρουν, μέχρι τη  συ-
μπλήρωση 35ετούς συντάξιμης υπηρεσίας, εξελισσόμενοι μέχρι το βαθμό του Αρχισμηνία 
και μισθολογικά μέχρι το βαθμό του Αντισμηνάρχου . 

 



  
6. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν περισσότερες πληροφορίες από τα 

κατά τόπους Στρατολογικά Γραφεία της Χώρας, τα Γραφεία Ενημέρωσης Κοινού και τις 
λοιπές Στρατιωτικές Αρχές. 

 
 

 
Ακριβές    Αντίγραφο 

 
Ανχης(Σ) Χαράλαμπος Τσιριπίδης      

Τμηματάρχης Β2/2/ΓΕΑ 

   
Σμήναρχος (Δ) Παναγιώτης Τσεκρέκος       

Διευθυντής Β2/ΓΕΑ 

 


