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Εθελοντές και Μόνιμοι Οπλίτες (Πρόσληψη Επαγγελματιών Οπλιτών)
α.

Ν. 2936/2001 «Επαγγελματίες Οπλίτες και άλλες διατάξεις» (Α΄
166)
β. ΠΔ 292/2001 «Καθορισμός Κριτηρίων και Διαδικασίας Επιλογής
Υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών» (Α΄ 204)
γ. ΠΔ 11/2014 «Κρίση Σωματικής Ικανότητας των Στρατευσίμων,
αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις καθώς και
του Στρατιωτικού Προσωπικού γενικά» (Α΄ 17)
δ. Φ.424/96/222642/Σ.7896/13-11-20 Κοινή Υπουργική Απόφαση
Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών «Ορισμός του
αριθμού των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) για κατάταξη
στις Ένοπλες Δυνάμεις το έτος 2021» (Β΄ 5108)
ε. Φ.340/7513/Σ.1328/29-12-2020/Απόφαση Υπουργού Εθνικής
Άμυνας «Καθορισμός επιπέδου γραμματικών γνώσεων κατά
ειδικότητες των Επαγγελματιών Οπλιτών της Πολεμικής
Αεροπορίας» (Β΄ 6010), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της
με την υπ’ αριθμ. Φ. 340/150/Σ.42/12-01-2022 Απόφαση
Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Τροποποίηση της υπό στοιχεία
Φ.340/7513/ΔΣ.1328/29-12-2020 απόφασης του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας «Καθορισμός επιπέδου γραμματικών γνώσεων
κατά ειδικότητες των Επαγγελματιών Οπλιτών της Πολεμικής
Αεροπορίας (Β΄ 6010)» (Β΄ 150)
στ. Φ.424/5/350252/Σ.1097/08-02-2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση
του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών «Ορισμός του αριθμού των Eπαγγελματιών
Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις το έτος
2022» (Β΄ 661)
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ζ.
η.

1.

Η από 21-02-2022 Εισήγηση του Γενικού Επιτελείου
Αεροπορίας
Yπ΄ Aριθμ. 108/2022 Εισηγητική Έκθεση Προϊσταμένου
Οικονομικών Υπηρεσιών ΥΠΕΘΑ από την οποία
προκύπτει ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό

Έχοντας υπόψη τα σχετικά,
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

την πλήρωση διακοσίων ογδόντα μίας (281) θέσεων Επαγγελματιών Οπλιτών
(ΕΠ.ΟΠ.), στην Πολεμική Αεροπορία, για τις ειδικότητες του Παραρτήματος «Α».
2.
Οι υποψήφιοι θα επιλεγούν στην ειδικότητα που έχουν δηλώσει
εφόσον, έχουν τα απαιτούμενα προσόντα της παραγράφου 3α, συγκεντρώσουν τα
απαραίτητα μόρια κατ’ απόλυτη σειρά προτεραιότητας και επιτύχουν στις
προβλεπόμενες υγειονομικές – ψυχοτεχνικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες.
Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν τελικά και θα καταταγούν, θα τοποθετηθούν
αποκλειστικά σε μονάδες – υπηρεσίες της Πολεμικής Αεροπορίας, για κάλυψη
υπηρεσιακών αναγκών. Ο όρος υποψήφιος και οι προσδιοριστικοί όροι προς
αυτόν, αναφέρονται σε άνδρες και γυναίκες.
3.

Προσόντα και κωλύματα υποψηφίων για κατάταξη
α. Οι ΕΠ.ΟΠ. πρέπει να έχουν τα παρακάτω προσόντα:
(1)

Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια.

(2) Να έχουν συμπληρώσει το 18ο και να μην έχουν
υπερβεί το
έτος της ηλικίας τους κατά το έτος κατάταξής τους στις Ένοπλες
Δυνάμεις (γεννηθέντες από 1-1-1995 έως 31-12-2003). Οι υπηρετούντες ως
οπλίτες βραχείας ανακατάταξης (ΟΒΑ), να μην έχουν υπερβεί το 31ο έτος της
ηλικίας τους κατά το έτος κατάταξής τους ως ΕΠ.ΟΠ. (γεννηθέντες από 1-1-1992
έως 31-12-2003).
28ο

(3)

Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,60μ οι άνδρες και

1,55μ οι γυναίκες.
(4) Να έχουν τις γραμματικές γνώσεις, που καθορίζονται
κατά ειδικότητες στο Παράρτημα «Α».
(5) Να είναι ικανοί κατηγορίας πρώτης (Ι/1) ή δεύτερης
(Ι/2), σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την εξέταση της σωματικής
ικανότητας των στρατευσίμων.
(6) Να έχουν, όσοι ήδη υπηρετούν, θετική εισήγηση για
κατάταξη από τον τελευταίο Διοικητή τους.
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β. Οι ΕΠ.ΟΠ. πρέπει να μην έχουν τα παρακάτω κωλύματα:
(1) 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 υπηρεσία, ψευδή καταμήνυση,
συκοφαντική δυσφήμιση, παράβαση
καθήκοντος,
ανυποταξία, λιποταξία,
καθώς
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.
(2) Να μην έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα για
κακούργημα ή οποιοδήποτε πλημμέλημα της ως άνω παραγράφου της παρούσας,
έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.
(3)
αμετάκλητη απόφαση.

Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα με

(4) Να μην έχουν εκπέσει ή υποβιβασθεί του βαθμού τους
οι εκπληρώσαντες τις νόμιμες στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
γ.
Τα παραπάνω απαιτούμενα προσόντα, με την επιφύλαξη της
περίπτωσης (2) της παραγράφου 3α, πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο της
προκήρυξης των θέσεων ΕΠ.ΟΠ. και κατά το χρόνο της κατάταξής τους, τα δε
κωλύματα συμμετοχής της παραγράφου 3β πρέπει να μην υπάρχουν κατά τον
χρόνο της κατάταξής τους.
δ.
Μπορούν να καταταγούν ως ΕΠ.ΟΠ. όσοι διαθέτουν τα
προσόντα της παραγράφου 3α και δεν έχουν τα κωλύματα της 3β, ανεξάρτητα αν
εκπλήρωσαν ή όχι τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή υπηρετούν στις
Ένοπλες Δυνάμεις για την εκπλήρωσή τους.
ε.
Δεν μπορούν να καταταγούν ως ΕΠ.ΟΠ. πρώην
Υπαξιωματικοί που ενώ υπηρετούσαν στις Ένοπλες Δυνάμεις ως μόνιμοι ή
εθελοντές ή Εθελοντές Πενταετούς Υποχρέωσης (ΕΠΥ) ή ΕΠ.ΟΠ., παραιτήθηκαν
ή απολύθηκαν για οποιαδήποτε αιτία και όσοι εκπλήρωσαν εναλλακτική υπηρεσία,
σύμφωνα με τις διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας.
4.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

α.
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν τη συμμετοχή τους στον
διαγωνισμό, πρέπει να υποβάλουν κατά περίπτωση τα απαραίτητα δικαιολογητικά
του Παραρτήματος «Β».
β.
Τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί σε ξένη
γλώσσα, πρέπει να είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους και επίσημα
μεταφρασμένα. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των παραπάνω γίνονται δεκτά, εφόσον
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή
ή δεν έχουν επικυρωθεί ή/και μεταφραστεί δε γίνονται δεκτά.
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5.

Υποβολή Δικαιολογητικών

α.
Οι υποψήφιοι, πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά εντός
αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών (ΦΕΚ 25/21-04-2022, τ. ΑΣΕΠ) από την
δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης, μέσω σχετικής μηχανογραφικής
εφαρμογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://epop.haf.gr, την προβλεπόμενη
αίτηση-υπεύθυνη δήλωση (Υπόδειγμα «1» της Προσθήκης «1» του
Παραρτήματος «Β»), η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατά περίπτωση
απαιτούμενα δικαιολογητικά του Παραρτήματος «B», με μεταφόρτωσή τους
(upload) σε ψηφιακή μορφή (pdf).
β.
Οι υποψήφιοι ταυτοποιούνται στην ανωτέρω εφαρμογή, η
οποία περιλαμβάνει οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης και υποβολής των
δικαιολογητικών, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς
TaxisΝet. Ως απόδειξη οριστικής υποβολής της αίτησης, η εφαρμογή θα παράξει
αντίγραφο της αίτησης, καθώς και Δελτίο Υγειονομικής εξέτασης υποψηφίου
(μηχανογραφικό αρχείο pdf με μοναδικό κωδικό αίτησης υποψηφίου), τα οποία
οφείλουν να τα αποθηκεύσουν-εκτυπώσουν όλοι οι υποψήφιοι. Μετά την
οριστικοποίηση και έως την ανακοίνωση των υποψηφίων που έχουν ελλιπή
δικαιολογητικά, δε θα είναι δυνατή καμία διόρθωση ή συμπλήρωση της
αίτησης και των υποβληθέντων δικαιολογητικών, ούτε και η υποβολή νέας
αίτησης. Θα είναι δυνατή μόνο η συμπλήρωση των αιτήσεων με ελλιπή
δικαιολογητικά, σύμφωνα με την παράγραφο 8α(4).
γ.
Οι υποψήφιοι πρέπει να μεριμνήσουν, ώστε τα
δικαιολογητικά να αντιστοιχούν στην ειδικότητα που δηλώνουν, να είναι πλήρη,
επικυρωμένα και μεταφρασμένα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4β
και στο Παράρτημα «Β». Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν μόνο μία (1) από
τις ειδικότητες του Παραρτήματος «Α», εφόσον διαθέτουν τις απαιτούμενες
γραμματικές γνώσεις.
6.
Υποχρεώσεις Μονάδων (για υπηρετούντες ΟΒΑ και οπλίτες
υποψήφιους ΕΠ.ΟΠ.)
α.
Εκδίδουν εισήγηση του Διοικητή (Υπόδειγμα «2» της
Προσθήκης «2» του Παραρτήματος «Β») και πλήρες Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου
(ΑΦΜ) του υποψηφίου με την ένδειξη: «Το παρόν εκδόθηκε για τη συμμετοχή του
ανωτέρω στον διαγωνισμό πρόσληψης ΕΠ.ΟΠ.» και τα επιδίδουν στον
ενδιαφερόμενο, προκειμένου αυτός να τα υποβάλει ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την
παράγραφο 5.
β.
Στο ΑΦΜ των υπηρετούντων ΟΒΑ θα πρέπει να
συμπεριλαμβάνονται και όλες οι στρατολογικές μεταβολές κατά τη διάρκεια
εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων (στρατιωτικής θητείας).
γ.
Χορηγούν έγκαιρα, με βάση την παρούσα, Φύλλο Πορείας ή
Φύλλο Μετάβασης στους υπηρετούντες υποψήφιους, προκειμένου να
παρουσιαστούν στις Επιτροπές υγειονομικών-ψυχοτεχνικών εξετάσεων και
αθλητικών δοκιμασιών. Για την έγκαιρη χορήγηση οι υποψήφιοι να
ενημερώνουν τις Μονάδες, με δική τους ευθύνη, για τον χρόνο και τον τόπο
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της εξέτασης, προκειμένου να συμμετάσχουν στις επιλογικές διαδικασίες.
Αμέσως μετά το τέλος των εξετάσεων-δοκιμασιών ή στην περίπτωση αποκλεισμού
υποψηφίου, η αρμόδια Επιτροπή να ενημερώνει άμεσα τις Μονάδες που ανήκουν
και να τους χορηγεί Φύλλο Πορείας ή Φύλλο Μετάβασης για να επιστρέψουν σ’
αυτές το ταχύτερο δυνατό.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
7.

Συγκρότηση Επιτροπών

α. Με διαταγή του Διευθυντή ΓΕΑ/Β2 (συνεργασία με ΔΑΕ),
συγκροτούνται το Συμβούλιο Επιλογής ΕΠ.ΟΠ. και οι παρακάτω Επιτροπές, οι
οποίες συντονίζονται από αυτό:
(1)
(2)
(3)
(4)

Επιτροπή Ελέγχου Δικαιολογητικών.
Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων.
Επιτροπή Ψυχοτεχνικών Εξετάσεων.
Επιτροπή Αθλητικών Δοκιμασιών.

β. Με την παραπάνω διαταγή συντονίζεται το έργο της
υγειονομικής εξέτασης των υποψηφίων και η συνεργασία των Υγειονομικών
Επιτροπών των Ενόπλων Δυνάμεων με τις Επιτροπές Ψυχοτεχνικών Εξετάσεων
και Αθλητικών Δοκιμασιών, καθώς και με το Συμβούλιο Επιλογής.
8.

Επιτροπή Ελέγχου Δικαιολογητικών
α.

Η Επιτροπή Ελέγχου Δικαιολογητικών:

(1) Ελέγχει
την
πληρότητα
των
υποβαλλόμενων
δικαιολογητικών τόσο ως προς τα προσόντα της παραγράφου 3α, όσο και ως
προς τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 και στο Παράρτημα «Β».
(2) Μεριμνά για την επιβεβαίωση της ακρίβειας των
δηλωθέντων στοιχείων στην ηλεκτρονική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση των
υποψηφίων.
(3) Μετά την ολοκλήρωση του ως άνω ελέγχου συντάσσει
και εκδίδει Πίνακες υποψηφίων με ελλιπή δικαιολογητικά, οι οποίοι υποβάλλονται
στο Συμβούλιο Επιλογής και στο ΓΕΑ/Β4.
(4) Μετά από σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της
Πολεμικής Αεροπορίας
(www.haf.gr), όλοι οι υποψήφιοι οφείλουν, με
αποκλειστικά δική τους ευθύνη, να ενημερωθούν μέσω της ηλεκτρονικής
διεύθυνσης https://epop.haf.gr κάνοντας ταυτοποίηση με τους προσωπικούς τους
κωδικούς ΤaxisNet, εάν τα δικαιολογητικά τους είναι ελλιπή και να τα
συμπληρώσουν, αποστέλλοντάς τα ηλεκτρονικά (e-mail: epop.epitropes@haf.gr)
εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών, η οποία αρχίζει από την
επομένη της ημερομηνίας ανακοίνωσης των υποψηφίων με ελλιπή δικαιολογητικά.
Η μη συμπλήρωση των ελλιπών δικαιολογητικών, εντός της ανωτέρω ορισθείσας
προθεσμίας, αποτελεί αιτία αποκλεισμού από τις περαιτέρω διαδικασίες επιλογής.
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(5) Ακολούθως μετά την εξέταση του συνόλου των αιτήσεων,
συντάσσει και εκδίδει:
(α) Πίνακες καταλλήλων υποψηφίων που πληρούν τα
καθοριζόμενα από την παράγραφο 3 προσόντα και δικαιούνται συμμετοχής στις
παραπέρα επιλογικές διαδικασίες.
(β) Πίνακες ακαταλλήλων υποψηφίων που δεν πληρούν
τα προσόντα της παραγράφου 3α ή των οποίων τα δικαιολογητικά κρίθηκαν εκ
νέου ελλιπή. Οι ακατάλληλοι υποψήφιοι αποκλείονται από τις περαιτέρω
διαδικασίες επιλογής.
(6) Υποβάλλει τους Πίνακες καταλλήλων και ακαταλλήλων, κατά
ειδικότητα, στην Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων και στο ΓΕΑ/Β4.
β.
Μετά από σχετική ανακοίνωση, οι υποψήφιοι οφείλουν, με δική
τους ευθύνη να ενημερωθούν, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης
https://epop.haf.gr κάνοντας ταυτοποίηση με τους προσωπικούς τους κωδικούς
TaxisNet, αν είναι κατάλληλοι ή ακατάλληλοι και στη δεύτερη περίπτωση για τον
λόγο του αποκλεισμού τους.
γ.
Κατά των αποτελεσμάτων των καταλλήλων και ακαταλλήλων κατά
ειδικότητα που εκδίδει η Επιτροπή Ελέγχου Δικαιολογητικών επιτρέπεται η
άσκηση προσφυγής από υποψηφίους ΕΠ.ΟΠ. Η προσφυγή υποβάλλεται στο
Συμβούλιο Επιλογής μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail:
epop.epitropes@haf.gr), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών,
που αρχίζει από την επομένη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων. Το
Συμβούλιο Επιλογής εξετάζει τις υποβληθείσες προσφυγές, αποφαίνεται επ’
αυτών, ενημερώνει τον προσφεύγοντα και προβαίνει, εάν απαιτείται, στις
αναγκαίες αλλαγές.
9.

Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων

α.
Βαθμολογεί κάθε υποψήφιο που περιλαμβάνεται στους Πίνακες
καταλλήλων κατά ειδικότητα, σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 1 του (β)
σχετικού, τα οποία αναγράφονται στο Παράρτημα «Γ».
β.
Η βαθμολογία εξάγεται μέχρι εκατοστού της μονάδας. Σε
περίπτωση ισοβαθμίας, προηγείται ο υποψήφιος με τον μεγαλύτερο βαθμό στα
κριτήρια με τη σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του
(β) σχετικού, όπως αναγράφονται στο Παράρτημα «Γ».
γ. Μετά τη βαθμολόγηση των υποψηφίων συντάσσει και εκδίδει
Πίνακες βαθμολογίας κατά ειδικότητα, οι οποίοι υποβάλλονται στο Συμβούλιο
Επιλογής και στο ΓΕΑ/Β4.
δ.
Μετά από σχετική ανακοίνωση, όλοι οι υποψήφιοι οφείλουν με
αποκλειστικά δική τους ευθύνη, να ενημερωθούν μέσω της ηλεκτρονικής
διεύθυνσης https://epop.haf.gr κάνοντας ταυτοποίηση με τους προσωπικούς τους

-7-

κωδικούς ΤaxisNet, για τη βαθμολογία τους, καθώς και για το πρόγραμμα
παρουσίασής τους στις Επιτροπές.
ε.
Κατά της ως άνω βαθμολογίας, επιτρέπεται η άσκηση
προσφυγής από υποψηφίους ΕΠ.ΟΠ. Η προσφυγή υποβάλλεται στο Συμβούλιο
Επιλογής
μέσω
μηνύματος
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου
(email:epop.epitropes@haf.gr), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3)
ημερών, που αρχίζει από την επομένη της ημέρας ανακοίνωσης της
βαθμολόγησης των υποψηφίων ΕΠ.ΟΠ. Το Συμβούλιο Επιλογής εξετάζει τις
υποβληθείσες προσφυγές, αποφαίνεται επ’ αυτών, ενημερώνει τον προσφεύγοντα
και προβαίνει, εάν απαιτείται, στις αναγκαίες αλλαγές.
10.

Υγειονομική - Ψυχοτεχνική Εξέταση και Αθλητική Δοκιμασία

α.
Στις υγειονομικές-ψυχοτεχνικές εξετάσεις καθώς και στις
αθλητικές δοκιμασίες, θα κληθεί να συμμετάσχει τουλάχιστον τριπλάσιος
αριθμός υποψηφίων, αναλογικά με τον αριθμό των προκηρυχθεισών θέσεων
κατά ειδικότητα. Η επιλογή θα γίνει από το Συμβούλιο Επιλογής με βάση τους
Πίνακες βαθμολογίας κατά ειδικότητα.
β.
Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στις Επιτροπές,
προκειμένου να γίνονται δεκτοί για εξετάσεις-δοκιμασίες, υποχρεούνται να φέρουν
απαραίτητα μαζί τους, τα παρακάτω:
(1)
Δελτίο αστυνομικής ή στρατιωτικής ταυτότητας ή
διαβατήριο. Σε περίπτωση απώλειας, δελτίο προσωρινής στρατιωτικής ταυτότητας
ή βεβαίωση αστυνομικής αρχής με επικολλημένη φωτογραφία, στην οποία να
αναγράφεται ότι έχουν καταθέσει δικαιολογητικά για την έκδοση νέου δελτίου
αστυνομικής ταυτότητας.
(2)
Αντίγραφο
της
αίτησης-υπεύθυνης
δήλωσης
συμμετοχής τους (Υπόδειγμα «1» της Προσθήκης «1» του Παραρτήματος «Β»)
στον διαγωνισμό, στο οποίο οι Επιτροπές θα συμπληρώσουν σχετικές ενδείξεις
μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων-δοκιμασιών.
(3)
Δελτίο Υγειονομικής εξέτασης υποψηφίου (Υπόδειγμα
«8» της Προσθήκης «8» του Παραρτήματος «Β»), που θα συνοδεύεται από τα
απαραίτητα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων του πίνακα «Α» του
Δελτίου, κατά την προσέλευσή τους για υγειονομικές εξετάσεις.
(4)
Πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης σε ισχύ ή
αρνητικό μοριακό τεστ ανίχνευσης (PCR) εντός 72 ωρών ή αρνητικό γρήγορο τεστ
ανίχνευσης αντιγόνου εντός 48ωρών (rapid test). Η υπόψη παράγραφος τελεί υπό
την επιφύλαξη μεταβολής των υγειονομικών πρωτοκόλλων, για τα οποία θα
ακολουθήσει, εφόσον απαιτηθεί, σχετική ανακοίνωση.
γ. Η μη προσέλευση στις αρμόδιες Επιτροπές για την διεξαγωγή
των εξετάσεων-δοκιμασιών, την ημέρα και ώρα που καθορίζεται για κάθε
υποψήφιο ή η αποτυχία σε οποιοδήποτε στάδιο των εξετάσεων-
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δοκιμασιών,
διαδικασίες.

θα

συνεπάγεται

τον

αποκλεισμό

από

τις

παραπέρα

δ. Οι υποψήφιοι που αδυνατούν να παρουσιαστούν στις ως άνω
Επιτροπές για λόγους ανώτερης βίας (π.χ. αδυναμία μετακίνησης, καιρικά
φαινόμενα, πρόβλημα υγείας), δύνανται να αποστείλουν μέσω μηνύματος
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail:epop.epitropes@haf.gr), δικαιολογητικά από
τα οποία να προκύπτουν οι λόγοι ανώτερης βίας και η πιθανή ημερομηνία
έκλειψής τους, για να εξεταστούν από το Συμβούλιο Επιλογής. Ειδικότερα, οι
υποψήφιοι που θα διαγνωσθούν θετικοί στη λοίμωξη COVID-19 αποστέλλουν στο
Συμβούλιο Επιλογής βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου COVID-19 για
απουσία από την εργασία, το οποίο εκδίδεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
gov.gr. Σε περίπτωση εκτίμησης λόγων ανώτερης βίας η παρουσίαση των
υποψηφίων στις Επιτροπές επαναπρογραμματίζεται από το Συμβούλιο Επιλογής.
Η ημερομηνία επαναπρογραμματισμού δεν δύναται να υπερβαίνει το πέρας των
δοκιμασιών, εκτός εάν το πρόβλημα παρουσιαστεί την τελευταία ημέρα
διεξαγωγής, οπότε επαναπρογραμματίζεται για την αμέσως επόμενη ημέρα. Σε
περίπτωση τραυματισμού υποψηφίου κατά την ημέρα διεξαγωγής των αθλητικών
δοκιμασιών, θα προγραμματίζεται για επανεξέταση, εφόσον εξεταστεί από τον
παρόντα ιατρό. Η επανεξέταση θα γίνεται για το σύνολο των αγωνισμάτων,
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρούσα παράγραφο. Κανένα αίτημα για
εκτίμηση λόγων ανωτέρας βίας δεν εξετάζεται μετά την τελευταία ημέρα
διεξαγωγής
των αθλητικών δοκιμασιών. Για οποιαδήποτε
διευκρίνιση ή
πρόβλημα επί της διαδικασίας και μόνο, αρμόδιος είναι ο Πρόεδρος της οικείας
Επιτροπής.
ε. Οι αποφάσεις με τα αποτελέσματα των ψυχοτεχνικών εξετάσεων
των υποψηφίων που εκδίδονται από την Επιτροπή Ψυχοτεχνικών Εξετάσεων,
καθώς και οι γνωματεύσεις που συντάσσονται από τις Υγειονομικές Επιτροπές
των Ενόπλων Δυνάμεων και αφορούν στην κρίση σωματικής ικανότητας
υποψηφίων ΕΠ.ΟΠ. είναι μη αναθεωρήσιμες, σύμφωνα με το ν.δ. 1327/1973 (Α΄
16). Ομοίως, μη αναθεωρήσιμες είναι και οι αποφάσεις της Επιτροπής Αθλητικών
Δοκιμασιών.
στ.

Υγειονομική Εξέταση Υποψηφίων

(1)
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβληθούν στις
εργαστηριακές εξετάσεις του Πίνακα «Α» του Δελτίου Υγειονομικής εξέτασης
υποψηφίου (Υπόδειγμα «8» της Προσθήκης «8» του Παραρτήματος «Β») πριν
από την παρουσίασή τους στις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές. Οι εξετάσειςγνωματεύσεις μπορούν να διενεργηθούν σε Νοσηλευτικά ιδρύματα Ν.Π.Δ.Δ. ή
Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας, με την προϋπόθεση να έχουν γίνει από την
ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης και μεταγενέστερα και να έχουν ευκρινή
ημερομηνία και σφραγίδα ιατρού. (ΠΡΟΣΟΧΗ: μη προσκόμιση ΟΛΩΝ των
παραπάνω εξετάσεων την ημέρα παρουσίασής τους αποτελεί αιτία
αποκλεισμού από τη συνέχεια της επιλογικής διαδικασίας).
(2)

Οι Υγειονομικές Επιτροπές των Ενόπλων Δυνάμεων:
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(α) Με βάση τα αποτελέσματα των εργαστηριακών
εξετάσεων και των κλινικών εξετάσεων των στρατιωτικών νοσοκομείων
προβαίνουν στην κρίση της σωματικής ικανότητας των υποψηφίων, σύμφωνα
με την παράγραφο 3α (5) και τις διατάξεις του (γ) σχετικού. Κατά την εξέταση
χρησιμοποιούν συμβουλευτικά τα αντίγραφα των αιτήσεων - υπεύθυνων
δηλώσεων που υποχρεούνται να επιδεικνύουν οι υποψήφιοι και λαμβάνουν
υπόψη τις αναγραφόμενες στα Δελτία Υγειονομικής εξέτασης εργαστηριακές κλινικές εξετάσεις, τα οποία και συμπληρώνουν με το αποτέλεσμα της κρίσης.
(β) Συντάσσουν γνωμάτευση για κάθε υποψήφιο
στην οποία επισυνάπτουν το Δελτίο Υγειονομικής εξέτασης.
(γ) Ενημερώνουν το Συμβούλιο Επιλογής, για τα
αριθμητικά στοιχεία καταλλήλων-ακαταλλήλων.
(δ) Υποβάλλουν άμεσα τις γνωματεύσεις με τα Δελτία
Υγειονομικής εξέτασης στο Συμβούλιο Επιλογής.
(ε)
Αποστέλλουν
τις
γνωματεύσεις
των
στρατευσίμων και εφέδρων στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες και των
υπηρετούντων οπλιτών και ΟΒΑ στις Μονάδες τους για την ενημέρωση της
στρατολογικής μερίδας και των ατομικών τους εγγράφων, αντίστοιχα.
(στ) Για νοσήματα, παθήσεις ή βλάβες που δεν
αναφέρονται στους Πίνακες και Παραρτήματα του (γ) σχετικού, όπως και για
παρεκκλίσεις από το φυσιολογικό που επιδρούν στη σωματική ικανότητα,
αποφαίνεται κατά την κρίση της η αρμόδια Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή,
σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 4 του ίδιου σχετικού και το άρθρο 7,
υποπαράγραφος 1ζ, του ν.δ. 1327/1973 (Α΄16).
(3)
Οι υποψήφιοι που δήλωσαν την ειδικότητα
«Διασώστης» (ΟΔΙΑ) ή «Αρμενιστής» (ΟΑΡΜ), κατά το στάδιο της επιλογικής
διαδικασίας θα παραπέμπονται για υγειονομική εξέταση στο Κέντρο Αεροπορικής
Ιατρικής (ΚΑΙ), προκειμένου να κριθούν κατάλληλοι για αρχική ένταξη στην
κατηγορία Προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το (γ) σχετικό. Οι
γνωματεύσεις των αρμόδιων υγειονομικών επιτροπών είναι μη αναθεωρήσιμες
σύμφωνα με το ν.δ. 1327/1973 «Περί των Υγειονομικών Επιτροπών των
Ενόπλων Δυνάμεων» (Α΄ 16) και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η επανεξέταση
σε περίπτωση ακαταλληλότητας υποψηφίου.
ζ.

Ψυχοτεχνική Εξέταση Υποψηφίων

(1) Η ψυχοτεχνική εξέταση περιλαμβάνει δοκιμασίες για τη
διαπίστωση της καταλληλότητας των υποψηφίων να ενταχθούν στις ιδιαίτερες
συνθήκες της Πολεμικής Αεροπορίας και να σταδιοδρομήσουν σ’ αυτήν.
(2) Κατά την εξέταση η Επιτροπή Ψυχοτεχνικών Εξετάσεων
χρησιμοποιεί συμβουλευτικά τα αντίγραφα των αιτήσεων – υπεύθυνων δηλώσεων
που υποχρεούνται να επιδεικνύουν οι υποψήφιοι.
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(3) Τα
αποτελέσματα
υποβάλλονται στο Συμβούλιο Επιλογής.

των

ψυχοτεχνικών

εξετάσεων

(4) Με τη λήξη της επιλογικής διαδικασίας, τα ανωτέρω
αποτελέσματα θα καταστραφούν, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις
περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα.
η.

Αθλητικές Δοκιμασίες Υποψηφίων

(1) Οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε αθλητικές δοκιμασίες από
τις αρμόδιες επιτροπές αθλητικών δοκιμασιών για να δοκιμαστεί η φυσική αντοχή
τους ως εξής:
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ
Δρόμος 100 μ.
Δρόμος 1 μιλίου
Άλμα σε ύψος με φόρα.
Άλμα σε μήκος με φόρα.
Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) Μέσος όρος ρίψης με
το δεξί και το αριστερό χέρι.
Κάμψεις – τάσεις των αγκώνων.

9.

Αναδιπλώσεις του κορμού, με τα χέρια στην
ανάκαμψη και τα γόνατα διπλωμένα.
Μεταφορά δύο (2) κανίστρων (δοχείο μεταφοράς
ύδατος), 20 χλγ. έκαστο, για 150 μ. χωρίς επαφή
των κανίστρων με το έδαφος
Έλξεις σε μονόζυγο.

10.

Ελεύθερη κολύμβηση 50μ.

7.
8.

ΕΛΑΧΙΣΤΑ
ΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
16΄΄
7΄ και 30 ΄΄
1,05 μ.
3,60 μ.
4,50 μ.
15 επαναλήψεις σε
χρόνο έως 2΄.
20 επαναλήψεις σε
χρόνο έως 2΄.
2΄
4 συνεχείς
επαναλήψεις με
οποιαδήποτε λαβή.
3΄

(2) Οι υποψήφιοι θα συμμετάσχουν στις προβλεπόμενες αθλητικές
δοκιμασίες με αθλητική περιβολή. Η αθλητική περιβολή των υποψηφίων αποτελεί
αποκλειστικά δική τους επιλογή και ευθύνη.
(3) Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα μίας (1) προσπάθειας στα
παραπάνω αγωνίσματα, πλην των αλμάτων και των ρίψεων που έχουν δικαίωμα
τριών (3) προσπαθειών.
(4) Στη ρίψη σφαίρας, ως τελική επίδοση υποψηφίου ορίζεται ο
μέσος όρος του αθροίσματος της καλύτερης επιμέρους επίδοσης με το αριστερό και
με το δεξί χέρι.
(5) Για να κριθούν κατάλληλοι στις αθλητικές δοκιμασίες πρέπει
να πετύχουν τα ελάχιστα όρια επίδοσης των αγωνισμάτων.

-11-

(6)
Υποψήφιος που δεν θα επιτύχει το όριο σε κάποια
αθλητική δοκιμασία, δεν θα συνεχίζει να εξετάζεται.
(7)
Τα αποτελέσματα
υποβάλλονται στο Συμβούλιο Επιλογής.
11.

των

αθλητικών

δοκιμασιών

Τελικά Αποτελέσματα Διαδικασίας Επιλογής

α.
Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών και με βάση
τους πίνακες βαθμολογίας κατά ειδικότητα και τα αποτελέσματα των υγειονομικών,
ψυχοτεχνικών και αθλητικών εξετάσεων - δοκιμασιών, το Συμβούλιο Επιλογής
συντάσσει κατά ειδικότητα τους τελικούς πίνακες επιτυχόντων – επιλαχόντων που
κυρώνονται με μέριμνα του Διευθυντή Β΄ Κλάδου ΓΕΑ από τον Αρχηγό ΓΕΑ.
β.
Οι ως άνω πίνακες επιτυχόντων - επιλαχόντων συντάσσονται
σύμφωνα με τις κατανεμηθείσες στο Παράρτημα «Α» της παρούσας, θέσεις ανά
ειδικότητα. Οι μη πληρωθείσες θέσεις, συνολικά, μεταφέρονται στις υπόλοιπες
προκηρυχθείσες ειδικότητες, έτσι ώστε σε αυτές τις ειδικότητες να επαυξάνεται,
διαδοχικά και με απόλυτη σειρά προτεραιότητας όπως στο Παράρτημα «Α», ο
αριθμός των θέσεών τους κατά μία (1) ακέραιη μονάδα κάθε φορά.
γ.
Οι Πίνακες των επιτυχόντων-επιλαχόντων, αναρτώνται στις
ιστοσελίδες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας www.mod.mil.gr, του Γενικού
Επιτελείου Εθνικής Άμυνας www.geetha.mil.gr και της Πολεμικής Αεροπορίας
www.haf.gr, για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων, προκειμένου να υπάρχει η
δυνατότητα πρόσβασης των υποψηφίων στα στοιχεία που αφορούν όλους τους
συνυποψηφίους τους, τηρουμένων των διατάξεων-περιορισμών που θέτει ο
κανονισμός ΕΕ 2016/679 και ο ν.4624/2019 (Α΄137), οι οποίοι ρυθμίζουν τα
ζητήματα προσωπικών δεδομένων.
δ.
Οι απορριπτέοι υποψήφιοι ενημερώνονται με αποκλειστικά δική
τους ευθύνη, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://epop.haf.gr κάνοντας
ταυτοποίηση με τους προσωπικούς τους κωδικούς TaxisNet και για το λόγο
απόρριψής τους.
12. Κατάταξη Επιτυχόντων
α. Με διαταγή του Διευθυντή ΓΕΑ/Β4 καλούνται οι επιτυχόντες να
καταταγούν στην Πολεμική Αεροπορία, για την κάλυψη των θέσεων που
προκηρύχθηκαν, σε καθορισμένη ημερομηνία, στην 124 ΠΒΕ (Τρίπολη).
β. Οι προς κατάταξη επιτυχόντες, υποχρεούνται να καταθέσουν στη
Μονάδα Κατάταξης κατά την ημερομηνία κατάταξής τους, τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
(1)
Οι ιδιώτες Σημείωμα Κατάταξης από την αρμόδια
Στρατολογική Υπηρεσία, ενώ οι υπηρετούντες ΦΠ-ΦΜ από τη Μονάδα τους.
(2)
να δηλώνουν ότι :

Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 (Α΄ 45) που
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(α) Δεν διώκονται για κάποια από τις αξιόποινες πράξεις
που αναφέρονται στην παράγραφο 3 β (1).
(β) Αποδέχονται να υποβληθούν σε έλεγχο για χρήση
παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων είναι
επώνυμα και διασφαλίζονται απόλυτα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
γ.

Οι καλούμενοι για κατάταξη, αν για λόγους αντικειμενικής
αδυναμίας αδυνατούν να καταταγούν την καθοριζομένη ημερομηνία, να
παρουσιάζονται σε οποιαδήποτε Στρατιωτική ή Αστυνομική Αρχή και εφόσον
διαπιστωθούν οι λόγοι της αντικειμενικής αδυναμίας, μπορούν να καταταγούν
εντός πέντε (5) ημερών από την καθοριζομένη ημερομηνία κατάταξής τους.
δ. Μετά την κατάταξή τους οι ΕΠ.ΟΠ. θα υποβληθούν σε έλεγχο για
χρήση παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών από τα αρμόδια υγειονομικά όργανα,
αφού ληφθούν υπόψη οι ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας του ατόμου από
την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
ε. Με διαταγή του Διευθυντή ΓΕΑ/Β4, καλούνται υποψήφιοι για
πλήρωση τυχόν κενών θέσεων, λόγω μη παρουσίασης ή παραίτησης επιτυχόντων
μέχρι την ορκωμοσία των καταταγέντων ΕΠ.ΟΠ., από τον πίνακα επιλαχόντων
κατά σειρά επιτυχίας, προκειμένου να παρουσιασθούν για κατάταξη. Οι
παραιτηθέντες θεωρούνται ως μηδέποτε καταταγέντες και ανάκληση της
παραίτησης δεν μπορεί να γίνει.
στ. Οι κατατασσόμενοι μετά από εκπαίδευση, θα τοποθετηθούν σε
Μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας ανάλογα με την ειδικότητά τους. Ειδικότερα,
οι ΕΠ.ΟΠ ειδικοτήτων «Βοηθός Νοσοκόμος» (ΟΝΣ), «Βοηθός Φαρμακείου»
(ΟΒΦΑΡ), «Βοηθός Βιοπαθολογίας» (ΟΒΒΙΟ) και «Βοηθός Ακτινολόγου»
(ΟΒΑΚΤ) μετά την εκπαίδευσή τους θα τοποθετηθούν, αρχικά, στο σύνολό τους,
για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, στο 251 ΓΝΑ (Αθήνα).
ζ.
Με μέριμνα του ΓΕΑ/Β2, θα διενεργηθεί εντός τριμήνου από την
κατάταξη, επαλήθευση της γνησιότητας όλων των δικαιολογητικών ή
πιστοποιητικών. Σε περίπτωση που αργότερα αποκαλυφθεί ότι η κατάταξή τους
έγινε με βάση ψευδή ή ανακριβή δικαιολογητικά, θα απολύονται από τις Ένοπλες
Δυνάμεις και θα ενημερώνεται ο αρμόδιος εισαγγελέας.
η. Ο έλεγχος τυχόν καταδίκης, των καταταγέντων, για κάποια από τις
αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3β(1) διενεργείται,
αυτεπάγγελτα, μέσω του Εθνικού Ποινικού Μητρώου, από τριμελή επιτροπή που
συγκροτείται από τον Διευθυντή Β΄ Κλάδου του ΓΕΑ.
θ. Ο έλεγχος της ακρίβειας του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης
της παραγράφου 12 β (2), διενεργείται, μέσω της αρμόδιας Εισαγγελίας
Πρωτοδικών, από την ανωτέρω τριμελή επιτροπή.
ι.
Σε περίπτωση που από τον έλεγχο των ανωτέρω υποπαραγράφων
(η) και (θ) προκύψει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την κατάταξή τους ως
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ΕΠ.ΟΠ., δεν καλούνται για κατάταξη ή εφόσον έχουν καταταγεί απολύονται,
υπέχοντας και τις νόμιμες συνέπειες για ψευδή δήλωση ενώπιον Δημόσιας Αρχής.
13.

Μηχανογραφική Κάλυψη
Μηχανογραφική κάλυψη διαδικασιών από ΓΕΑ/ΚΜΗ σε συνεργασία με

ΓΕΑ/Β4.
14.

Υποχρέωση Παραμονής στην Πολεμική Αεροπορία:

α. Οι ΕΠ.ΟΠ. αναλαμβάνουν υποχρέωση επταετούς παραμονής
στην Πολεμική Αεροπορία, εκτός αν γίνει δεκτή η παραίτησή τους πριν
συμπληρωθεί η επταετία, με την επιφύλαξη της επόμενης υποπαραγράφου. Μετά
τη συμπλήρωση της επταετούς υπηρεσίας μπορούν να μονιμοποιηθούν, ύστερα
από αίτησή τους, με το βαθμό που φέρουν, εφόσον:
(1)

Επιτύχουν σε γραπτές εξετάσεις δοκιμασίας και

(2) Κριθούν για μονιμοποίηση από το αρμόδιο γι' αυτούς
Συμβούλιο Κρίσεων του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, το οποίο λαμβάνει
υπόψη τους ατομικούς τους φακέλους.
β.
Η αίτηση παραίτησης μπορεί να υποβληθεί μετά τη συμπλήρωση
τριετούς πραγματικής υπηρεσίας για όσους ΕΠ.ΟΠ. είχαν εκπληρώσει τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή υπηρετούσαν στις Ένοπλες Δυνάμεις,
τετραετούς δε για όσους δεν είχαν καταταγεί για την εκπλήρωση των στρατιωτικών
τους υποχρεώσεων κατά την κατάταξή τους ως ΕΠ.ΟΠ.
15.

Διοικητικά και Άλλα Θέματα:
α. Βαθμοί – Εξέλιξη

(1)
Οι ΕΠ.ΟΠ. κατατάσσονται ως Σμηνίτες και μπορούν να
προαχθούν στο βαθμό του Υποσμηνία με τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την
κατάταξή τους όσοι είχαν εκπληρώσει τις νόμιμες στρατιωτικές τους υποχρεώσεις
ή υπηρετούσαν για την εκπλήρωση αυτών, δύο (2) δε ετών όσοι δεν είχαν
καταταγεί προς εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων κατά την
κατάταξή τους ως ΕΠ.ΟΠ.
(2)
Οι Υποσμηνίες ΕΠ.ΟΠ. προάγονται στο βαθμό του Σμηνία με
τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών στον βαθμό του Υποσμηνία και με τη
συμπλήρωση οκτώ (8) ετών σε κάθε επόμενο βαθμό μπορούν να προάγονται
στους βαθμούς του Επισμηνία και μέχρι τον βαθμό του Αρχισμηνία.
β. Ασφάλιση-Σύνταξη
(1) Οι ΕΠ.ΟΠ. από την κατάταξή τους στις Ένοπλες Δυνάμεις
υπάγονται για κύρια σύνταξη στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του
Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), καθίστανται δε μέτοχοι των
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Μετοχικών Ταμείων και των υπαγόμενων σε αυτά Ειδικών Λογαριασμών των
Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.
(2) Το συνταξιοδοτικό καθεστώς των ΕΠ.ΟΠ. διέπεται από τις
εκάστοτε ισχύουσες συνταξιοδοτικές διατάξεις για τους ομοιόβαθμούς τους
Μονίμους Υπαξιωματικούς μη Παραγωγικών Σχολών.
γ.

Αποζημίωση

Οι ΕΠ.ΟΠ. που απολύονται από τις Ένοπλες Δυνάμεις, στις
περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 12 του (α) σχετικού δικαιούνται εφάπαξ
αποζημίωση. Το ύψος αυτής καθορίζεται στο διπλάσιο των ετών υπηρεσίας επί τις
αντίστοιχες μηνιαίες αποδοχές που λαμβάνουν κατά την απόλυσή τους.
δ.

Υγειονομική Περίθαλψη

Οι ΕΠ.ΟΠ. για θέματα υγειονομικής περίθαλψης των ιδίων και των
μελών των οικογενειών τους, διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν για τους
Μόνιμους και Εθελοντές Υπαξιωματικούς.
16.

Διάφορα:

α.
Οι ΔΥΓ των Γενικών Επιτελείων να παρέχουν κατά τη διάρκεια του
διαγωνισμού οποιαδήποτε συνδρομή απαιτηθεί καθώς και σχετικές οδηγίες για
θέματα αρμοδιότητάς τους (ιδιαίτερα στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της
πανδημίας COVID-19 και της έγκαιρης και ασφαλούς ολοκλήρωσης των
υγειονομικών και ψυχοτεχνικών εξετάσεων).
β.
Το Τμήμα Ενημέρωσης Τύπου ΓΕΑ/ΕΓΑ να κοινοποιήσει την
παρούσα μέσω των ΜΜΕ. H προκήρυξη αναρτάται στις ιστοσελίδες του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και της
Πολεμικής Αεροπορίας (www.mod.mil.gr, www.geetha.mil.gr και www.haf.gr
αντίστοιχα).
γ.
Τα Γενικά Επιτελεία να μεριμνήσουν για την κοινοποίηση της
παρούσας στις Μονάδες του Κλάδου τους.
δ.
Οι Σχηματισμοί, Μονάδες και λοιπές Στρατιωτικές Υπηρεσίες όλων
των Κλάδων και των Κοινών Σωμάτων να αναπτύξουν στο στρατιωτικό
προσωπικό της δύναμής τους το περιεχόμενο της παρούσας και να παρέχουν
κάθε δυνατή διευκόλυνση στους ενδιαφερομένους.
ε.
Οι Στρατολογικές Υπηρεσίες να αποστέλλουν ηλεκτρονικά άμεσα
τα ζητηθέντα, από την Επιτροπή Ελέγχου Δικαιολογητικών, Αντίγραφα Φύλλου
Μητρώου (ΑΦΜ).
στ. Τα δικαιολογητικά όσων δεν καταταγούν, θα καταστραφούν μετά
την παρέλευση ενός (1) έτους από την ημερομηνία της αρχικής κατάταξης των
υποψηφίων ΕΠ.ΟΠ., με μέριμνα του ΓΕΑ/Β2 (ΔΑΕ/Β1).
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ζ.
Αρμόδια αρχή για την παροχή διευκρινιστικών οδηγιών καθώς και
για τη ρύθμιση κάθε άλλου ζητήματος, που άπτεται της ερμηνείας και εφαρμογής
των διατάξεων της παρούσας καθορίζεται το ΓΕΑ/Β4.
η.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις ειδικές
τηλεφωνικές γραμμές (HELPDESK) που θα λειτουργούν από την επομένη της
έκδοσης της προκήρυξης για την παροχή διευκρινιστικών οδηγιών. Σχετικές
πληροφορίες για τη λειτουργία του HELPDESK θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα
www.haf.gr
θ.
Η
Κυβερνήσεως.

προκήρυξη

αυτή

Ακριβές Αντίγραφο

να

δημοσιευθεί στην Εφημερίδα

της

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Σχης (ΝΟΜ) Γεώργιος Κοντραφούρης
Διευθυντής ΓΕΑ/Β4

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α» Πίνακας Ειδικοτήτων - Γραμματικών Γνώσεων ΕΠ.ΟΠ.
«Β» Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
«Γ» Κριτήρια Επιλογής
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Εθνικό Τυπογραφείο
Αποδέκτες Πίνακα «ΙΣΤ» και «ΙΗ»
ΥΠΕΘΑ/ΣΓ ΥΕΘΑ
ΥΠΕΘΑ/ΣΓ ΥΦΕΘΑ
ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΕΘΑ/ ΕΓΑ- ΔΒ΄Κ-Β4
ΓΕΣ/ ΕΓΑ- ΔΒ΄Κ -Β4
ΓΕΝ/ ΕΓΑ- ΔΒ΄Κ -Β4
ΓΕΑ/ΕΓΑ- ΔΒ΄Κ-ΔΓ΄Κ-ΔΔ΄Κ
ΓΕΑ/Β1-Β2-Β3-Β4-Γ5-Δ6-ΚΜΗ
ΔΑΕ/Β1-Β2
Γραφείο Σχέσεων ΥΕΘΑ-Κοινού Αθηνών
Γραφείο Σχέσεων ΥΕΘΑ-Κοινού Βόρειας Ελλάδας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β4
Τμήμα 2ο
18 Μαρ 22
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ
Φ. 424/330/Σ.70
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 281 ΘΕΣΕΩΝ ΕΠ.ΟΠ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
Η αριθμητική κατανομή των ειδικοτήτων/εξειδικεύσεων, κατά απόλυτη
σειρά προτεραιότητας, καθώς και οι απαιτούμενες γραμματικές γνώσεις των
προς πρόσληψη 281 ΕΠ.ΟΠ. στην ΠA, αναλύονται παρακάτω:
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ [ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (25) ΘΕΣΕΙΣ]
1.

Αμύνης Φρουρός Μετά Σκύλου (ΟΑΦΜΣ) – Δέκα (10) Θέσεις

Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ
Β΄ Κύκλου σπουδών.
Απαιτείται επιπλέον η γνώση χειρισμού η/υ στα αντικείμενα της
επεξεργασίας κειμένου, των υπολογιστικών φύλλων, των υπηρεσιών διαδικτύου,
των παρουσιάσεων και των βάσεων δεδομένων.
2.

Μετεωρολόγος (ΟΜΕΤ) - Πέντε (5) Θέσεις

α.
Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ Ηλεκτρονικών Μηχανικών ή Μηχανικών
Πληροφορικής ή Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, ή
β.
Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΓΕΛ, ΕΠΑΛ ή τάξης Μαθητείας
ΕΠΑΛ τομέα Πληροφορικής ή Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού.
Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η γνώση της
αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον σε επίπεδο «καλή γνώση».
Επιπλέον, για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η
γνώση χειρισμού η/υ στα αντικείμενα της επεξεργασίας κειμένου, των
υπολογιστικών φύλλων, των υπηρεσιών διαδικτύου, των παρουσιάσεων και των
βάσεων δεδομένων.
3.

Βοηθός Ελεγκτή Πτήσεων (ΟΒΕΛΠ) – Πέντε (5) Θέσεις
Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ ή ΕΠΑΣ.

Απαιτείται επιπλέον η γνώση της αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον σε
επίπεδο «καλή γνώση» και η γνώση χειρισμού η/υ στα αντικείμενα της
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επεξεργασίας κειμένου, των υπολογιστικών φύλλων, των υπηρεσιών διαδικτύου,
των παρουσιάσεων και των βάσεων δεδομένων.
4.

Διασώστης (ΟΔΙΑ) - Πέντε (5) Θέσεις

Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ, με πιστοποίηση από τον
ΕΟΠΠΕΠ, ειδικότητας Διασώστη – Πληρώματος Ασθενοφόρου του τομέα Υγείας
και Πρόνοιας.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ [ΣΥΝΟΛΟ ΟΓΔΟΝΤΑ (80) ΘΕΣΕΙΣ]
1.

Τεχνίτης Αεροσκαφών (ΟΤΑΦ) - Δέκα (10) Θέσεις

α.
Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότητας Τεχνικού
(Μηχανοσυνθέτη) Αεροσκαφών του τομέα Μηχανολογίας, ή
β.
Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΕΠΑΛ ειδικότητας Τεχνικού
Μηχανοσυνθέτη Αεροσκαφών του Τομέα Μηχανολογίας.
Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η γνώση της
αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον σε επίπεδο «καλή γνώση».
2.

Τεχνίτης Οπλουργός (ΟΟΠΛ) - Έξι (6) Θέσεις

α.
Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότητας Τεχνικού
Μηχανοσυνθέτη Αεροσκαφών του τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας Τεχνικού
Αυτοματισμών του τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού, ή
β.
Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΕΠΑΛ ειδικότητας Τεχνικού
Μηχανοσυνθέτη Αεροσκαφών του τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας Τεχνικού
Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων ή Τεχνικού
Αυτοματισμού του τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού.
Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η γνώση της
αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον σε επίπεδο «καλή γνώση».
3.
Θέσεις

Τεχνίτης Συντηρητής Εγκαταστάσεων (ΟΕΓΚ) – Πέντε (5)

α.
Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ή πτυχίο Ανωτέρας
Σχολής ειδικότητας Γυψαδόρου – Σοβατζή ή Ελαιοχρωματιστή ή Κτίστη ή
Λιθοξόου – Μαρμαρά – Λιθοχαράκτη ή Τεχνικού Δομικών Έργων ή Τεχνίτη
Δομικών Έργων Αλουμινίου και Σιδήρου ή Τεχνίτη Μωσαϊκών – Πλακοστρώσεων
του τομέα Δομικών και Συναφών Κατασκευών, ή
β.
Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο
ειδικότητας Τεχνικού Δομικών Έργων και
Τεχνολογικών Εφαρμογών/Δομικών Έργων,
Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού ή ειδικότητας

ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ, ΤΕΛ, ΤΕΣ
Γεωπληροφορικής του τομέα
Δομημένου Περιβάλλοντος και
Κτιριακών Έργων του τομέα
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Κατασκευών ή του Δομικού τομέα ή ειδικότητας Εργασιών Οπλισμένου και
Αόπλου Σκυροδέματος του τομέα Δομικών Κατασκευών.
4.
Θέσεις

Τεχνίτης Μηχανικός Μεταφορικών Μέσων (ΟΜΜΜ) – Πέντε (5)

α.
Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότητας Τεχνικού
Αυτοκινήτων – Οχημάτων ή Μηχανοτρονικής, ή
β.
Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ ειδικότητας Τεχνικού
Οχημάτων του τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας Τεχνίτη Μηχανών και
Συστημάτων Αυτοκινήτου.
5.
Θέσεις

Τεχνίτης Ελασματουργός Μηχανουργός (ΟΕΛΜΗ) – Πέντε (5)

α.
Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότητας Τεχνικού
(Μηχανοσυνθέτη) Αεροσκαφών ή Τεχνικού Εργαλειομηχανών Αριθμητικού
Ελέγχου (CNC), ή
β.
Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ ειδικότητας Τεχνικού
Μηχανοσυνθέτη Αεροσκαφών του Τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας Τεχνίτη
Εργαλειομηχανών.
Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η γνώση της
αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον σε επίπεδο «μέτρια γνώση».
6.

Τεχνίτης Ψυκτικός (ΟΨΚΤ) - Πέντε (5) Θέσεις

α.
Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότητας Τεχνικού
Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού του τομέα Μηχανολογίας –
Ηλεκτρολογίας – Ηλεκτρονικών/ Ομάδας Μηχανολογίας ή ειδικότητας Τεχνικού
Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού του τομέα Μηχανολογίας, ή
β.
Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ, ΤΕΛ, ΤΕΣ,
Τάξης Μαθητείας ΕΠΑΛ ειδικότητας Τεχνικού Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού
και Κλιματισμού του τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας Ψυκτικών Εγκαταστάσεων
και Κλιματισμού ή Τεχνικού Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού του
Μηχανολογικού τομέα ή ειδικότητας Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών
Έργων ή ειδικότητας Ψυκτικών Εγκαταστάσεων ή Θερμικών και Ψυκτικών
Εγκαταστάσεων του Μηχανολογικού τομέα ή ειδικότητας Ψυκτικών
Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού του Μηχανολογικού τομέα.
7.

Τεχνίτης Αντιδιαβρωτικής Προστασίας (ΟΤΑΠ) - Πέντε (5) Θέσεις

α.
Δίπλωμα Επαγγελματικής
Τεχνικού Μηχανοσυνθέτη Αεροσκαφών, ή

Κατάρτισης

ΙΕΚ

ειδικότητας

β. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΕΠΑΛ ειδικότητας Τεχνικού
Μηχανοσυνθέτη Αεροσκαφών του τομέα Μηχανολογίας.
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Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η γνώση της
αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον σε επίπεδο «μέτρια γνώση».»
8.

Χειριστής Εργαλειομηχανών (ΟΧΕΡ) – Πέντε (5) Θέσεις

α. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότητας Τεχνικού
Εργαλειομηχανών Αριθμητικού Ελέγχου (CNC), ή
β. Πτυχίο
Εργαλειομηχανών.

ΕΠΑΣ

Μαθητείας

του

ΟΑΕΔ

ειδικότητας

Τεχνίτη

Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η γνώση της
αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον σε επίπεδο «μέτρια γνώση».»
9.

Βοηθός Χημικών Εργαστηρίων (ΟΒΧΕ) - Τρεις (3) Θέσεις

α.
Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου του τομέα Θετικών Επιστημών
Τμήματος Επιστήμης των Υλικών ή ΤΕΙ Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών,
Τμήματος Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, ή
β.
Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότητας Τεχνικού
Χημικών Εργαστηρίων και Ελέγχου Ποιότητας ή Παρασκευαστή Χημείου ή
Χειριστή Διακίνησης και Εμπορίας Πετρελαιοειδών του τομέα Χημικών
Εφαρμογών ή ειδικότητας Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου του τομέα
Μηχανολογίας, ή
γ.
Πτυχίο ΕΠΑΛ ειδικότητας Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού
Αερίου του τομέα Μηχανολογίας.
Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η γνώση της
αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον σε επίπεδο «καλή γνώση».
Επιπλέον, για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η
γνώση χειρισμού η/υ στα αντικείμενα της επεξεργασίας κειμένου, των
υπολογιστικών φύλλων, των υπηρεσιών διαδικτύου, των παρουσιάσεων και των
βάσεων δεδομένων.
10.
Θέσεις

Οδηγός - Χειριστής Οχημάτων – Μηχανημάτων (ΟΟΧΟΜ) - Έξι (6)

α.
Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ή Δίπλωμα/Πτυχίο
Ανωτέρας Σχολής (τριτοβάθμια ανώτερη και όχι ανώτατη εκπαίδευση) ειδικότητας
Τεχνικού Αυτοκινήτων-Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανημάτων Έργων του τομέα
Μηχανολογίας – Ηλεκτρολογίας – Ηλεκτρονικών/Ομάδας Μηχανολογίας, ή
β.
Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΕΠΛ, ΤΕΕ, ΤΕΣ,
Τάξης Μαθητείας ΕΠΑΛ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή
Μηχανών Αυτοκινήτων του Μηχανολογικού τομέα ή ειδικότητας Αγροτικών
Μηχανημάτων του Γεωργοκτηνοτροφικού τομέα.
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11.

Πυροσβέστης (ΟΠΥΡ) - Πέντε (5) Θέσεις
Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ.

12.

Ξυλουργός (ΟΞΥΛ) – Δέκα (10) Θέσεις

α.
Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ή Δίπλωμα/Πτυχίο
Ανωτέρας Σχολής (τριτοβάθμια ανώτερη και όχι ανώτατη εκπαίδευση) ειδικότητας
Ξυλογλύπτου ή Ξυλουργού του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών/Ομάδας
Διακόσμησης – Σχεδίασης, ή
β.
Απολυτήριος τίτλος ή
Επιπλοποιίας - Ξυλογλυπτικής του
Καλλιτεχνικών Εφαρμογών/Βιομηχανικού
του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών ή
Επιπλοποιών.

πτυχίο ΕΠΑΛ, ΤΕΕ, ΤΕΣ ειδικότητας
τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών και
Σχεδιασμού ή ειδικότητας Επιπλοποιίας
ειδικότητας Επιπλοποιών του τομέα

13.
Χειριστής Συντηρητής Μηχανογραφικών –
Τηλεπικοινωνιακών Συσκευών (ΟΧΣΜΣ) – Πέντε (5) Θέσεις

Φωτοτυπικών

α.
Πτυχίο
ή
δίπλωμα
Πανεπιστημίου
Πληροφορικής
ή
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού
Υπολογιστών ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και
Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής, Επιστήμης
Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικών
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικών Η/Υ
Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή
Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικής και
Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοιατρική ή
Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Η/Υ ή Πληροφορικής και Τηλεματικής ή Ψηφιακών Συστημάτων ή
Πληροφοριακών Συστημάτων ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή
Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφορικής,
Υπολογιστών και Επικοινωνιών ή Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών
Συστημάτων ή πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών
Υπολογιστικών Συστημάτων ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ή Βιομηχανικής Πληροφορικής ή
Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή
Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης
ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών
Πληροφορικής στη Διοίκηση και στη Οικονομία ή Διαχείριση Πληροφοριών ή
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ή Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων ή
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. ή Επιχειρησιακής
Πληροφορικής, ή
β.
Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότητας Τεχνικού
Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών ή Τεχνικού Η/Υ ή Τεχνικού Λογισμικού Η/Υ ή
Τεχνικού Η/Υ και Δικτύων Η/Υ.
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Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η γνώση της
αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον σε επίπεδο «καλή γνώση».
14.

Τεχνίτης Υδραυλικών Εγκαταστάσεων (ΟΥΔΕΓ) - Πέντε (5) Θέσεις

α.
Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ή Δίπλωμα/Πτυχίο
Ανωτέρας Σχολής (τριτοβάθμια ανώτερη και όχι ανώτατη εκπαίδευση) ειδικότητας
Τεχνίτη Εγκαταστάσεων Θέρμανσης (Βοηθού Τεχνίτη Θερμοϋδραυλικών
Εγκαταστάσεων-Θέρμανση ή Τεχνίτη Εγκαταστάσεων Ύδρευσης - Αποχέτευσης,
Βοηθού Τεχνίτη Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων (Ύδρευση - Αποχέτευση) ή
Τεχνικού Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων του τομέα Μηχανολογίας Ηλεκτρολογίας - Ηλεκτρονικών/Ομάδας Μηχανολογίας ή ειδικότητας Τεχνικού
Μηχανικού Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικού Τεχνολογίας Πετρελαίου και
Φυσικού Αερίου του τομέα Τεχνολογικών Εφαρμογών/Μηχανολογίας, ή
β.
Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ, ΤΕΣ του τομέα
Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων και Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης ή
Τεχνιτών Θερμικών
και
Υδραυλικών
Εγκαταστάσεων
ή
ειδικότητας
Τεχνικού
Θερμικών
και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ή Τεχνικού Μηχανικού Θερμικών Εγκαταστάσεων
και Μηχανικού Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου του τομέα
Τεχνολογικών Εφαρμογών/Μηχανολογίας ή ειδικότητας Θερμικών και Ψυκτικών
Εγκαταστάσεων ή Υδραυλικών και Θερμικών Εγκαταστάσεων ή Θερμικών και
Υδραυλικών Εγκαταστάσεων του Μηχανολογικού τομέα.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ [ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ
ΕΞΙ (176) ΘΕΣΕΙΣ]
1.

Βοηθός Νοσοκόμος (ΟΝΣ) – Εβδομήντα πέντε (75) Θέσεις

α.
Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότητας Βοηθών
Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας του τομέα Υγείας και Πρόνοιας, ή
β.
Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΕΠΑΛ ή ΤΕΕ ειδικότητας Βοηθών
Νοσηλευτών του τομέα Υγείας και Πρόνοιας ή Υγείας Πρόνοιας - Ευεξίας ή
ειδικότητας Νοσηλευτικής του τομέα Κοινωνικών Υπηρεσιών.
2.

Βοηθός Φαρμακείου (ΟΒΦΑΡ) – Πέντε (5) Θέσεις

Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΕΠΑΛ ή ΤΕΕ ειδικότητας Βοηθού
Φαρμακείου του τομέα Κοινωνικών Υπηρεσιών ή Υγείας και Πρόνοιας ή Υγείας και
Πρόνοιας και Ευεξίας.
3.

Βοηθός Βιοπαθολογίας (ΟΒΒΙΟ) – Δέκα (10) Θέσεις

α.
Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότητας Βοηθών
Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων του τομέα Υγείας και Πρόνοιας, ή
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β.
Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΕΠΑΛ ή ΤΕΕ ειδικότητας Βοηθών
Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων ή Ιατρικών Εργαστηρίων του τομέα
Κοινωνικών Υπηρεσιών ή Υγείας και Πρόνοιας.
4.

Βοηθός Ακτινολόγου (ΟΒΑΚΤ) – Δέκα (10) Θέσεις

α.
Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότητας Βοηθός
Ακτινολογίας και Ραδιολογίας του τομέα Υγείας και Πρόνοιας, ή
β.
Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΤΕΕ ειδικότητας
Ακτινολογικών Εργαστηρίων του τομέα Υγείας και Πρόνοιας.
5.

Βοηθών

Βρεφονηπιοκόμος - Βρεφονηπιαγωγός (ΟΒΡΕ) – Τρεις (3) Θέσεις

Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ Τμήματος Προσχολικής Αγωγής ή Αγωγής και
Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία.
6.

Αρμενιστής (ΟAΡΜ) - Δέκα (10) Θέσεις

α. Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος ή Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού, τομέα υγρού στίβου, ειδικότητας κολύμβησης, ή
β. Πιστοποιητικό σπουδών σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης
σύμφωνα με το π.δ. 71/2020 (Α΄ 166) και απολυτήριος τίτλος Λυκείου.
7.

Μάγειρας (ΟΜΑΓ) - Πέντε (5) Θέσεις

α. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότητας Τεχνικού
Μαγειρικής Τέχνης ή Βοηθού Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικού Αρτοποιού
Ζαχαροπλαστικής, ή
β. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΤΕΕ ή ΤΕΣ ή ΕΠΑΣ ειδικότητας
Μαγειρικής Τέχνης, ή Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής ή Ξενοδοχειακών και
Επισιτιστικών Υπηρεσιών.
8.

Κουρέας (ΟΚΟΥ) - Πέντε (5) Θέσεις

α. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότητας Τεχνικού
Κομμωτικής Τέχνης, ή
β. Απολυτήριος τίτλος ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ ή ΤΕΕ ειδικότητας Τεχνικού
Κομμωτικής Τέχνης.
9.

Ράπτης (ΟΡΑΠ) –Πέντε (5) Θέσεις

α.
Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων του τομέα
Ένδυσης και Υπόδησης, ή
β.
Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΕΠΑΛ, ΤΕΕ, ΕΠΛ, ΤΕΛ, ΤΕΣ ή
Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ ειδικότητας Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος ή
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Κλωστοϋφαντουργίας ή Κλωστοϋφαντουργίας – Ένδυσης ή Υφάσματος Ένδυσης
ή Κοπτικής - Ραπτικής Ετοίμων Ενδυμάτων ή Κοπτικής – Ραπτικής Γυναικείας
Αμφίεσης ή Κοπτικής - Ραπτικής Υποκαμίσου.
10.

Αναλυτής Προγραμματιστής Η/Υ (ΟΠΡΑ) - Πέντε (5) Θέσεις

α.
Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου Πληροφορικής ή
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού
Υπολογιστών ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και
Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Επιστήμης
Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικών
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικών Η/Υ
Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή
Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικής και
Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοιατρική ή
Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Η/Υ ή Πληροφορικής και Τηλεματικής, Ψηφιακών Συστημάτων ή
Πληροφοριακών Συστημάτων ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή
Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφορικής ή
Υπολογιστών και Επικοινωνιών ή Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών
Συστημάτων ή πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών
Υπολογιστικών Συστημάτων ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή
Εφαρμοσμένης
Πληροφορικής
και
Πολυμέσων
ή
Βιομηχανικής
Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Γεωπληροφορικής και
Τοπογραφίας
ή
Πληροφορικής
και
Τεχνολογίας
Υπολογιστών
ή
Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και
Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην
Οικονομία ή Διαχείρισης Πληροφοριών ή Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ή
Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων, Μηχανικών Ηλεκτρονικών
Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. ή Επιχειρησιακής Πληροφορικής, ή
β.
Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότητας
Τεχνικού Λογισμικού ΗΥ ή Τεχνικού Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα / Web
designer – Developer / Videogames), ή
γ.
Πτυχίο τάξης μαθητείας ΕΠΑΛ ειδικότητας Τεχνικού
Λογισμικού ΗΥ ή Τεχνικού Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα / Web designer
– Developer / Videogames).
Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η γνώση της
αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον σε επίπεδο «καλή γνώση».
11.

Οικονομικός Ταμιακός (ΟΟΙΤ) - Πέντε (5) Θέσεις

α.
Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ Διοίκησης
Επιχειρήσεων ή Λογιστικής Σχολής Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ή
Χρηματοοικονομικής & Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, ή
β.
Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότητας Διοίκησης
και Οικονομίας του τομέα Διοίκησης και Οικονομίας ή Υγείας, ειδικότητας
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Στελέχους Διοίκησης και Οικονομίας ή Στελέχους Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου
– Φοροτεχνικού Γραφείου ή του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών
Υπηρεσιών ειδικότητας Διοικητικού και Οικονομικού Στελέχους Επιχειρήσεων ή
Ειδικού Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου ή Ειδικού Φοροτεχνικού Γραφείου ή
Ειδικού Κοστολόγησης στη Βιομηχανία – Βιοτεχνία ή Στελέχους Κοστολόγησης
στη Βιομηχανία – Βιοτεχνία, ή
γ.
Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ, ΕΠΛ, ΤΕΛ
ειδικότητας Υπαλλήλων Διοίκησης Β΄ ή Υπαλλήλων Οικονομικών Υπηρεσιών του
τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή ειδικότητας Υπαλλήλων Διοίκησης και
Οικονομικών Υπηρεσιών του τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών ή
Διοίκησης και Οικονομίας ή ειδικότητας Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων ή
ειδικότητας Στελέχους Οικονομικών Υπηρεσιών του Κλάδου Οικονομίας ή
Υπαλλήλου Λογιστηρίου του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή Υπαλλήλου
Διοίκησης του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης.
12.

Τραπεζοκόμος (ΟΤΡΑ) – Επτά (7) Θέσεις

α.
Δίπλωμα ή Πτυχίο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ Τεχνικού
Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ή Εστιατορικής Τέχνης, ή
β.
Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΤΕΕ, ΤΕΣ ή ΕΠΑΣ ειδικότητας
Ξενοδοχειακής - Εστιατορικής Τεχνικής ή Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών
Υπηρεσιών.
13.

Μουσικός (ΟΜΟΣ) – Δεκαεπτά (17) Θέσεις

α.
Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου τμήματος Μουσικών
Σπουδών, με προσκόμιση του πτυχίου ειδίκευσης του προκηρυσσόμενου
μουσικού οργάνου, ή
β.
Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο Λυκείου και πιστοποιητικό φοίτησης
δημοσίου ή ιδιωτικού Ωδείου τουλάχιστον Ανωτέρας Τάξης ή απολυτήριος τίτλος ή
πτυχίο Μουσικού Λυκείου με επιλογή στο μουσικό όργανο για το οποίο γίνεται ο
διαγωνισμός ή
γ.
Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο Λυκείου και Πιστοποιητικό φοίτησης
σε Φιλαρμονική Μπάντα τουλάχιστον επτά (7) ετών, που αντιστοιχεί στο
προκηρυσσόμενο μουσικό όργανο.
Ειδικότερα για τις δεκαεπτά (17) προκηρυσσόμενες θέσεις του υπόψη
διαγωνισμού, οι απαιτήσεις σε εκτελεστές μουσικών οργάνων Επαγγελματιών
Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) ειδικότητας Μουσικού, είναι οι ακόλουθες:
α) Φλάουτο in C ένας (1) εκτελεστής
β) Κλαρινέτο in BƄ τρείς (3) εκτελεστές
γ) Σαξόφωνο in EƄ δύο (2) εκτελεστές
δ) Τρομπέτα in BƄ τρείς (3) εκτελεστές
ε) Κόρνο in F ένας (1) εκτελεστής
στ) Τρομπόνι in C ένας (1) εκτελεστής
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ζ) Εμφώνιο in C δύο (2) εκτελεστές
η) Τούμπα in EƄ ένας (1) εκτελεστής
θ) Κλασσικά κρουστά ένας (1) εκτελεστής
ι) Μονωδία -Κλασσικό τραγούδι (Σοπράνο ) ένας (1) εκτελεστής με έκταση φωνής:

ια) Μονωδία - Κλασσικό τραγούδι (Τενόρος) ένας (1) εκτελεστής με έκταση
φωνής:

14.
Θέσεις

Φωτογράφος Φωτοερμηνευτής (ΟΦΦΩΤ) - Τέσσερις (4)

α.
Πτυχίο ΤΕΙ Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών, του
τμήματος Φωτογραφίας ή Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, ή
β.
Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότητας
Γραφιστικής ή Τεχνικού Εργαστηρίου Φωτογραφίας και Τεχνικού Λήψης
Φωτογραφίας του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών, ή
γ.
Απολυτήριος τίτλος ή Πτυχίο ΕΠΑΛ κατεύθυνσης Δομικών
Έργων και Γεωπληροφορικής ή Γραφικών Τεχνών.
Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η γνώση της
αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον σε επίπεδο «καλή γνώση».
Επιπλέον, για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η
γνώση χειρισμού η/υ στα αντικείμενα της επεξεργασίας κειμένου, των
υπολογιστικών φύλλων, των υπηρεσιών διαδικτύου, των παρουσιάσεων και
των βάσεων δεδομένων.».
15.

Στρατολόγος (ΟΣΤΡ) – Πέντε (5) Θέσεις

α.
Πτυχίο ή δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ, του τομέα
Διοίκησης και Οικονομίας, της ειδικότητας Στελέχους Διοίκησης και Οικονομίας, ή
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β.
Πτυχίο ΤΕΕ Β΄ κύκλου, ΕΠΛ ή ΕΠΑ.Λ, του τομέα, κλάδου ή
κατεύθυνσης Οικονομίας και Διοίκησης Υπαλλήλων Διοίκησης ή Διοικητικών
Υπηρεσιών-Γραμματέων ή Στελεχών Διοίκησης.
16.
Θέσεις

Μεταφορέας Ασθενών - Τραυματιοφορέας (ΟΜΑΤ) – Πέντε (5)
Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ.

Ακριβές Αντίγραφο

Σχης (ΝΟΜ) Γεώργιος Κοντραφούρης
Διευθυντής ΓΕΑ/Β4

Απτχος (Ι) Θεμιστοκλής Μπουρολιάς
Αρχηγός ΓΕΑ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Β΄ ΚΛΑΔΟΣ/Β4
ΤΜΗΜΑ 2ο
18 Μαρ 22
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ
Φ. 424/330/Σ.70
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό:
α.
Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση η οποία συμπληρώνεται ηλεκτρονικά.
(Υπόδειγμα «1» της Προσθήκης «1» του Παραρτήματος «Β»)
Συνιστάται στους υποψηφίους να διαβάσουν προσεκτικά τις αναλυτικές οδηγίες
συμπλήρωσης της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης και υποβολής των
δικαιολογητικών που παρέχονται μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής πριν
από την οριστικοποίησή της.
Η μεταφόρτωση των δικαιολογητικών σε μορφή PDF πρέπει να είναι ευκρινής
και το μέγεθος του κάθε αρχείου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5 MB.

β.
Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής
ή στρατιωτικής (για τους υπηρετούντες) ταυτότητας.
γ.
Ευκρινές φωτοαντίγραφο αποδεικτικού των γραμματικών
γνώσεων που απαιτούνται, ανάλογα με τη δηλωθείσα ειδικότητα. Για την ορθή
υποβολή των δικαιολογητικών διευκρινίζονται, τα εξής:
(1) Τα αποδεικτικά γραμματικών γνώσεων που έχουν εκδοθεί
από μη δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα πρέπει να είναι θεωρημένα από την
αρμόδια κρατική αρχή (π.χ. οι Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης των
ιδιωτικών ΙΕΚ να είναι θεωρημένες από την Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και δια Βίου Μάθησης, τα απολυτήρια ιδιωτικών
λυκείων να φέρουν τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κλπ).
Επισημαίνεται ότι, όσα δικαιολογητικά έχουν εκδοθεί από ξένη Κρατική Αρχή ή
Οργανισμό ή Ίδρυμα και για το λόγο αυτό είναι γραμμένα σε γλώσσα
διαφορετική από την ελληνική, θα πρέπει, προκειμένου να γίνουν δεκτά, να
είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητα τους και μεταφρασμένα στα ελληνικά από

ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό, από εξουσιοδοτημένους
δικηγόρους στην Ελλάδα ή από πιστοποιημένους από το Υπουργείο
Εξωτερικών μεταφραστές.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητούν και να επιλέγουν μεταφραστή στη
διεύθυνση metafraseis.services.gov.gr ή μέσω της εφαρμογής «Πιστοποιημένοι
Μεταφραστές» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr.
(2) Όπου στην παρούσα προκήρυξη ορίζεται ως προσόν το
ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης
Εκπαίδευσης σχολών της αλλοδαπής, η αντιστοιχία και ισοτιμία αυτού με τους
τίτλους που χορηγούν τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ανώτατης
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Εκπαίδευσης πιστοποιείται από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης
Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
(3) Όπου στην παρούσα προκήρυξη ορίζεται ως προσόν το
αντίστοιχης ειδικότητας
πτυχίο
ή
δίπλωμα
Ανώτατης Εκπαίδευσης
πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα της ημεδαπής, η έννοια των όρων αυτών
είναι ότι το πτυχίο περί του οποίου πρόκειται, στηρίζεται σε σπουδές που
καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου που ζητείται
με την προκήρυξη. Την περί αυτού αντιστοιχία χορηγεί το αρμόδιο όργανο του
εκπαιδευτικού ιδρύματος, στο οποίο ανήκει το Τμήμα που χορήγησε το εν λόγω
πτυχίο.
(4) Όπου στην παρούσα προκήρυξη ορίζεται ως προσόν ο
ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που χορηγούν
σχολές ή σχολεία της αλλοδαπής, η ισοτιμία και αντιστοιχία αυτού με τους τίτλους
που χορηγούν τα ελληνικά σχολεία ή σχολές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
διαπιστώνεται ως εξής:
(α) Για τίτλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μη τεχνικής ή
επαγγελματικής εκπαίδευσης, βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Διεύθυνση του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
(β) Για τίτλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τεχνικής και
επαγγελματικής εκπαίδευσης, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της επιτροπής
Ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) ή του
Εθνικού
Οργανισμού
Πιστοποίησης
Προσόντων
και
Επαγγελματικού
Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και βεβαίωση αντιστοιχίας βαθμού από την
αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε εικοσαβάθμια
κλίμακα.
(5) Οι απόφοιτοι Λυκείου να καταθέτουν αποδεικτικό σπουδών
από το οποίο να προκύπτει ο βαθμός αποφοίτησής τους.
Μοριοδοτούνται οι γραμματικές γνώσεις μόνο του ανωτέρου επιπέδου, εκτός εάν
οι γραμματικές γνώσεις της δηλωθείσας ειδικότητας απαιτούν συγκεκριμένο
τίτλο σπουδών, όπου σ’ αυτή την περίπτωση μοριοδοτείται αυτός, ανεξαρτήτως
της υποβολής ανώτερου τίτλου σπουδών (π.χ. εάν για τη δηλωθείσα ειδικότητα
απαιτείται πτυχίο ΙΕΚ και υποβληθεί από τον υποψήφιο ΕΠ.ΟΠ. και πτυχίο ΑΕΙΤΕΙ που δεν απαιτείται από την ειδικότητα, μοριοδοτείται το σχετικό πτυχίο ΙΕΚ).

δ.
Οι κάτοχοι τίτλου ξένων γλωσσών (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1
και καλή Β2) ευκρινές φωτοαντίγραφο αποδεικτικού γνώσης ξένης γλώσσας. Η
γνώση ξένης γλώσσας, καθώς και το επίπεδο αυτής (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή
Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1), όπου προβλέπεται, αποδεικνύεται σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στο άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α΄39).
Μοριοδοτείται μόνο μία γνώση ξένης γλώσσας, στο υψηλότερο επίπεδο.

ε.
Οι κάτοχοι Διπλώματος Οδήγησης Β΄, Γ΄, Δ΄ ή Ε΄ κατηγορίας
ευκρινές φωτοαντίγραφο του διπλώματος οδήγησης.
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στ. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 π.δ.
50/2001 (Α΄ 39), ήτοι είτε με δικαστική απόφαση από την οποία προκύπτει το
είδος της παρασχεθείσας εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της, είτε με
ομοίου περιεχομένου βεβαίωση αρμοδίας Ελληνικής Αρχής ή αλλοδαπής
δημόσιας αρχής είτε με όμοια βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα
(Υπόδειγμα «7» της Προσθήκης «7» του Παραρτήματος «Β»). Εάν από την
προσκομιζόμενη βεβαίωση δεν προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας
τότε απαιτούνται επιπλέον βεβαίωση εργοδότη και υπεύθυνη δήλωση του
υποψηφίου (Υπόδειγμα «6» της Προσθήκης «6» του Παραρτήματος «Β»).
Εάν η προϋπηρεσία του υποψηφίου δεν αντιστοιχεί στην ειδικότητα ΕΠ.ΟΠ., που
δηλώνει στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωσή του, τότε αυτή δεν θα μοριοδοτείται.
Η προϋπηρεσία κατά τη διάρκεια στρατιωτικής θητείας αναγνωρίζεται από την
ημερομηνία απονομής της προβλεπόμενης ειδικότητας.

ζ. Οι ιδιώτες που έχουν εκπληρώσει όλες τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις ή μέρος αυτών και έχουν απολυθεί προσωρινά, να συμπληρώσουν
με ιδιαίτερη προσοχή τα στρατολογικά τους στοιχεία στην αίτηση – υπεύθυνη
δήλωση, για να μοριοδοτηθούν ανάλογα. Η επιβεβαίωση της ακρίβειας των
δηλωθέντων στοιχείων, θα γίνει αυτεπάγγελτα από την Επιτροπή Ελέγχου
Δικαιολογητικών.
η. Οι υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις Οπλίτες Βραχείας
Ανακατάταξης (ΟΒΑ) και Οπλίτες που εκπληρώνουν στρατεύσιμη στρατιωτική
υποχρέωση, να έχουν θετική εισήγηση για κατάταξη, από τον τελευταίο Διοικητή
τους (Υπόδειγμα «2» της Προσθήκης «2» του Παραρτήματος «Β») και πλήρες
Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου (ΑΦΜ), στο οποίο μεταξύ άλλων να αναγράφονται
οι απονεμηθείσες ειδικότητες, καθώς και η ημερομηνία απονομής τους. Στο ΑΦΜ
των υπηρετούντων ΟΒΑ θα πρέπει να περιλαμβάνονται και όλες οι στρατολογικές
μεταβολές που αφορούν την εκπλήρωση της στρατεύσιμης στρατιωτικής τους
υποχρέωσης (στρατιωτικής θητείας).
θ.

Η γνώση χειρισμού Η/Υ αποδεικνύεται με:

(1) Πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που
εκδίδονται από φορείς οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί από τον Εθνικό Οργανισμό
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)
ή ΕΟΠΠ πρώην Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(Ο.Ε.Ε.Κ.) ή έχουν εκδοθεί από τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ.
(2) Τίτλους σπουδών τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ.

ή

(3) Τίτλους σπουδών πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης
από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι έχουν παρακολουθήσει
τέσσερα (4) τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή
χειρισμού Η/Υ.
2. Για τους ανήκοντες στις παρακάτω κατηγορίες:
α. Τέκνα Πολυτέκνων:
Βεβαίωση από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων σε ισχύ.
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β. Τέκνα ή αδέλφια αναπήρων και τραυματισθέντων σε πολεμικές
επιχειρήσεις, καθώς και στρατιωτικών και των τριών Κλάδων των Ενόπλων
Δυνάμεων ειρηνικής περιόδου, οι οποίοι έχουν αναπηρία σε ποσοστό
εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, λόγω πάθησής τους σε διατεταγμένη
υπηρεσία και ένεκα αυτής:
(1) Βεβαίωση από ΔΕΠΑΘΑ (Υπόδειγμα «4» της Προσθήκης «4»
του Παραρτήματος «Β»).
(2) Εκκαθαριστικό Σημείωμα για συνταξιούχο
χρηματικό ένταλμα εφάπαξ οικονομικού βοηθήματος.
(3)

Στρατιωτικό

ή

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης τελευταίου διμήνου.

(4) Γνωμάτευση Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΥΕ) του
αντίστοιχου Κλάδου, που να έχει εκδοθεί εντός τελευταίου εξαμήνου και να
βεβαιώνει το ποσοστό αναπηρίας.
γ. Τέκνα ή αδέλφια των θανόντων στρατιωτικών των Ενόπλων
Δυνάμεων στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης
υπηρεσίας και ένεκα αυτής:
(1) Βεβαίωση από το Γενικό Επιτελείο που ανήκε ο γονέας ή ο
αδελφός (Υπόδειγμα «3» της Προσθήκης «3» του Παραρτήματος «Β»).
(2)

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης τελευταίου διμήνου.

δ. Τέκνα Ελλήνων μονίμων στρατιωτικών, εφέδρων και κληρωτών
οπλιτών που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα
της χρονικής περιόδου από την 20η Ιουλίου έως την 20η Αυγούστου 1974
στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην
Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγίους
Θεοδώρους της Κύπρου:
(1) Βεβαίωση από το αντίστοιχο Γενικό Επιτελείο (ΓΕΣ/ΔΙΣ –
ΓΕΑ/Μουσείο Ιστορίας ΠΑ – ΓΕΝ/Β4), στην οποία θα φαίνεται ότι ο γονέας του
υποψηφίου συμμετείχε με οποιονδήποτε τρόπο στα αναφερόμενα πολεμικά
γεγονότα.
(2)

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης τελευταίου διμήνου.

ε. Τέκνα ή αδέλφια προσώπου που απεβίωσε ή τραυματίσθηκε
εξαιτίας τρομοκρατικής ενέργειας:
(1) Πιστοποιήσεις ή βεβαιώσεις ή άλλα επίσημα έγγραφα στοιχεία
δικαστικής, αστυνομικής ή άλλης αρχής, ελληνικής ή ξένης, ανάλογα με τον τόπο
στον οποίο έλαβε χώρα το γεγονός.
(2) Αντίγραφο της πράξης απονομής σύνταξης ή άλλης βοήθειας στο
πρόσωπο που έπαθε εξαιτίας τρομοκρατικής ενέργειας (ή στην οικογένειά του) κι
εφόσον δεν έχει εκδοθεί ακόμη τέτοια, αντίγραφο του βουλεύματος του οικείου
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Δικαστικού Συμβουλίου, που τυχόν εκδόθηκε για τον σκοπό αυτό ή από υπεύθυνη
δήλωση του ν.1599/86 ( Α΄ 15) του ενδιαφερομένου, στην οποία θα δηλώνει
αφενός ότι δεν έχει εκδοθεί πράξη ή βούλευμα και αφετέρου αν έχει υποβληθεί
αίτημα για έκδοσή τους μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της δήλωσης.
(3) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου διμήνου)
από τον Δήμο ή την Κοινότητα όπου το πρόσωπο είχε ή έχει την οικογενειακή του
μερίδα.
στ.

Τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά:

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (τελευταίου διμήνου) από το
δήμο στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένοι οι γονείς του υποψηφίου ή
ο γονέας από τον οποίο αντλεί το δικαίωμα ένταξης στην κατηγορία αυτή, στο
οποίο να φαίνονται τα εν ζωή τέκνα.
ζ.
Μονίμως διαμένοντες στην περιοχή της Θράκης, νήσων
Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκανήσου [διαμονή στην εν λόγω περιοχή
τουλάχιστον τα τελευταία πέντε (5) έτη] :
Βεβαίωση μονίμως διαμενόντων στην περιοχή της Θράκης, νήσων
Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκανήσου (Υπόδειγμα «5» της Προσθήκης «5» του
Παραρτήματος «Β»).
η.

Κάτοχοι Μεταλλίου Εξόχου Πράξεως:
Ευκρινές φωτοαντίγραφο της πράξης απονομής του σχετικού

μεταλλίου.
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
«1» Υπόδειγμα «1» ΑΙΤΗΣΗ–ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠ.ΟΠ.
ΣΤΗΝ ΠΑ
«2» Υπόδειγμα «2» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ OBA-ΟΠΛΙΤΗ
ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΩΣ ΕΠ.ΟΠ.
«3» Υπόδειγμα «3» ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΕΚΝΑ Ή ΑΔΕΛΦΙΑ ΦΟΝΕΥΘΕΝΤΩΝ Ή
ΘΑΝΟΝΤΩΝ (ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Ή ΣΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ) ΣΕ ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
«4» Υπόδειγμα «4» ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΠΗΡΟΥ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ή
ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
«5» Υπόδειγμα «5» ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΩΣ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ, ΝΗΣΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
«6» Υπόδειγμα «6» ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
«7» Υπόδειγμα «7» ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ e-ΕΦΚΑ
«8» Υπόδειγμα «8» ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠ.ΟΠ.

Ακριβές Αντίγραφο
Σχης (ΝΟΜ) Γεώργιος Κοντραφούρης
Διευθυντής ΓΕΑ/Β4

Απτχος (Ι) Θεμιστοκλής Μπουρολιάς
Αρχηγός ΓΕΑ
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YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Β΄ ΚΛΑΔΟΣ/Β4
ΤΜΗΜΑ 2ο
18 Μαρ 22
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΤΗΣ
Φ.424/330/Σ.70
(Υπόδειγμα «1»)
KΑ: 223.......
ΑΙΤΗΣΗ–ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠ.ΟΠ. ΣΤΗΝ ΠΑ (Άρθρο 8 Ν. 1599/1986)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΟΝΟΜΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΕΛΕΝΗ

ΦΥΛΟ: ΑΝΔΡΑΣ
ΤΟΠΟΣ/ΝΟΜΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ /ΝΟΜΟΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ: Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ, Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, Δ. ΞΑΝΘΗΣ, Π.Ε.
ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ /ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ: Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ, Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, Δ. ΞΑΝΘΗΣ, Π.Ε.
ΞΑΝΘΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Οδός, αριθμός: ΑΡΧΑΙΑΣ ΗΛΙΔΟΣ, 3
Δήμος/Κοινότητα: ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Νομός: ΑΤΤΙΚΗΣ

Αστυν. Τμήμα τόπου διαμονής: ΑΤ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Τηλέφωνο (σταθερό-κινητό): 6999999999 – 210 9999999

AMKA:

Email :

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: ΑΖ35315

'Υψος: 1.98

ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ: ΔΙΠΛΩΜΑ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΣΑ: 208/5135/2042

ΚΛΑΔΟΣ –ΒΑΘΜΟΣ: ΠΑ - ΣΜΗΝΙΤΗΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (ΘΗΤΕΙΑΣ): 20-082019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗΣ (ΘΗΤΕΙΑΣ): 20-08-2020

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ: 124 ΠΒΕ

ΝΟΜΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ: ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΠΟΝΕΜΗΘΕΙΣΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ:
Τεχνίτης Αεροσκαφών (ΟΤΑΦ)
ΥΠΗΡΕΤΗΣΑ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΩΣ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΤΗΣ 'Ή Υ/Β ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ: ΝΑΙ/ΟΧΙ
ΥΠΗΡΕΤΗΣΑ 'Ή ΥΠΗΡΕΤΩ ΩΣ ΟΒΑ:
ΝΑ/ΟΧΙ

ΥΠΟΒΙΒΑΣΤΗΚΑ 'Ή ΕΞΕΠΕΣΑ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΜΟΥ:ΝΑΙ/ ΟΧΙ

ΕΙΜΑΙ ΚΟΙΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΣΞ (ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ): ΝΑΙ /ΟΧΙ
ΕΙΜΑΙ ΚΟΙΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΝ: (ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ) ΝΑΙ / ΟΧΙ
ΕΙΜΑΙ ΚΟΙΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΩΜΑ: (ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ) ΝΑΙ / ΟΧΙ
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Τελώ ή τέλεσα κατά το παρελθόν σε αναβολή κατάταξης για λόγους υγείας από
Υγειονομική Επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων: ΝΑΙ/ΟΧΙ
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: ΝΑΙ/ΟΧΙ
Μου επιβλήθηκε κατά τη διάρκεια εκπλήρωσης των στρατιωτικών μου υποχρεώσεων συνολικά πειθαρχική
ποινή φυλάκισης που επηρέασε ή πρόκειται να επηρεάσει την ημερομηνία οριστικής απόλυσής μου: ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΝΤΜΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΤΑΦ

Τεχνίτης Αεροσκαφών

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ/ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΡΜΟΔΙΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΟΡΓΑΝΟΥ

Ψυχοτεχνικών Εξετάσεων
Υγειονομική
Αθλητικών Δοκιμασιών
ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΥΠΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Αποδεικτικό Γνώσης Ξένης Γλώσσας
Αποδεικτικό Γραμματικών Γνώσεων
Δίπλωμα Οδήγησης
Ταυτότητα
ΟΔΗΓΙΕΣ Η παρούσα εκτυπώνεται από τον υποψήφιο ΕΠ.ΟΠ. μέσα από την επιλογή Εκτύπωση
Αίτησης της ηλεκτρονικής εφαρμογής υποβολής της αίτησης υποψηφίου στην ιστοσελίδα
https://epop.haf.gr, όπως σχετικές οδηγίες περιλαμβάνονται σε αυτή.

Ακριβές Αντίγραφο
Υπλγός (ΝΟΜ) Ελένη Κατσιμήτρου
Τμηματάρχης ΓΕΑ/Β4/2ο

Υπτχος (Ι) Βασίλειος Παπαχρήστου
Διευθυντής Β΄ ΚΛΑΔΟΥ/ΓΕΑ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Β΄ ΚΛΑΔΟΣ/Β4
ΤΜΗΜΑ 2ο
18 Μαρ 22
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΤΗΣ
Φ. 424/330/Σ.70
(Υπόδειγμα «2»)
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ OBA - ΟΠΛΙΤΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΩΣ ΕΠ.ΟΠ.
Για
τον
……………………………………………………………………………………….......
(αναγράφονται ο βαθμός, η ειδικότητα, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, ο
ΣΑ
και
η
ΕΣΣΟ
του
οπλίτη)
συνταχθείσα
από
τον
………………………………………………….....
(αναγράφονται ο βαθμός, το ονοματεπώνυμο και ο ΑΜ του Διοικητή/ Διευθυντή
της Μονάδας) Διοικητή τ …………………………........................…(αναγράφεται
η Μονάδα)
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΓΝΩΜΗ
ΝΑΙ-ΟΧΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

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

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Εισηγούμαι θετικά ή αρνητικά για την κατάταξη του παραπάνω ως
Επαγγελματία Οπλίτη (ΕΠ.ΟΠ.) στην Πολεμική Αεροπορία για τους παρακάτω
λόγους
(υποχρεωτική
η
πλήρης
αιτιολόγηση
της
εισήγησης)..........................................................
Τόπος, ημερομηνία
Ο
Διοικητής
Σφραγίδα Μονάδας
Υπογραφή
Σφραγίδα υπογράφοντος
Ακριβές Αντίγραφο
Υπλγός (ΝΟΜ) Ελένη Κατσιμήτρου
Τμηματάρχης ΓΕΑ/Β4/2ο

Υπτχος (Ι) Βασίλειος Παπαχρήστου
Διευθυντής Β΄ ΚΛΑΔΟΥ/ΓΕΑ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Β΄ ΚΛΑΔΟΣ/Β4
ΤΜΗΜΑ 2ο
18 Μαρ 22
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΤΗΣ
Φ. 424/330/Σ.70
(Υπόδειγμα «3»)
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΕΚΝΑ Ή ΑΔΕΛΦΙΑ ΦΟΝΕΥΘΕΝΤΩΝ Ή ΘΑΝΟΝΤΩΝ (ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Η
ΣΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ) ΣΕ ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ......................................................
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Ο..........................................................................................................................(1)
Βεβαιώνω
Ότι ο/η υποψήφιος/α ΕΠ.ΟΠ.
............…….........................................................................
είναι
.........................................
του
(2)
......................................................................που φονεύθηκε κατά τη διάρκεια των
πολεμικών επιχειρήσεων ………………………………
ή που πέθανε εν καιρώ ειρήνης, κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας
πρόδηλα και αναμφισβήτητα ένεκα αυτής. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται ύστερα
από αίτησή του/της για συμμετοχή στο διαγωνισμό πρόσληψης ΕΠ.ΟΠ. στην
Πολεμική Αεροπορία.
Τόπος, ημερομηνία
Ο
Διευθυντής
Σφραγίδα Μονάδας
Υπογραφή
Σφραγίδα υπογράφοντος
ΟΔΗΓΙΕΣ
1. Στη θέση (1) γράφονται τα στοιχεία ανάλογα με την περίπτωση του Διευθυντού του
Στρατιωτικού Προσωπικού του κάθε Κλάδου.
2. Στη θέση (2) γράφεται ο βαθμός, ΑΜ και ονοματεπώνυμο του γονέα ή αδελφού/-ής
3. Η παρούσα βεβαίωση εκδίδεται μετά την προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής
κατάστασης στην εκδίδουσα Αρχή.

Ακριβές Αντίγραφο
Υπλγός (ΝΟΜ) Ελένη Κατσιμήτρου
Τμηματάρχης ΓΕΑ/Β4/2ο

Υπτχος (Ι) Βασίλειος Παπαχρήστου
Διευθυντής Β΄ ΚΛΑΔΟΥ/ΓΕΑ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Β΄ ΚΛΑΔΟΣ/Β4
ΤΜΗΜΑ 2ο
18 Μαρ 22
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «4» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΤΗΣ
Φ.424/330/Σ.70
(Υπόδειγμα «4»)
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΑΝΑΠΗΡΟΥ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ή ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΔΕΠΑΘΑ
ΓΡΑΦ. ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΘΥΜ. ΠΟΛΕΜΟΥ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Βεβαιώνουμε ότι ο
.....................................................................................................................
είναι ανάπηρος (1)
………………………………………………………………….........................
Αριθ. Βιβλιαρίου Συντάξεων…...............................................και με αναπηρία
υπάγεται στις διατάξεις του Ν……………………….
Η παρούσα χορηγείται για να χρησιμεύσει ……………………………………..
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΠΑΘΑ

Τόπος- ημερομηνία
Το Γραφ. Αναπ. Θυμ. Πολέμου

Σφραγίδα Μονάδας
Υπογραφή
Σφραγίδα υπογράφοντος

Υπογραφή
Σφραγίδα υπογράφοντος

ΟΔΗΓΙΕΣ
(1) Γράφεται «ειρηνικής περιόδου» ή πολεμικών επιχειρήσεων με την αντίστοιχη
μνημόνευση του Νόμου.

Ακριβές Αντίγραφο

Υπλγός (ΝΟΜ) Ελένη Κατσιμήτρου
Τμηματάρχης ΓΕΑ/Β4/2ο

Υπτχος (Ι) Βασίλειος Παπαχρήστου
Διευθυντής Β΄ ΚΛΑΔΟΥ/ΓΕΑ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Β΄ΚΛΑΔΟΣ/Β4
ΤΜΗΜΑ 2ο
18 Μαρ 22
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «5» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
ΤΗΣ Φ.424/330/Σ.70
(Υπόδειγμα «5»)
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΩΣ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΩΝ ΣΕ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ, ΝΗΣΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
*[Τίθεται προς διευκόλυνση των αρμοδίων δημοτικών αρχών αναφορικά με τη
ρύθμιση της περίπτωσης η΄ της παραγράφου του άρθρου 1 του π.δ. 292/2001 (Α΄
204) και δεν αποτελεί δεσμευτικό πρότυπο]
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ..........................
ΔΗΜΟΣ Ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ....................................
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Ο
Δήμαρχος
ή
Πρόεδρος
της
Κοινότητας
........................................................................………
Βεβαιώνω
ότι
ο/η
................................................................................................................……...…
του
.....................................................................
και
της
..............................……… είναι
γραμμένος/η στα Μητρώα Αρρένων/Δημοτολόγια του Δήμου ή Κοινότητάς μας
με αύξοντα αριθμό ...................................... και
έτος
γέννησης
............................………..
Από ............................………… (1) (ή από τότε) τόσο ο/η ίδιος/α όσο και οι
γονείς του/της (2) διαμένει/νουν μόνιμα στο Δήμο ή Κοινότητα
...........................................(3) Νομού ..............................................
Η παρούσα χορηγείται, ύστερα από αίτηση του/της ενδιαφερομένου/ης για τη
συμμετοχή του/της στο διαγωνισμό ΕΠ.ΟΠ.
Τόπος-Ημερομηνία
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Σφραγίδα Υπηρεσίας
Υπογραφή
Σφραγίδα υπογράφοντος
ΟΔΗΓΙΕΣ
(1) Αναγράφεται η ημερομηνία έναρξης της διαμονής
(2) Σε περίπτωση που ήταν ανήλικος
(3) Αναγράφεται ο τόπος μόνιμης διαμονής
Ακριβές Αντίγραφο
Υπλγός (ΝΟΜ) Ελένη Κατσιμήτρου
Τμηματάρχης ΓΕΑ/Β4/2ο

Υπτχος (Ι) Βασίλειος Παπαχρήστου
Διευθυντής Β΄ ΚΛΑΔΟΥ/ΓΕΑ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Β΄ ΚΛΑΔΟΣ/Β4
ΤΜΗΜΑ 2ο
18 Μαρ 22
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «6» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΤΗΣ
Φ.424/330/Σ.70
(Υπόδειγμα «6»)
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
………………………………………
(Επωνυμία εργοδότη ή εταιρείας)

Ημερομηνία: ……………………………
ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Ο/Η
(ονοματεπώνυμο
εργοδότη)
……………………………………………..
βεβαιώνω ότι ο/η (ονοματεπώνυμο υποψηφίου) …………………………………
απασχολήθηκε ως …………………………………….. από ……….. μέχρι …..……..
στην εταιρεία (ή άλλο) ………………………… Σύνολο προϋπηρεσίας:
….………….........................................
Η ανωτέρω προϋπηρεσία προκύπτει από τις συμβάσεις υπ’ αριθ. ..……………….
και …………………….…………. που έχουν συναφθεί μεταξύ του (ονοματεπώνυμο
υποψηφίου) ………………………………………… και τ… (ονοματεπώνυμο
εργοδότη ή εταιρείας) ……………………………………………….
Η παρούσα χορηγείται προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σε διαγωνισμό
πρόσληψης Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.).
Ο
ΒΕΒΑΙΩΝ
Σφραγίδα Εταιρείας
Υπογραφή
Σφραγίδα υπογράφοντος

Ακριβές Αντίγραφο

Υπλγός (ΝΟΜ) Ελένη Κατσιμήτρου
Τμηματάρχης ΓΕΑ/Β4/2ο

Υπτχος (Ι) Βασίλειος Παπαχρήστου
Διευθυντής Β΄ ΚΛΑΔΟΥ/ΓΕΑ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Β΄ ΚΛΑΔΟΣ/Β4
ΤΜΗΜΑ 2ο
18 Μαρ 22
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «7» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΤΗΣ
Φ.424/330/Σ.70
(Υπόδειγμα «7»)
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ e-ΕΦΚΑ

Σελίδα : 1 από 1
Ημερομηνία Εκτύπωσης :

Αριθμός Πρωτοκόλλου :
Αριθμός Εγκυρότητας :

Βεβαίωση Προϋπηρεσίας
Για χρήση σε ΑΣΕΠ ως Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης και για κάθε νόμιμη χρήση

Βεβαιώνεται ότι ο/η Ασφαλισμένος/η μας ................................................ όνομα πατρός
................. με Α.Μ.Κ.Α ...................... και ΑΔΤ ……………, όπως προκύπτει από τα στοιχεία
που τηρούνται στην Υπηρεσία μας ασφαλίστηκε ως μισθωτός/η για συνολικά ……………
ημέρες ασφάλισης από .................. έως …………., στους κάτωθι εργοδότες:

Από

Έως
Ειδικότητα

Ημ.
Εργασίας Α.Μ.Ε.

Ακριβές Αντίγραφο

Υπλγός (ΝΟΜ) Ελένη Κατσιμήτρου
Τμηματάρχης ΓΕΑ/Β4/2ο

Επωνυμία Εργοδότη

Είδος

Δραστηριότητας

Υπτχος (Ι) Βασίλειος Παπαχρήστου
Διευθυντής Β΄ ΚΛΑΔΟΥ/ΓΕΑ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Β΄ΚΛΑΔΟΣ/Β4
ΤΜΗΜΑ 2ο
18 Μαρ 22
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «8» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΤΗΣ
Φ.424/330/Σ.70
(Υπόδειγμα «8»)

ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠ.ΟΠ.
(Εκτυπώνεται στις δύο όψεις του ίδιου φύλλου και προσκομίζεται από τον/την υποψήφιο/α, στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο
όπου

θα

εξεταστεί

με

επισυναπτόμενες

τις

κλινικό-εργαστηριακές

εξετάσεις

του

Κωδικός Αίτησης:…
Επώνυμο: ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Όνομα Πατέρα: ΙΩΑΝΝΗΣ
Ημερομηνία Γέννησης: 24-01-2000
Αρθ. Δελτ. Ταυτότητας: ΑΖ35315
ΑΦΜ: 0987123419
ΑΜΚΑ: 29089211111
ΣΑ: 253/5135/21

ΣΥΝΤΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΤΑΦ

Τεχνίτης Αεροσκαφών

Συμπληρώνεται από την ΑΑΥΕ
Αριθ. Γνωμ. Ανώτ. Υγειον. Επιτροπής:

Ύψος:

Ημερ. Εξέτασης:

Βάρος:
ΔΜΣ:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΙΚΑΝΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ……………………………………..(Ι/1έως Ι/5)
-Ο-

-Ο-

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

-ΤΑΜΕΛΗ
A.

B.

Πίνακα

Α.)

Β-8-2

Πίνακας Α. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠαΔ 7-1/2009
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΤΜΗΜΑ

ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΩΡΛ

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ &
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
&
ΣΦΡΑΓΙΔΑ
ΙΑΤΡΟΥ

Ακτινογραφία θώρακα

Γενική Εξέταση αίματος,
ουρία,
Σάκχαρο, κρεατινίνη,
Τρανσαμινάσες, γενική ούρων,
HBsAg, HCV, HIV, TKE, Test
Covid-19 (προηγούμενων
3ημερών)
Ηλεκτροκαρδιογράφημα και
γνωμάτευση
Ωτορινολαρυγγολογική
εξέταση και ακοόγραμμα
Οφθαλμολογική εξέταση με
καταγραφή της οπτικής
οξύτητας, βαθμού
διαθλαστικής ανωμαλίας
εκάστου οφθαλμού, ύπαρξη ή
μη Δυσχρωματοψίας (με
ISIHARA), ύπαρξη
νοσήματος ή πάθησης

Δύναται να συμμετάσχει σε
αθλητικές δοκιμασίες

ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ
ΔΟ…./10..../10....SPH....CYL
ΑΟ…./10..../10....SPH….CYL
ΑΝΤ.ΧΡΩΜ…ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΣ..
ΑΛΛΟ ΝΟΣΗΜΑ……..

Γυναικολογική εξέταση, Test
Κυήσεως

Πίνακας Β. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
(Διενεργούνται από τους Ιατρούς του αρμόδιου Στρατιωτικού Νοσοκομείου)
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ

Τοξικολογική Ούρων, εντός του
πρώτου επταήμερου μετά την
κατάταξη

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ

ΥΨΟΣ:
ΒΑΡΟΣ:
Δ.Μ.Σ.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
-

ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ.

-

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.
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ΟΔΗΓΙΕΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ: Το παρόν δελτίο εκτυπώνεται από τον υποψήφιο/α ΕΠ.ΟΠ μέσα από την
επιλογή ΕΚΤΥΠΩΣΗ της ηλεκτρονικής εφαρμογής υποβολής της αίτησης υποψηφίου/ας
ΕΠ.ΟΠ στην ιστοσελίδα «https://epop.haf.gr», όπως σχετικές οδηγίες που
περιλαμβάνονται σε αυτή.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το Υπ. Αριθ. Πρωτ. Υ4α/20100/10-3-2014
έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η Υπ. Αριθ.
139491/16-11-2006 (Β΄ 1747) Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) «Καθορισμός
προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα
νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων και οικονομικά
αδυνάμων πολιτών» καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και όλες τις
κατηγορίες δικαιούχων που υπάγονται στο καθεστώς δωρεάν νοσοκομειακής και
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα. Ως εκ
τούτου, οι κάτοχοι βιβλιαρίου οικονομικής αδυναμίας ή πιστοποιητικού κοινωνικής
προστασίας μπορούν να κάνουν δωρεάν ή σύμφωνα με το αναγραφόμενο στο
βιβλιάριο ποσοστό συμμετοχής τους, τις υγειονομικές εξετάσεις και να λάβουν τις
ιατρικές γνωματεύσεις, οι οποίες αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.
Προκειμένου να βεβαιώνεται ότι οι εξετάσεις θα γίνονται για τη συμμετοχή
στον υπόψη διαγωνισμό, οι υποψήφιοι, (κάτοχοι βιβλιαρίου οικονομικής
αδυναμίας ή πιστοποιητικού κοινωνικής προστασίας), οι οποίοι θα
προσέρχονται στα νοσοκομεία, απαιτείται να προσκομίζουν αντίγραφο της αίτησης
– υπεύθυνης δήλωσης συμμετοχής τους (Υπόδειγμα «1» της Προσθήκης «1»
του Παραρτήματος Β) στο διαγωνισμό υποψηφίων ΕΠ.ΟΠ.

Ακριβές Αντίγραφο

Υπλγός (ΝΟΜ) Ελένη Κατσιμήτρου
Τμηματάρχης ΓΕΑ/Β4/2ο

Υπτχος (Ι) Βασίλειος Παπαχρήστου
Διευθυντής Β΄ ΚΛΑΔΟΥ/ΓΕΑ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Β΄ ΚΛΑΔΟΣ/Β4
ΤΜΗΜΑ 2ο
18 Μαρ 22
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ
Φ. 424/330/Σ.70
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
[Σύμφωνα με το άρθρο 1 του π.δ. 292/2001 (Α΄ 204), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα]
1.
Οι υποψήφιοι Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) πρέπει να έχουν τα προσόντα
του άρθρου 2 του ν. 2936/2001 (Α΄ 166) και για την πλήρωση των διακοσίων ογδόντα
μίας (281) θέσεων της Πολεμικής Αεροπορίας επιλέγονται με τα εξής κριτήρια:
α.
Μοριοδότηση γραμματικών γνώσεων (μοριοδοτούνται οι γραμματικές
γνώσεις μόνο του ανωτέρου επιπέδου):
(1)

Πτυχίο Πανεπιστημίου – ΤΕΙ (ή ισότιμων σχολών εξωτερικού): 450

μονάδες.
(2) Απόφοιτοι ΙΕΚ δημοσίων ή ιδιωτικών αναγνωρισμένων από την
αρμόδια κρατική υπηρεσία (ή ισότιμων σχολών εξωτερικού): 300 μονάδες.
(3) Απόφοιτοι σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (πλην Λυκείων)
παντός τύπου (ή ισότιμων σχολών εσωτερικού - εξωτερικού): 160 μονάδες.
(4) Απόφοιτοι Λυκείου (ή ισότιμων σχολών εσωτερικού - εξωτερικού):
Βαθμός αποφοίτησης Χ συντελεστή 12 (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 που οι υποψήφιοι επιθυμούν να
καταταγούν, αποδεικνυόμενος με βεβαιώσεις του ασφαλιστικού φορέα και του εργοδότη
(υπολογίζεται ως προϋπηρεσία και η θητεία στις Ένοπλες Δυνάμεις μόνο στην ίδια ή σε
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:

(3)

Προϋπηρεσία πάνω από έξι (6) μήνες και μέχρι εννέα (9) μήνες:

(4)
μήνες: 200 μονάδες.

Προϋπηρεσία πάνω από εννέα (9) μήνες και μέχρι δώδεκα (12)

100 μονάδες.
150 μονάδες.

(5)
γ.

Προϋπηρεσία άνω των δώδεκα (12) μηνών: 250 μονάδες.

Κάτοχοι Μεταλλίων Εξόχου Πράξεως: 200 μονάδες.
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δ.
Γνώση ξένων γλωσσών, που διαπιστώνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα
για το διορισμό σε θέσεις φορέων του Δημοσίου Τομέα (μοριοδοτείται μόνο μία γνώση
ξένης γλώσσας, στο υψηλότερο επίπεδο):
(1)

Γνώση ξένης γλώσσας σε επίπεδο «Καλή γνώση/Β2»: 50 μονάδες.

(2)

Γνώση ξένης γλώσσας σε επίπεδο «Πολύ καλή/Γ1/C1»: 100

(3)

Γνώση ξένης γλώσσας σε επίπεδο «Άριστη γνώση/Γ2/C2»: 150

μονάδες.
μονάδες.
ε.
Από τις κατηγορίες που προβλέπονται στο άρθρο 11 παρ. 1 του
ν.3648/2008 (Α΄ 38) τέκνα πολυτέκνων, τέκνα ή αδέλφια αναπήρων και τραυματισθέντων
σε πολεμικές επιχειρήσεις, καθώς και στρατιωτικών και των τριών Κλάδων των Ενόπλων
Δυνάμεων ειρηνικής περιόδου, οι οποίοι έχουν αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις
εκατό (67%) και άνω, λόγω πάθησης τους σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής,
τέκνα ή αδέλφια των θανόντων στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων στον πόλεμο ή
στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, καθώς και τέκνα
Ελλήνων μόνιμων στρατιωτικών, εφέδρων και κληρωτών οπλιτών, που συμμετείχαν με
οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου
έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το
1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγίους Θεοδώρους
της Κύπρου καθώς και τέκνα ή αδέλφια προσώπου που απεβίωσε ή τραυματίσθηκε
εξαιτίας τρομοκρατικής ενέργειας: 100 μονάδες για τους ανήκοντες σε μία ή περισσότερες
από τις παραπάνω κατηγορίες. Τέκνα τρίτεκνων οικογενειών: 50 μονάδες. Οι ανήκοντες
σε περισσότερες της μίας των παραπάνω κατηγοριών, λαμβάνουν μία μόνο φορά τις
μονάδες της κατηγορίας με τη μεγαλύτερη μοριοδότηση.
στ. Υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης
(ΟΒΑ) στις Ένοπλες Δυνάμεις: 100 μονάδες μέχρι τη συμπλήρωση του πρώτου έτους και
επιπλέον 50 μονάδες με τη συμπλήρωση κάθε επόμενου έτους.
ζ.
Υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες στις Ειδικές Δυνάμεις με οποιαδήποτε
ειδικότητα, εφόσον οι υποψήφιοι επιθυμούν να καταταγούν στην ίδια ή σε αντίστοιχη,
ειδικότητα άλλου κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων: 100 μονάδες.
η.
Εντοπιότητα μονίμως διαμενόντων στην περιοχή της Θράκης, νήσων
Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκανήσου [διαμονή στην εν λόγω περιοχή τουλάχιστον τα
τελευταία πέντε (5) έτη] αποδεικνυόμενη με βεβαίωση της οικείας δημοτικής αρχής: 100
μονάδες.
θ.
Υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες στις Ένοπλες Δυνάμεις με ειδικότητα
Αλεξιπτωτιστή ή Υποβρύχιου Καταστροφέα ή Ναρκαλιευτή, εφόσον οι υποψήφιοι
επιθυμούν να καταταγούν στην ίδια ή σε αντίστοιχη, ειδικότητα άλλου κλάδου των
Ενόπλων Δυνάμεων: 20 μονάδες.
ι.
Υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες στις Ένοπλες Δυνάμεις: Σύνολο μηνών
στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης (με στρογγυλοποίηση στον αμέσως
προηγούμενο ή επόμενο ακέραιο, όταν οι ημέρες θητείας είναι λιγότερες των δεκαπέντε ή
περισσότερες και ίσες αντίστοιχα) Χ συντελεστή 10. Ειδικά για τους υπηρετούντες ή
υπηρετήσαντες για οσοδήποτε χρονικό διάστημα στην ΕΛΔΥΚ, ο συντελεστής αυξάνεται
σε 15.
ια.

Κατοχή διπλώματος οδήγησης:
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(1)

Β΄ Κατηγορίας: 50 μονάδες.

(2)

Γ΄ ή Δ΄ ή Ε΄ κατηγορίας: 100 μονάδες.

Ακριβές Αντίγραφο

Σχης (ΝΟΜ) Γεώργιος Κοντραφούρης
Διευθυντής ΓΕΑ/Β4

Απτχος (Ι) Θεμιστοκλής Μπουρολιάς
Αρχηγός ΓΕΑ

