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ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόσληψης Έφεδρων εξ Εφέδρων και κατ’ Απονομή 

Αξιωματικών Υγειονομικού με γενική ειδικότητα Ιατρού στο Πολεμικό Ναυτικό 
 
 Έχοντας υπ΄ όψιν: 
 

α. Το άρθρο 39 του ν. 3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των 
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων – Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, 
Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις» (Α΄ 167). 

 
β.  Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως έχει διατηρηθεί σε ισχύ με τις 
διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).  
 

γ.  Την υπ’ αρ. 33/2006 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου « Αναστολή διορισμών 
και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (Α’ 280). 

 
δ.   Την υπ’ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./203/ΟΙΚ.22896/ 14-12-2020 απόφαση της 

επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006.  
 
ε.   Την υπ΄αρ. 025/2021 εισηγητική έκθεση του προϊσταμένου των οικονομικών 

υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, από την οποία προκύπτει ότι από τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής κατά το παρόν στάδιο (προκήρυξη θέσεων) δεν προκαλείται 
επιβάρυνση του προϋπολογισμού ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ. Επιβάρυνση ενδέχεται να προκύψει 
συναρτήσει των αποτελεσμάτων της προκήρυξης κατά την πρόσληψη του προσωπικού, η 
οποία εκτιμάται ετησίως στο ποσό των 348.829 € και θα καλυφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 73 του ν. 4646/2019 (Α΄201). 

 
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 

 

 

1. Δεκαοκτώ (18) θέσεις Έφεδρων εξ’ Εφεδρείας και κατ’ Απονομή Αξιωματικών 
Υγειονομικού με γενική ειδικότητα Ιατρού στο Πολεμικό Ναυτικό, και ειδικότητα ως 
κατωτέρω:  
 
  (α) Ειδικούς Παθολόγους Τέσσερις (4) 

  (β) Αναισθησιολόγους  Δύο (2) 

  (γ) Εντατικολόγους  Τρείς (3) 
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  (δ) Πνευμονολόγους  Δύο (2) 

  (ε) Γενικούς Ιατρούς  Δύο (2) 

  (στ) Ιατρούς Βιοπαθολόγους     Δύο (2) 

  (ζ) Ιατρούς Εργασίας  Τρείς (3) 

 

2. Οι επιτυχόντες: 
 
α. Θα καταταγούν στο Πολεμικό Ναυτικό ως Έφεδροι εξ Εφέδρων και κατ’ 

Απονομή Αξιωματικοί, σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 3883/10. 
 
β. Ο απονεμόμενος βαθμός θα είναι αυτός του Ανθυποπλοιάρχου. 
 
γ. Με την ονομασία τους ως Αξιωματικοί έχουν τα ίδια υπηρεσιακά και 

οικονομικά δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους μονίμους συναδέλφους τους και δεν έχουν 
υποχρέωση ελάχιστης παραμονής στο στράτευμα, αξιοποιούνται δε αποκλειστικά για την 
κάλυψη αναγκών των Ναυτικών Νοσοκομείων Αθηνών, Σαλαμίνας και Κρήτης. 

 
δ.  Μετά την πάροδο πέντε (5) ετών ευδόκιμης υπηρεσίας από την απονομή του 

βαθμού του Ανθυποπλοιάρχου, έχουν δικαίωμα να μονιμοποιηθούν, με το βαθμό που 
φέρουν, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, σύμφωνα με την διαδικασία της παρ. 4 του 
άρθρου 39 του ν. 3883/2010. 

 
ε. Μετά τη μονιμοποίηση τους εξομοιώνονται πλήρως με τους αντίστοιχους 

μόνιμους εν ενεργεία Αξιωματικούς του ΠΝ της ειδικότητάς τους, με τα ίδια δικαιώματα και 
υποχρεώσεις, βαρύνονται δε  με υποχρέωση ελάχιστου χρόνου παραμονής στο στράτευμα 
οκτώ (8) ετών, από την ημερομηνία μονιμοποίησης. 

 
στ. Κατόπιν της μονιμοποίησης διατηρούν το βαθμό τους, ενώ όσον αφορά 

θέματα βαθμολογικών προαγωγών και ηθικών αμοιβών, ο χρόνος που διήνυσαν στο βαθμό 
πριν τη μονιμοποίηση λογίζεται ως αντίστοιχος συνολικός χρόνος υπηρεσίας στο βαθμό ως 
μόνιμου Αξιωματικού. Εντάσσονται στην επετηρίδα του ΠΝ στην αντίστοιχη ειδικότητα και 
καταλαμβάνουν θέση μετά το νεότερο ομοιόβαθμο του έτους απονομής του βαθμού του 
Εφέδρου Αξιωματικού. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι σχετικές περί προαγωγών διατάξεις 
του ν. 3883/2010 και αυτοί προάγονται αναδρομικά, υπολογίζοντας αντίστοιχα τον χρόνο 
υπηρεσίας στο βαθμό που φέρουν από τον χρόνο αναδρομικής προαγωγής.  
 
  

3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν γυναίκες και άνδρες που έχουν εκπληρώσει τις 
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, ενώ δεν έχουν 
δικαίωμα συμμετοχής όσοι εκπλήρωσαν άοπλη θητεία ή εναλλακτική υπηρεσία, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας. 
  
 
4. Οι υποψήφιοι πρέπει: 
 

α. Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια. Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι ομογενείς που 
δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια, την οποία όμως αποκτούν χωρίς άλλη διατύπωση όταν 
καταταγούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α΄217). 
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β. Να μην έχουν υπερβεί τα 40 έτη. Για τον υπολογισμό της ηλικίας, ως 

ημερομηνία γέννησης λογίζεται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης. Η ηλικία 
αποδεικνύεται από το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή, σε περίπτωση αμφισβήτησης, από 
τη ληξιαρχική πράξη γέννησης που έχει συνταχθεί μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από τη 
γέννηση. Αν δεν υπάρχει τέτοια πράξη, η ηλικία αποδεικνύεται από το Μητρώο αρρένων για 
τους άνδρες και από το γενικό Μητρώο για τις γυναίκες. Αν υπάρχουν περισσότερες 
εγγραφές στο οικείο Μητρώο, κατισχύει η πρώτη χρονολογικά εγγραφή. 

 
γ. Να είναι πτυχιούχοι αναγνωρισμένου Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 

Πανεπιστημιακού Τομέα Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και να κατέχουν 
αναγνωρισμένο από την Περιφέρεια τίτλο της ανάλογης ειδικότητας και άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος.  
 

δ. Να είναι σωματικά κατάλληλοι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο π.δ. 
11/2014 (Α΄ 17). 
 

ε. Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον ένα μέτρο και εξήντα εκατοστά (1,60μ) οι 
γυναίκες και ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1,70μ) οι άνδρες. 
 
 
5. Επιπλέον, οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι: 
 

α. Δεν έχουν καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης για οποιοδήποτε έγκλημα ή σε 
φυλάκιση για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, απιστία περί 
την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση, ψευδορκία, ανυποταξία, 
λιποταξία, για παράβαση των νόμων περί προστασίας της χώρας, του Πολιτεύματος και της 
ελευθερίας των πολιτών, για παράβαση της νομοθεσίας σχετικά με τα ναρκωτικά και τις 
αρχαιότητες και της νομοθεσίας περί τρομοκρατίας, καθώς και ότι δεν έχουν παραπεμφθεί 
σε δίκη ή διώκονται για κάποιο από τα εγκλήματα αυτά. 
 

β. Δεν τους έχει επιβληθεί στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων. 
 
 
6. Οι απαιτούμενες προϋποθέσεις θα πρέπει να συντρέχουν και τα τιθέμενα κωλύματα 
να εκλείπουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Επιπλέον, οι απαιτούμενες 
προϋποθέσεις θα πρέπει να συντρέχουν και τα τιθέμενα κωλύματα να εκλείπουν κατά την 
ημερομηνία ονομασίας των επιτυχόντων ως Αξιωματικών, πλην αυτού του ορίου ηλικίας. 
 
 
7.                                                ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

 
α.  Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν τα 
παρακάτω προσόντα: 

  
(1) Πτυχίο Ιατρικής, Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος του εσωτερικού ή 

του εξωτερικού. 
 
  (2) Αναγνωρισμένο από την Περιφέρεια τίτλο της ανάλογης ειδικότητας και 
άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. 
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  (3) Πιστοποιημένη γνώση Ξένης γλώσσας, τουλάχιστον σε επίπεδο Β2, 
σύμφωνα με τις προβλέψεις του π.δ. 50/2001 (Α’ 39). 
 

β.  Προαιρετικά προσόντα των συμμετεχόντων τα οποία θα αξιολογηθούν, είναι 
τα κάτωθι: 
 
  (1) Διδακτορική διατριβή σε σχετικό αντικείμενο. 
 

(β) Επιστημονικό έργο. 
 

(γ) Συμμετοχή σε συνέδρια ως ομιλητές. 
 

(δ) Μετεκπαίδευση ως ειδικοί ιατροί στο εξωτερικό ή εσωτερικό. 
 

(ε) Πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, τουλάχιστον σε 
επίπεδο Β2. 

 
(στ) Κλινική εμπειρία. 
 
(ζ)  Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών. 

 
 
   8.                                      ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ- ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ  
  
 
 Τα ανωτέρω προσόντα θα αξιολογηθούν και θα μοριοδοτηθούν από το Συμβούλιο 
Επιλογής Υποψηφίων Αξιωματικών με βάση τα παρακάτω: 
 
 

Πίνακας Αξιολόγησης Προσόντων 
 

 

Α/Α Κριτήριο  Αξιολόγηση-Μοριοδότηση Αριθμός Μορίων 
 

1.  Βαθμός Πτυχίου 
Ιατρικής Σχολής. 
 

Αξιολογείται μόνο βαθμός 
μεταξύ του 50% και του 100% 
της ληφθείσας βαθμολογίας 
αναλογικά σε αντιστοιχία 
δεκαβάθμιας κλίμακας. [Με 
Α.Ο.Β. αξιολογείται βαθμολογία 
στο 100 ενώ βαθμολογία στο 6 
αξιολογείται με μηδέν (0)].Οι 
ενδιάμεσες βαθμολογίες 
αξιολογούνται αναλογικά, δηλ. 
εφαρμόζεται ο τύπος: 
Βαθμολογία Κριτηρίου = 
(Βαθμός Πτυχίου-6) Χ 25 
 
 

 100 

2.  Επιστημονικό έργο 
 

1. Δημοσίευση σε 
αξιολογημένο (peer 
reviewed) ξένο 

10 για κάθε 
δημοσίευση, με 
μέγιστο το 50 
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περιοδικό, ως 1ο, 2ο ή 
τελευταίο όνομα. 

2. Δημοσίευση σε 
αξιολογημένο (peer 
reviewed) ξένο 
περιοδικό, ως 3ο κτλ 
όνομα. 

3. Δημοσίευση σε ελληνικό 
περιοδικό ή ανακοίνωση 
σε συνέδριο διεθνές. 
 

4. Ανακοίνωση σε ελληνικό 
συνέδριο. 
 
 

5. Συμμετοχή στη 
συγγραφή βιβλίου  σε σχετικό 
με την ειδικότητά του 
αντικείμενο. 
 

 
 
5 για κάθε 
δημοσίευση, με 
μέγιστο το 25 
 
 
3 για κάθε 
δημοσίευση, με 
μέγιστο 15  
 
3 για κάθε 
ανακοίνωση, με 
μέγιστο 15 
 
5 για κάθε 
συμμετοχή, με 
μέγιστο 15 

3.  Κλινική εμπειρία. 
 

Δημόσια Νοσοκομεία ή Ιδιωτικά 
Θεραπευτήρια ή Κέντρα Υγείας  
του εσωτερικού ή του 
εξωτερικού ως ειδικός. 
 

20 ανά 6μηνο 

4.  Πιστοποιημένη Γνώση  
Ξένης γλώσσας (Γενικά)  

1. Β2 
2. C1 
3. C2  

5 ανά γλώσσα 
10 ανά γλώσσα 
15 ανά γλώσσα, με 
μέγιστο 30 συνολικά 

5.  Διατριβή σε συναφές 
αντικείμενο 
 

Κατοχή διδακτορικού 
διπλώματος 
 

50 
 

6.  Μεταπτυχιακός τίτλος 
σπουδών σε συναφές 
αντικείμενο 

 20 

7.  Πιστοποιημένη 
μετεκπαίδευση ως 
ειδικός ιατρός 

  30 

8.  Συμμετοχή σε συνέδρια 
ως ομιλητής 

Στο εξωτερικό 
 
 
 
Στο εσωτερικό 
 

10 για κάθε 
συμμετοχή, με 
ανώτατο όριο το 30 
 
5 για κάθε 
συμμετοχή, με 
ανώτατο όριο το 20 

9.  Γενική εικόνα του 
υποψήφιου. 

Συνέντευξη Έως 70 
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   9.                         ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
 
        α.  Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στην Διεύθυνση Υγειονομικού του ΓΕΝ 

(ΓΕΝ/ΔΥΓ), τα παρακάτω δικαιολογητικά : 
 

i. Αίτηση συμμετοχής. 
 

ii. Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών. Βεβαίωση αναγνώρισης του τίτλου/ 
τίτλων σπουδών από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., εφόσον οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί από 
εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού. 
 

iii. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα. 
 

         iv. ‘Αδεια ασκήσεως επαγγέλματος.  
 

v. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση τους θα συμβάλλει στη 
διαμόρφωση πληρέστερης και ολοκληρωμένης άποψης από το Συμβούλιο Επιλογής 
Υποψηφίων Αξιωματικών, στο πλαίσιο διενέργειας της συνέντευξης. 

 
  vi. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 περί μη παραπομπής σε δίκη και περί μη 

άσκησης ποινικής δίωξης, για κάποια από τις αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στην 
περ. α’ της παρ. 5  της παρούσας. 
 

  vii. Πτυχίο ξένης γλώσσας, σε επίπεδο τουλάχιστον Β2. 
 
 viii. Έγγραφα, από τα οποία προκύπτουν τα προσόντα που αναφέρονται στην 
περ. β΄ της παρ. 7.  

 
β.  Αυτεπάγγελτα θα αναζητηθούν από την ΓΕΝ/ΔΥΓ τα κάτωθι: 
 
i. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 

καταδικαστεί για κάποια από τις αξιόποινες πράξεις, που περιλαμβάνονται 
στην παρ. 5 της παρούσας. 
 

ii. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης, για τους άνδρες υποψηφίους. 
 
 
10.                      ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
 

      Τα δικαιολογητικά να αποσταλούν ταχυδρομικά στη Διεύθυνση Υγειονομικού του ΓΕΝ 
(ΓΕΝ/ΔΥΓ): Μεσογείων 229 – ΧΟΛΑΡΓΟΣ Τ.Γ.Ν. 1040 με ένδειξη ΄΄προς ΓΕΝ/ΔΥΓ΄΄ 
(ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 210-6551638, 210-6557703), εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών 
από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 
 

11.   ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
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Το Συμβούλιο Επιλογής Υποψηφίων Αξιωματικών θα προβεί στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών και θα συντάξει πίνακες αποδοχής και απόρριψης αυτών. Οι πίνακες των 
υποψηφίων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΓΕΝ (www.hellenicnavy.gr). 

Το ανωτέρω Συμβούλιο θα αποτελείται από πέντε (5) μέλη και θα συγκροτηθεί με μέριμνα 
ΓΕΝ/ΔΥΓ.  

Ως πρόεδρος ορίζεται ο Διευθυντής της ΓΕΝ/ΔΥΓ. 
Ως αντιπρόεδρος ορίζεται ο Διευθυντής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών (ΝΝΑ). 
 Ως μέλη ορίζονται ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ιατρικής Μέριμνας, Σχεδιασμού, 

Εκπαιδεύσεως και Εποπτείας Προσωπικού (ΔΥΓ1), ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας του 
ΝΝΑ και ο αρχαιότερος Αξιωματικός (ΥΙ) της αντίστοιχης ειδικότητας.  

Ως γραμματέας ορίζεται ο Επιτελής ΔΥΓ1-ΙΙ.  
Το ανωτέρω Συμβούλιο είναι επιπλέον αρμόδιο για τη διενέργεια της συνέντευξης, την 

αξιολόγηση – μοριοδότηση των προσόντων των υποψηφίων, σύμφωνα με τον πίνακα της 
παρ. 8 και τη σύνταξη του πίνακα επιτυχόντων και επιλαχόντων.  

 
 

12. ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 
 

                  α. Οι υποψήφιοι των οποίων η αίτηση γίνει αποδεκτή, κατά τα οριζόμενα στις 
παρ. 9 και 11 της παρούσας, θα παραπεμφθούν με διαταγή του Α/ΓΕΝ, η οποία θα 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΓΕΝ, ενώπιον της Ανωτάτης Ναυτικής Υγειονομικής 
Επιτροπής (ΑΝΥΕ), για την εξέταση της σωματικής τους ικανότητας, σύμφωνα με το π.δ. 
11/2014. Οι υποψήφιοι που δεν παρουσιάζονται εγκαίρως για εξετάσεις αποκλείονται από 
το διαγωνισμό. 
 
                   β. Οι παραπεμπόμενοι στην ΑΝΥΕ υποχρεούνται, στις ημερομηνίες που θα 
αναγράφονται στην ως άνω διαταγή του Α/ΓΕΝ, να παρουσιασθούν για υγειονομικές 
εξετάσεις στην ΑΝΥΕ η οποία εδρεύει στο Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιώς  (Ακτή 
Μουτσοπούλου 66 Πειραιάς Τ.Κ. 18536), έχοντας μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα 
και μία (1) φωτογραφία ταυτότητας (3Χ3 εκατοστά). Επίσης οφείλουν να προσκομίσουν 
εσώκλειστες σε φάκελο, στο εξωτερικό μέρος του οποίου θα αναγράφεται το 
ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, τις παρακάτω εργαστηριακές εξετάσεις συνοδευόμενες 
από γνωμάτευση ιατρού (ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ) ή ιδιώτη ιατρού θεωρημένη για το γνήσιο της 
υπογραφής από τον οικείο ιατρικό σύλλογο: 

 
(1) Γενική αίματος, ουρία, σάκχαρο, κρεατινίνη, τρανσαμινάσες, αιμοσφαιρίνη και 

γενική ούρων. 
 
(2) Ακτινογραφία θώρακα FACE. 
 
(3) Ηλεκτροκαρδιογράφημα και Καρδιολογική Εξέταση. 
 
(4) Οφθαλμολογική εξέταση με καταγραφή της οπτικής οξύτητας και του βαθμού 

διαθλαστικής ανωμαλίας εκάστου οφθαλμού και την ύπαρξη νοσήματος ή πάθησης 
 
(5)  Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση και ακοόγραμμα. 
 
(6)       Παθολογική Εξέταση. 
 
(7)       Ψυχιατρική Εξέταση 
 
(8) Γυναικολογική εξέταση (μόνο για υποψήφιες). 
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     γ.   Οι εξετάσεις θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί εντός δύο (2) μηνών από 

την έκδοση της διαταγής του Α/ΓΕΝ και να έχουν ευκρινή ημερομηνία και σφραγίδα ιατρού.  
 
Λοιπές, επιπλέον και επαναληπτικές εξετάσεις, καθώς και η μέτρηση των σωματομετρικών 
στοιχείων, θα πραγματοποιηθούν στο ΝΝΠ. Μετά την ολοκλήρωση των υγειονομικών 
εξετάσεων, οι υποψήφιοι θα παρουσιαστούν εκ νέου στην ΑΝΥΕ για κρίση της σωματικής 
τους ικανότητας. Διευκρινίζεται ότι ο χρόνος που θα διαρκέσουν οι υγειονομικές εξετάσεις, 
είναι αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη της ΑΝΥΕ.  

 
     δ.  Κατόπιν κρίσης της σωματικής ικανότητας των υποψηφίων, η ΑΝΥΕ 

υποβάλλει στη ΓΕΝ/ΔΥΓ ονομαστικές καταστάσεις καταλλήλων και ακαταλλήλων. 
 
     ε.  Όσοι κριθούν κατάλληλοι από την ΑΝΥΕ, θα κληθούν από το Συμβούλιο 

Επιλογής Υποψηφίων Αξιωματικών να συμμετάσχουν στη συνέντευξη.  
 
 

13.                       ΕΠΙΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ- ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  
 
Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει: 
 
 α.    (1) Αξιολογούμενη συνέντευξη των υποψηφίων, κατά την οποία οι 

υποψήφιοι υποχρεούνται να παραστούν ενώπιον του Συμβουλίου Επιλογής Υποψηφίων 
Αξιωματικών, για να αναπτύξουν το επιστημονικό έργο τους και να απαντήσουν σε 
ερωτήσεις των μελών του Συμβουλίου. 

 
              (2) Παρέχεται προθεσμία τριών (3) ημερών προκειμένου να 

παρουσιασθούν για συνέντευξη όσοι εμποδίστηκαν για λόγους ανωτέρας βίας. Οι λόγοι 
ανωτέρας βίας προβάλλονται από τους υποψηφίους και εκτιμώνται από το Συμβούλιο 
Επιλογής Υποψηφίων Αξιωματικών. 

 
β. Βαθμολόγηση των υποψηφίων, με βάση τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν και 

τη συνέντευξη, από το Συμβούλιο Επιλογής Υποψηφίων Αξιωματικών. 
 
γ. Κατόπιν των ανωτέρω το Συμβούλιο Επιλογής Υποψηφίων Αξιωματικών , 

συντάσσει τον πίνακα Επιτυχόντων - Επιλαχόντων, κατά απόλυτη σειρά βαθμολογίας, με 
διπλάσιο αριθμό υποψηφίων από τις προκηρυχθείσες θέσεις. Ο αναφερόμενος πίνακας 
μετά την κύρωσή του από τον ΥΕΘΑ, θα  αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΓΕΝ 
(www.hellenicnavy.gr). 

 
 

14.                                     ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 
 
α.  Από τον Πίνακα Επιτυχόντων – Επιλαχόντων, θα ονομαστούν Αξιωματικοί και 
ακολούθως θα καταταγούν στο ΓΕΝ μετά την δημοσίευση του σχετικού π.δ., οι επιτυχόντες 
για την κάλυψη των θέσεων που προκηρύχτηκαν με τις κάτωθι προπαρασκευαστικές 
ενέργειες: 
 
           (1)  Μεταφορά στην εφεδρεία του Πολεμικού Ναυτικού στην περίπτωση που είναι 
άνδρες και είναι εγγεγραμμένοι στην εφεδρεία έτερου Κλάδου. 
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           (2)   Δήλωση αποδοχής της θέσης. Αυτή θα διενεργηθεί σε συγκεκριμένη προθεσμία  
η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΓΕΝ μαζί με τον πίνακα Επιτυχόντων - 
Επιλαχόντων. 
 
 
 
β. Σε περίπτωση μη αποδοχής της θέσης, αυτή θα καλύπτεται από τον αντίστοιχο 
Πίνακα  Επιτυχόντων – Επιλαχόντων κατά φθίνουσα σειρά.  

 
 

       Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
Ακριβές Αντίγραφο      ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 
Πλοίαρχος (ΥΙ) Δημήτριος Μπούτσης ΠΝ 
    Τμηματάρχης ΔΥΓ 1-ΙΙ 

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για ενέργεια 
 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
Πλουτάρχου 3 , Αθήνα 
ΤΚ 106 75 (210-7258660) 
 
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 
Σεβαστουπόλεως 113, Αθήνα 
ΤΚ 115 26 (Τηλ.: 210-3816404) 
 
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 
Αγ. Κωνσταντίνου 5, Πειραιά 
ΤΚ 185 31 (Τηλ.: 210-4170652) 
 
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
Σφακίων 32, Χανιά 
ΤΚ 73 134 (Τηλ.: 2821056295) 
 
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
Λεωφ. Κουντουριώτη 124, Ρέθυμνο 
ΤΚ 74 100 (Τηλ.: 2831029016) 
 
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Κριτοβουλίδου 19, Ηράκλειο 
ΤΚ 71 201 (Τηλ.:2810283385) 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Μακρινίτσας 4-6, Αμπελόκηποι 
ΤΚ 115 22 (Τηλ.:210-6444174) 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Μιχαλακοπούλου 29, Αθήνα 
ΤΚ 115 28 (Τηλ 210-7213225) 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 
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Μιχαλακοπούλου 27, Αθήνα 
ΤΚ 115 28 (Τηλ 210-7245421) 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ/ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
Ναυάρχου Κουντουριώτου 21, Θεσσαλονίκη 
ΤΚ 54 625 (Τηλ 231-0-550048) 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
Ν.Ν.Θ.Α «Η Σωτηρία» 
Λ. Μεσογείων 152, Αθήνα 
ΤΚ 115 27 (Τηλ 210-7487723) 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Λιοσίων 143 & Θειρσίου 6, Πλ. Αττικής 
ΤΚ 104 45 (Τηλ 210-8200210) 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
Μιχαλακοπούλου 64, Αθήνα 
ΤΚ 115 28 (Τηλ 210-7754400) 

 
Αποδέκτες για Πληροφορία 
ΝΝΑ 
ΝΝΚ 
 
Εσωτερική Διανομή 
Υ/ΓΕΝ 
ΓΕΝ/ΔΥΓ 
ΓΕΝ/ΔΚΒ 
ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ 
ΓΕΝ/ΔΚΕ 


