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ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Μετάταξης Μονίµων Υπαξιωµατικών Ανθυπα-
  σπιστών Αποφοίτων ΑΣΣΥ - Εθελοντών Μακράς Θητείας - 
  ΕΠ.ΟΠ  
 
 1. Σας κοινοποιούµε την υπ’ αρίθµ.Φ.415/325/543448/Σ.9312/03 
∆εκ 20/ΓΕΣ/Β1/3α, Απόφαση Υφυπουργού Εθνικής Άµυνας, «Προκήρυξη 
Μετάταξης Μονίµων Υπαξιωµατικών - Ανθυπασπιστών Αποφοίτων ΑΣΣΥ - 
Εθελοντών Μακράς Θητείας – Επαγγελµατιών Οπλιτών Στρατού Ξηράς» που 
δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αρίθµ. 5442/09-12-20 ΦΕΚ (τ.Β’) και δεν επιφέρει 
επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση στον Π/Υ του ΓΕΣ. 
 
 2. Οι ενδιαφερόµενοι, να υποβάλλουν µέχρι την 31-12-20, την 
αίτηση µετάταξης στη Μονάδα ή την Υπηρεσία που υπηρετούν και αντίστοιχα οι 
Μονάδες ή οι Υπηρεσίες, να υποβάλλουν τα παραπάνω αιτήµατα µε την 
επισυναπτόµενη σε αυτά αλληλογραφία, µέχρι την 12-01-21, απευθείας στις  
∆ιευθύνσεις των Όπλων ή των Σωµάτων του ΓΕΣ, που ανήκει το εν λόγω 
προσωπικό. Οι παραπάνω ∆ιευθύνσεις να υποβάλουν όλη την αλληλογραφία, 
µέχρι την 27-01-21, στο ΓΕΣ/Β1, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παράγραφο 
12 της συνηµµένης απόφασης. 
 
 3. Η διακίνηση της αλληλογραφίας, να γίνει «ως συστηµένη» µε το 
Στρατιωτικό Ταχυδροµείο, για λόγους ταχείας και ασφαλούς διακίνησης. 
 
 4. Σε περίπτωση που υπάρξουν προσφυγές για τη µη ικανοποίηση 
αιτηµάτων µετάταξης, αυτές να υποβληθούν  από τον ενδιαφερόµενο απευθείας 
στο ΓΕΣ/Β1, αρχικά µέσω «ΠΥΡΣΕΙΑ» και στη συνέχεια µε το Στρατιωτικό 
Ταχυδροµείο, προκειµένου να επιτευχθούν οι χρονικές δεσµεύσεις που 
καθορίζονται στην ισχύουσα νοµοθεσία. 
 
 5. Της παρούσας να λάβουν γνώση, µε µέριµνα των ∆ιοικήσεων, 
όλοι οι Ανθστές-Μόνιµοι Υπξκοί απόφοιτοι ΑΣΣΥ, οι Εθελοντές Μακράς Θητείας 
και οι ΕΠ.ΟΠ. 
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 6. Παρακαλούµε για τις ενέργειές σας. 
 
 7. Χειριστής θέµατος: Αλχίας (ΜΧ) Θεοδώρα Μουµτζάκη, Β. 
Επιτελή ΓΕΣ/Β1/3α, τηλ.:210-6555145, ΕΨΑ∆ 800-5145. 
 
 

 Ταξίαρχος Κωνσταντίνος Τακόπουλος 
Ακριβές Αντίγραφο ∆ιευθυντής 
  
  
  
Αλχίας (ΜΧ) Θεοδώρα Μουµτζάκη  
     Βοηθός Επιτελή ΓΕΣ/Β1/3α   
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     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
     ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 
     Β1(∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)/3 
     Φ.415/325/543448 
     Σ.9312 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
 
Προκήρυξη Μετάταξης Μονίµων Υπαξιωµατικών - Ανθυπασπιστών Αποφοίτων 
ΑΣΣΥ - Εθελοντών Μακράς Θητείας – Επαγγελµατιών Οπλιτών Στρατού Ξηράς  

 
Ο YΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΕΘΝΙΚΗΣ  ΑΜΥΝΑΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 
 
 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 9 έως 13, του ν.3883/2010  
«Περί Υπηρεσιακής Εξέλιξης κι Ιεραρχίας των Στελεχών των Ενόπλων 
∆υνάµεων-Θέµατα ∆ιοίκησης των Ενόπλων ∆υνάµεων, Στρατολογίας και 
Συναφείς ∆ιατάξεις», (Α΄167) όπως έχουν τροποποιηθεί µε τον ν. 4278/2014 
(Α΄157) «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις», τον ν.4361/2016 «Πέρι 
ρύθµισης θεµάτων µεταθέσεων Οπλιτών - Μέριµνας Προσωπικού και άλλες 
διατάξεις» (Α΄10), το ν.4407/2016 «Πέρι ρύθµισης θεµάτων αρµοδιότητας ΥΕΘΑ 
και άλλες διατάξεις» (Α΄134) και το ν.4609/2019 «Ρυθµίσεις Μέριµνας 
Προσωπικού Ενόπλων ∆υνάµεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής ∆ικαιοσύνης και 
άλλες διατάξεις» (Α΄67). 
 
 2. Το ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45). 
 
 3. Το άρθρο 90, του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα 63/2005 π.δ. (Α΄98). 
 
 4. Το ν.3861/2010 «Ενίσχυση της ∆ιαφάνειας-Ανάρτηση Νόµων-
Πράξεων στο ∆ιαδίκτυο» (A΄ 112). 
 
 5. Το ν.4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄114). 
  
 6. Την  υπ’ αριθµ.Υ247153α/12 Αυγ 19 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άµυνας «Ανάθεση αρµοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Εθνικής Άµυνας, Αλκιβιάδη Στεφανή» (Β΄3181). 
 
 7. Την  υπ’ αρίθµ. Φ.415/95/527573/Σ.8839/08 Οκτ 19 απόφαση 
του  Υφυπουργού Εθνικής Άµυνας «Παραµετροποίηση των κριτηρίων µετάταξης 
Ανθυπασπιστών και Μονίµων Υπαξιωµατικών αποφοίτων Ανώτερων 
Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών (ΑΣΣΥ), Εθελοντών Μακράς Θητείας 
(ΕΜΘ) και Επαγγελµατιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) του Στρατού Ξηράς, κατόχων 
πτυχίων ανώτατης εκπαίδευσης» (Β΄3882).  
 
 8. Το ν.4624/2019 «Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα, µέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα και ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 
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του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 137).  
 
 9. Την υπ’αρίθµ.135/27 Μαϊ 20 Απόφαση του Ανώτατου 
Στρατιωτικού Συµβουλίου. 
 
 10. Την υπ’ αρίθµ. 615/2020 Εισηγητική Έκθεση του Προϊσταµένου 
Οικονοµικών Υπηρεσιών ΥΠΕΘΑ, προκηρύσσουµε: 
 
 

Άρθρο Μόνο 
 
 

 1. Τη µετάταξη, για το έτος 2021 Μονίµων Υπαξιωµατικών - 
Ανθυπασπιστών, αποφοίτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών 
(ΑΣΣΥ), που κατέχουν πτυχίο Πανεπιστηµίου ή ισότιµου αναγνωρισµένου τίτλου 
σπουδών αλλοδαπής στο Σώµα των Αξιωµατικών, για τη κάλυψη εννέα (9) 
Νοµοθετηµένων Οργανικών Θέσεων (Ν.Ο.Θ.) Κατωτέρων Αξιωµατικών, καθώς 
και τη µετάταξη Εθελοντών Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) και Επαγγελµατιών 
Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.), που κατέχουν πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, 
πανεπιστηµιακού ή τεχνολογικού τοµέα ή ισότιµων αναγνωρισµένων τίτλων 
σπουδών αλλοδαπής, στο Σώµα των Μονίµων Υπαξιωµατικών, για τη κάλυψη 
σαράντα τεσσάρων (44) ΝΟΘ Μονίµων Υπαξιωµατικών. 
 
 2. Ο όρος «ενδιαφερόµενος» και οι προσδιοριστικοί όροι προς 
αυτόν, αναφέρεται σε άνδρες και γυναίκες.    
 
 3. Ανώτατη εκπαίδευση, σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 
1 του ν.4485/17, παρέχεται από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) και 
αποτελείται από: 
 
  α. Τον πανεπιστηµιακό τοµέα, ο οποίος περιλαµβάνει τα 
Πανεπιστήµια, τα Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, τα οποία 
αναφέρονται ως «Πανεπιστήµια». 
 
  β. Τον τεχνολογικό τοµέα, ο οποίος περιλαµβάνει τα 
Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι) και την Ανώτατη Σχολή 
Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε), τα οποία 
αναφέρονται ως «Τ.Ε.Ι.». 
 
 4. Ο αριθµός των θέσεων προς κάλυψη, η κατανοµή τους σε Όπλα 
και Σώµατα του Στρατού Ξηράς, καθώς και τα απαραίτητα πτυχία καθορίζονται 
όπως παρακάτω:  
 
  α. Για τη µετάταξη Μόνιµων Υπξκών - Ανθστών 
αποφοίτων ΑΣΣΥ, στο Σώµα των Αξιωµατικών, κατανέµονται εννέα (9) ΝΟΘ 
Κατωτέρων Αξιωµατικών στα Όπλα του Πυροβολικού και του Μηχανικού και στα 
Σώµατα Υλικού Πολέµου, Έρευνας Πληροφορικής, Γεωγραφικού και 
Οικονοµικού, όπως παρακάτω:  
 
   (1) Πυροβολικό 
 
    Μία (1) θέση Τεχνίτη Ουλαµού Πυρός (24C) για 
την κάλυψη της οποίας απαιτείται η κατοχή πτυχίου AEI του πανεπιστηµιακού 
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τοµέα Ηλεκτρολόγων ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών ή ισότιµου αναγνωρισµένου 
τίτλου σπουδών αλλοδαπής. 
 
   (2) Μηχανικό 
 
    Μία (1) θέση ∆ιοικητικού για την κάλυψη της 
οποίας απαιτείται η κατοχή πτυχίου AEI του πανεπιστηµιακού τοµέα Πολιτικού ή 
Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή ισότιµου αναγνωρισµένου τίτλου 
σπουδών αλλοδαπής. 
 
   (3) Σώµα Υλικού Πολέµου 
 
    (α) Μία (1) θέση Αναλυτή - 
Προγραµµατιστή Η/Υ για την κάλυψη της οποίας απαιτείται η κατοχή πτυχίου 
AEI του πανεπιστηµιακού τοµέα Πληροφορικής ή ισότιµου αναγνωρισµένου 
τίτλου σπουδών αλλοδαπής. 
 
    (β) Μία (1) θέση Χειριστή Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών για την κάλυψη της οποίας απαιτείται η κατοχή πτυχίου AEI του 
πανεπιστηµιακού τοµέα Πληροφορικής ή ισότιµου αναγνωρισµένου τίτλου 
σπουδών αλλοδαπής. 
 
    (γ) Μία (1) θέση Χηµικού Μηχανικού για 
την κάλυψη της οποίας απαιτείται η κατοχή πτυχίου AEI του πανεπιστηµιακού 
τοµέα Χηµικών ή Χηµικών Μηχανικών ή ισότιµου αναγνωρισµένου τίτλου 
σπουδών αλλοδαπής. 
 
   (4) Σώµα Έρευνας Πληροφορικής 
 
    Μία (1) θέση Αναλυτή - Προγραµµατιστή Η/Υ 
για την κάλυψη της οποίας απαιτείται η κατοχή πτυχίου AEI του 
πανεπιστηµιακού τοµέα Πληροφορικής ή ισότιµου αναγνωρισµένου τίτλου 
σπουδών αλλοδαπής. 
 
   (5) Γεωγραφικό Σώµα 
 
    Μία (1) θέση ∆ιοικητικού για την κάλυψη της 
οποίας απαιτείται η κατοχή πτυχίου AEI του πανεπιστηµιακού τοµέα Αγρονόµου 
Τοπογράφου Μηχανικού ή Γεωγραφίας ή Γεωλογίας ή ισότιµου αναγνωρισµένου 
τίτλου σπουδών αλλοδαπής. 
 
   (6) Οικονοµικό Σώµα 
 
    ∆ύο (2) θέσεις Οικονοµικού για την κάλυψη των 
οποίων απαιτείται η κατοχή πτυχίου AEI του πανεπιστηµιακού τοµέα 
Οικονοµικών ή Οικονοµικών Επιστηµών ή ισότιµου αναγνωρισµένου τίτλου 
σπουδών αλλοδαπής. 
 
  β. Για τη µετάταξη Ε.Μ.Θ. – ΕΠ.ΟΠ, στο Σώµα των 
Μονίµων Υπαξιωµατικών, κατανέµονται σαράντα τέσσερις (44) Ν.Ο.Θ Μονίµων 
Υπαξιωµατικών στα Όπλα του Πυροβολικού, των ∆ιαβιβάσεων και της 
Αεροπορίας Στρατού και στα Σώµατα Τεχνικού, Εφοδιασµού Μεταφορών, 
Υλικού Πολέµου, Έρευνας – Πληροφορικής, Υγειονοµικού, Ταχυδροµικού, 
Στρατιωτικών Γραµµατέων, Γεωγραφικού και Οικονοµικού, όπως παρακάτω: 
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   (1) Πυροβολικό 
 
    (α) Μία (1) θέση Τεχνίτη Ουλαµού Πυρός 
(24C) για την κάλυψη της οποίας απαιτείται η κατοχή πτυχίου ΑΕΙ του 
πανεπιστηµιακού ή τεχνολογικού τοµέα Ηλεκτρονικού Η/Υ και δικτύων ή 
ισότιµου αναγνωρισµένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής. 
 
    (β) Μία (1) θέση Χειριστή Οργάνων 
Ελέγχου Πυρός (ΧΟΕΠ) – Α/Α Κατευθυνόµενων βληµάτων (Κ/Β) για την κάλυψη 
της οποίας απαιτείται η κατοχή πτυχίου ΑΕΙ του πανεπιστηµιακού ή 
τεχνολογικού τοµέα Ηλεκτρονικού Η/Υ και δικτύων ή ισότιµου αναγνωρισµένου 
τίτλου σπουδών αλλοδαπής. 
 
    (γ) Μία (1) θέση Χειριστή Μετεωρολογικών 
Μηχανηµάτων για την κάλυψη της οποίας απαιτείται η κατοχή πτυχίου ΑΕΙ του 
πανεπιστηµιακού ή τεχνολογικού τοµέα Φυσικού ή Ηλεκτρονικού ή ισότιµου 
αναγνωρισµένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής. 
 
    (δ) Μία (1) θέση Τεχνίτη Ραντάρ Α/Ο – Α/Π 
για την κάλυψη της οποίας απαιτείται η κατοχή πτυχίου ΑΕΙ του 
πανεπιστηµιακού ή τεχνολογικού τοµέα Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή 
Ηλεκτρολόγου ή ισότιµου αναγνωρισµένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής. 
 
    (ε) Μία (1) θέση Ηλεκτροτεχνίτη 
Συστηµάτων OSA-AK για την κάλυψη της οποίας απαιτείται η κατοχή πτυχίου 
ΑΕΙ του πανεπιστηµιακού ή τεχνολογικού τοµέα Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή 
Ηλεκτρολόγου ή ισότιµου αναγνωρισµένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής. 
 
    (στ) Μία (1) θέση Τοπογράφου για την 
κάλυψη της οποίας απαιτείται η κατοχή πτυχίου ΑΕΙ του πανεπιστηµιακού ή 
τεχνολογικού τοµέα Μετεωρολογίας και Κλιµατολογίας ή Φυσικής ή 
Μαθηµατικών ή Τοπογράφων Μηχανικών ή Μηχανικών Πληροφοριακών 
Συστηµάτων (Η/Υ) ή ισότιµου αναγνωρισµένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής. 
 
   (2) ∆ιαβιβάσεις 
 
    Μία (1) θέση Τεχνίτη Τηλεπικοινωνιών για την 
κάλυψη της οποίας απαιτείται η κατοχή πτυχίου ΑΕΙ του πανεπιστηµιακού ή 
τεχνολογικού τοµέα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρονικών 
Μηχανικών ή ισότιµου αναγνωρισµένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής. 
 
   (3) Όπλο Αεροπορίας Στρατού 
 
    Τέσσερις (4) θέσεις Ελεγκτή Εναέριας 
Κυκλοφορίας για την κάλυψη των οποίων απαιτείται: 
 
    (α) Η κατοχή πτυχίου ΑΕΙ του 
πανεπιστηµιακού ή τεχνολογικού τοµέα, ανεξαρτήτως τίτλου σπουδών ή 
ισότιµων αναγνωρισµένων τίτλων σπουδών αλλοδαπής. 
 
    (β) Πιστοποίηση γνώσης Αγγλικής 
γλώσσας Γ΄ κατηγορίας (Β2). 
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    (γ) Ιατρικό πιστοποιητικό από το Κέντρο 
Αεροπορικής Ιατρικής (Κ.Α.Ι.) σύµφωνα µε το Παράρτηµα «Β» του π.δ. 11/2014. 
 
   (4) Τεχνικό Σώµα 
 
    Τέσσερις (4) θέσεις Τεχνίτη Τηλεπικοινωνιών 
για την κάλυψη των οποίων απαιτείται η κατοχή πτυχίου ΑΕΙ του 
πανεπιστηµιακού ή τεχνολογικού τοµέα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή 
Ηλεκτρονικών Μηχανικών ή ισότιµου αναγνωρισµένου τίτλου σπουδών 
αλλοδαπής. 
 
   (5) Σώµα Εφοδιασµού Μεταφορών 
 
    ∆ύο (2) θέσεις Αναλυτή - Προγραµµατιστή Η/Υ 
για την κάλυψη των οποίων απαιτείται η κατοχή πτυχίου ΑΕΙ του 
πανεπιστηµιακού ή τεχνολογικού τοµέα Πληροφορικής ή ισότιµου 
αναγνωρισµένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής. 
 
   (6) Σώµα Υλικού Πολέµου 
 
    (α) ∆ύο (2) θέσεις Αναλυτή - 
Προγραµµατιστή Η/Υ για την κάλυψη των οποίων απαιτείται η κατοχή πτυχίου 
ΑΕΙ του πανεπιστηµιακού ή τεχνολογικού τοµέα Πληροφορικής ή ισότιµου 
αναγνωρισµένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής. 
 
    (β) Τέσσερις (4) θέσεις Χειριστή 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για την κάλυψη των οποίων απαιτείται η κατοχή 
πτυχίου ΑΕΙ του πανεπιστηµιακού ή τεχνολογικού τοµέα Πληροφορικής ή 
ισότιµου αναγνωρισµένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής. 
 
 
   (7) Σώµα Έρευνας Πληροφορικής 
 
    Μία (1) θέση Αναλυτή – Προγραµµατιστή Η/Υ 
για την κάλυψη της οποίας απαιτείται η κατοχή πτυχίου ΑΕΙ του 
πανεπιστηµιακού ή τεχνολογικού τοµέα Πληροφορικής ή ισότιµου 
αναγνωρισµένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής. 
 
   (8) Υγειονοµικό Σώµα 
 
    Τρείς (3) θέσεις Βοηθού Μικροβιολογικού και 
Βιοχηµικού Εργαστηρίου για την κάλυψη των οποίων απαιτείται η κατοχή 
πτυχίου ΑΕΙ του πανεπιστηµιακού ή τεχνολογικού τοµέα Ιατρικών Εργαστηρίων 
ή ισότιµου αναγνωρισµένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής. 
 
   (9) Ταχυδροµικό Σώµα 
 
    Τέσσερις (4) θέσεις Ταχυδροµικού για την 
κάλυψη των οποίων απαιτείται η κατοχή πτυχίου ΑΕΙ του πανεπιστηµιακού ή 
τεχνολογικού τοµέα Νοµικής ή Οικονοµικής Σχολής ή ισότιµου αναγνωρισµένου 
τίτλου σπουδών αλλοδαπής. 
 
   (10) Σώµα Στρατιωτικών Γραµµατέων 
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    (α) ∆ύο (2) θέσεις Στρατιωτικού Γραµµατέα 
για την κάλυψη των οποίων απαιτείται η κατοχή πτυχίου ΑΕΙ του 
πανεπιστηµιακού ή τεχνολογικού τοµέα Πολιτικών Επιστηµών ή ισότιµου 
αναγνωρισµένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής. 
 
    (β) Μία (1) θέση Στρατιωτικού Γραµµατέα 
για την κάλυψη της οποίας απαιτείται η κατοχή πτυχίου ΑΕΙ του 
πανεπιστηµιακού ή τεχνολογικού τοµέα Πληροφορικής ή ισότιµου 
αναγνωρισµένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής. 
 
    (γ) Μία (1) θέση Στρατιωτικού Γραµµατέα 
για την κάλυψη της οποίας απαιτείται η κατοχή πτυχίου ΑΕΙ του 
πανεπιστηµιακού ή τεχνολογικού τοµέα ανεξαρτήτως τίτλου σπουδών ή 
ισότιµων αναγνωρισµένων τίτλων σπουδών αλλοδαπής. 
 
   (11) Σώµα Γεωγραφικού  
    
    Μία (1) θέση Τοπογράφου Γεωγραφικού για την 
κάλυψη της οποίας απαιτείται η κατοχή πτυχίου ΑΕΙ του πανεπιστηµιακού ή 
τεχνολογικού τοµέα Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού ή Γεωγραφίας ή 
Γεωλογίας ή ισότιµων αναγνωρισµένων τίτλων σπουδών αλλοδαπής. 
 
   (12) Οικονοµικό Σώµα 
 
    (α) Τέσσερις (4) θέσεις Οικονοµικού για την 
κάλυψη των οποίων απαιτείται η κατοχή πτυχίου ΑΕΙ του πανεπιστηµιακού ή 
τεχνολογικού τοµέα συναφούς µε την Οικονοµική Επιστήµη ή ισότιµου 
αναγνωρισµένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής. 
    (β) Τέσσερις (4) θέσεις Επιµελητή 
Χρηµατικού για την κάλυψη των οποίων απαιτείται η κατοχή πτυχίου ΑΕΙ του 
πανεπιστηµιακού ή τεχνολογικού τοµέα Λογιστικής ή Χρηµατοοικονοµικής και 
Ελεγκτικής Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικών ή Χρηµατοοικονοµικών 
Εφαρµογών ή ισότιµου αναγνωρισµένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής. 
 
 5. ∆ικαίωµα υποβολής αίτησης µετάταξης, σύµφωνα µε το άρθρο 
9 του ν.3883/10, έχουν: 
 
  α. Οι Μόνιµοι Υπαξιωµατικοί και Ανθυπασπιστές του 
Στρατού Ξηράς που προέρχονται από ΑΣΣΥ, έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον 
πέντε (5) έτη πραγµατικής υπηρεσίας από την ονοµασία τους ως Υπαξιωµατικοί 
και είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. πανεπιστηµιακού τοµέα ή κάτοχοι ισότιµου 
αναγνωρισµένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής. 
 
  β. Οι  Ε.Μ.Θ. οι οποίοι έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον 
πέντε (5) έτη πραγµατικής υπηρεσίας και έχουν πτυχίο τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης πανεπιστηµιακού ή τεχνολογικού τοµέα ή είναι κάτοχοι ισότιµου 
αναγνωρισµένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής. 
 
  γ. Οι ΕΠ.ΟΠ που έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον 
δώδεκα (12) έτη πραγµατικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους και έχουν 
πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης πανεπιστηµιακού ή τεχνολογικού τοµέα ή είναι 
κάτοχοι ισότιµου αναγνωρισµένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής. 
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 6. Για την αξιολόγηση της αίτησης µετάταξης, όπως καθορίζεται 
στο άρθρο 12 του ν.3883/10, λαµβάνονται υπόψη και παραµετροποιούνται 
σύµφωνα µε το Παράρτηµα της Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄3882), τα 
παρακάτω κριτήρια: 
 
  α. Το αντικείµενο και ο βαθµός του υποβληθέντος πτυχίου, 
το οποίο πρέπει να προσιδιάζει σε ειδικότητα της προς κάλυψη θέσης.  
 
  β.  Η κατοχή µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, αναλόγως 
του αντικειµένου τους. 
 
  γ. Τα ουσιαστικά προσόντα του ενδιαφεροµένου της 
τελευταίας δεκαετίας, ο βαθµός των οποίων πρέπει να είναι τουλάχιστον «Λίαν 
Καλώς». 
 
  δ. Ο βαθµός αποφοίτησης του ενδιαφεροµένου από τα 
προβλεπόµενα Σχολεία της ειδικότητάς του, ο οποίος πρέπει να είναι 
τουλάχιστον «Λίαν Καλώς». 
 
  ε. Οι τυχόν πειθαρχικές ποινές που έχουν επιβληθεί στον 
υποψήφιο  την τελευταία δεκαετία, αναλόγως του χρόνου επιβολής τους και της 
βαρύτητας της παράβασης, κατά την αιτιολογηµένη κρίση του Ανώτατου 
Στρατιωτικού Συµβουλίου (ΑΣΣ). 
 
 7. Ειδικότερα για τα στελέχη που θα υποβάλλουν αίτηµα 
µετάταξης για τις θέσεις του Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας, αυτοί θα 
υποβάλλουν επιπλέον το δικαιολογητικό (β) της παρ. 4β(3) του παρόντος. Το 
ΓΕΣ/Β1/3α µετά την συγκέντρωση των εν λόγω αιτήσεων να αποστείλει 
κατάσταση µε τα στελέχη τα οποία υποβάλλουν αίτηση για τη θέση του Ελεγκτή 
Εναέριας Κυκλοφορίας στο ΓΕΣ/∆ΑΣ, µε µέριµνα του οποίου να κληθούν για την 
απαιτούµενη ιατρική πιστοποίηση από το Κ.Α.Ι. και σε χρόνο πριν την εισήγηση 
στο Ανώτατο Στρατιωτικό Συµβούλιο για επιλογή. 
 
 8. Θα απορριφθούν, δεν θα τεθούν υπόψη του Ανώτατου 
Στρατιωτικού Συµβουλίου (ΑΣΣ) και δεν θα εξεταστούν κατά την επιλογική 
διαδικασία, σύµφωνα µε το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄3882), 
οι αιτήσεις όσων: 
 
  α. Υποβάλλουν εκπρόθεσµα το αίτηµά τους ή 
επισυνάπτουν δικαιολογητικά τα οποία δεν είναι πλήρη ή συµπληρωµένα κατά 
την προβλεπόµενη διαδικασία. 
 
  β. Υποβάλλουν αίτηµα µετάταξης σε θέσεις ή ειδικότητες 
που δεν περιλαµβάνονται στη σχετική προκήρυξη ή έχουν υποβάλλει αίτηµα 
παραίτησης-αποστρατείας. 

 
  γ. Υποβάλλουν αίτηµα µετάταξης και δεν έχουν 
συµπληρώσει τα προβλεπόµενα έτη πραγµατικής υπηρεσίας ή δεν είναι κάτοχοι 
τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης. 
  
 9. Οι ενδιαφερόµενοι των οποίων οι αιτήσεις θα απορριφθούν, 
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παρ. 8 της παρούσης, θα ενηµερωθούν 
σχετικά µε µέριµνα του ΓΕΣ/Β1. 
 

ΑΔΑ: 6ΖΦΞ6-ΩΝΓ



-10- 
 

 10. Οι επιθυµούντες να υποβάλλουν στη Μονάδα ή την υπηρεσία 
που υπηρετούν, µέχρι την 31 ∆εκ 20, αίτηση µετάταξης, µε επισυναπτόµενο το  
πτυχίο ή τον µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών που κατέχουν. Εάν το πτυχίο ή ο 
µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, τότε αυτά να 
συνοδεύονται και από την επίσηµη µετάφρασή τους, καθώς και την 
αναγνωρισµένη, από την αρµόδια κρατική αρχή ισοτιµία τους µε τα Ελληνικά 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα Πανεπιστηµιακού ή Τεχνολογικού Τοµέα. Οι εν 
λόγω αιτήσεις να υποβληθούν σύµφωνα µε τα υποδείγµατα των Παραρτηµάτων 
«Α» και «Β». 
 
 11. Οι Μονάδες ή οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετούν οι 
ενδιαφερόµενοι, να υποβάλλουν µέχρι την 12 Ιαν 21 µε το Στρατιωτικό 
Ταχυδροµείο ως συστηµένη, για λόγους ταχείας και ασφαλούς διακίνησης, την 
αλληλογραφία που περιλαµβάνει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά της 
προηγούµενης παραγράφου απευθείας στις ∆ιευθύνσεις Όπλων και Σωµάτων 
του ΓΕΣ που ανήκουν.  
 
 12. Οι αρµόδιες ∆ιευθύνσεις αφού συγκεντρώσουν και ελέγξουν τα 
προαναφερόµενα δικαιολογητικά, να υποβάλλουν µέχρι την 27 Ιαν 21, στο 
ΓΕΣ/Β1 συγκεντρωτικά όλα τα αιτήµατα, επισυνάπτοντας για κάθε 
ενδιαφερόµενο τα παρακάτω παραστατικά: 
 
  α. Αίτηση µετάταξης. 
 
  β. Αντίγραφο του πτυχίου ή µεταπτυχιακού τίτλου, καθώς 
και λοιπά δικαιολογητικά που τυχόν τα συνοδεύουν (µετάφραση, αναγνωρισµένη 
ισοτιµία κλπ). 
 
  γ. Συνοπτικά στοιχεία από την υπηρεσιακή κατάσταση του 
ενδιαφερόµενου (Πλήρες Περιληπτικό Σηµείωµα).   
 
  δ. ∆ελτία Επίδοσης από όλα τα υποχρεωτικά Σχολεία στα 
οποία φοίτησε ο κάθε ενδιαφερόµενος. 
 
 13. Το ΓΕΣ/Β1 αφού λάβει τα δικαιολογητικά: 
 
  α. Καταρτίζει πίνακες µορίων υποψηφίων µε τη σειρά 
κατάταξης, ανάλογα µε την ειδικότητα των προς µετάταξη θέσεων, µε βάση το 
άρθρο 12 του ν.3883/10 και τα καθοριζόµενα στην Υπουργική Απόφαση 
κριτήρια. 
 
  β. Χορηγεί σε κάθε υποψήφιο µοναδικό αριθµό αναφοράς, 
βάσει του οποίου θα καθίσταται δυνατός ο εντοπισµός του στους πίνακες 
µορίων. Ο σχετικός αριθµός θα κοινοποιείται σε κάθε στέλεχος µαζί µε τον 
πίνακα µορίων της θέσης ενδιαφέροντός του, µετά την ολοκλήρωση της 
επιλογικής διαδικασίας από το ΑΣΣ.  
 
 14. Η επιλογή των µετατασσόµενων γίνεται µε απόφαση του 
Ανώτατου Στρατιωτικού Συµβουλίου, η οποία κοινοποιείται στους 
ενδιαφερόµενους εντός δέκα (10) ηµερών από το τέλος των εργασιών του. Οι 
ενδιαφερόµενοι έχουν δικαίωµα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής κατά της 
παραπάνω απόφασης  προς τον κ. Υπουργό Εθνικής Άµυνας, εντός 
προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίησή της. Μετά την εξέταση των 
προσφυγών και κατόπιν πρότερης υποβολής αιτιολογηµένης γνώµης του 
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Ανώτατου Στρατιωτικού Συµβουλίου, οι  ενδιαφερόµενοι ενηµερώνονται επί της 
απόφασης, εντός είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής τους.  

 
 15. Η µετάταξη στο Σώµα των Αξιωµατικών ή των Μονίµων 
Υπαξιωµατικών, ο καθορισµός ειδικότητας, οι προαγωγές, καθώς και η ένταξη 
των µετατασσοµένων στη νέα επετηρίδα, ενεργείται µε Προεδρικό ∆ιάταγµα, 
µετά από πρόταση του κ. Υφυπουργού Εθνικής Άµυνας. 
 
 16. Οι µεταταγέντες, εγγράφονται στην επετηρίδα της νέας 
ειδικότητάς τους µετά τους υπηρετούντες οµοιόβαθµούς τους και εξοµοιώνονται 
πλήρως µε τους τελευταίους ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατά τους, 
πλην αυτών της µετάταξης. 
 
 17. Για τη διευκόλυνση της συµµετοχής των ενδιαφεροµένων στην 
υπόψη προκήρυξη και για την οµαλή και απρόσκοπτη διενέργεια των 
µετατάξεων διευκρινίζονται τα παρακάτω: 
 
  α. Οι ενδιαφερόµενοι και όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς, να 
καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να τηρηθούν επακριβώς οι 
προθεσµίες που καθορίζονται στην παρούσα, οι οποίες είναι δεσµευτικές από 
την ισχύουσα νοµοθεσία. 
 
  β. Σε περίπτωση που υπάρξουν προσφυγές, αυτές να 
υποβληθούν από τον ενδιαφερόµενο απευθείας στο ΓΕΣ/Β1/3α αρχικά µέσω 
«ΠΥΡΣΕΙΑ» και στη συνέχεια µε το Στρατιωτικό Ταχυδροµείο, προκειµένου να 
επιτευχθούν οι χρονικές δεσµεύσεις που αναγράφονται στην παρ.14, της 
παρούσας. 
 
  γ. Τα προβλεπόµενα Σχολεία φοίτησης που καθορίζονται 
στην παρ.12δ, της παρούσας, δεν περιορίζονται σε συγκεκριµένη χρονική 
περίοδο (π.χ. τελευταία δεκαετία), αλλά στο σύνολο των Σχολείων που 
απαιτείται να φοιτήσει ο υποψήφιος προς µετάταξη, αναλόγως της ειδικότητας 
και του βαθµού του και τα οποία καθορίζονται στο άρθρο 5 της Υπουργικής 
Απόφασης παραµετροποίησης των κριτηρίων µετάταξης.  
 
  δ. Το κριτήριο του βαθµού αποφοίτησης από τα 
προβλεπόµενα σχολεία «Λίαν Καλώς», αντιστοιχεί στην κλίµακα βαθµολογίας 
των υποχρεωτικών σχολείων, η οποία σύµφωνα µε το άρθρο 30, του ν. 
3883/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 25, του ν.4361/2016, είναι 
από 15 έως 18,99  στην εικοσάβαθµη κλίµακα και 75-94,99 στην εκατοστιαία 
κλίµακα.  
 
  ε. Η κλίµακα βαθµολογίας «Λίαν Καλώς» που καθορίζεται 
στην παρ. 6γ, της παρούσας, αναφέρεται στο σύνολο των ουσιαστικών 
προσόντων της τελευταίας δεκαετίας και αντιστοιχεί, σύµφωνα µε το άρθρο 54 
του ν.δ.  445/74, σε βαθµολογία 8 ή 9. 
 
  στ. Οι Μόνιµοι Υπξκοί και Ανθστές, απόφοιτοι ΑΣΣΥ, οι 
Ε.Μ.Θ. και οι ΕΠ.ΟΠ ανεξάρτητα του Όπλου ή Σώµατος που ανήκουν, µπορούν 
να υποβάλουν αίτηµα για µετάταξη µόνο σε ένα από τα Όπλα - Σώµατα της παρ. 
4, της παρούσας, στα οποία κατανεµήθηκαν Ν.Ο.Θ. κατωτέρων Αξιωµατικών και 
Μον. Υπαξιωµατικών, αντίστοιχα. 
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 18. Το πρόσθετο ετήσιο κόστος των υπόψη µετατάξεων 
υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 16.830€ για το 2021 και 18.360€ για 
το 2022                    και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ ΓΕΣ 2021 και 2022 επί 
ΕΦ10112020000000 και ΑΛΕ 2120101011, 2120114010 και 2190201099. 
 
 19. Το σχέδιο της παρούσας µονογραφήθηκε από το ΓΕΣ/∆ΟΙ. 
 
 20. Η παραπάνω προκήρυξη να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
 
                                                                Αθήνα, 03 ∆εκεµβρίου 2020 
 
 
 Αλκιβιάδης Στεφανής 
Ακριβές Αντίγραφο ΥΦΕΘΑ 
  
  
  
Σχης (ΠΖ) Θεόδωρος ∆ρακόπουλος  
     Τµηµατάρχης ΓΕΣ/Β1/3  
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  
«Α» Αίτηση Μετάταξης Ανθστών - Μον.Υπξκών (Υπόδειγµα) 
«Β» Αίτηση Μετάταξης Ε.Μ.Θ - ΕΠ.ΟΠ (Υπόδειγµα) 
 
 

ΑΔΑ: 6ΖΦΞ6-ΩΝΓ



                 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 
      B1 (∆ΙΠΡΟ)/3 
      03 ∆εκ 20 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ  
Φ.415/325/543448/Σ.9312 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΘΣΤΩΝ-ΜΟΝ. ΥΠΞΚΩΝ 
(ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ) 

 
      ΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ 
ΠΡΟΣ : (1)    …………………………. (2) 
      ……… (3) ……………... (4) 
      Του…………………….. (5) 
      ΑΜ …………………………
      ………………………… (6) 
      ……………………….. (7) 
 
ΘΕΜΑ : Αίτηση Μετάταξης Ανθστών - Μονίµων Υπξκών Αποφοίτων ΑΣΣΥ  
 
ΣΧΕΤ. : Ν. 3883/2010 
 
 1. Σας αναφέρω ότι έλαβα γνώση της υπ’ αρίθµ. ………/2020 
Ε∆ΥΕΘΑ /ΓΕΣ/Β1/3 και επιθυµώ να µεταταγώ στο Σώµα των Αξιωµατικών του 
……… (8) προκειµένου να καλύψω τη θέση του……. .    (9) 
 
 2. Συνηµµένα υποβάλλω: 
 
  α. ………………………………………………………………………… 
  β. ………………………………………………………………………… 
  γ. …………………………………………………………………………. 
  δ. …………………………………………………………………………. 
 
 3. ∆ια της παρούσης συναινώ στην επεξεργασία και πιθανή 
κοινοποίηση των προσωπικών δεδοµένων που υποβάλλω στην Υπηρεσία στο 
πλαίσιο της οικείας διαγωνιστικής διαδικασίας. Τα ως άνω στοιχεία δύναται να 
κοινοποιήσει η Υπηρεσία κατόπιν σχετικής αιτήσεως συνυποψηφίου, εκ της 
οποίας θα προκύπτει το δικαιολογηµένο εύλογο ενδιαφέρον του προς γνώση. 
 
                                                          -Ο/Η- 
                                        αιτών/ούσα 
 
 
 Ταξίαρχος Κωνσταντίνος Τακόπουλος 
Ακριβές Αντίγραφο ∆ιευθυντής 
  
  
  
Σχης (ΠΖ) Θεόδωρος ∆ρακόπουλος  
          Τµηµατάρχης ΓΕΣ/Β1/3   
 
 
 
 

ΑΔΑ: 6ΖΦΞ6-ΩΝΓ



-2- 
 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
 
(1) Μονάδα 
(2) Βαθµός, Όπλο ή Σώµα 
(3) Επώνυµο 
(4) Όνοµα 
(5) Όνοµα Πατρός 
(6) Καθήκοντα 
(7) Τόπος - Ηµεροµηνία 
(8) Σώµα  που επιθυµεί µετάταξη το στέλεχος 
(9) Θέση ή Ειδικότητα που αιτείται  να καλύψει το στέλεχος 
 

ΑΔΑ: 6ΖΦΞ6-ΩΝΓ



 
 
 
 
 
 

./. 

 

                 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 
                 Β1 (∆ΙΠΡΟ)/3 

                   03 ∆εκ 20 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 
Φ.415/325/543448/Σ.9312 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ Ε.Μ.Θ-ΕΠ.ΟΠ 
(ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ) 

 
      ΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ 
ΠΡΟΣ : (1)    …………………………. (2) 
      ……… (3) ……………... (4) 
      Του …………………….. (5) 
      ΑΜ …………………………
      ………………………….. (6) 
      ………………………….. (7) 
 
ΘΕΜΑ : Αίτηση Μετάταξης Εθελοντών Μακράς Θητείας – ΕΠ.ΟΠ 
 
ΣΧΕΤ. : Ν. 3883/2010 
 
 1. Σας αναφέρω ότι έλαβα γνώση της υπ’ αρίθµ. 
………/2020/Ε∆ΥΕΘΑ /ΓΕΣ/Β1/3 και επιθυµώ να µεταταγώ, στο Σώµα των 
Μονίµων Υπαξιωµατικών του…….. (8) προκειµένου να καλύψω τη θέση 
του……. . .. (9) . 
 
 2. Συνηµµένα υποβάλλω: 
 
  α. ………………………………………………………………………… 
  β. ………………………………………………………………………… 
  γ. …………………………………………………………………………. 
  δ. …………………………………………………………………………. 
 
 3. ∆ια της παρούσης συναινώ στην επεξεργασία και πιθανή 
κοινοποίηση των προσωπικών δεδοµένων που υποβάλλω στην Υπηρεσία στο 
πλαίσιο της οικείας διαγωνιστικής διαδικασίας. Τα ως άνω στοιχεία δύναται να 
κοινοποιήσει η Υπηρεσία κατόπιν σχετικής αιτήσεως συνυποψηφίου, εκ της 
οποίας θα προκύπτει το δικαιολογηµένο εύλογο ενδιαφέρον του προς γνώση.  
 
                                                 -Ο/Η- 
                                        αιτών/ούσα 
 
 
 Ταξίαρχος Κωνσταντίνος Τακόπουλος 
Ακριβές Αντίγραφο ∆ιευθυντής 
  
  
  
Σχης (ΠΖ) Θεόδωρος ∆ρακόπουλος  
          Τµηµατάρχης ΓΕΣ/Β1/3   
 
 
 
 

ΑΔΑ: 6ΖΦΞ6-ΩΝΓ



 
 
 
 
 

Β-2 
 

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
 
(1) Μονάδα 
(2) Βαθµός, Όπλο ή Σώµα 
(3) Επώνυµο 
(4) Όνοµα 
(5) Όνοµα Πατρός 
(6) Καθήκοντα 
(7) Τόπος - Ηµεροµηνία 
(8) Σώµα  που επιθυµεί µετάταξη το στέλεχος 
(9) Θέση ή Ειδικότητα που αιτείται  να καλύψει το στέλεχος 
 
 
 
 
  
 
 
 

ΑΔΑ: 6ΖΦΞ6-ΩΝΓ
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