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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Καθορισμός νέων διοικητικών διαδικασιών αρμοδιό−

τητας ΟΑΕΔ σχετικά με την έκδοση βεβαιώσεων, 
υποβολής αιτήσεων παροχών και ανανέωση δελτί−
ου ανεργίας που δύνανται να διεκπεραιώνονται και 
μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) 
με κατάργηση της ΔΙΑΔΠ/Α/12604 − (ΦΕΚ 927/Β/
04−07−2003). .............................................................................................. 1
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ15/20/26524 (1)
Καθορισμός νέων διοικητικών διαδικασιών αρμοδιό−

τητας ΟΑΕΔ σχετικά με την έκδοση βεβαιώσεων, 
υποβολής αιτήσεων παροχών και ανανέωση δελτί−
ου ανεργίας που δύνανται να διεκπεραιώνονται και 
μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) 
με κατάργηση της ΔΙΑΔΠ/Α/12604 − (ΦΕΚ 927/Β/
04−07−2003).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ − 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους − 

Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 75/Α΄/11−06−1986).

2. Της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α΄/09−03−1999).

3. Της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002 
«Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 102/Α΄/01−05−2002), όπως ισχύει.

4. Του άρθρου 8 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α΄/24−05−2004) 
«Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνη−
σης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.».

5. Το άρθρο 15 του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α/15−3−2006) 
«Για την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του δημοσίου 
τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».

6. Το άρθρο 15 του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α/15−3−2006) 
«Για την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του δημοσίου 
τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».

7. Το Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, 
μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλί−
σεων» (ΦΕΚ Α 20/27.1.2015).

8. Το Π.δ. 54/2015 (ΦΕΚ 83/Α΄/18.7.2015) «Διορισμός Υπουρ−
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»

9. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΥ/Φ.1.2/10010/6−4−2015 (ΦΕΚ 635/τ.Β΄/
20−4−2015) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερι−
κών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Μεταβίβαση δικαιώ−
ματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον 
Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους 
των Οργανικών Μονάδων των υπηρεσιών του πρώην Υπουρ−
γείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης (ΥΔΜΗΔ) κατά λόγο αρμοδιότητας της υπ’ αριθμ. 
Υ95/20.02.2015 απόφασης Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 299/Β)».

10. Τον Κανονισμό Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων 
(281245/8.4.2008 − ΦΕΚ 628/Β/9.4.2008) κοινή υπουργική 
απόφαση.

11. Το άρθρο 71 του Ν.3996/2011 (ΦΕΚ.170/Α΄) παρ. 2 και 
3, κατ’ εξουσιοδότηση του οποίου εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 
3701/55/22−11−2011 απόφαση του Δ.Σ του ΟΑΕΔ που αφορά 
στην επικοινωνία και εγγραφή των ανέργων

12. Το άρθρο 18 του Ν. 4302/2014 (ΦΕΚ 223/Α΄/07.10.2014) 
παρ. 4, κατ’ εξουσιοδότηση του οποίου εκδόθηκε η υπ’ 
αριθμ. 576/11/03.03.2015 απόφαση Δ.Σ του ΟΑΕΔ που αφορά 
στην επικοινωνία και εγγραφή των ανέργων.

13. Το άρθρο πρώτο, παρ. ΙΑ, υποπαράγραφος ΙΑ1, περί−
πτωση III του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α 222),

14. Το άρθρο 2 του Ν. 1545/1985 (ΦΕΚ 91 Α)
15. Την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του Ν. 1836/1989 

(ΦΕΚ 79 Α)
16. Την παράγραφος 6 του άρθρου 22 του Ν. 1836/1989 

(ΦΕΚ 79 Α)
17. Το άρθρο 50 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α)
18. Το Π.δ. 776/1977 (ΦΕΚ 250 Α)
19. Το άρθρο 142 του Ν. 3655/2008
20. Το άρθρο 18 του Ν.2639/1998 (ΦΕΚ 1334/Β/31−12−1998)
21. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής 

δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

τα ακόλουθα, λαμβάνοντας επιπροσθέτως υπόψη, την 
ανάγκη βελτίωσης εξυπηρέτησης και ποιοτικής αναβάθμι−
σης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη:
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1. Οι ακόλουθες διοικητικές διαδικασίες που εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης − Οργανισμός Απασχόλησης Εργα−
τικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) μπορούν να διεκπεραιώνονται και μέσω 
των ΚΕΠ, μέσω αντίστοιχης ηλεκτρονικής εφαρμογής, κατόπιν 
διασύνδεσης με το πληροφοριακό σύστημα των ΚΕΠ «ΕΚΕΡ −
ΕΡΜΗΣ» κατά την προβλεπόμενη από το άρθρο 31 του 
Ν. 3013/2002 διαδικασία:

Ι. ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ
1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ
5. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥ−

ΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
6. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΟΦΑΡ−

ΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 
29 ΕΤΩΝ

II. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
III. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ − ΒΟ−

ΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
1. ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΣ ΑΝΕΡΓΩΝ (Άρθρο πρώτο, 

παρ. ΙΑ, υποπαράγραφος ΙΑ1, περίπτωση III του Ν. 4093/2012)
2. ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑ−

ΣΙΑΣ (ΕΣΠΑ) (Άρθρο 2 του Ν. 1545/1985)
3. ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΟΧΙΑΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ (παράγραφος 1 του άρ−

θρου 22 του Ν. 1836/1989)
4. ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗ−

ΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (παράγραφος 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1836/1989)

5. ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ 
ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ (παράγραφος 6 του άρθρου 22 
του Ν. 1836/1989)

6. ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΞΕΤΙΣΑΝ ΠΟΙΝΗ ΣΤΕ−
ΡΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (παράγραφος 6 του άρθρου 22 
του Ν. 1836/1989)

7. ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΛΟΓΩ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (πα−
ράγραφος 6 του άρθρου 22 του Ν. 1836/1989)

8. ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε., Ε.Τ.Α.Π − Μ.Μ.Ε.) (Άρθρο 50 
του Ν. 4144/2013)

9. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ 
(Π.δ. 776/1977)

10. ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ 
(Άρθρο 142 του Ν. 3655/2008)

2. Για την διεκπεραίωση των ανωτέρω διοικητικών δι−
αδικασιών μέσω ΚΕΠ απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιο−
λογητικά:

Α) Αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας του ενδιαφερόμενου (δελ−
τίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης 
ή ασφαλιστικό βιβλιάριο). Σε περίπτωση κατά την οποία προ−
σέρχεται εκπρόσωπος του δικαιούχου απαιτείται επίδειξη 
εξουσιοδότησης με βεβαίωση του γνησίου υπογραφής.

Για την ανανέωση του δελτίου ανεργίας καθώς και για 
την έκδοση όλων των βεβαιώσεων των επιδοτούμενων ή μη 
ανέργων, απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία τους σύμ−
φωνα με τις ως άνω αναφερόμενες διατάξεις (Ν. 3996/2011, 
Ν. 4302/2014).

Η ανανέωση του δελτίου ανεργίας γίνεται μέσα σε 
διάστημα πέντε (5) εργασίμων ημερών πριν ή μετά την 
προβλεπόμενη και αναφερόμενη λήξη ισχύος του Δελτίου.

Β) έγγραφα από το οποία προκύπτει ο ΑΦΜ και ο AM 
ΚΑ του δικαιούχου

Γ) Δικαιολογητικά επιδομάτων − βοηθημάτων και λοιπών 
παροχών Ασφάλισης:

1) ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΟΧΙΑΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ (Άρθρο 22 του 
Ν. 1836/1989)

α) Φωτοαντίγραφο άδειας χειριστού για την επαγγελμα−
τική κατηγορία των χειριστών κλπ μηχανημάτων.

β) Βεβαίωση της οικείας αρχής για την απόδειξη του 
τόπου κατοικίας για την επαγγελματική κατηγορία των 
σμυριδορυκτών Νάξου

γ) Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού σωματείου για 
την επαγγελματική κατηγορία των μουσικών

2) ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΞΕΤΙΣΑΝ ΠΟΙΝΗ ΣΤΕ−
ΡΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (Άρθρο 22 του Ν. 1836/1989)

α) Αποφυλακιστήριο
β) Εισήγηση Κοινωνικής Λειτουργού ή Διευθυντή Φυλακών
3) ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΛΟΓΩ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Άρ−

θρο 22 του Ν. 1836/1989)
Α) Επισχετήριο
4) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ (Π.δ. 776/1977)
α) Βεβαίωση εργοδότη
β) Βεβαίωση επιδόματος μητρότητας ΙΚΑ − ΕΤΑΜ
γ) Φωτοαντίγραφα των σελίδων του βιβλιαρίου Ασθε−

νείας για τις ημέρες ασθένειας
5) ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ (Άρ−

θρο 142 του Ν. 3655/2008)
α) Βεβαίωση εργοδότη
β) Βεβαίωση επιδόματος μητρότητας ΙΚΑ − ΕΤΑΜ
3. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των παραπάνω επι−

δομάτων − βοηθημάτων και λοιπών παροχών Ασφάλισης 
διαβιβάζονται μέσω του ΚΕΠ από το οποίο υποβλήθηκε 
η ηλεκτρονική αίτηση συνοδευόμενα με εκτύπωση αυτής 
στο οικείο υποκατάστημα του ΟΑΕΔ.

4. Η διεκπεραίωση των ανωτέρω διοικητικών διαδικα−
σιών γίνεται μέσω του συστήματος «ΕΚΕΡ −ΕΡΜΗΣ» που 
υποστηρίζουν τα ΚΕΠ. Ο ΟΑΕΔ σε συνεργασία με την 
αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και Δι−
οικητικής Ανασυγκρότησης (Διεύθυνση Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης) προβαίνει στις απαραίτητες παρεμβά−
σεις στα συστήματα του και υλοποιεί τις απαιτούμενες 
υπηρεσίες διαδικτύου (web services) από την πλευρά 
του για την διασύνδεση και την λειτουργικότητα με το 
σύστημα «ΕΚΕΡ − ΕΡΜΗΣ», ώστε να επιτευχθεί η δια−
σφάλιση του ενιαίου περιβάλλοντος λειτουργίας των 
υπαλλήλων των ΚΕΠ, τα θέματα ασφάλειας και η τήρη−
ση των απαραίτητων στοιχείων στο σύστημα «ΕΚΕΡ −
ΕΡΜΗΣ», η παραγωγή αναφορών και στατιστικών, αλλά 
και γενικότερα η παρακολούθηση των υποθέσεων που 
διεκπεραιώνονται μέσω των ΚΕΠ.

Κάθε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής από την πλευ−
ρά του ΟΑΕΔ απαιτεί την συμφωνία με την Διεύθυνση 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ώστε να γίνονται έγκαιρα οι 
απαραίτητες παρεμβάσεις στο σύστημα «ΕΚΕΡ − ΕΡΜΗΣ».

Για την εξυπηρέτηση των χρηστών της εφαρμογής 
«ΕΚΕΡ − ΕΡΜΗΣ» κατά τη διεκπεραίωση των ανωτέρω 
διαδικασιών, διατίθεται με μέριμνα των αρμόδιων υπηρε−
σιών του ΟΑΕΔ το αργότερο 15 ημέρες πριν την έναρξη 
εφαρμογής της παρούσας απόφασης εγχειρίδιο χρήσης 
της ηλεκτρονικής εφαρμογής καθώς και τυχόν οδηγίες 
για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας.

5. Οι εκτυπωμένες βεβαιώσεις παραδίδονται στους εν−
διαφερόμενους χωρίς να απαιτείται επικύρωση.

6. Η έναρξη ισχύος της παρούσας ορίζεται σε ένα μήνα 
από την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
εκτός των περιπτ. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 της υποπαρ. Ill 
της παραγράφου 1 της παρούσης, των οποίων οι διαδικα−
σίες εφαρμογής θα ξεκινήσουν την 4/1/2016.
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7. Από την έναρξη εφαρμογής της παρούσας η με αριθμ. 
ΔΙΑΔΠ/Α/12604/30−6−2003 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 
927 Β/4−7−2003) παύει να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

  Αθήνα, 12 Αυγούστου 2015

Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

F
    Αριθμ. Φ.415/8/324027/Σ.7188 (2)
Προκήρυξη Μετάταξης Μονίμων Υπαξιωματικών − Ανθυ−

πασπιστών Αποφοίτων ΑΣΣΥ και Εθελοντών Μακράς 
θητείας, Στρατού Ξηράς. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
α. Τα άρθρα 9 έως 13 του Ν. 3883/2010 «Υπηρεσιακή 

Εξέλιξη κι Ιεραρχία των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων−
θέματα Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας 
και Συναφείς Διατάξεις», (ΦΕΚ 167/24−9−2010 τ. Α΄) όπως 
έχουν τροποποιηθεί με τον Ν. 4278/2014. (ΦΕΚ τ. Α΄ 157) 
«Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις».

β. Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της Διαφάνειας−Ανάρτηση Νό−
μων−Πράξεων στο Διαδίκτυο».

γ. Ν. 4009/2011 «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποι−
ότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195/6−9−2011 τ. Α΄).

δ. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
Α΄, 98/22−4−2005).

ε. Την υπ’ αριθμ. Υ211/24 Ιουλίου 2015 απόφαση του Πρω−
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Δημήτριο Βίτσα (Β΄1562/24 Ιου−
λίου 2015)».

στ. Την υπ’ αριθμό 63/27−5−2015 απόφαση του Ανωτάτου 
Στρατιωτικού Συμβουλίου, προκηρύσσεται:

1. Η μετάταξη για το έτος 2015 Μονίμων Υπαξιωματικών 
και Ανθυπασπιστών αποφοίτων Ανώτερων Στρατιωτικών 
Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), κατόχων πτυχίου ΑΕΙ ή 
ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής στο 
Σώμα των Αξιωματικών με ειδικότητα Αξιωματικού για την 
κάλυψη δέκα (10) κενών οργανικών θέσεων Ανθυπολοχα−
γού καθώς και την μετάταξη Εθελοντών Μακράς Θητείας 
(ΕΜΘ) κατόχων πτυχίων ΑΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου 
τίτλου σπουδών αλλοδαπής στο Σώμα των Μονίμων Υπα−
ξιωματικών για την κάλυψη τεσσάρων (4) κενών οργανικών 
θέσεων του βαθμού τον οποίο φέρουν.

2. Ο όρος «ενδιαφερόμενος» και οι προσδιοριστικοί όροι 
προς αυτόν, αναφέρεται σε άνδρες και γυναίκες.

3. Ως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι) νοούνται, τα 
Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα 
ο οποίος, σύμφωνα με την παράγραφο 2α του άρθρου 1 
του (γ) σχετικού, περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυ−
τεχνεία και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών.

4. Ο αριθμός των θέσεων μετάταξης, η κατανομή τους 
σε Σώματα του Στρατού Ξηράς, καθώς και τα απαραίτητα 
πτυχία καθορίζονται όπως παρακάτω:

α. Για την μετάταξη Μόνιμων Υπξκών−Ανθστών απο−
φοίτων ΑΣΣΥ, στο Σώμα των Αξιωματικών, κατανέμονται 
δέκα (10) ΝΟΘ Κατωτέρων Ανθυπολοχαγών στο Όπλο Αε−

ροπορίας Στρατού, στα Σώματα Τεχνικού, Οικονομικού, 
Έρευνας Πληροφορικής, Γεωγραφικού και στη Διεύθυνση 
Γραμματειακής Υποστήριξης ως εξής:

(1) Αεροπορίας Στρατού
Τρεις (3) θέσεις Μετεωρολόγου για τη κάλυψη των οποί−

ων απαιτείται η κατοχή πτυχίου Μαθηματικού ή Φυσικού ή 
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Α.Ε.Ι 
ή ισότιμων αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών αλλοδαπής.

(2) Τεχνικό Σώμα
Μία (1) θέση Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου για τη κάλυψη 

της οποίας απαιτείται η κατοχή πτυχίου Μηχανολόγου 
Ηλεκτρολόγου, του ΕΜΠ ή αντίστοιχου Τμήματος Πολυ−
τεχνικών Σχολών Α.Ε.Ι ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου 
σπουδών αλλοδαπής.

(3) Οικονομικού
Δύο (2) θέσεις Οικονομικού για τη κάλυψη των οποίων 

απαιτείται η κατοχή πτυχίου Οικονομικού ή Οικονομικών 
Επιστημών ΑΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπου−
δών αλλοδαπής.

(4) Έρευνας Πληροφορικής
Δύο (2) θέσεις Αναλυτή Προγραμματιστή Η/Υ για τη 

κάλυψη των οποίων απαιτείται η κατοχή πτυχίου Πλη−
ροφορικής ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών 
αλλοδαπής.

(5) Γεωγραφικού
Μία (1) θέση Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού για 

τη κάλυψη της οποίας απαιτείται η κατοχή πτυχίου του 
ΕΜΠ−ΑΠΘ ή αντίστοιχου Τμήματος Πολυτεχνικών Σχολών 
ή πτυχίο Γεωγραφίας ΑΕΙ ή ισότιμων αναγνωρισμένων 
τίτλων σπουδών αλλοδαπής.

(6) Διεύθυνση Γραμματειακής Υποστήριξης
Μία (1) Διοικητική θέση για τη κάλυψη της οποίας απαι−

τείται η κατοχή πτυχίου Νομικής Σχολής ΑΕΙ ή ισότιμου 
αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής.

β. Τέσσερις (4) ΝΟΘ Μον. Υπαξιωματικών οι οποίες θα 
καλυφθούν με μετάταξη ΕΜΘ, στο Σώμα Εφοδιασμού Με−
ταφορών όπως παρακάτω:

(1) Σώμα Εφοδιασμού Μεταφορών
(α) Μία (1) Διοικητική θέση για τη κάλυψη της οποίας 

απαιτείται η κατοχή πτυχίου Γεωπόνου, Γεωπονικού Πα−
νεπιστημίου ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών 
αλλοδαπής

(β) Μία (1) Διοικητική θέση για τη κάλυψη της οποίας 
απαιτείται η κατοχή πτυχίου Χημικού, Σχολής Θετικών 
Επιστημών Πανεπιστημίου ή ισότιμου αναγνωρισμένου 
τίτλου σπουδών αλλοδαπής.

(γ) Δύο (2) Διοικητικές θέσεις για τη κάλυψη των οποί−
ων απαιτείται η κατοχή πτυχίου Χημικού Μηχανικού του 
ΕΜΠ ή αντίστοιχου Τμήματος Πολυτεχνικών Σχολών Α.Ε.Ι 
ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής.

5. Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάταξης έχουν, 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 ΑΕΙ ή κάτοχοι 
ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής και 
οι Εθελοντές Μακράς Θητείας οι οποίοι έχουν συμπληρώσει 
τουλάχιστον πέντε (5) έτη πραγματικής υπηρεσίας και είναι 
πτυχιούχοι ΑΕΙ ή κάτοχοι ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου 
σπουδών αλλοδαπής. Για την αξιολόγηση της αίτησης μετά−
ταξης, λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:

α. Το αντικείμενο και ο βαθμός του υποβληθέντος πτυ−
χίου, το οποίο πρέπει να προσιδιάζει σε ειδικότητα της 
προς κάλυψη θέσης.

β. Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, αναλόγως 
του αντικειμένου τους.
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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 ειδικότητας του (στην προ−
κείμενη περίπτωση Βασικό Σχολείο Λοχία, Ανθστη ΕΜΘ) 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.

6. Θα απορριφθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων 
που έχουν:

α. Καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα, κλοπή, 
υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, 
πλαστογραφία, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απι−
στία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκο−
φαντική δυσφήμιση καθ' υποτροπή, εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της 
γενετήσιας ζωής καθώς και για αδικήματα των άρθρων 15 
έως και 41, 46 έως και 48, 51, 69 έως 71, 82 έως και 85, 92 
έως κι 139, 140, 142 έως και 155 του Στρατιωτικού Ποινικού 
Κώδικα.

β. Υποβάλλει εκπρόθεσμα το αίτημα τους ή έχουν επι−
συνάψει δικαιολογητικά τα οποία δεν θα είναι πλήρη ή θα 
είναι αντικανονικά συμπληρωμένα.

γ. Υποβάλλει αίτημα μετάταξης σε μη Νομοθετημένες 
Οργανικές Θέσεις (ΝΟΘ) ή έχουν υποβάλλει αίτημα πα−
ραίτησης−αποστρατείας.

7. Οι επιθυμούντες να υποβάλλουν, μέχρι την 30.9.2015, 
την αίτηση μετάταξης στη Μονάδα ή την Υπηρεσία που 
υπηρετούν, με επισυναπτόμενο το επικυρωμένο πτυχίο και 
τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών που τυχόν 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 ανα−
γνωρισμένη, από την αρμόδια κρατική αρχή ισοτιμία τους 
με τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι). Οι 
υποβαλλόμενες αιτήσεις να υποβληθούν σύμφωνα με τα 
υποδείγματα του Παραρτήματος «Α» και «Β».

8. Οι Μονάδες ή οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετούν 
οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλλουν μέχρι την 5.10.2015 με 
το Στρατιωτικό Ταχυδρομείο ως συστημένη, για λόγους 
ταχείας και ασφαλούς διακίνησης, την αλληλογραφία που 
περιλαμβάνει, τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά της προ−
ηγούμενης παραγράφου απευθείας στις Διευθύνσεις των 
Όπλων ή των Σωμάτων του ΓΕΣ που ανήκουν.

9. Οι αρμόδιες Διευθύνσεις αφού συγκεντρώσουν και 
ελέγξουν τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά, να υπο−
βάλλουν μέχρι την 15.10.2015, στην ΔΙΜΣΠΡΟ/ΓΕΣ συγκε−
ντρωτικά όλα τα αιτήματα, πλην των περιπτώσεων της 
παραγράφου 6 της παρούσας, επισυνάπτοντας για κάθε 
ενδιαφερόμενο τα παρακάτω παραστατικά:

α. Αίτηση μετάταξης.
β. Επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου ή μεταπτυχιακού 

τίτλου καθώς και λοιπά δικαιολογητικά που τυχόν τα συνο−
δεύουν (μετάφραση, αναγνωρισμένη ισοτιμία κλπ).

γ. Συνοπτικά στοιχεία από την υπηρεσιακή κατάσταση 
του ενδιαφερόμενου (Πλήρες Περιληπτικό Σημείωμα).

δ. Δελτία Επίδοσης από όλα τα υποχρεωτικά Σχολεία 
στα οποία φοίτησε ο κάθε ενδιαφερόμενος.

10. Η επιλογή των μετατασσομένων γίνεται με απόφαση 
του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου η οποία κοινοποι−

είται στους ενδιαφερόμενους εντός δέκα (10) ημερών από 
το τέλος των εργασιών του. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δι−
καίωμα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής κατά της παρα−
πάνω απόφασης προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας εντός 
προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της. Ο 
Υπουργός Εθνικής Άμυνας εξετάζει τις τυχόν υποβαλλόμε−
νες προσφυγές και η απόφαση του κοινοποιείται στον εν−
διαφερόμενο εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής της κατόπιν πρότερης υποβολής αιτιολογημένης 
γνώμης του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου.

11. Η μετάταξη στο Σώμα των Αξιωματικών ή των Μονί−
μων Υπαξιωματικών, ο καθορισμός ειδικότητας, οι προα−
γωγές καθώς και η ένταξη των μετατασσομένων στη νέα 
επετηρίδα ενεργείται με Προεδρικό Διάταγμα μετά από 
πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

12. Οι μεταταγέντες εγγράφονται στην επετηρίδα της 
νέας ειδικότητας τους μετά τους υπηρετούντες ομοιοβάθ−
μους τους και εξομοιώνονται πλήρως με τους τελευταίους 
ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα τους πλην 
αυτών της μετάταξης.

13. Για την διευκόλυνση της συμμετοχής των ενδιαφε−
ρομένων 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 στην 
ΔΙΜΣΠΡΟ/ΓΕΣ αρχικά με τηλεομοιοτυπία (FAX) και μετά 
μέσω του Στρατιωτικού Ταχυδρομείου, προκειμένου να 
επιτευχθούν οι χρονικές δεσμεύσεις που αναγράφονται 
στην παράγραφο 10 της παρούσας.

γ. Τα προβλεπόμενα Σχολεία φοίτησης που καθορίζονται 
στην παράγραφο 5δ της παρούσας, δεν περιορίζονται σε 
συγκεκριμένη χρονική περίοδο (π.χ. τελευταία δεκαετία), 
αλλά στο σύνολο των Σχολείων που απαιτείται να φοιτή−
σει ο υποψήφιος προς μετάταξη, αναλόγως της ειδικότη−
τος και του βαθμού του.

δ. Το κριτήριο του βαθμού αποφοίτησης από τα προ−
βλεπόμενα σχολεία «Λίαν Καλώς», αντιστοιχεί στην κλί−
μακα βαθμολογίας των υποχρεωτικών σχολείων, η οποία 
σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 3883/2010 είναι από 17 
έως 18,99 στην εικοσάβαθμη κλίμακα και 87−95,99 στην 
εκατοστιαία κλίμακα.

ε. Η κλίμακα βαθμολογίας «Λίαν Καλώς» που καθορίζεται 
στην παράγραφο 5γ της παρούσας αναφέρεται στο σύνο−
λο των ουσιαστικών προσόντων της τελευταίας δεκαετίας 
και αντιστοιχεί, σύμφωνα με το άρθρο 54 του ΝΔ 445/1974, 
σε βαθμολογία 8 ή 9.

στ. Οι Μόνιμοι Υπξκοί−Ανθστές, απόφοιτοι ΑΣΣΥ και οι 
ΕΜΘ ανεξάρτητα του Όπλου ή Σώματος που ανήκουν μπο−
ρούν να δηλώσουν μετάταξη μόνο σε ένα από τα Σώματα 
της παραγράφου 4 της παρούσας στα οποία κατανεμήθη−
καν ΝΟΘ κατωτέρων Αξιωματικών και Μον. Υπαξιωματικών 
αντίστοιχα.

14. Το ετήσιο κόστος των υπόψη μετατάξεων υπολογί−
ζεται ότι θα ανέλθει στο ποσό των #3.500,00€# και θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ ΓΕΣ έτους 2016 ΕΦ 11−200 
και ΚΑΕ 0400.

15. Το σχέδιο της παρούσας μονογραφήθηκε από το ΓΕΣ/
ΔΟΙ για την πληρωμή της εν λόγω δαπάνης.
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  Η παραπάνω προκήρυξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 11 Αυγούστου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ 
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