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Αμησκαηηθόο ηνπ Πνιεκηθνύ Ναπηηθνύ κπνξεί 
λα γίλεη θάπνηνο: α) Απνθνηηώληαο από ηε 
Σρνιή Ναπηηθώλ Γνθίκσλ (ΣΝΓ). Η δηάξθεηα 
ησλ ζπνπδώλ είλαη ηέζζεξα ρξόληα. Οη 
απόθνηηνη νλνκάδνληαη ζεκαηνθόξνη θαη 
ζηαδηνδξνκνύλ σο κόληκνη αμησκαηηθνί ηνπ 
Πνιεκηθνύ Ναπηηθνύ, όπνπ έρνπλ ηελ 
ππνρξέσζε λα παξακείλνπλ ηνπιάρηζηνλ 12 
ρξόληα.  
Μεηά ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηε ζρνιή, νη 
δόθηκνη θαηαλέκνληαη ζύκθσλα κε ηελ 
πξνηίκεζή ηνπο θαη έπεηηα από πγεηνλνκηθή 
θαη ςπρνηερληθή δνθηκαζία ζηα ηκήκαηα 
Μάρηκσλ θαη Μεραληθώλ ηνπ Πνιεκηθνύ 
Ναπηηθνύ. β) Απνθνηηώληαο από ηε 
Σηξαηησηηθή Σρνιή Αμησκαηηθώλ Σσκάησλ 
(Σ.Σ.Α.Σ.), έρνληαο εηζαρζεί ζε έλα από ηα 
παξαθάησ ηκήκαηα αληίζηνηρα ησλ 
Σσκάησλ: Υγεηνλνκηθό, Γηθαζηηθό, ηνπ 
Σηξαηνινγηθνύ θαη ηνπ Οηθνλνκηθνύ ηεο 
ζρνιήο. 
 Η εθπαίδεπζε πνπ παξέρεηαη ζηνπο 
καζεηέο ηεο ΣΣΑΣ είλαη θαη αθαδεκατθή (ζην 
Παλεπηζηήκην ηεο Θεζζαινλίθεο) θαη 
ζηξαηησηηθή (ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 
ζρνιήο). Η δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο είλαη έμη 
ρξόληα γηα ην Ιαηξηθό Τκήκα, πέληε γηα ην 
Οδνληηαηξηθό θαη ην Κηεληαηξηθό θαη ηέζζεξα 
ρξόληα γηα ηα ππόινηπα. γ) Απνθνηηώληαο 
από ηε Σρνιή Μνλίκσλ Υπαμησκαηηθώλ 
Ναπηηθνύ (ΣΜΥΝ) ζηνλ Πόξν θαη 
ζηαδηνδξνκώληαο σο ππαμησκαηηθόο, νπόηε 
κεηά ηε ζπκπιήξσζε επδόθηκεο ππεξεζίαο 
νξηζκέλεο δηάξθεηαο, κπνξεί λα πξναρζεί 
ζην βαζκό ηνπ ζεκαηνθόξνπ θαη λα 
ζπλερίζεη σο ηνπο βαζκνύο ησλ αλώηεξσλ 

αμησκαηηθώλ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ 

 
Απνζηνιή ηνπ είλαη ε άκπλα θαη ε 
πξνζηαζία ηεο ρώξαο. Αζρνιείηαη κε 
δηνηθεηηθά, εθπαηδεπηηθά θαη επηηειηθά 
θαζήθνληα ηόζν ζηε ζάιαζζα όζν θαη ζηηο 
λαπηηθέο ππεξεζίεο ηεο μεξάο. Μπνξεί, 
επίζεο, λα πξαγκαηνπνηεί πηήζεηο κε 
αεξνζθάθε ή θαηαδύζεηο κε ππνβξύρηα. 
Σηνπο κάρηκνπο αμησκαηηθνύο ηα 
ππεξεζηαθά θαζήθνληα είλαη αλάινγα κε ην 
βαζκό ηνπο. Έηζη, κπνξεί λα είλαη 
θπβεξλήηεο ή ύπαξρνη ζηα πινία επηθαλείαο 
θαη ζηα ππνβξύρηα, ζηα αεξνζθάθε λαπηηθήο 
ζπλεξγαζίαο θαη ζηα ειηθόπηεξα ηνπ 
Πνιεκηθνύ Ναπηηθνύ. Υπεξεηνύλ επίζεο σο 
αμησκαηηθνί θαη δηνηθεηέο Ναπηηθώλ θαη 
Μηθηώλ Δπηηειείσλ, σο δηνηθεηέο νκάδαο 
πινίσλ, σο ζηξαηησηηθνί αθόινπζνη ζε 
ειιεληθέο πξεζβείεο ηνπ εμσηεξηθνύ, ζε 
ζηξαηεγεία ηνπ ΝΑΤΟ θ.ιπ. Οη κεραληθνί 
αμησκαηηθνί Π.Ν. αλάινγα κε ην βαζκό ηνπο, 
ππεξεηνύλ ζε ζέζεηο ηεο εηδηθόηεηάο ηνπο 
θαη ζπγθεθξηκέλα σο πξώηνη θαη δεύηεξνη 
κεραληθνί ζε πινία θαη ππνβξύρηα, σο 
δηεπζπληέο ηερληθώλ ππεξεζηώλ ζηνπο 
λαπζηάζκνπο θαη ζηα λαππεγεία, σο 
επηηειείο Ναπηηθώλ θαη Μηθηώλ Δπηηειείσλ 
ζηα ζηξαηεγεία ηνπ ΝΑΤΟ, ζε ειιεληθέο 
πξεζβείεο ηνπ εμσηεξηθνύ θ.α. 
Δμεηδηθεύνληαη ζε ζρνιέο ηεο Δπξώπεο θαη 
ηεο Ακεξηθήο σο κεραληθνί, ειεθηξνιόγνη, 
ειεθηξνληθνί θαη λαππεγνί. Οη αμησκαηηθνί 
ησλ Σσκάησλ, δειαδή νη γηαηξνί, 
θαξκαθνπνηνί, νηθνλνκηθνί, ζηξαηνιόγνη θαη 
δηθαζηηθνί εξγάδνληαη αληίζηνηρα ζε 
πγεηνλνκηθέο, νηθνλνκηθέο, ζηξαηνινγηθέο θαη 
δηθαζηηθέο ππεξεζίεο, όπσο θαη νη 
αληίζηνηρνη ζπλάδειθνί ηνπο ηνπ Σηξαηνύ 
Ξεξάο θαη ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο. 



 

 

ΤΝΘΗΚΕ ΕΡΓΑΙΑ 

 
Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηε θύζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ, ε νπνία αιιάδεη ζπρλά, 
γηαηί κεηαηίζεηαη από ηνλ έλαλ ηόπν ζηνλ άιιν. Η δνπιεηά ηνπ είλαη ζθιεξή, θπξίσο θαηά ηελ 
εθπαίδεπζε ησλ λενζύιιεθησλ ή ζηε δηάξθεηα ησλ γπκλαζίσλ, αθνύ είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
παξακέλεη θαη λα αζθείηαη πνιιέο ώξεο θάησ από αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο (ήιηνο, πγξαζία, 
ηξηθπκίεο). Όζν αλέξρεηαη ζηνπο αλώηεξνπο βαζκνύο ηεο ηεξαξρίαο, ηόζν απμάλνπλ νη επζύλεο 
ηδηαίηεξα θαηά ηελ πεξίνδν πνιέκνπ. Μεξηθά από ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαθξίλνπλ ηε 
δνπιεηά ηνπ είλαη ηα εμήο: α) Η ηεξαξρία, κέζα ζηελ νπνία ν ξόινο θαη ε ζέζε ηνύ θάζε αμησκαηηθνύ 
είλαη απόιπηα θαζνξηζκέλε. β) Η απζηεξή πεηζαξρία ηόζν ζηελ εθηέιεζε ησλ εληνιώλ ησλ αλσηέξσλ 
όζν θαη ζηελ εθαξκνγή ησλ δηαηαγώλ ηνπ από ηνπο θαησηέξνπο ηνπ. γ) Η ζπλερήο εηνηκόηεηα, όρη 
κόλν όηαλ βξίζθεηαη ζε επηθπιαθή, αιιά πνιύ ζπρλόηεξα, γηαηί επηβάιιεηαη από επείγνπζεο 
ππεξεζηαθέο αλάγθεο, είηε γηα ηελ εθηέιεζε ππεξεζίαο επαγξύπλεζεο, επεηδή νη Έλνπιεο Γπλάκεηο 
είλαη έλαο νξγαληζκόο πνπ ιεηηνπξγεί ζε 24σξε βάζε. δ) Η ζεκαζία ηεο νκαδηθήο δσήο θαη δξάζεο. ε) 
Η ζεκαζία ησλ αλζξώπηλσλ επαθώλ. ζη) Η ζπλερήο εθπαίδεπζε θαη εθγύκλαζε. 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και 
Ικανόηηηες 
Ο αμησκαηηθόο ηνπ Πνιεκηθνύ Ναπηηθνύ 
πξέπεη λα δηαζέηεη άξηζηε ζσκαηηθή θαη 
ςπρηθή πγεία, αλάζηεκα πάλσ από 1,65 κ. 
θαη νπηηθή νμύηεηα 10/10 ρσξίο δηόξζσζε 
γηα ηνπο κάρηκνπο θαη κε δηόξζσζε γηα ηνπο 
κεραληθνύο. Τα παξαπάλσ ζηνηρεία 
ειέγρνληαη από πγεηνλνκηθή επηηξνπή. 
Απαξαίηεηα πξνζόληα γηα ηελ επηηπρία ηεο 
απνζηνιήο ηνπ είλαη νη εγεηηθέο ηθαλόηεηεο, ε 
απηαπάξλεζε θαη ην πςειό παηξησηηθό 
θξόλεκα. Πξέπεη, επίζεο, λα δηαζέηεη 
πεηζαξρία, ζηνηρείν απαξαίηεην γηα όιεο ηηο 
ηάμεηο ηνπ ζηξαηνύ, πλεύκα ζπλεξγαζίαο, 
επζηξνθία θαη απνθαζηζηηθόηεηα. Ιδηαίηεξα 
ρξήζηκε είλαη ε θνηλσληθόηεηα θαη ε 
δπλαηόηεηα λα δηαηεξεί θαιέο ζρέζεηο κε 
ηνπο πξντζηακέλνπο αιιά θαη κε ηνπο 
πθηζηακέλνπο ηνπ. 

ΣΟΜΕΙ ΑΠΑΥΟΛΗΗ 

 
Ο αμησκαηηθόο ηνπ Πνιεκηθνύ Ναπηηθνύ 
ζηαδηνδξνκεί ζην Πνιεκηθό Ναπηηθό θαη εμειίζζεηαη 
σο ηνπο αλώηαηνπο βαζκνύο ηεο ηεξαξρίαο. Οη 
κάρηκνη θαη νη κεραληθνί πνπ απνρσξνύλ από ην 
Πνιεκηθό Ναπηηθό κπνξνύλ αλάινγα κε ην βαζκό 
θαη ηε ζαιάζζηα ππεξεζία ηνπο λα εξγαζηνύλ ζην 
Δκπνξηθό Ναπηηθό σο πινίαξρνη θαη κεραληθνί Α’, Β’ 
θαη Γ’ ηάμεο. Μπνξνύλ επίζεο λα εξγαζηνύλ ζηνλ 
ηδησηηθό ηνκέα, θπξίσο ζε λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο 

ΠΗΓΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 

 
  Γξαθείν Δλεκέξσζεο Κνηλνύ ΥΠΔΘΑ: Σόισλνο 

34 Αζήλα, ηει.: 210/3630081, 3630579, 
http://www.geetha.mil.gr/  

  Σρνιή Ναπηηθώλ Γνθίκσλ: Φαηδεθπξηάθεην, 185 
39 Πεηξαηάο, ηει.:210/4537959, 4581337, 4581337, 
4581397, fax: 210/4581768, http://www.hna.gr 
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