Πολεμικό Ναυτικό

Πληροφορίες για το Πολεμικό Ναυτικό

Το Πολεμικό Ναυτικό αποτελεί ένα από τα τρία σώματα των Ενόπλων
Δυνάμεων. Και σε αυτό, όπως φυσικά και στα υπόλοιπα δύο, υπάρχουν
κληρωτοί οπλίτες, όπως και εθελοντές και μόνιμοι αξιωματικοί.

Όσοι από εσάς κληθείτε να υπηρετήσετε τη θητεία σας θα παρουσιαστείτε
στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Παλάσκα (ΚΕΠΑΛ), όπου όμως θα φύγετε από εκεί
τις αμέσως επόμενες ημέρες για να εκπαιδευτείτε στον Πόρο. Η μόνη "άτυχη"
σειρά είναι αυτή που παρουσιάζεται τον Ιούλιο όπου παραμένει για εκπαίδευση
στο ΚΕΠΑΛ. (Πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτό γίνεται λόγω τουρισμού το
καλοκαίρι στον Πόρο).

Η προπαίδευση διαρκεί 26 ημέρες και αμέσως μετά ακολουθεί η ορκωμοσία
Κατά τη διάρκεια των εικοσιέξι αυτών ημερών, δυστυχώς δεν επιτρέπεται να

βγείτε έξω από το Κέντρο Εκπαιδεύσεως (ή κανονικά έτσι πρέπει να γίνεται).
Μετά την ορκωμοσία θα σας κοινοποιηθούν οι ειδικότητες που θα λάβετε.
Ορισμένες από τις ειδικότητες οδηγούν στο βαθμό του υπαξιωματικού
(κελευστή ή δίοπου). Όσοι έχουν σχέση με ιατρικά ή ναυτικά επαγγέλματα
μπορούν να γίνουν σημαιοφόροι (το αντίστοιχο του Δόκιμου στον Στρατό
Ξηράς).

Οι ειδικότητες του Πολεμικού Ναυτικού είναι οι ακόλουθες:
-
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ΑΡΜ Αρμενιστής (συντήρηση καταστρώματος, πηδαλιούχος)
-

Τ/ΠΒ Πυροβολητής (χρήση και συντήρηση πυροβόλων)
-

Η/Τ Ηλεκτροτεχνίτης (συντήρηση και επισκευή των ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων του πλοίου)
-

ΣΗΜ Σηματωρός (συνεννόηση του πλοίου πλην της ασύρματης)
-

ΤΗΛ Τηλεγραφητής (ασύρματη επικοινωνία του πλοίου)
-

ΔΙΑΧ Διαχειριστής (οικονομικές υπηρεσίες, τροφοδοσία)
-

Ο/Α Οδηγός αυτοκινήτου (οδηγός υπηρεσιακών οχημάτων Π.Ν, μόνο Γ' )
-

ΕΣΧ Εσχαρεύς (μάγειρας, μόνο Γ')
-

ΘΑΛ Θαλαμηπόλος (καμαρότος, μόνο Γ')
-
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ΗΝ Ηλεκτρονικός (συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών συσκευών του
πλοίου)
-

ΗΝ/ΑΥ Ανιχνευτές υποβρυχίων (σόναρ)
-

ΗΝ/ΡΕ Ραδιοεντοπιστές (ραντάρ)
-

ΗΝ/ΣΝ Συσκευών συνεννοήσεων (τηλέτυπα κλπ.)
-

ΗΝ/ΔΒ Διευθύνσεως βολής Τ Τεχνίτης
-

Τ/ΠΜ Τεχνίτης πυρομαχικών (μόνο Γ')
-

Τ/ΟΟ Τεχνίτης οπτικών οργάνων (μόνο Γ')
-

Τ/Τ Τεχνίτης τορπιλών
-

Τ/ΜΕΚ Τεχνίτης μηχανών εσωτερικής
-
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Τ/Τ Τεχνίτης τορπιλών καύσεως
-

Τ/ΣΩΛΗΝ Τεχνίτης σωληνουργός
-

Τ/ΣΙΔ Τεχνίτης σιδηρουργός
-

Τ/ΞΥΛ Τεχνίτης ξυλουργός
-

Τ/ΠΡΟΤ Τεχνίτης προτυποποιός
-

Τ/ΣΧΕΔ Τεχνίτης σχεδιαστής,
-

Τ/ΕΦΑΡΜ Τεχνίτης εφαρμοστής
-

Τ/ΝΑΡΚ Τεχνίτης ναρκών
-

ΟΠΛ Οπλίτης (μόνο Γ') (ασφάλεια στρατοπέδων)
-

Ν/Α Ναυτονόμος (μόνο Γ') (αστυνόμευση στρατοπέδου)
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-

ΝΟΣ Νοσοκόμος (γιατροί και φαρμακοποιοί)
-

ΜΟΥΣ Μουσικός (μόνο Γ') .

Όπου αναγράφεται η ένδειξη "Μόνο Γ" σημαίνει ότι οι ειδικότητες αποδίδονται
μόνο σε απλούς ναύτες ενώ οι υπόλοιπες ειδικότητες μπορούν να
απονεμηθούν σε υπαξιωματικούς.

Αμέσως μετά την απονομή ειδικοτήτων ανακοινώνονται οι μεταθέσεις. Σε
αντίθεση με ότι γίνεται στον στρατό Ξηράς στο Ναυ

τικό δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα ένα εξ ολοκλήρου αντικειμενικό σύστημα
μεταθέσεων. Έτσι ενώ στον στρατό ξηράς είναι υποχρεωτική η εξάμηνη
υπηρεσία σε παραμεθόριες περιοχές μετά την οποία είναι επίσης
υποχρεωτική η μετάθεση των οπλιτών, στο Πολεμικό Ναυτικό προβλέπεται ότι
είναι υποχρεωτική η τουλάχιστον εξάμηνη τοποθέτηση σε ναύσταθμους, πλοία
ή υπηρεσίες νησιών.

Πλέον οι κληρωτοί ναύτες δεν υπηρετούν σε πλοία (φρεγάτες κλπ) αλλά
κυρίως σε υπηρεσίες στεριάς (για παράδειγμα ναυστάθμους -Σαλαμίνας και
Κρήτης). Μπορούν όμως να υπηρετήσουν σε βοηθητικά πλοία.

Κατά τ'άλλα ό,τι ισχύει για τις άδειες και τις ποινές στον υπόλοιπο στρατό
ισχύει κι εδώ.
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