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ΘΕΜΑ:     Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Πλήρωση Κενών Θέσεων     

    Ανθυπολοχαγών Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων  
 

 Κοινοποιείται προς γνώση και ενέργεια η «Προκήρυξη Διαγωνισμού για 
την Πλήρωση Κενών Θέσεων Ανθυπολοχαγών Στρατιωτικών Δικαστικών 
Γραμματέων». 

 Έχοντας υπόψη: 

 α. Το ν.1327/1973 «Περί των Υγειονομικών Επιτροπών των Ενόπλων 
Δυνάμεων» (Α΄ 16), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 β. Το ν.2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 35), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 γ. Το ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 45), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 δ. Το ν.3284/2004 «Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας» (Α΄ 217), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 ε. Το ν.3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των 
Ενόπλων Δυνάμεων-Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και 
συναφείς διατάξεις» (Α΄ 167), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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 στ. Το π.δ. 115/2013 «Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού για την κατάταξη 
μονίμων Αξιωματικών Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων» (Α΄ 149) και ιδίως το 
άρθρο 1 αυτού. 

 ζ. Το π.δ. 11/2014 «Κρίση Σωματικής Ικανότητας των Στρατευσίμων, 
αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις καθώς και του στρατιωτικού 
προσωπικού γενικά» (Α΄ 17), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

 η. Την Υπ’ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./10/38190/15 Ιαν 20 Εγκριτική 
Απόφαση της  Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 
33/2006. 

 θ. Την υπ’ αριθμ. Φ.415/24/197447/Σ.2781/05-5-20/ΥΠΕΘΑ/ 
ΓΕΕΘΑ/Β΄ΚΛ/Β6/ΤΜ κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του 
Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αριθμού Μονίμων Αξιωματικών 
κατατασσόμενων στο Κοινό Σώμα των Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων προς 
πλήρωση κενών οργανικών θέσεων» (Β΄ 1995). 

 ι. Την από 04 Ιουν 20 εισήγηση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου 
Εθνικής Άμυνας. 

 ια. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη 
στον κρατικό προϋπολογισμό. 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ  

διαγωνισμό για την πρόσληψη Μονίμων Αξιωματικών προς πλήρωση δεκαπέντε 
(15) κενών οργανικών θέσεων Ανθυπολοχαγών του Κοινού Σώματος των 
Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων  

 1.   Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από 15 Σεπτεμβρίου έως 04 Δεκεμβρίου 
2020 κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους. 

 2.   Προσόντα υποψηφίων:  

 Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα παρακάτω προσόντα:  

       α. Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια. Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι 
ομογενείς που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια, την οποία όμως αποκτούν 
αυτοδίκαια, με την κατάταξή τους, όπως ορίζει ο Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας 
[άρθρο 4 του ν.3284/2004 (Α΄ 217)].  

       β. Να μην έχουν υπερβεί το εικοστό ένατο (29ο) έτος της ηλικίας τους την 
31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών. Η 
ηλικία αποδεικνύεται από το δελτίο αστυνομικής ή στρατιωτικής 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 
επικρατεί η πρώτη χρονολογικά εγγραφή. Διόρθωση της εγγραφής, με 
οποιονδήποτε τρόπο, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

       γ. Να έχουν ανάστημα που καθορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις περί 
κρίσης της σωματικής ικανότητας των στρατιωτικών που αφορούν στους 
Αξιωματικούς που κατατάσσονται απ’ ευθείας στα μόνιμα στελέχη, ήτοι οι άνδρες 
υποψήφιοι ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,60 μ., 
αμφότεροι χωρίς υποδήματα. 
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       δ. Να είναι κατάλληλοι, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί κρίσης 
της σωματικής ικανότητας των στρατιωτικών που αφορούν στους Αξιωματικούς που 
κατατάσσονται απευθείας στα μόνιμα στελέχη (π.δ. 11/2014, Α΄ 17).  

       ε. Να κριθούν κατάλληλοι στις ψυχοτεχνικές εξετάσεις και επιτυχόντες 
στις αθλητικές δοκιμασίες, που προβλέπονται στο άρθρο 7 του π.δ. 115/2013 (Α΄ 
149).  

       στ.  Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή να έχουν 
απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, εφόσον είναι άρρενες και έχουν την ελληνική 
ιθαγένεια. Δεν γίνονται δεκτοί όσοι έχουν αναγνωριστεί ως αντιρρησίες συνείδησης. 

   ζ. Να είναι πτυχιούχοι Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (AEI) 
Πανεπιστημιακού Τομέα, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί 
στην αλλοδαπή απαιτείται πιστοποιητικό αναγνώρισής του από τον  Διεπιστημονικό 
Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ). 

    η.  Να γνωρίζουν την αγγλική ή τη γαλλική ή τη γερμανική γλώσσα σε 
επίπεδο τουλάχιστον καλό (Β2), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που καθορίζουν 
τα προσόντα διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα. 

    θ.  Να έχουν γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα: 
1) επεξεργασίας κειμένων, 2) υπολογιστικών φύλλων και 3) υπηρεσιών διαδικτύου, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που καθορίζουν τα προσόντα διορισμού σε 
θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα. 

      Τα παραπάνω προσόντα, πλην του προσόντος της περίπτωσης β΄, για το 
οποίο καθορίζεται διαφορετικά, πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας κατάθεσης των δικαιολογητικών, όσο και κατά την 
ημερομηνία κατάταξης των επιτυχόντων.   

     3.  Κωλύματα υποψηφίων:  

       α.  Δεν μπορούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό ούτε να καταταγούν 
στο Σώμα των Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων όσοι:  

           (1) Στερήθηκαν τα πολιτικά τους δικαιώματα, με αμετάκλητη καταδίκη 
και μετά τη λήξη του χρόνου στερήσεως.  

           (2) Απολύθηκαν ή αποβλήθηκαν από Ανώτατο Στρατιωτικό 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΣΕΙ) ή Ανώτερη Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) 
για οποιαδήποτε αιτία. 

           (3) Καταδικάστηκαν αμετάκλητα σε ποινή στερητική της ελευθερίας 
μεγαλύτερη από τρεις μήνες για έγκλημα εκ δόλου. 

           (4) Καταδικάστηκαν αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή, για κλοπή, 
απάτη, απάτη με υπολογιστή, υπεξαίρεση κοινή ή στην υπηρεσία, εκβίαση, 
πλαστογραφία, πλαστογραφία πιστοποιητικών, πλαστογραφία και κατάχρηση 
ενσήμων, υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως, υπεξαγωγή εγγράφων, ψευδή 
βεβαίωση και νόθευση, προσβολή συμβόλων του ελληνικού κράτους, ψευδορκία 
και ψευδή ανώμοτη κατάθεση, παραπλάνηση σε ψευδορκία, ψευδή καταμήνυση, 
απιστία δικηγόρων, απιστία σχετική με την υπηρεσία, παθητική και ενεργητική 
δωροδοκία, καταπίεση, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμηση, 
παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας 
και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παραβίαση του απορρήτου 
της τηλεφωνικής επικοινωνίας και της προφορικής συνομιλίας, παράβαση της 
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νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, όπλων, πυρομαχικών, τυχερών 
παιχνιδιών, εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής, καθώς και για ανυποταξία, λιποταξία 
στο εσωτερικό, προσβολή  σημαίας ή στρατού, δυσφήμηση ανωτέρου ή κατωτέρου, 
κλοπή ή υπεξαίρεση στρατιωτικών πραγμάτων και πλαστογραφία, ψευδή 
βεβαίωση, νόθευση. 

          (5) Έχουν τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση. 

          (6) Έχουν απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή υπαλλήλου του ευρύτερου δημοσίου 
τομέα, λόγω αμετάκλητης ποινικής καταδίκης ή για πειθαρχικούς λόγους. 

          (7) Έχουν παραπεμφθεί για πλημμέλημα από εκείνα που αναφέρονται 
στην παρ. 3 α. (4) ή για κακούργημα. Το κώλυμα αυτό ισχύει μέχρις ότου εκδοθεί 
αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα ή αμετάκλητη αθωωτική απόφαση. 

          (8) Έχουν τιμωρηθεί με καταστατική πειθαρχική ποινή κατά τη διάρκεια 
της υπηρεσίας τους στις Ένοπλες Δυνάμεις.  

          (9)  Είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι νομικών προσώπων 
δημοσίου δικαίου ή υπάλληλοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα και έχουν τιμωρηθεί 
με καταστατική πειθαρχική ποινή. 

  β. Η παραγραφή πλημμελήματος από εκείνα που αναφέρονται στην παρ. 
3 α. (4) ή κακουργήματος δεν αίρει το κώλυμα, εφόσον ο υποψήφιος έχει 
παραπεμφθεί αμετακλήτως στο ακροατήριο. 

  γ. Η παραγραφή της ποινής ή η άρση των συνεπειών της αμετάκλητης 
καταδικαστικής αποφάσεως για κάποιο από τα εγκλήματα της παρ. 3 α. (4), δεν 
αίρουν το κώλυμα. 

      Τα ανωτέρω αναγραφόμενα κωλύματα πρέπει να μην συντρέχουν 
τόσο κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης των δικαιολογητικών, 
όσο και κατά την ημερομηνία κατάταξης των επιτυχόντων, πλην των κωλυμάτων 
της παρ. 3 α (5) και (7), τα οποία θα πρέπει να μην συντρέχουν κατά την ημερομηνία 
κατάταξης των επιτυχόντων. 

  4.  Δικαιολογητικά: 

     Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να λάβουν μέρος στο 
διαγωνισμό και να καταταγούν στο Κοινό Σώμα των Στρατιωτικών Δικαστικών 
Γραμματέων πρέπει να υποβάλλουν αίτηση, όπως το συνημμένο υπόδειγμα του 
Παραρτήματος «Α», στην οποία θα πρέπει να έχουν επισυναφθεί, με ποινή 
αποκλεισμού, τα παρακάτω κατά περίπτωση δικαιολογητικά: 

     α. Για τους υποψηφίους που έχουν την ελληνική ιθαγένεια: 

           (1) Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας, 
διαστάσεων 3Χ4 εκατοστά. 

           (2) Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων της αστυνομικής ή 
στρατιωτικής ταυτότητας. 

           (3) Πιστοποιητικό του αρμόδιου Ο.Τ.Α πρώτου βαθμού, με 
φωτογραφία του υποψηφίου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει την 
ελληνική ιθαγένεια, ο τρόπος κτήσης της, τα ληξιαρχικά του στοιχεία, ο Δήμος 
εγγραφής σε Μητρώα Αρρένων (οι άνδρες) ή Δημοτολόγια (οι γυναίκες) με ένδειξη 
αρχικής ή διορθωμένης εγγραφής, το έτος γέννησης και η ακριβής ημερομηνία 
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γέννησης. 

          (4) Οι άνδρες, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης της αρμόδιας 
Στρατολογικής Υπηρεσίας, στο οποίο να εμφαίνεται η στρατολογική τους 
κατάσταση. Οι γυναίκες, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης της αρμόδιας 
Στρατολογικής Υπηρεσίας, στο οποίο να εμφαίνεται η στρατολογική τους 
κατάσταση, εφόσον έχουν υπηρετήσει με οποιαδήποτε ιδιότητα στις Ένοπλες 
Δυνάμεις. Δεν υποχρεούνται στην υποβολή του πιστοποιητικού στρατολογικής 
κατάστασης οι εν ενεργεία στρατιωτικοί.  

         (5) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία να αναγράφουν: 
α) αν εκκρεμεί ή όχι σε βάρος τους ποινική δίωξη για κακούργημα ή  κάποιο από τα 
πλημμελήματα της κλοπής, απάτης, απάτης με υπολογιστή, υπεξαίρεσης κοινής ή 
στην υπηρεσία, εκβίασης, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας πιστοποιητικών, 
πλαστογραφίας και κατάχρησης ενσήμων, υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, 
υπεξαγωγής εγγράφων, ψευδούς βεβαίωσης και νόθευσης, προσβολής συμβόλων 
του ελληνικού κράτους, ψευδορκίας και ψευδούς ανώμοτης κατάθεσης, 
παραπλάνησης σε ψευδορκία, ψευδούς καταμήνυσης, απιστίας δικηγόρων, 
απιστίας σχετική με την υπηρεσία, παθητικής και ενεργητικής δωροδοκίας, 
καταπίεσης, παράβασης καθήκοντος, συκοφαντικής δυσφήμησης, παραβίασης 
υπηρεσιακού απορρήτου, εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παραβίασης του απορρήτου της 
τηλεφωνικής επικοινωνίας και της προφορικής συνομιλίας, παράβασης της 
νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, όπλων, πυρομαχικών, τυχερών 
παιχνιδιών, εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής καθώς και για ανυποταξία, λιποταξία 
στο εσωτερικό, προσβολή σημαίας  ή στρατού, δυσφήμηση  ανωτέρου ή κατωτέρου, 
κλοπή ή υπεξαίρεση στρατιωτικών πραγμάτων και πλαστογραφία, ψευδή 
βεβαίωση, νόθευση, β) αν έχουν καταδικαστεί ή όχι για κάποιο από τα ανωτέρω 
αναφερόμενα πλημμελήματα, γ) αν έχουν καταδικαστεί ή όχι σε ποινή στερητική της 
ελευθερίας μεγαλύτερη από τρεις μήνες για έγκλημα εκ δόλου, δ) αν έχουν τεθεί ή 
όχι σε δικαστική συμπαράσταση και ε) αν έχουν ή όχι απολυθεί από θέση δημοσίου 
υπαλλήλου ή υπαλλήλου νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή υπαλλήλου του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα, λόγω αμετάκλητης ποινικής καταδίκης ή για 
πειθαρχικούς λόγους. 

        Με την ίδια υπεύθυνη δήλωση πρέπει να εξουσιοδοτούν την υπηρεσία 
να αναζητήσει αυτεπάγγελτα Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης, 
πιστοποιητικό της αρμόδιας Εισαγγελίας  από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
εκκρεμεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για κακούργημα ή  κάποιο από τα εγκλήματα  
της παρ. 3 α (4) και πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση, 
προκειμένου να καταταγούν στο Σώμα, σε περίπτωση επιτυχίας τους στο 
διαγωνισμό.  

         (6) Ευκρινές φωτοαντίγραφο πτυχίου Τμήματος Ανώτατων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) Πανεπιστημιακού Τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο 
τίτλο σπουδών της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει 
αποκτηθεί στην αλλοδαπή, επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών, επίσημη 
μετάφρασή του καθώς και πιστοποιητικό αναγνώρισης ισοτιμίας του από τον 
Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π). 

          (7) Πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα του τίτλου ή του 
πιστοποιητικού που αποδεικνύει τη γνώση της ξένης γλώσσας και τη γνώση 
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χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, όπως αυτά αναλυτικά προσδιορίζονται από 
την κείμενη νομοθεσία (βλέπε http: www.asep.gr, κατά την ημερομηνία έκδοσης της 
παρούσας εγκυκλίου). 

      β. Ειδικότερα στις παρακάτω κατηγορίες υποψηφίων εκτός από τα 
ανωτέρω δικαιολογητικά, πρέπει να επισυναφθούν:  

                      (1)  Για τους εν ενεργεία στρατιωτικούς πλήρες Αντίγραφο Φύλλου 
Μητρώου από την αρμόδια Διεύθυνση του οικείου Κλάδου στην οποία τηρούνται τα 
ατομικά έγγραφά τους. 

          (2) Για τους δημοσίους υπαλλήλους, τους υπαλλήλους νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου και τους υπαλλήλους του ευρύτερου δημοσίου τομέα                  
πιστοποιητικό της αρμόδιας Διευθύνσεως Προσωπικού, όπου να φαίνεται ο χρόνος 
της υπηρεσίας, ο βαθμός και οι τυχόν επιβληθείσες καταστατικές πειθαρχικές ποινές 
μετά των αιτιολογικών αυτών. 

      γ.    Για τους υποψηφίους Έλληνες και Ελληνίδες το γένος, που κατάγονται 
από την αλλοδαπή και δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια: 

         (1) Τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην παρ. 4 α (1), (5), (6) και 
(7). 

        (2) Πιστοποιητικό της αρμόδιας ελληνικής Προξενικής Αρχής, στο οποίο 
να αναγράφεται ότι είναι Έλληνας ή Ελληνίδα το γένος και η ημερομηνία γεννήσεως. 

        (3) Πιστοποιητικό διαμονής από τον αντίστοιχο Δήμο της χώρας, εάν τα 
τελευταία έτη διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα ή από το Δήμο στον οποίο προτίθενται 
να εγγραφούν, εφόσον καταταγούν στο Σώμα. 

        (4) Πιστοποιητικό  της αρμόδιας αρχής από τη χώρα προέλευσης από 
το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα και ότι δεν εκκρεμεί 
σε βάρος τους ποινική δίωξη, για κακούργημα ή πλημμέλημα. 

        (5) Ευκρινές φωτοαντίγραφο της ταυτότητας ομογενούς ή διαβατηρίου. 

         Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πλήρη και κανονικά 
συντεταγμένα. Σε διαφορετική περίπτωση δεν γίνονται δεκτά και οι υποψήφιοι 
αποκλείονται του διαγωνισμού. Πρωτότυπα δικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί σε 
ξένη γλώσσα, πρέπει να είναι με ποινή αποκλεισμού, επικυρωμένα για τη 
γνησιότητά τους και επίσημα μεταφρασμένα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
Ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών ή αλλοδαπών εγγράφων γίνονται 
αποδεκτά εφόσον τα τελευταία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 

         Η Επιτροπή Ελέγχου Δικαιολογητικών που προβλέπεται στο άρθρο 6 
του π.δ 115/2013 και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας δικαιούνται να 
επαληθεύουν τη γνησιότητα όλων των δικαιολογητικών. Αν αποδειχθεί ότι 
υποψήφιοι του διαγωνισμού κατατάχθηκαν στο Σώμα με βάση ψευδή ή ανακριβή 
στοιχεία ανακαλείται το προεδρικό διάταγμα ονομασίας σε Αξιωματικό και 
απολύονται από το Σώμα. 

  5.  Όσοι έχουν τα παραπάνω προσόντα και επιθυμούν να λάβουν μέρος στο 
διαγωνισμό υποβάλλουν, εντός κλειστού φακέλου, αίτηση, στο ΓΕΕΘΑ, όπως στο 
συνημμένο υπόδειγμα, με επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, είτε με κατάθεση στο 
Γραφείο Ενημερώσεως Κοινού Αθήνας, Στρατόπεδο ΠΑΠΑΓΟΥ, Λεωφ. Μεσογείων 
227-231 Χολαργός Aττικής, είτε ταχυδρομικώς, με συστημένη αλληλογραφία, 
στο ΓΕΕΘΑ/Β΄ ΚΛ/Β6(ΔΣΔΓ)/ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ, Στρατόπεδο ΠΑΠΑΓΟΥ, 
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Λεωφ. Μεσογείων 227-231 Τ.Κ 15561 Χολαργός Αττικής, στην αποκλειστική 
προθεσμία των δύο (2) μηνών από την δημοσίευση της παρούσης εγκυκλίου 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της 
αίτησης μετά των συνημμένων δικαιολογητικών, ως ημερομηνία υποβολής 
θεωρείται εκείνη της κατάθεσης του φακέλου της συστημένης αλληλογραφίας στην 
ταχυδρομική υπηρεσία. 

     Οι αποτυχόντες μπορούν με αίτησή τους να παραλάβουν τα 
δικαιολογητικά που κατέθεσαν για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις, με δική τους 
ευθύνη, εντός δύο μηνών από την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων. 

  6.  Έλεγχος Δικαιολογητικών 

     Η Επιτροπή Ελέγχου Δικαιολογητικών που προβλέπεται στο άρθρο 6 του 
π.δ. 115/2013, προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων και 
συντάσσει πίνακες αποδοχής και απόρριψης αυτών, οι οποίοι μετά την κύρωσή 
τους από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, τοιχοκολλούνται στον 
πίνακα Ανακοινώσεων του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου (Πέτρου Ράλλη 1 και 
Αμφιπόλεως, Ταύρος τηλ. 210-3488429), κοινοποιούνται στo Γραφείo 
Ενημερώσεως Κοινού Αθήνας (Λεωφ. Μεσογείων 227-231 Χολαργός, τηλ. 210-
6598661-4) ) και στο Γραφείο Ενημερώσεως Κοινού Θεσσαλονίκης (Γρηγορίου 
Λαμπράκη 3, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-893238) και αναρτώνται στις ιστοσελίδες του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (www.mod.mil.gr) και του Γενικού Επιτελείου Εθνικής 
Άμυνας (www.geetha.mil.gr), προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώνονται με 
δική τους ευθύνη. 

  7.  Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ) 

     Οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, 
σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου Δικαιολογητικών, 
παραπέμπονται με διαταγή του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας 
στις αρμόδιες επιτροπές του άρθρου 7 του π.δ. 115/2013, ενώπιον των οποίων 
διενεργούνται οι προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές εξετάσεις, αθλητικές 
δοκιμασίες και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 
αυτό. Οι προκαταρκτικές εξετάσεις είναι υποχρεωτικές για όλους τους υποψηφίους, 
διεξάγονται στην Αθήνα, κατά το από 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Νοεμβρίου 2020 
χρονικό διάστημα, σε στρατιωτικές, νοσοκομειακές και αθλητικές εγκαταστάσεις του 
Στρατού Ξηράς. Το αναλυτικό πρόγραμμα διεξαγωγής των ΠΚΕ τοιχοκολλάται στον 
πίνακα Ανακοινώσεων του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου (Πέτρου Ράλλη 1 και 
Αμφιπόλεως, Ταύρος τηλ. 210-3488429), κοινοποιείται στo Γραφείo Ενημερώσεως 
Κοινού Αθήνας (Λεωφ. Μεσογείων 227-231 Χολαργός, τηλ. 210-6598661-4) και στο 
Γραφείο Ενημερώσεως Κοινού Θεσσαλονίκης (Γρηγορίου Λαμπράκη 3, 
Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-893238) και αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας (www. mod.mil.gr) και του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας 
(www. geetha.mil.gr), προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώνονται με δική 
τους ευθύνη. Η διαδικασία διεξαγωγής και λοιπές λεπτομέρειες, όπως στο 
Παράρτημα «Β». 

  8.  Γραπτή εξέταση 

     α.  Οι υποψήφιοι που κρίνονται κατάλληλοι στις προκαταρκτικές εξετάσεις 
καλούνται με διαταγή του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας να 
λάβουν μέρος στη γραπτή δοκιμασία. Η διαταγή κοινοποιείται όπως περιγράφεται 
στην παρ. 7, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώνονται με δική τους ευθύνη. 
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Τα εξεταστέα μαθήματα καθορίζονται ως εξής: 

          (1) Λεκτικές Δεξιότητες και Κατανόηση Κειμένου 

          (2) Στοιχεία Ποινικού Δικαίου 

          (3) Στοιχεία Κώδικα Ποινικής Δικονομίας 

          (4) Στοιχεία Στρατιωτικού Ποινικού Δικαίου 

    β. Η εξεταστέα ύλη στα μαθήματα της γραπτής δοκιμασίας, 
επικαιροποιημένη, καθορίζεται ως εξής: 

            (1) Στο μάθημα Στοιχεία Ποινικού Δικαίου, τα άρθρα 1-2, 5-36, 42, 
44-55, 57, 59-60,65-71, 75-76, 79-85, 94-120, 134-137Α, 138-144, 146-149, 152, 
216-217, 220-222, 224, 226-227, 229-244, 251-252, 254-255, 259-260, 263-263 Α, 
299-304 Α, 306-315, 322, 323 Α, 324, 325, 330-331, 333-334, 336-339, 342-345, 
348-349, 350 Α, 351 Α, 352 Α, 352 Β, 353, 361, 362-363, 365-372, 374-375, 377-
378, 380-381, 385-387, 389-390, 394-397, 404-405 του Ποινικού Κώδικα (ΠΚ). 

            (2) Στο μάθημα Στοιχεία Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, τα άρθρα 1-13, 
27-32, 37-300, 305-376, 417-426, 432-435, 462-530 του  Κώδικα Ποινικής 
Δικονομίας (ΚΠΔ). 

           (3) Στο μάθημα Στοιχεία Στρατιωτικού Ποινικού Δικαίου τα άρθρα 1-
107,140-155,167-228 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα (ΣΠΚ). 

    γ.   Ο γραπτός διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη Στρατιωτική Σχολή 
Ευελπίδων (Βάρη Αττικής) από 30 Νοεμβρίου έως 04 Δεκεμβρίου 2020. Το 
αναλυτικό πρόγραμμα διενέργειας του γραπτού διαγωνισμού καταρτίζεται από τον 
Πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και 
κοινοποιείται όπως περιγράφεται στην παρ. 7 προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να 
ενημερώνονται με δική τους ευθύνη. 

     δ. Οι υποψήφιοι φέρουν μαζί τους υποχρεωτικά προκειμένου να 
συμμετέχουν στη γραπτή δοκιμασία, την αστυνομική ή στρατιωτική τους ταυτότητα. 
Η κλίμακα της βαθμολογίας καθορίζεται από 0 έως 100 μονάδες, και ως βάση για 
όλα τα μαθήματα ορίζεται ο βαθμός εξήντα (60). Η γραπτή δοκιμασία δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των τριών (3) ωρών και δεν επιτρέπεται η χρήση 
κωδίκων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 115/2013. 

  9.  Βαθμολόγηση Γραπτών 

    Αφού ολοκληρωθούν η γραπτή δοκιμασία των υποψηφίων και η 
βαθμολόγηση των γραπτών των υποψηφίων και συνταχθούν από τις Εξεταστικές 
Επιτροπές τα πρακτικά βαθμολογίας για κάθε μάθημα, η Συντονιστική Επιτροπή 
παραλαμβάνει με πρωτόκολλο από την Εξεταστική Επιτροπή κάθε μαθήματος τα 
γραπτά και τα πρακτικά βαθμολογίας και αφού συνέλθει με παρόντα τον Πρόεδρο, 
τα μέλη και το Γραμματέα, προβαίνει στην αποκάλυψη των στοιχείων των 
υποψηφίων. 

  10.  Εξαγωγή Τελικών Αποτελεσμάτων 

      Μετά την αποκάλυψη των στοιχείων των υποψηφίων, η Συντονιστική 
Επιτροπή καταρτίζει: 

      α.  Γενικό Πίνακα με αλφαβητική σειρά όλων των υποψηφίων με το βαθμό 
που πέτυχαν σε κάθε μάθημα και το βαθμό ολικής ικανότητας του υποψηφίου, ο 
οποίος είναι ο αριθμός που προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών όλων των 
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μαθημάτων διαιρούμενο δια του αριθμού αυτών. 

      β. Πίνακα Επιτυχόντων κατά σειρά επιτυχίας. Επιτυχών θεωρείται ο 
υποψήφιος που έλαβε σε κάθε μάθημα βαθμολογία από εξήντα (60) μονάδες και 
πάνω. 

    γ. Πίνακα Αποτυχόντων. 

  11.  Οι ανωτέρω Πίνακες τοιχοκολλούνται στον πίνακα ανακοινώσεων του 
Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, ανακοινώνονται στα Γραφεία Ενημέρωσης Κοινού και 
αναρτώνται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Γενικού 
Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, απ’ όπου οι υποψήφιοι λαμβάνουν γνώση με δική τους 
ευθύνη. 

  12.  Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι επιτύχουν τον ίδιο 
βαθμό γενικής σειράς επιτυχίας, η μεταξύ τους σειρά επιτυχίας καθορίζεται με βάση 
το βαθμό που πέτυχαν στο μάθημα των Στοιχείων Στρατιωτικού Ποινικού Δικαίου 
και σε περίπτωση ισοβαθμίας και στο μάθημα αυτό η σειρά επιτυχίας καθορίζεται 
με βάση το βαθμό που πέτυχαν κατά σειρά στα μαθήματα των Στοιχείων του Κώδικα 
Ποινικής Δικονομίας, Στοιχείων Ποινικού Δικαίου και Λεκτικών Δεξιοτήτων και 
Κατανόησης Κειμένου. 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ-ΚΑΤΑΤΑΞΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

  13. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται, με πρόταση του Υπουργού 
Εθνικής Άμυνας μέσα σ' ένα μήνα από την κύρωση του Πίνακα Επιτυχόντων και 
δημοσιεύεται περιληπτικά στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ονομάζονται Μόνιμοι 
Ανθυπολοχαγοί Στρατιωτικοί Δικαστικοί Γραμματείας (ΣΔΓ) από τον Πίνακα 
Επιτυχόντων του διαγωνισμού ισάριθμοι προς τις οριζόμενες στην παρούσα 
εγκύκλιο διαταγή θέσεις, κατά φθίνουσα σειρά επιτυχίας. 

  14. Οι παραπάνω καλούνται, με διαταγή του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου 
Εθνικής Άμυνας για κατάταξη, ορκωμοσία, βασική στρατιωτική εκπαίδευση και 
εκπαίδευση της ειδικότητας σε Σχολείο, διάρκειας τριών (3) μηνών. Με την ίδια 
διαταγή καθορίζονται ο τόπος και η ημερομηνία κατατάξεως, το πρόγραμμα 
εκπαιδεύσεως, ο τρόπος λειτουργίας του Σχολείου, καθώς και κάθε άλλη 
λεπτομέρεια που αφορά σ' αυτό. Η διαταγή αυτή τοιχοκολλάται στον πίνακα 
ανακοινώσεων του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, ανακοινώνεται στα Γραφεία 
Ενημέρωσης Κοινού και αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας και του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και οι επιτυχόντες προς 
κατάταξη ενημερώνονται με δική τους ευθύνη. 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ   

  15. Η ΕΔΥΕΘΑ αυτή, με μέριμνα του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, να 
δημοσιευθεί σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε τρία συνεχή φύλλα 
δύο ημερησίων εφημερίδων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, να τοιχοκολληθεί 
στον πίνακα ανακοινώσεων του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, να κοινοποιηθεί στα 
Γραφεία Ενημερώσεως Κοινού, να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας και του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και να ανακοινωθεί στα 
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, για την ευρύτερη δυνατή ενημέρωση του κοινού. 

  16. Οι αποδέκτες προς ενέργεια παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την 
παρούσα σε όλες τις υπαγόμενες σε αυτούς Υπηρεσίες. 
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  17. Οι Μονάδες στις οποίες υπηρετούν στρατιωτικοί ή υπάλληλοι της 
Στρατιωτικής Υπηρεσίας που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, να 
χορηγήσουν σ’ αυτούς (ατομικό) Φύλλο Πορείας ή Φύλλο Μεταβάσεως για τη 
συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. 

  18. Πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό παρέχονται από το 
ΓΕΕΘΑ/Β΄ΚΛ/Β6/ΤΜ.ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ (τηλ. 210-6571079 και 210-6574173), τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 
 
Ακριβές Αντίγραφο                                                    

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ  
Νικόλαος Παναγιωτόπουλος 

  
  
  

Ανχης (ΣΔΓ) Ανθή Αθανάτου  
Τμχης Τμ. Μεταβολών/Β6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

«Α» Υπόδειγμα Αίτησης 

«Β» Διαδικασίες Διεξαγωγής Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚΕ) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Αποδέκτες Πινάκων  «Α», «Β», «Δ», «Ε», «ΣΤ» και «Η» ΓΕΕΘΑ (Μέσω ΠΥΡΣΕΙΑ 
και Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου) 
ΓΕΣ/ΕΓΑ 
ΓΕΝ/ΕΓΑ 
ΓΕΑ/ΕΓΑ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΥ ΥΠΕΘΑ (ΑΘΗΝΑ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Μέσω 
ΠΥΡΣΕΙΑ και Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου) 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  
ΣΓ ΥΕΘΑ (μέσω ΠΥΡΣΕΙΑ) 
ΓΕΕΘΑ/Β΄ΚΛ/Β1-Β6 (Μέσω ΠΥΡΣΕΙΑ) 
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                                                               ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

                     ΚΛΑΔΟΣ Β΄ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) 

                                                       Β6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 

                                                               ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ) 

                                                              ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗΝ ΕΔΥΕΘΑ     Αθήνα, 16 Ιουν 20 

 Φ.415/1/202489/Σ.3682    

                
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

 
ΠΡΟΣ : ΓΕΕΘΑ/Β΄ΚΛ/Β6 (ΔΣΔΓ)/Τμήμα Μεταβολών   

 
      
 
 

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΔΥΕΘΑ/ΓΕΕΘΑ: 14/2020 

1. Σας δηλώνω ότι έλαβα γνώση της υπ’ αριθ. 14/2020 
ΕΔΥΕΘΑ//ΓΕΕΘΑ και επιθυμώ να λάβω μέρος στο διαγωνισμό για την πλήρωση 
κενών θέσεων Ανθυπολοχαγών Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων. 

 

2. Στοιχεία Υποψηφίου 

Επώνυμο: ............................................................................................. 

 Όνομα:................................................................................................... 

            Ονοματεπώνυμο πατέρα:....................................................................... 

            Ονοματεπώνυμο μητέρας: ..................................................................... 

                  Ημερομηνία γέννησης :........................................................................... 

            Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:................................................................. 

            ΑΜΚΑ:..................................................................................................... 

            Τόπος Γέννησης:..................................................................................... 

            Δήμος ή Κοινότητα Εγγραφής  

            στο Δημοτολόγιο ή  στο Μητρώο Αρρένων.............................................  

                  της  Περιφερειακής ενότητας :.................................................................. 

            Βαθμός, Όπλο ή Σώμα, Α.Μ  

            και μονάδα που υπηρετώ ...................................................................... 

            (συμπληρώνεται μόνο από στρατιωτικούς) :........................................... 

                  Στοιχεία κατοικίας-επικοινωνίας:  

             Περιφερειακή Ενότητα: ....................................................................... 

             Δήμος:................................................................................................. 

 
      ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 
       ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ:  
Η φωτογραφία να 
σφραγισθεί με τη 
σφραγίδα της υπηρεσίας 
επικύρωσης του γνησίου 
της υπογραφής. 
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             Δημοτική Ενότητα-Κοινότητα:..............................................................  
             Διεύθυνση-Αριθμός :............................................................................ 
             Ταχυδρομικός Κώδικας:........................................................................ 
             Αστυνομικό Τμήμα:..............................................................................  
             Σταθερό Τηλέφωνο : ........................................................................... 
             Κινητό Τηλέφωνο :................................................................................ 

                  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: .................................................................. 
  
 3. Συνημμένα υποβάλλω: (2)  

                  (α)............................................................................................................  
                  (β) ........................................................................................................... 
                  (γ) ........................................................................................................... 
                  (δ)............................................................................................................ 
                  (ε)............................................................................................................ 
                  (στ)........................................................................................................... 
                   (ζ)............................................................................................................ 
                   (η)............................................................................................................ 
                   (θ)............................................................................................................ 
                   (ι).............................................................................................................                                  
                   (ια)........................................................................................................... 
 
Θεωρήθηκε                                                                    Ημερομηνία ............... 
Για το γνήσιο της υπογραφής (1)                                 Ο/Η ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 
                                                                                              (Υπογραφή) 
 

 
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

(1) Ο υποψήφιος υπογράφει την αίτηση, παρουσία του οργάνου θεώρησης του 
γνησίου της υπογραφής του από την πλησιέστερη Δημόσια Αρχή (π.χ ΚΕΠ, 
Αστυνομική, Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή). Για τους υποψήφιους 
στρατιωτικούς η θεώρηση γίνεται από τη μονάδα τους. 

(2) Ο/Η υποψήφιος/α αναγράφει εδώ όσα δικαιολογητικά επισυνάπτει στην 
παρούσα αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, αναγράφοντας τον ακριβή αριθμό 
φύλλων κάθε δικαιολογητικού καθώς και τον αριθμό φύλλων του συνόλου 
των δικαιολογητικών. 
 

  Σχης (ΣΔΓ) Δημήτριος Βλαχογιάννης 
 Ακριβές  Αντίγραφο  Διευθυντής 

  
  

Ανχης (ΣΔΓ) Ανθή  Αθανάτου  
Τμηματάρχης Τμ. Μεταβολών  
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                                                               ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ                
                                                               ΚΛΑΔΟΣ Β΄ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) 

                                                       Β6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 
                                                               ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ) 
                                                               ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»ΣΤΗΝ ΕΔΥΕΘΑ      Αθήνα, 16 Ιουν 20 

 Φ.415/1/202489/Σ.3682                   

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΠΚΕ) 

  1. Οι ΠΚΕ αποτελούν ένα ενιαίο σύστημα επιλογής που περιλαμβάνει 
υγειονομικές εξετάσεις, αθλητικές δοκιμασίες και ψυχομετρικές εξετάσεις.    

 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ   

2.  Οι υποψήφιοι παραπέμπονται στην Ανωτάτη του Στρατού Υγειονομική 
Επιτροπή (ΑΣΥΕ), για κρίση της σωματικής τους ικανότητας, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις περί κρίσεων της σωματικής ικανότητας που αφορούν στους 
Αξιωματικούς που κατατάσσονται απευθείας στα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων 
Δυνάμεων (π.δ. 11/2014, Α΄ 17). Οι παραπεμπόμενοι στην ΑΣΥΕ, υποχρεούνται 
στις ημερομηνίες που αναγράφονται στις σχετικές διαταγές, να παρουσιάζονται για 
υγειονομικές εξετάσεις στο 414 ΣΝΕΝ (Π. Πεντέλη, οδός Ταξιάρχου Βέλλιου αρ. 6, 
τηλ. 210-8106500) έχοντας μαζί τους μία έγχρωμη φωτογραφία ταυτότητας (3Χ4 
εκατοστά) και το Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης (Υπόδειγμα «1» του Παραρτήματος 
«Β»), συμπληρωμένο με τα στοιχεία τους και τις αντίστοιχες γνωματεύσεις του 
Πίνακα Α με ημερομηνία και σφραγίδα ιατρού σε κάθε εξέταση. Επίσης οφείλουν να 
προσκομίσουν εσώκλειστες σε φάκελο, στο εξωτερικό μέρος του οποίου 
αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, τις παρακάτω εργαστηριακές 
εξετάσεις συνοδευόμενες από γνωμάτευση ιατρού (ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ) ή ιδιώτη ιατρού: 

           α. Γενική αίματος, ουρία, σάκχαρο, κρεατινίνη, τρανσαμινάσες, 
αιμοσφαιρίνη και γενική ούρων. 

       β.  Ακτινογραφία θώρακα FACE. 
       γ. Ηλεκτροκαρδιογράφημα με γνωμάτευση ιατρού στην οποία να 

αναφέρεται ότι δύναται να συμμετάσχουν στις ιατρικές εξετάσεις.   
       δ.  Οφθαλμολογική εξέταση με καταγραφή της οπτικής οξύτητας και του 

βαθμού διαθλαστικής ανωμαλίας εκάστου οφθαλμού, την ύπαρξη ή μη 
δυσχρωματοψίας και την ύπαρξη νοσήματος ή πάθησης.  

        ε.  Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση και ακοόγραμμα. 
        στ. Γυναικολογική εξέταση (μόνο για υποψήφιες).  
 
 3. Οι ως άνω εξετάσεις επισυνάπτονται στο Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης 

και μπορούν να διενεργούνται σε νοσηλευτικά ιδρύματα ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή σε ιδιώτες 
γιατρούς της χώρας με την προϋπόθεση να έχουν πραγματοποιηθεί από την 
ημερομηνία δημοσιεύσεως της παρούσας εγκυκλίου και αργότερα και να έχουν 
ευκρινή ημερομηνία και σφραγίδα ιατρού. Λοιπές, επιπλέον και επαναληπτικές 
εξετάσεις καθώς και οι μετρήσεις των σωματομετρικών στοιχείων 
πραγματοποιούνται στο 414 ΣΝΕΝ.  
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4. Μετά την ολοκλήρωση των υγειονομικών εξετάσεων οι υποψήφιοι 

παρουσιάζονται στην ΑΣΥΕ (401 ΓΣΝΑ, Κατεχάκη και Μεσογείων, τηλ. 210-
7704770) για κρίση της σωματικής τους ικανότητας. Διευκρινίζεται ότι ο χρόνος 
διάρκειας των υγειονομικών εξετάσεων είναι αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη 
της ΑΣΥΕ.    

 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

5. Οι υποψήφιοι που κρίνονται κατάλληλοι από την ΑΣΥΕ (βάσει εκδιδόμενου 
πρακτικού) στη συνέχεια υποβάλλονται στις προβλεπόμενες αθλητικές δοκιμασίες.  

6. Κατάλληλοι θεωρούνται όσοι έφεραν επίδοση, όπως παρακάτω 
καθορίζεται: 

        α. Δρόμος εκατό (100) μέτρων. Κατάλληλοι είναι οι υποψήφιοι που 
έφεραν χρόνο κατώτερο ή ίσο των δεκαοκτώ δευτερολέπτων (18’’). 

        β. Δρόμος χιλίων (1.000) μέτρων. Κατάλληλοι είναι οι υποψήφιοι που 
έφεραν χρόνο κατώτερο ή ίσο των τεσσάρων λεπτών και πενήντα δευτερολέπτων 
(4’ 50’’).    

        γ. Άλμα σε ύψος με φόρα. Κατάλληλοι είναι οι υποψήφιοι που πέτυχαν 
άλμα τουλάχιστον ενός (1) μέτρου.      

        δ. Άλμα σε μήκος με φόρα. Κατάλληλοι είναι οι υποψήφιοι που πέτυχαν 
άλμα τουλάχιστον τριών μέτρων και πενήντα εκατοστών (3,50 μ). 

        ε. Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ). Κατάλληλοι είναι οι υποψήφιοι που έριξαν, 
κατά μέσο όρο, με το δεξί και το αριστερό χέρι, τουλάχιστον τέσσερα μέτρα (4,00 μ). 

7.   Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα για τους δρόμους μιας προσπάθειας και 
για τα άλματα και τις ρίψεις τριών (3) προσπαθειών. 

8.    Στη ρίψη σφαίρας, ως τελική επίδοση υποψηφίων ορίζεται ο μέσος όρος 
του αθροίσματος της καλύτερης επιμέρους επίδοσης με το αριστερό και με το δεξί 
χέρι, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για όλους τους υποψήφιους. 

9.  Η αθλητική περιβολή των υποψήφιων αποτελεί αποκλειστική δική τους 
επιλογή και ευθύνη.  

10.   Υποψήφιος/α που δεν επιτυγχάνει το προβλεπόμενο όριο σε κάποια 
από τις αθλητικές δοκιμασίες δεν συνεχίζει να εξετάζεται στις υπόλοιπες.    

11. Σε περιπτώσεις προϋπάρχοντος τραυματισμού υποψηφίου/ας, 
πρόβλημα υγείας ή γυναικολογικής φύσης, υποχρεωτικά να προσκομίζεται 
βεβαίωση από ιδιώτη ιατρό ή Νοσοκομείο (ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ), στην οποία να 
βεβαιώνεται το πρόβλημα καθώς και να αναγράφεται η ημερομηνία αποκατάστασής 
του, προκειμένου η εξέταση του/της υποψήφιου/ας να αναπρογραμματίζεται. Η 
ανωτέρω ημερομηνία να μην υπερβαίνει το πέρας της περιόδου των ΠΚΕ.  
Επιπλέον, στην περίπτωση μη προσκόμισης ιατρικής γνωμάτευσης, ο υποψήφιος/α 
πρέπει να γνωστοποιεί στον ιατρό που παρίσταται στις δοκιμασίες, το πρόβλημα 
υγείας που αντιμετωπίζει και να εξετάζεται απ’ αυτόν πριν την έναρξη οποιασδήποτε 
αθλητικής δοκιμασίας.  Τέλος σε περίπτωση τραυματισμού του/της υποψήφιου/ας 
κατά την ημέρα διεξαγωγής των αθλητικών δοκιμασιών, προγραμματίζεται για 
επανεξέταση, εφόσον εξεταστεί από τον παρόντα στο σημείο ιατρό. Η επανεξέταση  
προγραμματίζεται εντός του χρόνου διεξαγωγής των ΠΚΕ και γίνεται στο σύνολο 
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των αγωνισμάτων.  

ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  

   12. Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε ψυχοτεχνικές δοκιμασίες για τη 
διαπίστωση της καταλληλόλητάς τους για σταδιοδρομία στις Ένοπλες Δυνάμεις, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την εισαγωγή και κατάταξη σπουδαστών – 
σπουδαστριών στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις 
Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ). Οι δοκιμασίες αυτές 
συνίστανται σε γραπτές (τεστ προσωπικότητας) και προφορικές  για τις οποίες  
τηρούνται πρακτικά  και περιλαμβάνουν: 

          α. Διερεύνηση χαρακτηριστικών προσωπικότητας,   

          β. Διερεύνηση γνωστικών ικανοτήτων και  

          γ. Δομημένη ατομική συνέντευξη επαγγελματικής καταλληλόλητας. 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

13.  Οι υποψήφιοι φέρουν μαζί τους υποχρεωτικά προκειμένου να 
συμμετέχουν στις προκαταρκτικές εξετάσεις την αστυνομική ή στρατιωτική τους 
ταυτότητα.  

14.  Οι υποψήφιοι που δεν παρουσιάζονται ή διακόπτουν ή αποτυγχάνουν 
σε οποιοδήποτε στάδιο των προκαταρκτικών εξετάσεων θεωρούνται ως κριθέντες 
ακατάλληλοι.  

15.  Οι αποφάσεις των Επιτροπών Προκαταρκτικών Εξετάσεων είναι 
ανέκκλητες και δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις των υποψηφίων.    

16.  Όσοι επιτύχουν στο διαγωνισμό και καταταγούν στο Κοινό Σώμα των 
Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων, υποβάλουν με την κατάταξή τους υπεύθυνη 
δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνουν ότι αποδέχονται να 
υποβληθούν σε έλεγχο για χρήση ναρκωτικών ουσιών. Τα αποτελέσματα των 
εξετάσεων είναι επώνυμα και διασφαλίζονται απόλυτα τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα.    

  Σχης (ΣΔΓ) Δημήτριος Βλαχογιάννης 
 Ακριβές  Αντίγραφο  Διευθυντής 

  
  

Ανχης (ΣΔΓ) Ανθή  Αθανάτου  
Τμηματάρχης Τμ. Μεταβολών   
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                                   ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

                ΚΛΑΔΟΣ Β΄ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) 

                                                        Β6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 

                                                                  ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ) 

                                                               ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ  

ΠΡΟΣΘΗΚΗ«1» στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»  Αθήνα, 16 Ιουν 20 

ΤΗΣ ΕΔΥΕΘΑ Φ.415/1/202489/Σ.3682                   

        

                           (Υπόδειγμα «1») 
                                                 
                   
 

                   

         ΔΕΛΤΙΟ  
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΣΤΟ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΘΛΓΩΝ (ΣΔΓ) 
(Εκτυπώνεται και στις δύο όψεις του ίδιου φύλλου και προσκομίζεται 

από τον υποψήφιο στο 414 ΣΝΕΝ, με συμπληρωμένα τα στοιχεία του υποψηφίου και τον πίνακα Α) 
 

Επώνυμο: 
 
Όνομα: 
 
Όνομα Πατέρα: 
 
Ημερομηνία Γέννησης:  
 
Αριθ. Δελτίου Ταυτότητας:  
 
ΑΜΚΑ:   
 

Συμπληρώνεται από την ΑΣΥΕ: 
 
Αριθ. Γνωμ. Ανωτ. Υγειον. Επιτροπής:                                              Ύψος:  
 
Ημερ. Εξέτασης:                                                                                  Βάρος: 
                                                                                                             
                                                                                                             ΔΜΣ:  
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
Κρίνεται ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ/ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ  (ΔΙΑΓΡΑΨΤΕ ΑΝΑΛΟΓΑ)........................................... 

 
         -Ο-                                                              -Ο-                                                   -ΤΑ- 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                          ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            ΜΕΛΗ 

                                                             Α. 
                                                             Β. 

 
 
 
 
 
 
 

      ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 
      ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

 
Επικολλάται από τον 
υποψήφιο. 
ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ 
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ-ΘΕΩΡΗΣΗ 
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Πίνακας Α. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΥΕΘΑ 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΞΕΤΑΣΗ 

 
ΤΜΗΜΑ 

 
ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ & 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

 
ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ 

 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
& 
ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
ΙΑΤΡΟΥ 

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 
 
 
 
 
 

Ακτινογραφία θώρακα 
FACE 
 

   

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 
 
 
 
 
 

Γενική Εξέταση αίματος, 
αιμοσφαιρίνη, ουρία, 
σάκχαρο, κρεατινίνη, 
τρανσαμινάσες, γενική 
ούρων 

   

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 
 
 
 
 
 

Ηλεκτροκαρδιογράφημα 
και γνωμάτευση  
 

 Δύναται να συμμετάσχει σε 
αθλητικές δοκιμασίες  

 

ΩΡΛ 
 
 
 
 

Ωτορινολαρυγγολογική 
εξέταση και 
ακοόγραμμα 
 

   

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ  Οφθαλμολογική 
εξέταση με καταγραφή 
της οπτικής οξύτητας, 
βαθμού διαθλαστικής 
ανωμαλίας εκάστου 
οφθαλμού, ύπαρξη ή μη 
Δυσχρωματοψίας (με 
ISIHARA), ύπαρξη 
νοσήματος ή πάθησης 
 

 ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ 
ΔΟ....../10......./10......SPH....CYL 
AO..…./10.…/10… SPH…..CYL 
ΑΝΤ.ΧΡΩΜ......ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΣ.... 
ΑΛΛΟ ΝΟΣΗΜΑ..................... 

 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ 
 
 

Γυναικολογική εξέταση    

Πίνακας Β. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
(Διενεργούνται από τους Ιατρούς του αρμόδιου Στρατιωτικού Νοσοκομείου) 

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ  
 
 

 
 

   

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 
 
 

    

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 
 
 

    

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 
 
 

    

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 
 
 
 

    

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 
 
 
 
 

  ΥΨΟΣ: 
ΒΑΡΟΣ: 
ΔΜΣ: 
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ. ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ/Α ΚΑΤΑ ΤΗΝ 1η ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΠΚΕ ΣΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΠΟΥ ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙ.  

  Σχης (ΣΔΓ) Δημήτριος Βλαχογιάννης 
 Ακριβές  Αντίγραφο  Διευθυντής 

  
Ανχης (ΣΔΓ) Ανθή  Αθανάτου  
Τμηματάρχης Τμ. Μεταβολών   

ΑΔΑ: Ψ4ΘΕ6-ΡΑΠ



-19- 
 

 

ΑΔΑ: Ψ4ΘΕ6-ΡΑΠ


		2020-06-25T11:18:21+0300
	Athens




