
 
 
 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
 
ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ    ΕΠΕΙΓΟΝ 
 
ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πινάκων "Δ",    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
  "Ζ", ‘’Η’’ και "Θ" ΓΕΕΘΑ    ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
              Β΄ ΚΛΑΔΟΣ/ΔΙΔΥΠ & ΟΡΓ./ΤΜ. ΔΙΟΙΚ-ΔΘ 
ΚΟΙΝ : - ΓΕΕΘΑ/Β΄ ΚΛ./ΔΙΔΥΠ & ΟΡΓ./  Τηλ.  : 2106575119 
    ΤΜ. ΔΙΟΙΚ – ΔΘ (200)    Φ. 415.1/25/68242 
  - ΓΕΕΘΑ/ΔΔΓ (200)    Σ. 1243 
  - ΓΕΣ/1ο ΕΓ, ΓΕΝ/Β3 και    Αρ. Εγκυκλίου:  04 
    ΓΕΑ/Β4 (από 10)    Αθήνα, 08  Φεβ.2008 
  - Στρατιωτικά Δικαστήρια (από 100) 
  - Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (από 10) 
 
 
ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Πλήρωση Κενών Θέσεων 
  Ανθυπασπιστών Δικαστικών Γραμματέων 
 
  Έχοντας υπόψη: 
 
 α. Το Ν.Δ. 657/70 "Περί του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων", 
(ΦΕΚ Α' 182). 
 
 β. Το Β.Δ. 794/70 "Περί τρόπου διενεργείας διαγωνισμού προς πλήρωση 
κενών θέσεων Ανθυπασπιστών Δικαστικών Γραμματέων Δικαστικού Σώματος Ενόπλων 
Δυνάμεων", (ΦΕΚ Α' 266). 
 
 γ. Το Ν. 2190/94 "Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού 
και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης", (ΦΕΚ Α' 28), άρθρο 14 παρ.2ε΄. 
 
 δ.  Τις διατάξεις του Ν. 2916/2001 «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης 
και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής», (ΦΕΚ Α΄ 114), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
 
 ε.  Τις διατάξεις του Ν. 3549/2007 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου 
δομής και λειτουργίας των ΑΕΙ», (ΦΕΚ Α΄ 69). 
 
              στ. Την με αριθμό 249139/20-9-2007 Κοινή Απόφαση Πρωθυπουργού και 
Υπουργού Εθνικής Άμυνας "Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στους 
Υφυπουργούς Εθνικής Άμυνας’’, (ΦΕΚ  B’. 1929/24-9-2007). 
 
 ζ. Τη με αριθμό 321/30-6-04 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του 
Κράτους (Τμήμα Δ΄), η οποία έγινε αποδεκτή με τη Φ. 454.3/168806/Σ. 5807/11-8-2004 
απόφαση ΥΠΕΘΑ/ΓΕΕΘΑ/Β΄ΚΛ/ΔΙΔΥΠ & ΟΡΓ./ΤΜ. Δ-ΔΘ. 
 
 η. Τη με αριθμό 434/13-11-07 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του 
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Κράτους (Τμήμα Γ΄), η οποία έγινε αποδεκτή με τη Φ. 454.3/94386/Σ. 10831/27-11-
2007 απόφαση ΥΠΕΘΑ/ΓΕΕΘΑ/Β΄ΚΛ/ΔΙΔΥΠ & ΟΡΓ./ΤΜ. Δ-ΔΘ. 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 
 1. Διαγωνισμό για την πλήρωση είκοσι πέντε (25) κενών θέσεων 
Ανθυπασπιστών Δικαστικών Γραμματέων. 
 
 2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αθήνα, από 12-5-2008 και σε χώρους που 
καθορίζονται στις παραγράφους 15 και 18 της παρούσης και συνίσταται σε γραπτή και 
προφορική δοκιμασία στα μαθήματα που καθορίζονται στην παράγραφο 14 της 
παρούσης. 
 
 3. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος: 
 
 α. Πτυχιούχοι ή φοιτητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
(Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα) της ημεδαπής ή ισοτίμων και αντιστοίχων 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ. Οι φοιτητές πρέπει να 
έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το ήμισυ τουλάχιστον του συνολικού κύκλου σπουδών για 
τη λήψη πτυχίου, σύμφωνα με τον κανονισμό κάθε σχολής. 
  
 β.  Εν ενεργεία στρατιωτικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, βαθμών Επιλοχία και 
Αρχιλοχία και αντιστοίχων του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας, που 
έχουν απολυτήριο Λυκείου ή πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγουμένης 
παραγράφου (3α), ανεξαρτήτως βαθμού. 
 
 Ως εν ενεργεία στρατιωτικοί νοούνται οι Μόνιμοι Υπαξιωματικοί, οι Εθελοντές 
Πενταετούς Υποχρεώσεως (ΕΠΥ), οι Εθελοντές Μακράς θητείας (ΕΜΘ) και οι 
Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ) όλων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.  
 
 γ. Δικαστικοί υπάλληλοι του Τομέα Πολιτικών – Ποινικών – Διοικητικών 
Δικαστηρίων και Εισαγγελιών κλάδου Γραμματέων κατηγορίας ΔΕ, που έχουν δύο 
χρόνια τουλάχιστον υπηρεσία στα Δικαστήρια ή στις Εισαγγελίες. 
 
 δ. Μόνιμοι Υπάλληλοι της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, που έχουν απολυτήριο 
Λυκείου και δύο χρόνια τουλάχιστον υπηρεσία στις Στρατιωτικές Δικαστικές Υπηρεσίες. 
 
 4. Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό για όλους τους 
υποψηφίους, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν κατά την ημέρα εκπνοής της προθεσμίας 
υποβολής δικαιολογητικών, εκτός από το ανώτατο όριο ηλικίας, είναι: 
   
 α. Κατά το χρόνο διενεργείας του διαγωνισμού να μην έχουν συμπληρώσει το 
30ό έτος της ηλικίας τους. Ως χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού θεωρείται η 
ημερομηνία διεξαγωγής της γραπτής δοκιμασίας (12-5-2008). Κατ’ εξαίρεση, 
αποκλειστικά και μόνο οι υποψήφιοι του διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 23/07 ΕΔΥΕΘΑ και στη συνέχεια ακυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 41/07 ΕΔΥΕΘΑ,  
έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, στον οποίο αναφέρεται η εγκύκλιος αυτή, 
έστω κι αν έχουν συμπληρώσει το 30ό έτος της ηλικίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι 
είχαν την κατάλληλη ηλικία με βάση τις διατάξεις της ΕΔΥΕΘΑ 23/07 (ήτοι οι 
γεννηθέντες από 10-12-1977 έως 12-5-1978). Σημειώνεται, ότι και οι παραπάνω κατ’ 
εξαίρεση αναφερόμενοι έχουν υποχρέωση υποβολής εκ νέου όλων των 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από την εγκύκλιο αυτή, προκειμένου να 
διευκολυνθεί το έργο της Επιτροπής ελέγχου των δικαιολογητικών. 
 
 β. Οι ιδιώτες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις  ή να 
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έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές. 
 
 γ. Οι Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) πρέπει να έχουν συμπληρώσει 
τέσσερα (4) έτη πραγματική υπηρεσία ή να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 
υποχρεώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 6 Ν. 2936/2001 «Επαγγελματίες Οπλίτες 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 166), σε συνδυασμό με το Ν. 3421/2005 «Στρατολογία 
των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 302). 
 
 δ. Να μην έχουν καταδικασθεί για κακούργημα ή για κάποιο από τα 
πλημμελήματα κλοπής, υπεξαιρέσεως, απάτης, εκβιάσεως, πλαστογραφίας, 
δωροδοκίας, απιστίας περί την υπηρεσία, παραβάσεως καθήκοντος, συκοφαντικής 
δυσφημήσεως, ψευδορκίας και παραβάσεως των διατάξεων περί προστασίας της 
Χώρας, του Πολιτεύματος και της ελευθερίας των Πολιτών. 
  
 ε. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για κάποιο από τα ως άνω 
αναφερόμενα εγκλήματα. 
 
 στ. Οι στρατιωτικοί να μην έχουν τιμωρηθεί για βαριά πειθαρχικά 
παραπτώματα, κατά την κρίση της από το άρθρο 4 του Β.Δ. 794/70 προβλεπομένης 
Επιτροπής ελέγχου των δικαιολογητικών των υποψηφίων. 
 
 5. Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να λάβουν μέρος στο 
διαγωνισμό, πρέπει να υποβάλουν αίτηση, όπως το συνημμένο υπόδειγμα, ανάλογα  
αν ο υποψήφιος είναι στρατιωτικός ή όχι, στην οποία θα πρέπει να έχουν επισυναφθεί, 
με ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω κατά περίπτωση δικαιολογητικά: 
 
 α. Για όλους τους υποψήφιους: 
 
    (1)  Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας. 
 
    (2)  Επικυρωμένη φωτοτυπία των δύο (2) όψεων της αστυνομικής ή 
στρατιωτικής ταυτότητας ή, ελλείψει αυτών, επικυρωμένη φωτοτυπία των σελίδων του 
διαβατηρίου με τα στοιχεία του κατόχου. 
 
    (3)  Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας, όπου να φαίνεται ότι είναι 
γραμμένοι στα μητρώα αρρένων προκειμένου για άνδρες ή στα γενικά μητρώα δημοτών 
προκειμένου για γυναίκες, όπως και η ηλικία τους, καθώς και ότι έχουν την Ελληνική 
Ιθαγένεια. Ειδικά, αυτοί που γεννήθηκαν το έτος 1978 οφείλουν να υποβάλουν 
αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως, προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής 
ημερομηνία γεννήσεώς τους. Υποχρέωση υποβολής αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης 
γέννησης έχουν και όσοι συμμετείχαν στο διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την 
υπ΄αριθμ. 23/2007 ΕΔΥΕΘΑ, με τις προϋποθέσεις αυτής της εγκυκλίου όσον αφορά την 
ηλικία τους. 
 
 (4) Πιστοποιητικό του αρμοδίου Στρατολογικού Γραφείου, για τους 
άνδρες υποψηφίους, όπου να φαίνεται ότι εξεπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους 
υποχρεώσεις. Δεν υποχρεούνται στην υποβολή του πιστοποιητικού αυτού, οι εν 
ενεργεία στρατιωτικοί. Ειδικά, για τους Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.), οι οποίοι προ 
της κατατάξεώς τους στις Ένοπλες Δυνάμεις δεν είχαν εκπληρώσει τις στρατιωτικές 
τους υποχρεώσεις, απαιτείται βεβαίωση της Δνσεως Όπλου ή Σώματος, από την οποία 
να προκύπτει ότι έχουν συμπληρώσει τέσσερα (4) έτη πραγματικής στρατιωτικής 
υπηρεσίας. 
 
 (5) Επικυρωμένο αντίγραφο Τίτλου Σπουδών ή εφόσον πρόκειται για 
φοιτητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, πιστοποιητικό σπουδών από το οποίο 
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να προκύπτει ότι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το ήμισυ τουλάχιστον του συνολικού 
κύκλου σπουδών για τη λήψη πτυχίου (Δεν αρκεί η κατάθεση αναλυτικής βαθμολογίας). 
 
 (6) Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, επικυρωμένο 
αντίγραφο του τίτλου σπουδών, επίσημη μετάφρασή του, καθώς και πράξη 
αναγνώρισης ισοτιμίας του από το ΔΟΑΤΑΠ. 
 
 β. Επιπλέον, στις παρακάτω κατηγορίες υποψηφίων, εκτός από τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, πρέπει να επισυναφθούν: 
 
 (1) Για τους εν ενεργεία στρατιωτικούς  Πλήρες Αντίγραφο Φύλλου Μη-
τρώου. Οι μονάδες που υπηρετούν οι υποψήφιοι στρατιωτικοί θα πρέπει να 
επισυνάψουν στα δικαιολογητικά, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων, πλήρες 
αντίγραφο φύλλου μητρώου αυτών, στο οποίο να αναγράφονται τα αιτιολογικά των 
τυχόν επιβληθεισών πειθαρχικών ή καταστατικών ποινών και σε περίπτωση που έχει 
ασκηθεί ποινική δίωξη ή επήλθε καταδίκη για ποινικό αδίκημα, το απαλλακτικό 
βούλευμα ή η εκδοθείσα απόφαση του Δικαστηρίου με βεβαίωση περί του αμετακλήτου 
αυτής, αντίστοιχα. 
 
 (2) Για τους υπαλλήλους της Στρατιωτικής Υπηρεσίας και τους 
Δικαστικούς Υπαλλήλους Τομέα Πολιτικών – Ποινικών – Διοικητικών Δικαστηρίων και 
Εισαγγελιών κλάδου των Γραμματέων κατηγορίας ΔΕ, πιστοποιητικό της Διευθύνσεως 
Προσωπικού του Υπουργείου αυτών, όπου να φαίνεται ο χρόνος της υπηρεσίας, ο 
βαθμός και οι τυχόν επιβληθείσες πειθαρχικές ή καταστατικές ποινές μετά των 
αιτιολογικών αυτών και σε περίπτωση που έχει ασκηθεί ποινική δίωξη ή επήλθε 
καταδίκη για ποινικό αδίκημα, το απαλλακτικό βούλευμα ή η εκδοθείσα απόφαση του 
Δικαστηρίου με βεβαίωση περί  του αμετακλήτου αυτής, αντίστοιχα. 
 
 6. Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, ανεξάρτητα από το φορέα που έχει την 
υποχρέωση υποβολής ή την ημερομηνία συντάξεως-υποβολής, πρέπει να έχουν 
περιέλθει με συστημένη επιστολή στο ΓΕΕΘΑ/Β΄ ΚΛ./ΔΙΔΥΠ & ΟΡΓ./ΤΜ. Δ-ΔΘ/Β1Β1 
Στρατόπεδο ΠΑΠΑΓΟΥ, Λεωφ. Μεσογείων 227-231 Τ.Κ. 15451 ΧΟΛΑΡΓΟΣ (ΣΤΓ 
1020) μέχρι 21-3-2008 ανυπερθέτως. Στην αντίθετη περίπτωση, ο υποψήφιος θα 
αποκλείεται από το διαγωνισμό. 
  
 7. Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και την έκδοση των τελικών 
αποτελεσμάτων, αυτοί που θα κληθούν για κατάταξη θα υποβάλουν: 
 
 α. Πιστοποιητικό του Γραμματέα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών  του τόπου 
γεννήσεως, όπου να φαίνεται ότι δεν καταδικάσθηκαν για κάποιο από τα εγκλήματα της 
παραγράφου 4δ. 
 
 β. Πιστοποιητικό του αρμοδίου Εισαγγελέα Πρωτοδικών (μονίμου κατοικίας), 
όπου να φαίνεται ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για κάποιο από τα 
εγκλήματα της παραγράφου 4δ. 
 
 γ. Πιστοποιητικό του αρμοδίου Εισαγγελέα Εφετών (μονίμου κατοικίας), όπου 
να φαίνεται ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για κάποιο από τα εγκλήματα 
της παραγράφου 4δ. 
 
 8. Η από το άρθρο 4 του Β.Δ. 794/70 προβλεπόμενη Επιτροπή, θα προβεί  στον 
έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων και θα συντάξει πίνακες των κεκτημένων 
τα νόμιμα προσόντα συμμετοχής στο διαγωνισμό, ως και των μη κεκτημένων αυτά, οι 
οποίοι θα τοιχοκολληθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου 
(Πέτρου Ράλλη, 1, Ρούφ) και θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ 
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(www.geetha.mil.gr).  
 
 9. Οι κρινόμενοι από την παραπάνω Επιτροπή ότι έχουν τα νόμιμα προσόντα 
συμμετοχής στο διαγωνισμό, πλην των εν ενεργεία Στρατιωτικών των Ενόπλων 
Δυνάμεων, με διαταγή του ΓΕΕΘΑ/Β΄ ΚΛ/ΔΙΔΥΠ & ΟΡΓ./ΤΜ. Δ-ΔΘ, η οποία θα εκδοθεί 
το πρώτο πενθήμερο του μηνός Απριλίου, θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα 
ανακοινώσεων του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου και θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα 
του ΓΕΕΘΑ (www.geetha.mil.gr), θα παραπεμφθούν:  
 
  α. Για ψυχοτεχνικές εξετάσεις, οι οποίες θα διενεργηθούν από Επιτροπή, η 
οποία θα συγκροτηθεί κατόπιν Διαταγής του ΓΕΕΘΑ/Β΄ ΚΛ/ΔΙΔΥΠ & ΟΡΓ./ΤΜ. Δ-ΔΘ 
 
  β. Για υγειονομικές εξετάσεις στο 414 ΣΝΕΝ (Π. Πεντέλη, οδός Ταξιάρχου 
Βέλλιου, αριθ. 6, τηλ. 210-8040678, 210-8041158, 210-8042437).  
 
 10. Οι γυναίκες υποψήφιες, που βρίσκονται σε κατάσταση κυήσεως ή λοχείας 
(που αποδεικνύεται με ιατρική γνωμάτευση), δύνανται να μετέχουν του  διαγωνισμού 
και στην περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν σε όλες τις 
ιατρικές εξετάσεις. Οι υποψήφιες θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων και 
αν κριθούν επιτυχούσες θα υποβληθούν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις μετά την 
παρέλευση εύλογου χρόνου από τον τοκετό (τριών μηνών ή μεγαλύτερο, κατά κρίση 
των ιατρών). Η τελική τους επιτυχία και παραμονή στο σώμα των ΔΓ θα τελεί υπό τη 
διαλυτική αίρεση της κρίσεως της σωματικής τους ικανότητας και τον τελικό 
χαρακτηρισμό τους ως «κατάλληλων» και «ικανών». 
 
 11.  Οι κρινόμενοι ως κατάλληλοι από την Επιτροπή Ψυχοτεχνικών Εξετάσεων και 
οι ολοκληρώνοντες τις υγειονομικές εξετάσεις στο 414 ΣΝΕΝ παρουσιάζονται στην 
Ανωτάτη του Στρατού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΣΥΕ) στο 401 ΓΣΝΑ  (Κατεχάκη και 
Μεσογείων, τηλ. 210-7704770), για εξέταση της σωματικής τους ικανότητας, σύμφωνα 
με το Ν.Δ. 1327/73 "Περί των Υγειονομικών Επιτροπών των Ενόπλων Δυνάμεων",  
(ΦΕΚ Α΄ 16) και το Π.Δ. 133/02 "Για την κρίση σωματικής ικανότητας των 
στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις καθώς και του 
στρατιωτικού προσωπικού γενικά" (ΦΕΚ Α΄ 109), όπως αυτό ισχύει σήμερα.   
 
    12.  Οι παραπεμπόμενοι για ψυχοτεχνικές και υγειονομικές εξετάσεις, 
υποχρεούνται να παρουσιαστούν στους χώρους που θα καθορισθούν με την Δγή του 
ΓΕΕΘΑ/Β΄ ΚΛ/ΔΙΔΥΠ & ΟΡΓ./ΤΜ. Δ-ΔΘ, έχοντας μαζί τους την αστυνομική τους 
ταυτότητα. Όσοι δεν παρουσιαστούν ή δεν παρουσιαστούν έγκαιρα για εξέταση, 
αποκλείονται από το διαγωνισμό. 
 
 13. Όσοι κριθούν ικανοί, ως και οι εν ενεργεία Στρατιωτικοί των Ενόπλων 
Δυνάμεων, που έχουν κριθεί ότι έχουν τα νόμιμα προσόντα συμμετοχής, θα κληθούν να 
συμμετάσχουν στο διαγωνισμό με διαταγή του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, η 
οποία θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου 
και θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ (www.geetha.mil.gr).  
 
 14. Ο διαγωνισμός συνίσταται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 6, 7 και 8 
του ΒΔ 794/70, σε γραπτή και προφορική δοκιμασία στα παρακάτω μαθήματα: 
 
 α. Γραπτή δοκιμασία: 
 
 (1) Έκθεση Ιδεών,  
 
 (2) Στοιχεία Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, 
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 (3) Στοιχεία Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα και 
 
 (4) Στενογραφία (προαιρετικά, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 2 
του άρθρου 5 του Ν.Δ. 657/70 και στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 του Β.Δ. 794/70). 
 
 β. Προφορική δοκιμασία: 
 
 (1) Στοιχεία Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και 
 
 (2) Στοιχεία Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα. 
 
 15. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (Βάρη 
Αττικής): 
 
 α. Την 12-5-2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:30', Στοιχεία Κώδικα Ποινικής 
Δικονομίας 
 
 β. Την 13-5-2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00',  Έκθεση Ιδεών  
 
 γ. Την 14-5-2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00', Στοιχεία Στρατιωτικού 
Ποινικού Κώδικα 
 
 δ. Την 15-5-2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00',  στη Στενογραφία. 
 
 16. Η εξεταστέα ύλη στα μαθήματα της γραπτής και της προφορικής δοκιμασίας 
καθορίζεται ως εξής: 
 
 α. Στοιχεία Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (άρθρα 1-3, 13, 109, 111-121, 138-
169, 177-178, 239-288 και 291), όπως ισχύουν σήμερα. 
 
 β. Στοιχεία Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα (άρθρα 167-228), όπως ισχύουν 
σήμερα. 
  
 17. Η βαθμολογική κλίμακα ορίζεται από μηδέν (0) έως είκοσι (20).  Ως βάση για 
κάθε μάθημα καθορίζεται ο βαθμός δέκα (10), πλην του προαιρετικού μαθήματος της 
Στενογραφίας, στο οποίο βάση καθορίζεται ο βαθμός οκτώ (8). Εκτός από το μάθημα 
της Στενογραφίας, στα υπόλοιπα μαθήματα της γραπτής δοκιμασίας, ο υποψήφιος 
θεωρείται αποτυχών και αποκλείεται από την προφορική δοκιμασία, αν μετά την έκδοση 
των αποτελεσμάτων της γραπτής δοκιμασίας έχει βαθμολογηθεί σε ένα τουλάχιστον 
από τα υπόλοιπα μαθήματα κάτω από δέκα (10). Επίσης, επέρχεται απόλυτη 
ακυρότητα του γραπτού υποψηφίου που συλλαμβάνεται να αντιγράφει ή να 
συνεργάζεται με συνυποψήφιό του, κατά τη διάρκεια της γραπτής δοκιμασίας του 
μαθήματος, αποκλειομένης της περαιτέρω συμμετοχής του στο διαγωνισμό. Κατά τα 
λοιπά εφαρμόζονται οι προβλέψεις του Β.Δ. 794/70. 
 
 18. Οι επιτυχόντες στη γραπτή δοκιμασία, βάσει του πίνακα που θα τοιχοκολληθεί 
στον πίνακα ανακοινώσεων του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου και θα ανακοινωθεί στην 
ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ, θα πρέπει να ευρίσκονται στο Αναθεωρητικό Δικαστήριο για να 
εξετασθούν στην προφορική δοκιμασία, σε ημερομηνία που θα καθορισθεί από τη 
συντονιστική επιτροπή. 
 
 19. Μετά την ολοκλήρωση της προφορικής δοκιμασίας, η συντονιστική επιτροπή, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του ΒΔ 794/70, συντάσσει τελικό πίνακα 
επιτυχόντων κατά σειρά επιτυχίας και πίνακα αποτυχόντων, οι οποίοι υποβάλλονται 
στο ΓΕΕΘΑ/Β΄ ΚΛ./ΔΙΔΥΠ & ΟΡΓ, το οποίο μεριμνά για την κύρωσή τους από τον 
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Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας. Αντίγραφο των κυρωθέντων πινάκων θα ανακοινωθεί 
στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ (www.geetha.mil.gr) και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα 
ανακοινώσεων του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου. 
 
 20. Οι καταταγέντες, με διαταγή που θα εκδοθεί από το ΓΕΕΘΑ, θα 
προγραμματισθούν  για εκπαίδευση (στρατιωτική και εφαρμογές της ειδικότητας). Ο 
τόπος και το Κέντρο Εκπαιδεύσεως θα καθορισθεί με νεότερη διαταγή. 
  
 21. Η ΕΔΥΕΘΑ αυτή να δημοσιευθεί, σε περίληψη, στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και με μέριμνα του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων του ΓΕΕΘΑ σε τρία (3) 
συνεχή φύλλα δύο (2) ημερησίων εφημερίδων που εκδίδονται στην Αθήνα και στη 
Θεσσαλονίκη, να ανακοινωθεί δε από το ραδιόφωνο και την Τηλεόραση και να 
δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ. 
 
 22. Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις παρακαλούνται για τη διανομή της προκήρυξης 
στους Δήμους και τις Κοινότητες αρμοδιότητάς τους, για την ευρύτατη ενημέρωση του 
κοινού. 
 
 23. Οι Κεντρικές Γραμματείες ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ, να μεριμνήσουν για την κοινοποίηση 
της παρούσας στις Μονάδες του Κλάδου τους. 
  
 24. Οι Σχηματισμοί, Μονάδες και λοιπές στρατιωτικές Υπηρεσίες, να αναπτύξουν 
στο στρατιωτικό προσωπικό το περιεχόμενο της προκήρυξης, να την αναρτήσουν στον 
πίνακα ανακοινώσεων και να παρέξουν κάθε δυνατή διευκόλυνση στους 
ενδιαφερομένους. Επίσης, οι Μονάδες στις οποίες υπηρετούν οι εκ των υποψηφίων εν 
ενεργεία Στρατιωτικοί και Υπάλληλοι της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, να χορηγήσουν σ' 
αυτούς (ατομικό) Φύλλο Πορείας ή Φύλλο Μεταβάσεως για να παρουσιασθούν  την 12-
5-2008 και ώρα 08:00' στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ), προκειμένου να 
συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, η δε δαπάνη θα βαρύνει τους οικείους κλάδους των 
Γενικών Επιτελείων. 
 
 25. Πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό παρέχονται από το ΓΕΕΘΑ/Β΄ 
ΚΛ./ΔΙΔΥΠ & ΟΡΓ/ ΤΜ Δ-ΔΘ (τηλ. 210-6575119), τη Διεύθυνση Δικαστικών 
Γραμματέων του ΓΕΕΘΑ (τηλ. 210-6571217), το Γραφείο Ενημερώσεως Κοινού ΥΕΘΑ 
(Σόλωνος 34, Αθήνα, τηλ. 210-3630360 και 210-3630076) και τη Γραμματεία του 
Αναθεωρητικού Δικαστηρίου.  Οι πίνακες που θα τοιχοκολληθούν στον πίνακα 
ανακοινώσεων του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, θα ανακοινωθούν και στην ιστοσελίδα 
του ΓΕΕΘΑ (www.geetha.mil.gr). 
 
 

              Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
                                        Ιωάννης Ι. Πλακιωτάκης 
Ακριβές αντίγραφο  
 

 
Λγός (ΔΓ) Ντουχανιάρη Σταυρούλα 
           Επιτελής ΤΜ.Δ-ΔΘ  
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ (Για Στρατιωτικούς) 
 
   ΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ 
 
ΠΡΟΣ : ΓΕΕΘΑ/Β΄ ΚΛ./ΔΙΔΥΠ & ΟΡΓ. (1).......………..(2)........……………. 
  ΤΜ. ΔΙΟΙΚ-ΔΘ (3)..................………………………. 
   (4).......………..(5)…………….......... 
   (6).................……………………….. 
   (7)..................………………………. 
 
     
ΘΕΜΑ : Αίτηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό Ανθστών Δικαστικών Γραμματέων 
 
 1. Αναφέρω ότι έλαβα γνώση της υπ’ αριθ. 04/08 Εγκυκλίου ΥΠΕΘΑ/ΓΕΕΘΑ και 
επιθυμώ να λάβω μέρος στο διαγωνισμό για την πλήρωση κενών θέσεων 
Ανθυπασπιστών Δικαστικών Γραμματέων. 
 
 2. Συνημμένα υποβάλλω:      (8) 
 
 α. ................................................…………………………………………………. 
 
 β. ................................................…………………………………………………. 
 
 γ. ................................................…………………………………………………. 
 
 δ. ................................................…………………………………………………. 
 
 ε. ................................................…………………………………………………. 
 
 3. Επιπλέον, δηλώνω ότι (10) ………………………………………………………. 

.…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….  

 
 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας: .......................…………………………………………. 
  Υπογραφή 
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 Για το γνήσιο της υπογραφής (9) 
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
(1)  Βαθμός (6)  Μονάδα που υπηρετεί και τηλέφωνο. 
(2)  Όπλο ή Σώμα (7)  Ημερομηνία Σύνταξης αιτήσεως. 
(3)  Ονοματεπώνυμο (8)  Σημειώνονται όλα τα υποβαλλόμενα  
(4)  Όνομα πατέρα  δικαιολογητικά. 
(5)  Αριθ. Μητρώου (9) Θεωρείται, υπογράφεται και σφραγίζεται   
   από τη Μονάδα του. 

(10) Συμπληρώνεται ιδιοχείρως μόνο από τους 
υποψηφίους που είχαν λάβει μέρος στο 
διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 
23/2007 ΕΔΥΕΘΑ και εμπίπτουν στην εξαίρεση 
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της παραγράφου 4α εδάφιο τρίτο της παρούσης 

  εγκυκλίου, ως εξής: «….. συμμετείχα στο διαγω-
νισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 
23/2007 ΕΔΥΕΘΑ και εμπίπτω στην εξαίρεση της 
παραγράφου 4α εδάφιο τρίτο της παρούσης 
εγκυκλίου».
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ (Για ιδιώτες) 
 

ΑΙΤΗΣΗ 
 
Επώνυμο.....................................  ΠΡΟΣ 

Όνομα..........................................   ΓΕΕΘΑ/ Β΄ ΚΛ./ΔΙΔΥΠ & ΟΡΓ./ΤΜ. ΔΙΟΙΚ –ΔΘ 

Όνομα πατέρα............................ 1. Σας γνωρίζω ότι έλαβα γνώση 

Όνομα μητέρας........................... της υπ' αριθ. 04/08  Εγκυκλίου 

Γραμμένος/η στο Δημοτολόγιο Δήμου ΥΠΕΘΑ/ΓΕΕΘΑ και επιθυμώ να 

ή Κοινότητας.................................... λάβω μέρος στο διαγωνισμό για την 

Επαρχίας........................................... πλήρωση κενών θέσεων Ανθυπασπι- 

Νομού................................................ στών Δικαστικών Γραμματέων. 

Έτος γεννήσεως................................ 

 2. Συνημμένα υποβάλλω:  (2) 

Δνση κατοικίας 
α.  Μόνιμη: α. .............................................................. 
 Πόλη ή Χωριό...............………… 
  β. .............................................................. 
 Οδός............…………..αριθ....... 
  γ............................................................... 
 Α.Τ……….. ..............…………… 
  δ. .............................................................. 
 Τηλέφ. ......................………….. 
β.  Προσωρινή: ε............................................................... 
 Πόλη ή Χωριό...............………... στ.............................................................. 
 Οδός...........………… αριθ. ....... 
  ζ............................................................... 
 Α.Τ………................……………. 
 
Τηλέφ. ......................…………….   3. Επιπλέον, δηλώνω ότι (3) ………………… 

             ………………………………………………..

          ……………………………………………….. 

             ………………………………………………. 

             ………………………………………………. 

             ……………………………………………….. 

               
  4. Τηλέφωνο επικοινωνίας ................……….. 
   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ        

    Ημερομηνία Σύνταξης…………………. 
 Για το γνήσιο της υπογραφής (1)     (Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
(1) Θεωρείται, υπογράφεται και σφραγίζεται από την πλησιέστερη Αστυνομική, 

Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή, ΚΕΠ, δικηγόρους κλπ (κατά τα προβλεπόμενα από 
τις αντίστοιχες διατάξεις). 

(2)  Σημειώνονται όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά. 
(3)   Συμπληρώνεται ιδιοχείρως μόνο από τους υποψηφίους που είχαν λάβει μέρος 

στο διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 23/2007 ΕΔΥΕΘΑ και 
εμπίπτουν στην εξαίρεση της παραγράφου 4α εδάφιο τρίτο της παρούσης 
εγκυκλίου, ως εξής: «….. συμμετείχα στο διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την 
υπ’ αριθμ. 23/2007 ΕΔΥΕΘΑ και εμπίπτω στην εξαίρεση της παραγράφου 4α 
εδάφιο τρίτο της παρούσης εγκυκλίου». 
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