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ΘΕΜΑ:  Προκήρυξη ∆ιαγωνισµού Κατάταξης Μονίµων Αξιωµατικών ∆ιερµηνέων 

του Στρατού Ξηράς 
 
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις: 
 
  α. Του ν.δ 2937/1954 «Περί Συγκροτήσεως Υπηρεσίας Στρατιωτικών 
Γραµµατέων» (Α΄ 168). 
 
  β. Του ν.2439/1996 «Ιεραρχία και εξέλιξη των µονίµων Αξιωµατικών 
των Ενόπλων ∆υνάµεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 219). 
 
  γ. Του ν.2913/2001 «Ρύθµιση Θεµάτων Μετοχικών Ταµείων 
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102). 
 
  δ. Του ν.3883/2010 «Υπηρεσιακή Εξέλιξη και Ιεραρχία των Στελεχών 
των Ενόπλων ∆υνάµεων» (Α΄167). 
 
  ε. Του π.δ. 300/2002 «Περί Κατάταξης Μονίµων Αξιωµατικών στη 
Γενική Ειδικότητα ∆ιερµηνέων του Σώµατος Στρατιωτικών Γραµµατέων Στρατού 
Ξηράς» (Α΄ 267). 
 

2. Το ν.δ. 1327/1973 «Περί των υγειονοµικών επιτροπών των Ενόπλων 
∆υνάµεων» (Α΄ 16). 

 
3. Το ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και 

άλλες διατάξεις» (Α΄ 45). 
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4. Το ν.3328/2005 «∆ιεπιστηµονικός Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων 
Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 80). 

 
5. Το ν.4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 

ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α' 114).  
 
6. Το ν.4624/2019 «Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα, µέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων» (Α΄137).  

 
7. Το π.δ. 11/2014 «Κρίση Σωµατικής Ικανότητας των Στρατευσίµων, 

αυτών που Κατατάσσονται στις Ένοπλες ∆υνάµεις καθώς και του Στρατιωτικού 
Προσωπικού Γενικά» (Α΄ 17). 

 
8. Την Υπ. Αριθ. 139491/16-11-2006 (ΦΕΚ Β΄ 1747) Κοινή Υπουργική 

Απόφαση (ΚΥΑ). 
 

9. Την υπ’ αριθµ. 102627/22-09-21 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Εθνικής Άµυνας «Ανάθεση Αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Εθνικής Άµυνας, Νικόλαο Χαρδαλιά» (Β΄ 4396). 
 

10. Το υπ’ αριθµ. 271/Σ.23η/18 ∆εκ 20 πρακτικό του ΑΣΣ. 
 

11.  Την υπ’ αριθµ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.Εγκρ./01/15288,15315/5 Ιαν 22 Κοινή 
Απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Οικονοµικών. 

 
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 

 
1. ∆ιαγωνισµό για την πλήρωση 2 θέσεων Μονίµων Αξιωµατικών στη 

Γενικη Ειδικότητα Στρατιωτικών ∆ιερµηνέων, Αγγλικής γλώσσας, του Σώµατος 
Στρατιωτικών Γραµµατέων του Στρατού Ξηράς, 1 θέσης Μονίµου Αξιωµατικού στη 
Γενική Ειδικότητα Στρατιωτικών ∆ιερµηνέων, Γαλλικής γλώσσας, του Σώµατος 
Στρατιωτικών Γραµµατέων του Στρατού Ξηράς, 1 θέσης Μονίµου Αξιωµατικού στη 
Γενική Ειδικότητα Στρατιωτικών ∆ιερµηνέων, Γερµανικής γλώσσας, του Σώµατος 
Στρατιωτικών Γραµµατέων του Στρατού Ξηράς και 1 θέσης Μονίµου Αξιωµατικού 
στη Γενική Ειδικότητα Στρατιωτικών ∆ιερµηνέων, Τουρκικής γλώσσας, του 
Σώµατος Στρατιωτικών Γραµµατέων του Στρατού Ξηράς που θα γίνει στην Αθήνα 
στους χώρους της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (Βάρη Αττικής) - όπως 
καθορίζεται παρακάτω. 
 

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

 
3. Ανώτατη εκπαίδευση, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του 

άρθρου 1 του ν.4485/2017, παρέχεται από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα 
(Α.Ε.Ι.) και αποτελείται από: 
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α.  Τον πανεπιστηµιακό τοµέα, ο οποίος περιλαµβάνει τα 
Πανεπιστήµια, τα Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, τα οποία 
αναφέρονται ως «Πανεπιστήµια». 

 
β.  Τον τεχνολογικό τοµέα, ο οποίος περιλαµβάνει τα Τεχνολογικά 

Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε), τα οποία αναφέρονται ως «Τ.Ε.Ι.». 

 
Π Ρ Ο Σ Ο Ν Τ Α   Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ω Ν  
 
 4. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όσοι άνδρες και γυναίκες 
πληρούν τους όρους που απαιτούνται για τους υποψηφίους των Ανώτατων 
Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΑΣΕΙ), µε τις παρακάτω προϋποθέσεις:   
 
  α. Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια. 
 
  β. Να µην έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας τους, την 31 
∆εκεµβρίου του έτους διεξαγωγής του διαγωνισµού.  
 
  γ. Να είναι κάτοχοι πτυχίου ενός τουλάχιστον από τα παρακάτω 
Πανεπιστήµια της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, αναγνωρισµένου σύµφωνα µε τις 
κείµενες διατάξεις, όπως παρακάτω: 
 
   (1) Για την πλήρωση 2 θέσεων Μονίµων Αξιωµατικών στη 
Γενική Ειδικότητα Στρατιωτικών ∆ιερµηνέων, Αγγλικής γλώσσας, του Σώµατος 
Στρατιωτικών Γραµµατέων του Στρατού Ξηράς. 
 
    (α) Τµήµατος Μετάφρασης και ∆ιερµηνείας, έχοντος ως 
γλώσσα εργασίας τουλάχιστον την Αγγλική γλώσσα, προσδιοριζόµενη µε 
σαφήνεια στον τίτλο σπουδών. 
 
    (β) Φιλοσοφικής Σχολής, Τµήµατος Αγγλικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας. 
 
    (γ) Λοιπών Τµηµάτων της Φιλοσοφικής Σχολής ή Κλάδων 
Νοµικών ή Πολιτικών Επιστηµών ή ∆ηµοσίων Σχέσεων, Πανεπιστηµίου χώρας 
του εξωτερικού όπου επίσηµη γλώσσα είναι η Αγγλική γλώσσα. 
 
   (2) Για την πλήρωση 1 θέσης Μονίµου Αξιωµατικού στη Γενική 
Ειδικότητα Στρατιωτικών ∆ιερµηνέων, Γαλλικής γλώσσας, του Σώµατος 
Στρατιωτικών Γραµµατέων του Στρατού Ξηράς. 
 
    (α) Τµήµατος Μετάφρασης και ∆ιερµηνείας, έχοντος ως 
γλώσσα εργασίας τουλάχιστον την Γαλλική γλώσσα, προσδιοριζόµενη µε 
σαφήνεια στον τίτλο σπουδών. 
 
    (β) Φιλοσοφικής Σχολής, Τµήµατος Γαλλικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας. 
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    (γ) Λοιπών Τµηµάτων της Φιλοσοφικής Σχολής ή Κλάδων 
Νοµικών ή Πολιτικών Επιστηµών ή ∆ηµοσίων Σχέσεων, Πανεπιστηµίου χώρας 
του εξωτερικού όπου επίσηµη γλώσσα είναι η Γαλλική γλώσσα. 
 
   (3) Για την πλήρωση 1 θέσης Μονίµου Αξιωµατικού στη Γενική 
Ειδικότητα Στρατιωτικών ∆ιερµηνέων, Γερµανικής γλώσσας, του Σώµατος 
Στρατιωτικών Γραµµατέων του Στρατού Ξηράς. 
 
    (α) Τµήµατος Μετάφρασης και ∆ιερµηνείας, έχοντος ως 
γλώσσα εργασίας τουλάχιστον την Γερµανική γλώσσα, προσδιοριζόµενη µε 
σαφήνεια στον τίτλο σπουδών. 
 
    (β) Φιλοσοφικής Σχολής, Τµήµατος Γερµανικής Γλώσσας 
και Φιλολογίας. 
 
    (γ) Λοιπών Τµηµάτων της Φιλοσοφικής Σχολής ή Κλάδων 
Νοµικών ή Πολιτικών Επιστηµών ή ∆ηµοσίων Σχέσεων, Πανεπιστηµίου χώρας 
του εξωτερικού όπου επίσηµη γλώσσα είναι η Γερµανική γλώσσα. 
 
   (4) Για την πλήρωση 1 θέσης Μονίµου Αξιωµατικού στη Γενική 
Ειδικότητα Στρατιωτικών ∆ιερµηνέων, Τουρκικής γλώσσας, του Σώµατος 
Στρατιωτικών Γραµµατέων του Στρατού Ξηράς. 
 
    (α) Τµήµατος Μετάφρασης και ∆ιερµηνείας, έχοντος ως 
γλώσσα εργασίας τουλάχιστον την Τουρκική γλώσσα, προσδιοριζόµενη µε 
σαφήνεια στον τίτλο σπουδών. 
 
    (β) Τµήµατος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισµού 
Παρευξείνιων Χωρών µε ειδίκευση στην Τουρκική Γλώσσα, του ∆ηµοκρίτειου 
Πανεπιστηµίου Θράκης 
 

(γ) Τµήµατος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων 
Ασιατικών Σπουδών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. 
 
    (δ) Λοιπών Τµηµάτων της Φιλοσοφικής Σχολής ή Κλάδων 
Νοµικών ή Πολιτικών Επιστηµών ή ∆ηµοσίων Σχέσεων, Πανεπιστηµίου χώρας 
του εξωτερικού όπου επίσηµη γλώσσα είναι η Τουρκική γλώσσα. 
 
  δ. Να έχουν υγεία και άρτια σωµατική διάπλαση, όπως ορίζει τo π.δ. 
11/2014 (Α΄ 17). 
 
  ε. Να υπηρετούν ή υπηρέτησαν ως έφεδροι Αξιωµατικοί ή ως µόνιµοι 
Υπαξιωµατικοί ή ως Οπλίτες ή ευρίσκονται νοµίµως εκτός  στρατεύµατος, δεν 
έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθµό, αποβληθεί ή απολυθεί από τις Ένοπλες 
∆υνάµεις ή τα Σώµατα Ασφαλείας για λόγους σωµατικής ανικανότητας, πειθαρχίας 
ή τάξης. 
 
  στ. Αποδεδειγµένη γνώση άλλης (δευτερεύουσας) ξένης γλώσσας, 
πέραν αυτής για την οποία προκηρύσσεται ο διαγωνισµός, µεταξύ των γλωσσών 
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αγγλικής, αραβικής, γαλλικής, γερµανικής, ιταλικής, τουρκικής και ρωσικής καθώς 
και γλωσσών χωρών της βαλκανικής χερσονήσου αποτελεί επιθυµητό προσόν. 
 
Κ Ω Λ Υ Μ Α Τ Α   Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ω Ν  

 
 5. Όλοι οι ενδιαφερόµενοι πρέπει: 
 

α. Να µην έχουν καταδικασθεί για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε 
ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, 
πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την 
υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήµηση, 
καθώς και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκληµα 
οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 

 
β. Να µην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεµφθεί µε τελεσίδικο 

βούλευµα για κακούργηµα ή για πληµµέληµα της περίπτωσης α΄, έστω και αν το 
αδίκηµα έχει παραγραφεί. 

 
γ. Σε περίπτωση καταδίκης, να µην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους 

δικαιώµατα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δεν δύνανται να 
προσληφθούν. 

 
δ. Να µην τελούν υπό στερητική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή 

µερική), υπό επικουρική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική) και υπό τις 
δύο αυτές καταστάσεις. 

 
 6. Τα παραπάνω απαιτούµενα προσόντα, µε την επιφύλαξη της 
παραγράφου 4β, πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο προκήρυξης των θέσεων 
Μονίµων Αξιωµατικών ∆ιερµηνέων του Στρατού Ξηράς και κατά το χρόνο 
κατάταξής τους. Τα κωλύµατα συµµετοχής της παραγράφου 5, πρέπει να µην 
υπάρχουν κατά το χρόνο κατάταξής τους. 
 
Α Π Α Ι Τ Ο Υ Μ Ε Ν Α    ∆ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α   
 
 7. Κάθε υποψήφιος που συγκεντρώνει όλα τα προβλεπόµενα τυπικά και 
ουσιαστικά προσόντα, όπως ορίζονται από τη σχετική νοµοθεσία, το π.δ. 
300/2002 (Α΄ 267) και την παρούσα εγκύκλιο, για κάλυψη θέσης Μονίµου 
Ανθυπολοχαγού της γενικής ειδικότητας ∆ιερµηνέων, Αγγλικής, Γαλλικής, 
Γερµανικής και Τουρκικής γλώσσας, του Σώµατος Στρατιωτικών Γραµµατέων του 
Στρατού Ξηράς, µπορεί να υποβάλει, µετά την έκδοση της εγκυκλίου προκήρυξης 
του διαγωνισµού, αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, µόνο για µία κύρια 
γλώσσα, όπως τα Υποδείγµατα του Παραρτήµατος «Β», στην οποία θα δηλώνει 
την κύρια γλώσσα (Αγγλική-Γαλλική-Γερµανική-Τουρκική) και την τυχόν 
δευτερεύουσα γλώσσα στην οποία επιθυµεί να εξεταστεί. 
 
 8. Κάθε υποψήφιος µπορεί να υποβάλλει µία µόνο αίτηση συµµετοχής 
στον διαγωνισµό. Mε την αίτηση συνυποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
 
  α. Πιστοποιητικό ∆ήµου, κοινότητας ή προξενικής αρχής, όπου είναι 
εγγεγραµµένος (υφίσταται η δυνατότητα άντλησης του ανωτέρω πιστοποιητικού 
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µέσω χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται από τη ∆ιαδικτυακή Πύλη του 
∆ηµοσίου «www.gov.gr»), στο οποίο: 
 
   (1) Επικολλάται φωτογραφία τύπου ταυτότητας, αρµόδια 
θεωρηµένη (ταυτοπροσωπία). 
 
   (2) Φαίνεται ότι έχει την ελληνική ιθαγένεια. 
 
   (3) Αναγράφεται αναλυτικά η ηµεροµηνία γέννησης, που 
προκύπτει από τη ληξιαρχική πράξη γέννησης και όχι από µεταγενέστερη 
διόρθωση. 
 
  β. 2 φωτογραφίες 3Χ4 εκ, στο πίσω µέρος των οποίων να 
αναγράφεται καθαρά το όνοµα του υποψηφίου.  
 
  γ. Από υποψήφιο νοµίµως εκτός στρατεύµατος, πλήρες 
πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης. Από υποψήφιο που υπηρετεί στις 
Ένοπλες ∆υνάµεις, πλήρες Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου (ΑΦΜ) από τη Μονάδα, 
θεωρηµένο από την οικεία Στρατολογική Υπηρεσία. Από γυναίκες υποψήφιες οι 
οποίες υπηρέτησαν οποτεδήποτε µε οποιαδήποτε ιδιότητα στις Ένοπλες 
∆υνάµεις, πλήρες πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης. 
 
  δ. Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών που έχει εκδοθεί στην 
ηµεδαπή. 
 

ε. Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, πρέπει να 
συνοδεύεται από: 

 
(1) Επίσηµη µετάφρασή του στα ελληνικά από ελληνική 

διπλωµατική αρχή στο εξωτερικό, από εξουσιοδοτηµένους δικηγόρους στην 
Ελλάδα και από πιστοποιηµένους από το Υπουργείο Εξωτερικών µεταφραστές. Οι 
υποψήφιοι µπορούν να αναζητούν και να επιλέγουν µεταφραστή στη διεύθυνση 
metafraseis.services.gov.gr ή µέσω της εφαρµογής «Πιστοποιηµένοι 
µεταφραστές» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr. 

 
(2) Επικύρωση του φωτοαντιγράφου του ξενόγλωσσου τίτλου 

σπουδών, µόνο από δικηγόρο. 
 

   (3) Πράξη ή πιστοποιητικό αναγνώρισης, περί «ισοτιµίας», 
«ισοτιµίας και αντιστοιχίας» καθώς και αντιστοιχία της βαθµολογικής κλίµακας 
αυτών µε τη βαθµολογική κλίµακα των ηµεδαπών τίτλων σπουδών από τον 
∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλου Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης 
(∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύµφωνα µε τον ν.3328/2005 (Α΄80).  

 
  στ. Οι υποψήφιοι της παραγράφου 7, επικυρωµένο τίτλο ή βεβαίωση 
σπουδών για τη δευτερεύουσα ξένη γλώσσα. 
 
  ζ. Υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλει ο υποψήφιος σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του ν.1599/1986. Το κείµενο της δήλωσης διατυπώνεται όπως 
παρακάτω: Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που 
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προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του 
ν.1599/1986 δηλώνω ότι, από όσα είµαι σε θέση να γνωρίζω: α) δεν έχω 
παραπεµφθεί σε ποινική δίκη για πληµµέληµα ή κακούργηµα µε απευθείας 
κλήση ή βούλευµα την τελευταία πενταετία, και β) δεν έχει ασκηθεί σε βάρος 
µου ποινική δίωξη για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη από την εισαγγελική 
αρχή του τόπου της κατοικίας µου ούτε από άλλη εισαγγελική αρχή της 
χώρας.  
 

9. Όλα τα δικαιολογητικά, πλην των τίτλων σπουδών, πρέπει να έχουν 
εκδοθεί το πολύ 3 µήνες, πριν από τη λήξη προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων. 
Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή δεν έχουν επικυρωθεί ή/και 
µεταφραστεί (όπου απαιτείται), δεν θα γίνονται δεκτά. 

 
Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Τ Η Σ Η   Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ   Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ   ∆ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι 
Κ Ω Ν 
 
 10. Το ΓΕΣ/Β1 εκδίδει διαταγή συγκρότησης Επιτροπής, η οποία προβαίνει 
στον έλεγχο των δικαιολογητικών που υπέβαλαν οι υποψήφιοι και αποφαίνεται για 
την πληρότητα αυτών, όπως στην Προσθήκη «1» του Παραρτήµατος «Β». 
 
Υ Π Ο Β Ο Λ Η  Α Ι Τ Η Σ Ε Ω Ν  Κ Α Ι   ∆ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Ω Ν 
 
 11. Οι αιτήσεις των υποψηφίων µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά πρέπει 
να αποσταλούν στη διεύθυνση: 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 
Β1(∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)/Γραµµατεία 
(Επιτροπή Ελέγχου ∆ικαιολογητικών ∆ιαγωνισµού Αξκών ∆ιερµηνέων) 
Λεωφόρος Μεσογείων 227-231, ΤΚ 15561, Χολαργός 
 
  α. Από τους ιδιώτες (νοµίµως εκτός στρατεύµατος), µε συστηµένη 
επιστολή. 
 
  β. Από τους υπηρετούντες στις Ένοπλες ∆υνάµεις και τα Σώµατα 
Ασφαλείας υπηρεσιακώς, µέσω των Μονάδων τους. 

 
  γ. Οι Μονάδες και Υπηρεσίες, αφού ελέγξουν την πληρότητα των 
δικαιολογητικών, εκδίδουν πλήρες Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου, το οποίο 
θεωρείται από την οικεία Στρατολογική Υπηρεσία και τα υποβάλουν άµεσα, ώστε 
αυτά να περιέλθουν εγκαίρως µέσα στην καθορισθείσα προθεσµία, στο 
ΓΕΣ/Β1/Γραµµατεία. 

 
  δ. Όλες οι αιτήσεις µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ανεξάρτητα 
από τον τρόπο υποβολής, πρέπει να έχουν υποβληθεί στο ΓΕΣ εντός 
αποκλειστικής προθεσµίας 3 µηνών από τη δηµοσίευση της παρούσας 
προκήρυξης. Για τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται µέσω ταχυδροµείου, ως 
ηµεροµηνία υποβολής, θα λογίζεται η ηµεροµηνία που αναγράφεται στην 
ταχυδροµική σφραγίδα. Σε αντίθετη περίπτωση, ο υποψήφιος αποκλείεται από τον 
διαγωνισµό.  
 

ΑΔΑ: ΩΑΦΨ6-0ΧΞ



1309325-8- 
 

./. 

ε. Ο αριθµός πρωτοκόλλου της αίτησης καθώς και η ηµεροµηνία 
κατάθεσης αυτής, θα αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που 
υποχρεωτικά πρέπει να δηλώσουν οι υποψήφιοι. Με βάση τον αριθµό 
πρωτοκόλλου ο κάθε υποψήφιος θα δύναται να παρακολουθεί, µε δική του 
ευθύνη, ευχερώς τις ανακοινώσεις τύπου και τους πίνακες που προβλέπεται να 
αναρτηθούν κατά τη διαδικασία του διαγωνισµού στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ 
(www.army.gr). 

 
12. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών, το ΓΕΣ/Β1 

συντάσσει και εκδίδει πίνακες υποψηφίων µε ελλιπή δικαιολογητικά που θα 
κοινοποιηθούν στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ (www.army.gr), και δύνανται να τα 
συµπληρώσουν µέσα σε αποκλειστική προθεσµία 10 ηµερών, η οποία αρχίζει από 
την εποµένη της ηµέρας ανακοίνωσης, αποστέλλοντάς τα στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση military.interpreter@army.gr . Επισηµαίνεται ότι, η µη συµπλήρωση 
από τους υποψηφίους των ελλιπών δικαιολογητικών, εντός της ορισθείσας 
ηµερολογιακής προθεσµίας, αποτελεί αιτία αποκλεισµού τους από τις περαιτέρω 
διαδικασίες επιλογής. Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι µπορούν να 
απευθύνονται στα τηλέφωνα 2106555842 - 2106555183. 

 
 13. Ο πίνακας των υποψηφίων (υπηρετούντων στις Ε∆), των οποίων τα 
δικαιολογητικά ευρέθησαν πλήρη, κυρώνεται από τον Αρχηγό του ΓΕΣ ή τον 
νόµιµο αναπληρωτή του και κοινοποιείται στους υποψήφιους µε διαταγή του 
ΓΕΣ/Β1 και σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Γενικού Επιτελείου Στρατού 
(www.army.gr). Με την ίδια διαταγή καλούνται οι υποψήφιοι, που βρέθηκαν να 
έχουν τα απαιτούµενα προσόντα, να προσέλθουν για τη διεξαγωγή των 
Προκαταρκτικών Εξετάσεων ενώπιον των αρµόδιων Επιτροπών, σε τόπο και 
χρόνο που θα καθορισθούν µε διαταγή του ΓΕΣ/Β1, για εξέταση της σωµατικής 
ικανότητας αυτών.  
 
 14. Το ΓΕΣ έχει δικαίωµα να κάνει επαλήθευση της γνησιότητας όλων των 
δικαιολογητικών ή πιστοποιητικών των υποψηφίων. Σε περίπτωση που αργότερα 
αποκαλυφθεί, ότι κατετάγησαν µε βάση ψευδή ή ανακριβή δικαιολογητικά, θα 
απολύονται και θα κινείται η διαδικασία για την ποινική τους δίωξη. Ειδικότερα, ο 
έλεγχος τυχόν καταδίκης, των επιτυχόντων, για κάποια από τις αξιόποινες πράξεις 
που αναφέρονται στην παρ. 5α, καθώς και η ακρίβεια του περιεχοµένου της 
υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 8ζ της παρούσας, θα πραγµατοποιείται 
αυτεπάγγελτα από το ΓΕΣ/Β4, µέσω του Εθνικού Ποινικού Μητρώου και το 
ΓΕΣ/∆ΓΜΥ , µέσω της αρµόδιας Εισαγγελίας Πρωτοδικών, αντίστοιχα. 
 
 15. Οι υποψήφιοι που αποκλείστηκαν από τον διαγωνισµό για οποιοδήποτε 
λόγο, µπορούν µε αίτησή τους, να παραλάβουν τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν 
εντός 3 µηνών από την κοινοποίηση των αποτελεσµάτων. Μετά την παρέλευση 
του τριµήνου, τα δικαιολογητικά θα καταστρέφονται. (∆εν επιστρέφονται η αίτηση 
και οι φωτογραφίες). 
 
Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ   Σ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Σ   Ι Κ Α Ν Ο Τ Η Τ Α Σ  
 
 16. Οι ανωτέρω υποψήφιοι, που θα γίνουν δεκτοί µετά τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών, θα υποβληθούν στη συνέχεια, σε Προκαταρκτικές Εξετάσεις, 
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(ψυχοµετρικές δοκιµασίες, υγειονοµικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιµασίες), όπως 
Παράρτηµα «Α». 
 
 17. Οι παραπάνω εξετάσεις θα πραγµατοποιηθούν στην Αθήνα στις 
εγκαταστάσεις του 414 Στρατιωτικού Νοσοκοµείου Ειδικών Νοσηµάτων (ΣΝΕΝ), 
του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκοµείου Αθηνών (ΓΣΝΑ) και της Στρατιωτικής 
Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ), ενώπιον αρµοδίων Επιτροπών, που θα συγκροτηθούν 
για τον σκοπό αυτό. 
 
 18. Οι Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ) είναι υποχρεωτικές για όλους τους 
υποψηφίους. Προκειµένου να συµµετάσχει ένας υποψήφιος στις ΠΚΕ θα πρέπει 
να γνωρίζει και εφαρµόσει τα ακόλουθα: 
 
  α. Ώρα παρουσίασης υποψηφίων είναι η 08:00 π.µ. κάθε ηµέρας. 
 
  β. Οι υποψήφιοι, προσερχόµενοι για τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις 
γίνονται δεκτοί έχοντας µαζί τους, υποχρεωτικά το δελτίο της αστυνοµικής ή 
στρατιωτικής τους ταυτότητας ή διαβατήριο, το δελτίο ταυτότητας υποψηφίου (που 
θα τους χορηγηθεί από την επιτροπή υποδοχής την πρώτη ηµέρα διεξαγωγής των 
προκαταρκτικών εξετάσεων) και ειδικότερα την εναρκτήριο ηµέρα των 
υγειονοµικών εξετάσεων, το ∆ελτίο Υγειονοµικής Εξέτασης (Υπόδειγµα 3 
του Παραρτήµατος «Β»). Επιπλέον οι υποψήφιοι στρατιωτικοί θα φέρουν µαζί 
τους και το Φύλλο Πορείας. 
 
  γ. Υποψήφιοι που δεν έχουν δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας δε 
θα γίνονται δεκτοί, εκτός εάν προσκοµίσουν βεβαίωση της Αστυνοµικής ή 
Στρατιωτικής Αρχής µε φωτογραφία σφραγισµένη. Στη βεβαίωση να 
αναγράφεται ότι έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά για τη έκδοση νέου δελτίου 
αστυνοµικής ταυτότητας. Η επίδειξη και των δύο δελτίων ταυτότητας (Υποψηφίου 
– Αστυνοµική ή Στρατιωτική) είναι υποχρεωτική κατά τις εξετάσεις και για την 
είσοδο στους χώρους που διεξάγονται αυτές. 
 

δ. Επιπλέον, κατά την πρώτη ηµέρα παρουσίασης στις επιτροπές, 
θα τηρούνται τα αντίστοιχα υγειονοµικά πρωτόκολλα που θα είναι σε ισχύ εκείνο 
το χρονικό διάστηµα, όσον αφορά τον COVID-19.  

 
Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ε Σ  ∆ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ  Τ Ω Ν   Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν  
 

19. Για τη διενέργεια του διαγωνισµού κατάταξης (γραπτές και προφορικές 
εξετάσεις) συγκροτούνται, µε απόφαση του αρµόδιου Υφυπουργού Εθνικής 
Άµυνας και του αρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, εάν απαιτηθεί, οι παρακάτω 
Επιτροπές:  

 
α. Επιτροπή Επίβλεψης, επιφορτισµένη µε τα καθήκοντα της 

Προσθήκης «2» του Παραρτήµατος «Β». 
 

β. Εξεταστικές Επιτροπές [1 για κάθε κύρια και δευτερεύουσα ξένη 
γλώσσα], επιφορτισµένη µε τα καθήκοντα της Προσθήκης «3» του Παραρτήµατος 
«Β». 
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γ. Επιτροπή Αποκάλυψης Γραπτών, επιφορτισµένη µε τα καθήκοντα 
της Προσθήκης «4» του Παραρτήµατος «Β». 
 
Ε Ν Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ 
 
 20. Τυχόν ένσταση από κάποιο από τα µέλη της Επιτροπής ή από κάποιον 
από τους διαγωνιζόµενους κατά του κύρους ή του τρόπου διενέργειας του 
διαγωνισµού, υποβάλλεται πριν την έναρξη ή µετά το πέρας της δοκιµασίας, 
εγγράφως προς τον Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής, ο οποίος υποχρεούται 
να προκαλέσει την απόφαση της Επιτροπής για την ένσταση. 
 
 21. Ένσταση κατά του κύρους του διαγωνισµού που υποβάλλεται µετά την 
κύρωση των πινάκων επιτυχόντων είναι απαράδεκτη. 
 
 22. Η Επιτροπή, αφού συνέλθει σε ιδιαίτερη συνεδρίαση αποφαίνεται 
αυθηµερόν για κάθε ένσταση που υποβάλλεται εναντίον του κύρους του 
διαγωνισµού είτε από ένα µέλος της είτε από έναν από τους υποψηφίους. 
 
 23. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαµβάνονται κατά πλειοψηφία και 
καταχωρίζονται σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο, τα µέλη και 
τον γραµµατέα και ανακοινώνεται ενυπογράφως στον ενιστάµενο από τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής παρουσία και των υπολοίπων µελών της Επιτροπής. 
 
 24. Επανάληψη ορισµένης διαδικασίας του διαγωνισµού, κατόπιν 
απόφασης της Επιτροπής, πραγµατοποιείται εντός 10 ηµερών.  
 
∆ Ι Ε Ξ Α Γ Ω Γ Η   Π Ρ Ο Κ Α Τ Α Ρ Κ Τ Ι Κ Ω Ν   Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 
 
 25. Οι Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ), (έλεγχος υγειονοµικής και 
ψυχοσωµατικής ικανότητας υποψηφίων) θα διεξαχθούν από Επιτροπές που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για την εξέταση της σωµατικής 
ικανότητας των υποψηφίων µαθητών στρατιωτικών σχολών. 

 
26. Η συγκρότηση των Επιτροπών και ο προγραµµατισµός διεξαγωγής των 

ΠΚΕ θα πραγµατοποιηθούν µε διαταγή του ΓΕΣ/Β1. 
 

 27. Οι Mονάδες των Ενόπλων ∆υνάµεων, στις οποίες υπηρετούν 
υποψήφιοι, να τους χορηγούν έγκαιρα µε βάση την παρούσα, ΦΠ για ΣΣΕ, µετά 
την έκδοση της σχετικής διαταγής από το ΓΕΣ/Β1, προκειµένου να παρουσιαστούν 
στις επιτροπές υγειονοµικών – ψυχοτεχνικών εξετάσεων και αθλητικών 
δοκιµασιών. Οι υποψήφιοι µε δική τους ευθύνη, θα ενηµερώνουν έγκαιρα τη 
Μονάδα τους, για τον ακριβή χρόνο και τόπο παρουσίασής τους στην κατά 
περίπτωση επιτροπή, προκειµένου να συµµετάσχουν στις αντίστοιχες επιλογικές 
διαδικασίες.  
 

28. Μετά το τέλος των εξετάσεων ή στην περίπτωση αποκλεισµού 
υποψηφίου Οπλίτη, η ΣΣΕ να ενηµερώνει άµεσα τις Μονάδες που ανήκουν και να 
τους χορηγεί ΦΠ, για να επιστρέψουν σε αυτές. Την ίδια υποχρέωση έχουν και τα 
Σώµατα Ασφαλείας, τα οποία παρακαλούνται να ενεργήσουν ανάλογα και 

ΑΔΑ: ΩΑΦΨ6-0ΧΞ



1309325-11- 
 

./. 

σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Η δαπάνη της µετακίνησης θα βαρύνει τους 
οικείους Κλάδους των ΓΕ. 

 
 29. Οι Επιτροπές Ψυχοµετρικών – Αθλητικών δοκιµασιών καθώς και της 
ΑΣΥΕ, συντάσσουν πρακτικά ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ – ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ 
– ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ, ΜΗ ΠΡΟΣΕΛΘΟΝΤΩΝ και ∆ΙΑΚΟΨΑΝΤΩΝ υποψηφίων και 
τα ανακοινώνουν στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ (www.army.gr). 
 

30. Τα πρακτικά που θα συντάσσονται από τις επιτροπές υποβάλλονται 
στους αρµόδιους φορείς, τηρουµένων των σχετικών διατάξεων. 

 
31. Οι υποψήφιοι που αδυνατούν να παρουσιαστούν στις ως άνω 

Επιτροπές για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. αδυναµία µετακίνησης, καιρικά 
φαινόµενα, πρόβληµα υγείας), δύνανται να αποστείλουν µέσω ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας στο e-mail: military.interpreter@army.gr , δικαιολογητικά από τα 
οποία να προκύπτουν οι λόγοι ανωτέρας βίας και η πιθανή ηµεροµηνία έκλειψής 
τους, για να εξεταστούν από τις αρµόδιες σε κάθε στάδιο του διαγωνισµού 
επιτροπές (ΠΚΕ – Εξεταστικές). Ειδικότερα, οι υποψήφιοι που θα διαγνωσθούν 
θετικοί στη λοίµωξη COVID-19 αποστέλλουν στο ίδιο e-mail βεβαίωση θετικού 
διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19 για απουσία από την εργασία, το 
οποίο εκδίδεται µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας gov.gr. Σε περίπτωση 
εκτίµησης λόγων ανώτερης βίας, η παρουσίαση των υποψηφίων στις Επιτροπές 
επαναπρογραµµατίζεται. Η ηµεροµηνία επαναπρογραµµατισµού δεν δύναται να 
υπερβαίνει το πέρας των δοκιµασιών, εκτός εάν το πρόβληµα παρουσιαστεί την 
τελευταία ηµέρα διεξαγωγής, οπότε επαναπρογραµµατίζεται για την αµέσως 
επόµενη ηµέρα. Η υπόψη παράγραφος τελεί υπό την επιφύλαξη µεταβολής των 
υγειονοµικών πρωτοκόλλων, για τα οποία θα ακολουθήσει, εφόσον απαιτηθεί, 
σχετική ανακοίνωση. 

 
32. Οι αποφάσεις των Επιτροπών ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΚΚΛΗΤΕΣ και δεν γίνονται 

δεκτές ενστάσεις στα εξεταστικά κέντρα, αλλά σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα 
καθοριζόµενα από τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Ν.2690/1999). Όπως σε 
κάθε δηµόσιο διαγωνισµό, υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης των υποψηφίων σε 
στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς συνυποψήφιούς τους, τηρουµένων των 
διατάξεων – περιορισµών που θέτει ο Κανονισµός (ΕΕ) 2016/679 και ο 
ν.4624/2019 που ρυθµίζουν τα θέµατα των προσωπικών δεδοµένων. 

 
 33. Οι αποφάσεις µε τα αποτελέσµατα των ψυχοτεχνικών εξετάσεων των 
υποψηφίων που εκδίδονται από την επιτροπή ψυχοτεχνικών εξετάσεων καθώς και 
οι γνωµατεύσεις που συντάσσονται από τις Υγειονοµικές επιτροπές των Ενόπλων 
∆υνάµεων και αφορούν στην κρίση σωµατικής ικανότητας των υποψηφίων είναι 
µη αναθεωρήσιµες, σύµφωνα µε το ν.δ. 1327/1973 (Α΄ 16). Οµοίως µη 
αναθεωρήσιµες είναι και οι αποφάσεις της επιτροπής αθλητικών δοκιµασιών. 
  
 34. Η µη προσέλευση στις εξετάσεις - δοκιµασίες, στις αρµόδιες 
Επιτροπές, την ηµέρα και ώρα που καθορίζεται για κάθε υποψήφιο, χωρίς 
πρότερη ενηµέρωση ή η αποτυχία σε οποιοδήποτε στάδιο των 
Προκαταρκτικών Εξετάσεων, θα συνεπάγεται τον αποκλεισµό του από τις 
παραπέρα διαδικασίες. 
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 35. Στις περιπτώσεις απόλυσης υποψηφίων (Οπλίτες–∆ΕΑ) για 
οποιονδήποτε λόγο, από την υποβολή των δικαιολογητικών µέχρι και την 
ηµεροµηνία ενάρξεως του διαγωνισµού, οι Μονάδες – Υπηρεσίες αναφέρουν µε 
σήµα στο ΓΕΣ/Β1, τη διεύθυνση διαµονής και τηλέφωνο του υποψηφίου. Επίσης, 
σε περίπτωση µετάθεσης του υποψηφίου, ενηµερώνουν µε σήµα το ΓΕΣ/Β1 και τη 
νέα Μονάδα, ότι είναι υποψήφιος στον υπόψη διαγωνισµό.  

 
 36.  Υποψήφιος, που αποκλείστηκε από τη συνέχεια του διαγωνισµού, για 
κάποιον από τους λόγους που αναφέρονται στο π.δ. 300/2002, επανέρχεται στη 
Μονάδα του ή επιστρέφει στα πολιτικά του καθήκοντα, σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις για τη στρατολογία, την ιεραρχία ή το στέλεχος της εφεδρείας, κατά 
περίπτωση. 
 
Γ Ρ Α Π Τ Η   Κ Α Ι   Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η   ∆ Ο Κ Ι Μ Α Σ Ι Α 
 
 37. Οι υποψήφιοι, που θα κριθούν κατάλληλοι µετά τις προκαταρκτικές 
δοκιµασίες, θα διαγωνιστούν γραπτώς και προφορικώς στην ύλη που αναφέρεται 
στο Παράρτηµα «Β», σύµφωνα µε το πρόγραµµα που θα καθοριστεί µε νεότερη 
διαταγή – ανακοίνωση. 
 
Τ Ε Λ Ι Κ Α   Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α   ∆ Ι Α ∆ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ   Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Σ –  
Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Η - Β Α Θ Μ Ο Ι – Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Η 
 
 38.  Οι Πίνακες επιτυχόντων κυρώνονται µε διαταγή του αρµόδιου 
Υφυπουργού Εθνικής Άµυνας και ισχύουν για τις θέσεις που προκηρύχθηκε ο 
διαγωνισµός. 
 
 39. Τις κενές θέσεις διερµηνέων καταλαµβάνουν, κατά σειρά επιτυχίας, οι 
υποψήφιοι που αναγράφονται στον κυρωµένο ειδικό πίνακα επιτυχόντων για την 
κάθε γλώσσα, και µέχρι τη συµπλήρωση του αριθµού των κενών θέσεων. Όλοι οι 
λοιποί επιτυχόντες χαρακτηρίζονται ως επιλαχόντες. 
 
 40. Σε εκτέλεση των κυρωµένων πινάκων προκαλούνται από τον αρµόδιο 
Υφυπουργό Εθνικής Άµυνας τα σχετικά Προεδρικά ∆ιατάγµατα, µε τα οποία 
ονοµάζονται  Μόνιµοι Ανθυπολοχαγοί του Σώµατος Στρατιωτικών Γραµµατέων, 
γενικής ειδικότητας ∆ιερµηνέων κατά κύρια ξένη γλώσσα, όσοι από τους 
επιτυχόντες πληρούν τις προϋποθέσεις ορκωµοσίας, ήτοι έχουν υποστεί βασική 
εκπαίδευση οπλίτη και έφεδρου Αξιωµατικού. Αυτοί καταλαµβάνουν κενές 
οργανικές θέσεις µε ισχύ από την ηµεροµηνία κατάταξης. 
 
 41. Οι κατατασσόµενοι στον ίδιο διαγωνισµό εγγράφονται στο αριστερό των 
υπηρετούντων οµοιοβάθµων τους και ορκίζονται την ίδια ηµεροµηνία. Από της 
ορκωµοσίας τους σε Ανθυπολοχαγούς, αναλαµβάνουν υποχρέωση παραµονής 
στο στράτευµα επί 6 έτη. 
 
 42. Οι ως άνω κατατασσόµενοι εγγράφονται, µε µέριµνα του ∆ιευθυντή της 
∆ιεύθυνσης Γραµµατειακής και Μεταφραστικής Υποστήριξης του ΓΕΣ, στη δύναµη 
των Αξιωµατικών ∆ιερµηνέων από την προσδιοριζόµενη ηµεροµηνία, 
εξοµοιούµενοι κατά πάντα µε τους υπηρετούντες µονίµους στην ενέργεια 
συναδέλφους τους. 
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 43. Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 36, παρ.18, του ν.3883/2010 
(ΦΕΚ 167 Α΄), η σειρά αρχαιότητας των υποψηφίων που πέτυχαν στον ίδιο 
διαγωνισµό για Μονίµους Αξιωµατικούς ∆ιερµηνείς, για κάθε γλώσσα, καθορίζεται 
από τη σειρά επιτυχίας τους όπως αναγράφεται στον γενικό πίνακα επιτυχόντων 
στον διαγωνισµό. Η ως άνω αρχαιότητα ισχύει για θέµατα ιεραρχίας και 
προαγωγών, όπως ορίζει ο νόµος. 
 
 44. Οι κατατασσόµενοι Μόνιµοι Αξιωµατικοί ∆ιερµηνείς, οι οποίοι δεν 
τυγχάνουν πτυχιούχοι Σχολής Μεταφραστών ∆ιερµηνέων, µετεκπαιδεύονται µε 
διαταγή του Αρχηγού ΓΕΣ, µετά από εισήγηση του ∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης 
Γραµµατειακής Μεταφραστικής Υποστήριξης (∆ΓΜΥ), σε Σχολές Μεταφραστών 
∆ιερµηνέων του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Οι ως άνω µετεκπαιδευόµενοι 
Μόνιµοι Αξιωµατικοί ∆ιερµηνείς αναλαµβάνουν περαιτέρω υποχρέωση 
παραµονής στο στράτευµα σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις  (Άρθρο 64, Ν∆ 
1400/73 ΦΕΚ 114 Α). 
 
Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Η   Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η  

 
 45. Οι κατατασσόµενοι Αξιωµατικοί ∆ιερµηνείς πρέπει να έχουν στρατιωτική 
κατάρτιση εφέδρου Αξιωµατικού. 
 
 46. Οι υπηρετούντες ως έφεδροι Αξιωµατικοί, οι µόνιµοι Υπαξιωµατικοί και 
οι έφεδροι στην εφεδρεία Αξιωµατικοί, θεωρούνται ότι διαθέτουν την απαραίτητη 
στρατιωτική κατάρτιση. 
 
 47. Όσοι εκπαιδεύονται σε σχολές εφέδρων Αξιωµατικών, παραµένουν στις 
αντίστοιχες σχολές µέχρι την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους και την ονοµασία 
τους σε ∆οκίµους Εφέδρους Αξιωµατικούς. 
 
 48. Όσοι έχουν υπηρετήσει ή υπηρετούν ως Οπλίτες ή εθελοντές 
Υπαξιωµατικοί, καλούνται µε διαταγή του Αρχηγού του ΓΕΣ,  να παρουσιασθούν 
για απόκτηση της απαραίτητης στρατιωτικής κατάρτισης στη Σχολή Εφέδρων 
Αξιωµατικών Πεζικού. 
 
 49. Όσοι δεν έχουν καταταγεί στις Ένοπλες ∆υνάµεις, καλούνται µε διαταγή 
του Αρχηγού του ΓΕΣ να παρουσιασθούν στον ∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης 
Γραµµατειακής Μεταφραστικής Υποστήριξης (∆ΓΜΥ) του ΓΕΣ, αποσπώµενοι στη 
συνέχεια για βασική εκπαίδευση σε Κέντρο Εκπαίδευσης και µετέπειτα στη Σχολή 
Εφέδρων Αξιωµατικών Πεζικού (ΣΕΑΠ) στο Ηράκλειο. 
 
 50. Όσοι από τους αναφεροµένους στις παραπάνω παραγράφους 46, 47, 
και 48 δεν αποφοιτήσουν επιτυχώς από τη ΣΕΑΠ, αποκλείονται από την κατάταξη 
ως Αξιωµατικοί ∆ιερµηνείς, σύµφωνα µε την παράγραφο 45. 
 
 51. Επιτυχόντες στον διαγωνισµό, οι οποίοι, πριν από την ονοµασία τους 
σε ανθυπολοχαγούς, αποφασίζουν να µην καταταγούν στη γενική ειδικότητα 
∆ιερµηνέων, διαγράφονται από τον πίνακα επιτυχόντων και στην περίπτωση των 
παραγράφων 3,4 και 5 του άρθρου 12 του π.δ. 300/2002 διακόπτεται η 
εκπαίδευσή τους. 
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∆ Ι Α Φ Ο Ρ Α 
 
 52. Τα Γενικά Επιτελεία Ναυτικού και Αεροπορίας, στα οποία κοινοποιείται 
η παρούσα, παρακαλούνται για την κοινοποίησή της στο στρατιωτικό και πολιτικό 
προσωπικό και να εκδώσουν σχετική διαταγή, για την έγκαιρη χορήγηση ΦΠ 
στους υποψηφίους που υπηρετούν στις Μονάδες τους. 
 
 53. Το ΓΕΣ/∆3, παρακαλείται να γνωστοποιήσει έγκαιρα την έκδοση της 
Ε∆ΥΕΘΑ, µέσω των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ). Ολόκληρη η εγκύκλιος 
δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.army.gr. 
 
 54. Οι Στρατολογικές Υπηρεσίες, να αναρτήσουν την παρούσα στον πίνακα 
ανακοινώσεων, σε εµφανές σηµείο, µε ελεύθερη πρόσβαση των ενδιαφεροµένων. 
 
 55. Για κάθε πληροφορία οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στα 
τηλέφωνα 210-6555842 - 2106555183.  
 
 56. Οι Σχηµατισµοί, Μονάδες και λοιπές Στρατιωτικές Υπηρεσίες του ΣΞ να 
αναπτύξουν στο στρατιωτικό προσωπικό  (Οπλίτες-∆ΕΑ), το περιεχόµενο της 
προκήρυξης και να παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση στους ενδιαφερόµενους. 
 
 57. Παρακαλούνται οι παρακάτω κρατικοί Φορείς, όπως στο πλαίσιο 
των αρµοδιοτήτων τους, µεριµνήσουν όπως: 

 
  α. Το Υπουργείο Εξωτερικών, να κοινοποιήσει την παρούσα στις 
Προξενικές Αρχές της Αλλοδαπής και µέσω αυτών, να διευκολυνθούν οι Έλληνες 
του Εξωτερικού στην υλοποίηση όσων διατάξεων της παρούσας, καθ΄ 
αρµοδιότητα των Προξενικών αρχών, τους αφορούν. 
 
  β. Οι Πανεπιστηµιακές Σχολές, να ενηµερώσουν τους επί πτυχίω 
φοιτητές σχετικά µε το περιεχόµενο της παρούσας. 
 
 58. Η προκήρυξη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 Νικόλαος Χαρδαλιάς 
Ακριβές Αντίγραφο ΥΦΕΘΑ 
  
  
  
Ανθστής (ΠΒ) Ευανθία Μπουρσιάνη  
              Επιτελής Β1/2β  
 
 
Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α 
 
«Α» ∆ιαδικασίες ∆ιεξαγωγής Προκαταρκτικών Εξετάσεων 
«Β»  Εξεταστέα Ύλη  - Μαθήµατα 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
Αποδέκτες Πίνακα «Α» και «Γ» 
ΓΕΝ-ΓΕΑ 
Αποδέκτες για Πληροφορία 
ΓΕΣ/Β1/2β 
Υπουργείο Εσωτερικών 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 
∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 
Ιόνιο Πανεπιστήµιο 
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 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 
 Β΄ ΚΛΑ∆ΟΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) 
 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) 
 ΤΜΗΜΑ 2β (∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) 
 26 Ιουλ 22 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗΝ  
ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 114/Ε∆ΥΕΘΑ  
 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 
 1. Οι Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ), αποτελούν ένα ενιαίο σύστηµα 
επιλογής που περιλαµβάνει: 
 
  α. Ψυχοµετρικές δοκιµασίες. 
 
  β. Υγειονοµικές εξετάσεις. 
 
  γ. Αθλητικές δοκιµασίες. 
 
ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
 
 2. Οι ψυχοµετρικές δοκιµασίες διενεργούνται από επιτροπή ψυχοµετρικών 
δοκιµασιών, µε σκοπό τη διαπίστωση της καταλληλότητας των υποψηφίων για 
σταδιοδροµία στις Ένοπλες ∆υνάµεις και περιλαµβάνουν:  
 

α.  ∆ιερεύνηση χαρακτηριστικών προσωπικότητας.  
 
β. ∆ιερεύνηση γνωστικών ικανοτήτων.  
 
γ. ∆οµηµένη ατοµική συνέντευξη επαγγελµατικής καταλληλότητας. 

 
3. Με τη λήξη της επιλογικής διαδικασίας, τα ανωτέρω αποτελέσµατα θα 

καταστραφούν, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας 
του ατόµου από την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. 
 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
 

4. Οι υποψήφιοι/ες έχουν την υποχρέωση να προσκοµίσουν τις παρακάτω 
εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες θα επαναληφθούν εντός του 1ου  
δεκαπενθηµέρου κατάταξης, µε µέριµνα του Kέντρου Eκπαίδευσης, για όσους 
επιτύχουν και εισαχθούν σε αυτές: 

 
 α. Γενική αίµατος, ουρία, σάκχαρο, κρεατινίνη, τρανσαµινάσες, 

αιµοσφαιρίνη και γενική ούρων µε γνωµάτευση ιατρού (Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆. ή από 
ιδιώτη ιατρό της χώρας).  

 
β. Ακτινογραφία θώρακα FACE µε γνωµάτευση ιατρού (Ν.Π.∆.∆. ή 

Ν.Π.Ι.∆. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).  
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γ. Ηλεκτροκαρδιογράφηµα µε γνωµάτευση ιατρού (Ν.Π.∆.∆. ή 
Ν.Π.Ι.∆. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας), στην οποία να αναφέρεται ότι δύναται να 
συµµετάσχουν σε αθλητικές δοκιµασίες.  

 
δ. Οφθαλµολογική εξέταση µε καταγραφή της οπτικής οξύτητας, του 

βαθµού διαθλαστικής ανωµαλίας εκάστου οφθαλµού, την ύπαρξη ή µη 
δυσχρωµατοψίας και την ύπαρξη νοσήµατος ή πάθησης µε γνωµάτευση ιατρού 
(Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).  

 
ε. Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση και ακοόγραµµα µε γνωµάτευση 

ιατρού (Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).  
 
στ. Γυναικολογική εξέταση (µόνο για υποψήφιες) µε γνωµάτευση 

ιατρού (Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας), ως Π∆ 11/2014.  
 
5. Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το Υπ. Αριθ. Πρωτ. Υ4α/20100/10-3- 

2014 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η Υπ. Αριθ. 
139491/16-11-2006 (ΦΕΚ Β΄ 1747) Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 
«Καθορισµός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο 
σύστηµα νοσηλευτικής και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων και 
οικονοµικά αδυνάτων πολιτών» καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και όλες 
τις κατηγορίες δικαιούχων που υπάγονται στο καθεστώς δωρεάν νοσοκοµειακής 
και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στα δηµόσια νοσηλευτικά ιδρύµατα. Ως εκ 
τούτου, οι κάτοχοι βιβλιαρίου οικονοµικής αδυναµίας ή πιστοποιητικού κοινωνικής 
προστασίας µπορούν να κάνουν δωρεάν ή σύµφωνα µε το αναγραφόµενο στο 
βιβλιάριο ποσοστό συµµετοχής τους, τις υγειονοµικές εξετάσεις και να λάβουν τις 
ιατρικές γνωµατεύσεις, οι οποίες αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο. 
Προκειµένου να βεβαιώνεται ότι, οι εξετάσεις θα γίνονται για τη συµµετοχή στις 
ΠΚΕ για την εισαγωγή ως Μόνιµοι Αξιωµατικοί ∆ιερµηνείς του Στρατού Ξηράς, οι 
υποψήφιοι, (κάτοχοι βιβλιαρίου οικονοµικής αδυναµίας ή πιστοποιητικού 
κοινωνικής προστασίας), οι οποίοι θα προσέρχονται στα νοσοκοµεία, απαιτείται να 
προσκοµίζουν αντίγραφο της Αίτησης Υποψήφιου (Υπόδειγµα Αίτησης του 
Παραρτήµατος «Β»). 

 
6. Οι εξετάσεις-γνωµατεύσεις επισυνάπτονται στο ∆ελτίο Υγειονοµικής 

Εξέτασης (Υπόδειγµα «3» του Παραρτήµατος «Β»), το οποίο ο υποψήφιος 
εκτυπώνει από την Ε∆ΥΕΘΑ, είναι εσώκλειστες σε φάκελο (στο εξωτερικό του 
οποίου θα αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο του υποψηφίου) και προσκοµίζονται 
από τον ίδιο τον υποψήφιο στον εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του Στρατιωτικού 
Νοσοκοµείου που είναι αρµόδιο για το εξεταστικό κέντρο κατά την πρώτη ηµέρα 
των Υγειονοµικών εξετάσεων. Οι εξετάσεις-γνωµατεύσεις µπορούν να 
διενεργηθούν σε Νοσηλευτικά ιδρύµατα Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆. ή από ιδιώτη ιατρό της 
χώρας, το πολύ τρείς (3) µήνες πριν από τη λήξη προθεσµίας υποβολής των 
αιτήσεων και να έχουν ευκρινή ηµεροµηνία και σφραγίδα ιατρού. (ΠΡΟΣΟΧΗ: µη 
προσκόµιση ΟΛΩΝ των παραπάνω εξετάσεων κατά την πρώτη ηµέρα αποτελεί 
αιτία αποκλεισµού από τη συνέχεια των ΠΚΕ). Λοιπές, επιπλέον και 
επαναληπτικές εξετάσεις, κατά την κρίση της αρµόδιας υγειονοµικής επιτροπής, 
καθώς και µετρήσεις των σωµατοµετρικών στοιχείων γίνονται στο αρµόδιο ανά 
εξεταστικό κέντρο Στρατιωτικό Νοσοκοµείο. 
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7. Σύµφωνα µε το νδ 1327/73, «Περί των Υγειονοµικών Επιτροπών των 
Ε∆», οι γνωµατεύσεις που αφορούν κρίση της από υγειονοµικής πλευράς 
καταλληλόλητας υποψηφίων παραγωγικών Σχολών είναι µη αναθεωρήσιµες, ως 
εκ τούτου δεν είναι δυνατή η επανεξέταση υποψηφίων για την καταλληλόλητα των 
οποίων έχει αποφανθεί η επιτροπή και έχει συνταχθεί πρακτικό. 
 
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
 
 8. Η διεξαγωγή δοκιµασιών θα γίνει όπως παρακάτω: 
   
  α. Οι υποψήφιοι που θα κριθούν κατάλληλοι από τις Υγειονοµικές 
Επιτροπές (βάσει εκδιδοµένου Πρακτικού), στη συνέχεια συµµετέχουν στις 
προβλεπόµενες αθλητικές δοκιµασίες. Ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής των 
αθλητικών δοκιµασιών θα γνωστοποιηθούν έγκαιρα στους υποψηφίους.  
 

β. Οι υποψήφιοι θα συµµετάσχουν στις προβλεπόµενες αθλητικές 
δοκιµασίες µε αθλητική περιβολή, η οποία αποτελεί αποκλειστικά δική τους 
επιλογή και ευθύνη. 

 
  γ. Οι υποψήφιοι για να κριθούν κατάλληλοι θα εξεταστούν στα 
παρακάτω αγωνίσµατα: 
 
Α/Α ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 

ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑΣ 
ΕΛΑΧΙΣΤΑ  

ΟΡΙΑ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 
 

∆ρόµος 100 µ. έως: 
∆ρόµος 1000 µ. έως: 
Άλµα σε ύψος µε φόρα τουλάχιστον: 
Άλµα σε µήκος µε φόρα 
τουλάχιστον: 
Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) 
(Μέσος όρος ρίψης µε το δεξί και το 
αριστερό χέρι) τουλάχιστον:  
 

17΄΄ 
4΄ και 30΄ 
1,00 µ. 
3,60 µ. 

 
 

4,40 µ. 
 

 
  δ. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωµα 1 προσπάθειας στα παραπάνω 
αγωνίσµατα, πλην των αλµάτων και των ρίψεων που έχουν δικαίωµα τριών (3) 
προσπαθειών. 
 
  ε. Στη ρίψη σφαίρας, ως τελική επίδοση υποψηφίου 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 υποψηφίους. 
 

στ. Η σειρά διεξαγωγής των αγωνισµάτων καθορίζεται µε ευθύνη της 
ΣΣΕ, ανάλογα µε τις επικρατούσες την τρέχουσα ηµέρα κλιµατολογικές και λοιπές 
συνθήκες και τον αριθµό των υποψηφίων. 
 

ζ. Για να κριθούν κατάλληλοι στις αθλητικές δοκιµασίες πρέπει να 
πετύχουν τα ελάχιστα όρια επίδοσης των αγωνισµάτων. 
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η. Υποψήφιος που θα αποτυγχάνει να επιτύχει το όριο σε κάποια 
από τις αθλητικές δοκιµασίες, δε θα συνεχίζει να εξετάζεται και στις υπόλοιπες. 

 
θ. Σε περιπτώσεις προϋπάρχοντος τραυµατισµού υποψήφιου, 

προβλήµατος υγείας ή γυναικολογικής φύσης, να προσκοµίζεται υποχρεωτικά 
βεβαίωση από ιδιώτη ιατρό ή Νοσοκοµείο (Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆.), στην οποία να  
βεβαιώνεται το πρόβληµα, καθώς και να αναγράφεται η ηµεροµηνία 
αποκατάστασής του, προκειµένου ο υποψήφιος να αναπρογραµµατίζεται ανάλογα 
από το αντίστοιχο εξεταστικό κέντρο. Η ανωτέρω εναλλακτική ηµεροµηνία να µην 
υπερβαίνει το πέρας της περιόδου των ΠΚΕ. Στην περίπτωση µη προσκόµισης 
ιατρικής γνωµάτευσης ο υποψήφιος 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 υποψήφιου κατά την ηµέρα διεξαγωγής των 
αθλητικών δοκιµασιών, θα προγραµµατίζεται για επανεξέταση, εφόσον εξεταστεί 
από τον παρόντα στο σηµείο ιατρό. Κανένα αίτηµα για εκτίµηση λόγων ανωτέρας 
βίας δεν εξετάζεται µετά την τελευταία ηµέρα διεξαγωγής των αθλητικών 
δοκιµασιών. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πρόβληµα επί της διαδικασίας και 
µόνο, αρµόδιος είναι ο Πρόεδρος της οικείας Επιτροπής. Για την περίπτωση 
νόσησης από COVID-19, όπως παράγραφο 31 της παρούσης. 
  
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 
 9. Οι καταστάσεις των επιτυχόντων κατά τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις 
(ΠΚΕ) υποψηφίων θα διαβιβάζονται από τη ΣΣΕ στο ΓΕΣ/Β1/2β, αµέσως µετά την 
ολοκλήρωση κάθε εξέτασης.  
 

 Αντγος Χαράλαµπος Λαλούσης 
Ακριβές Αντίγραφο Α Ρ Χ Η Γ Ο Σ 
  
  
  
Ανθστής (ΠΒ) Ευανθία Μπουρσιάνη  
              Επιτελής Β1/2β  
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 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 
 Β΄ ΚΛΑ∆ΟΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) 
 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) 
 ΤΜΗΜΑ 2β (∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) 
 26 Ιουλ 22 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗΝ  
ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 114/Ε∆ΥΕΘΑ  
 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ - ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
 
 1.  Τα εξεταστέα µαθήµατα και η ύλη ενός εκάστου καθορίζονται ως εξής: 
 
  α. Έκθεση Ιδεών 
 
   Σύνταξη έκθεσης στην επίσηµη γλώσσα του κράτους επάνω σε 
ένα θέµα γενικού ενδιαφέροντος, του οποίου τα γενικά πλαίσια µπορούν να 
δοθούν και περιληπτικά. 
 
  β. Γραπτή και προφορική δοκιµασία στην κύρια ξένη γλώσσα, 
ήτοι: 
 
   (1) Γραπτή δοκιµασία: 
 
    (α) Μετάφραση από την ξένη γλώσσα στην Ελληνική. 
Μετάφραση 40 περίπου στίχων από την ξένη γλώσσα στην Ελληνική. Το κείµενο 
µπορεί να δοθεί καθ’ υπαγόρευση ή επί εντύπου, κατά την κρίση της Επιτροπής.  
 
    (β) Μετάφραση από την Ελληνική στην ξένη γλώσσα. 
Μετάφραση 40 περίπου στίχων από την Ελληνική στην ξένη γλώσσα. Το κείµενο 
µπορεί να δοθεί καθ’ υπαγόρευση ή επί εντύπου, κατά την κρίση της Επιτροπής.  
 
    (γ) Σύνταξη έκθεσης ιδεών στην ξένη γλώσσα. Σύνταξη 
έκθεσης στην ξένη γλώσσα επάνω σε ένα θέµα γενικού ενδιαφέροντος, του 
οποίου τα γενικά πλαίσια µπορούν να δοθούν και περιληπτικά. 
 
   (2) Προφορική δοκιµασία: 
   
    (α) Προφορική εξέταση που συνίσταται σε συνέντευξη – 
ελεύθερη συζήτηση του υποψηφίου µετά µέλους(ών) της Επιτροπής στην ξένη 
γλώσσα, ανάγνωση κειµένου 20 περίπου στίχων στην ξένη γλώσσα, ελεύθερη 
απόδοση του παραπάνω κειµένου στην ξένη γλώσσα και συζήτηση επ’ αυτού. 
 
    (β) Εξέταση σε ∆ιερµηνεία που συνίσταται σε ταυτόχρονη 
διερµηνεία 40 περίπου στίχων από την κύρια ξένη γλώσσα προς την ελληνική και 
αντίστροφα.  
 
 2. Οι υποψήφιοι µπορούν να διαγωνιστούν προαιρετικά και σε άλλη ξένη 
γλώσσα µεταξύ των γλωσσών αγγλικής, αραβικής, γαλλικής, γερµανικής, ιταλικής, 
τουρκικής και ρωσικής καθώς και γλωσσών χωρών της βαλκανικής χερσονήσου 
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(πέραν της Αγγλικής / Γαλλικής / Γερµανικής / Τουρκικής γλώσσας). Ο 
διαγωνισµός συνίσταται σε: 
  

α. Γραπτή δοκιµασία, ήτοι: 
 
   (1) Μετάφραση από την Ξένη γλώσσα στην Ελληνική. 
Μετάφραση 40 περίπου στίχων από την ξένη γλώσσα στην Ελληνική. Το κείµενο 
µπορεί να δοθεί καθ’ υπαγόρευση ή επί εντύπου, κατά την κρίση της Επιτροπής. 
  
   (2) Μετάφραση από την Ελληνική στην ξένη γλώσσα. 
Μετάφραση 40 περίπου στίχων από την Ελληνική στην ξένη γλώσσα. Το κείµενο 
µπορεί να δοθεί καθ’ υπαγόρευση ή επί εντύπου, κατά την κρίση της Επιτροπής.  
 
  β. Προφορική δοκιµασία, η οποία συνίσταται σε: 
 
   (1) Ανάγνωση κειµένου στην ξένη γλώσσα.  
 
   (2) Συνέντευξη - Ελεύθερη συζήτηση του υποψηφίου µετά 
µέλους (ών) της Επιτροπής στην Ξένη γλώσσα. 
 
 3. Με το τέλος της γραπτής δοκιµασίας των υποψηφίων σε κάθε µάθηµα, 
οι Εξεταστικές Επιτροπές συνέρχονται σε ιδιαίτερη συνεδρίαση και προβαίνουν 
στην εξέταση και βαθµολογία κάθε γραπτού, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στο 
άρθρο 8 του π.δ. 300/2002 (Α΄267). 
 
 

 Αντγος Χαράλαµπος Λαλούσης 
Ακριβές Αντίγραφο Α Ρ Χ Η Γ Ο Σ 
  
  
  
Ανθστής (ΠΒ) Ευανθία Μπουρσιάνη  
              Επιτελής Β1/2β  
 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
 
«1» Καθήκοντα Επιτροπής Ελέγχου ∆ικαιολογητικών 
«2» Καθήκοντα Επιτροπής Επίβλεψης 
«3» Καθήκοντα Εξεταστικών Επιτροπών 
«4» Καθήκοντα Επιτροπής Αποκάλυψης Γραπτών 
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 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 
 Β΄ ΚΛΑ∆ΟΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) 
 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) 
 ΤΜΗΜΑ 2β (∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) 
 26 Ιουλ 22 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»   
ΣΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 114/2022 Ε∆ΥΕΘΑ  
 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
 

 1. Η Επιτροπή Ελέγχου ∆ικαιολογητικών συγκροτείται σύµφωνα µε την 
παρ.6 του Άρθρου 4 του π.δ.300/2002 και είναι επιφορτισµένη µε τα παρακάτω 
καθήκοντα: 

  
α. Συνέρχεται σε ιδιαίτερη συνεδρίαση, µε παρόντες τον Πρόεδρο, 

όλα τα µέλη και τον γραµµατέα, ή, σε περίπτωση που κάποιος κωλύεται 
δικαιολογηµένα, από τον αναπληρωτή του, προβαίνει στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών που υπέβαλαν οι υποψήφιοι και αποφαίνεται για την πληρότητά 
τους. 

 
β. Οι υποψήφιοι των οποίων τα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη, 

καλούνται για συµπλήρωση εντός 10 ηµερών από της κοινοποιήσεως. Εάν και 
πάλι δεν είναι πλήρη αποκλείονται του διαγωνισµού. 

 
γ. Ο αποκλεισµός κάποιου υποψηφίου πρέπει να αιτιολογείται 

πλήρως. 
 
δ. Η απόφαση της Επιτροπής καταχωρείται σε Πρακτικό, µε βάση το 

οποίο συντάσσεται ονοµαστικός Πίνακας µε τα ονοµατεπώνυµα των υποψηφίων 
των οποίων τα δικαιολογητικά ευρέθησαν πλήρη. Το Πρακτικό και ο Πίνακας 
υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τα µέλη και τον γραµµατέα της Επιτροπής. 

 
 Αντγος ∆ηµόκριτος Κωνσταντάκος 

Ακριβές Αντίγραφο ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ/ΓΕΣ 
  
  
  
Ανθστής (ΠΒ) Ευανθία Μπουρσιάνη  
               Επιτελής Β1/2β  
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 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 
 Β΄ ΚΛΑ∆ΟΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) 
 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) 
 ΤΜΗΜΑ 2β (∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) 
 26 Ιουλ 22 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»  
ΣΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 114/2022 Ε∆ΥΕΘΑ 

 

 

  
 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ 
 
 1. Η Επιτροπή Επιβλέψεως συγκροτείται σύµφωνα µε την παρ.1 του 
Άρθρου 6 του π.δ.300/2002 και είναι επιφορτισµένη µε τα παρακάτω καθήκοντα: 

 
α. Συγκεντρώνει κατά την καθορισθείσα ηµέρα και ώρα τους 

υποψηφίους (ανεξάρτητα φύλου) στους προσδιορισθέντες χώρους διενέργειας του 
διαγωνισµού και ενεργεί έλεγχο προσελεύσεως, µετά τη λήξη του οποίου ουδείς 
γίνεται δεκτός. 

 
β. Εισάγει τους υποψηφίους στις αίθουσες του διαγωνισµού µε την 

επίδειξη του δελτίου ταυτότητας, που έχει ορισθεί µε την εγκύκλιο του διαγωνισµού 
να φέρουν κατά τις εξετάσεις και καθορίζει σε ένα έκαστο τη θέση του στην 
αίθουσα. 

 
γ. Με την έναρξη της γραπτής δοκιµασίας σε κάθε µάθηµα και πριν 

δοθεί το θέµα χορηγείται σε καθέναν από τους διαγωνιζόµενους οµοιόµορφος 
χάρτης γραφής ο οποίος φέρει στο άνω αριστερό µέρος της πρώτης σελίδας τη 
σφραγίδα της υπηρεσίας, στο δε άνω δεξιό µέρος αδιαφανές επικάλυµµα από 
µπλε χαρτί. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να χρησιµοποιούν συνήθη µελάνη 
γραφής χρώµατος µπλε.  

 
  δ. Μετά τη χορήγηση της γραφικής ύλης και αφού βεβαιωθεί ότι κάθε 
υποψήφιος παρέλαβε ένα σώµα παραδίδει τα πλεονάζοντα στον Πρόεδρο της 
Επιτροπής. 
 
  ε. Μετά τα παραπάνω σε κάθε αίθουσα δίνονται από τον επόπτη οι 
κατάλληλες οδηγίες για την καταχώρηση των προκαταρκτικών στοιχείων, καθώς 
και για την αποφυγή οποιασδήποτε προσπάθειας αντιγραφής, άλλης βοήθειας ή 
σηµάνσεως των γραπτών. 
 

στ. Αφού δοθούν τα θέµατα: 
 

  (1) Ο επόπτης και οι επιτηρητές δεν εξέρχονται από την 
αίθουσα. 

 
(2) Απαγορεύεται η είσοδος στην αίθουσα παντός προσώπου, 

πλην του Προέδρου της Επιτροπής Επιβλέψεως.  
 
(3) Απαγορεύεται κάθε έξοδος υποψηφίων από την αίθουσα, για 

οποιαδήποτε αιτία, προ της παρελεύσεως των 2/3 του καθορισθέντος χρόνου 
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περατώσεως του διαγωνισµού και της παραδόσεως του γραπτού. Αποµάκρυνση 
διαγωνιζόµενου από την αίθουσα προ της παρελεύσεως του χρόνου αυτού, 
συνεπάγεται µηδενισµό του γραπτού του. Σε περίπτωση που λόγω ανωτέρας βίας  
απαιτείται η έξοδος υποψηφίου από την αίθουσα, αυτή επιτρέπεται κατά την κρίση 
της Επιτροπής, µετά την παρέλευση των 2/3 του χρόνου εξετάσεως και µε 
συνοδεία ενός εκ των µελών της Επιτροπής µέχρι της επανόδου αυτού στην 
αίθουσα.  
 

ζ. Με πράξη της Επιτροπής Επιβλέψεως, µηδενίζεται το γραπτό του 
υποψηφίου, ο οποίος: 
 

(1) Αντιγράφει ή διευκολύνει άλλον σε αντιγραφή. 
 

(2) Παρέχει ή δέχεται βοήθεια για την επίλυση των θεµάτων. 
 

(3) ∆εν συµµορφώνεται µε τις σύµφωνες µε τους κανονισµούς 
διατάξεις και υποδείξεις των εντεταλµένων για τη διεξαγωγή των εξετάσεων 
οργάνων. 

 
η. Ο υποψήφιος που µηδενίστηκε αποβάλλεται από την αίθουσα, 

µετά παρέλευση των 2/3 του καθορισθέντος χρόνου περατώσεως του 
διαγωνισµού. 
 
  θ. Αποκλείεται των περαιτέρω εξετάσεων ο υποψήφιος που δεν 
προσήλθε έγκαιρα ή καθόλου στην εξέταση µαθήµατος και για οποιοδήποτε λόγο. 
 

ι. Κάθε υποψήφιος που τελειώνει την ανάπτυξη του θέµατος, 
παραδίδει το γραπτό του στον επόπτη της αίθουσας ενώ επιδεικνύει το δελτίο 
ταυτότητάς του. Ο επόπτης αφού ελέγξει, ότι το ονοµατεπώνυµο και τα λοιπά 
στοιχεία του υποψηφίου είναι σωστά γραµµένα, καλεί τον υποψήφιο να επικαλύψει 
αυτά επικολλώντας περιφερειακά το αδιαφανές χαρτί. Ο επόπτης παραλαµβάνει 
στη συνέχεια το γραπτό και θέτει τη µονογραφή του στο τέλος του γραπτού. 

 
ια. Η συγκέντρωση των γραπτών γίνεται κατά κύρια ξένη γλώσσα και 

κατά µάθηµα.  
 

  ιβ. Μετά τη συγκέντρωση των γραπτών ο επόπτης, παρουσία του 
προέδρου της Επιτροπής Επιβλέψεως, αναµιγνύει αυτά και τα αριθµεί µε κόκκινο 
στυλογράφο.  
 
  ιγ. Στη συνέχεια τα γραπτά παραδίδονται από την Επιτροπή 
Επιβλέψεως στην αντίστοιχη Εξεταστική Επιτροπή, η οποία αφού τα παραλάβει 
είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια αυτών. 
 

 Αντγος ∆ηµόκριτος Κωνσταντάκος 
Ακριβές Αντίγραφο ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ/ΓΕΣ 
  
  
  
Ανθστής (ΠΒ) Ευανθία Μπουρσιάνη  
            Επιτελής Β1/2β  
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 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 
 Β΄ ΚΛΑ∆ΟΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) 
 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) 
 ΤΜΗΜΑ 2β (∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) 
 26 Ιουλ 22 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»   
ΣΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 114/2022 Ε∆ΥΕΘΑ  
 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
 

1. Η Εξεταστική Επιτροπή (µία για κάθε κύρια και δευτερεύουσα ξένη 
γλώσσα), που είναι ίδια για την γραπτή και προφορική εξέταση, συγκροτείται 
σύµφωνα µε την παρ.15 του Άρθρου 6 του π.δ.300/2002 και είναι επιφορτισµένη 
µε τα παρακάτω καθήκοντα: 
 

α. Η Επιτροπή, αφού συνέλθει σε ιδιαίτερη συνεδρίαση, λίγο πριν 
την ώρα που έχει οριστεί µε το πρόγραµµα να αρχίσει η γραπτή δοκιµασία κάθε 
µαθήµατος, προετοιµάζει 9 θέµατα από την ύλη που περιλαµβάνεται στο 
Παράρτηµα «Γ» από τα οποία ένα θα κληρωθεί κατά τη διενέργεια του 
διαγωνισµού για την εξέταση των υποψηφίων. Τα παραπάνω 9 θέµατα 
τοποθετούνται σε φακέλους οι οποίοι, αφού αριθµηθούν, κλείνονται, σφραγίζονται 
και µονογράφονται από την Επιτροπή για τελική κλήρωση του προς εξέταση 
θέµατος. 

 
  β. Πριν από την έναρξη της δοκιµασίας καλείται, µετά από κλήρωση, 
ένας από τους υποψηφίους ο οποίος κληρώνει 1 από τα θέµατα που θα δοθεί για 
εξέταση και στη συνέχεια ελέγχει τους υπόλοιπους κλήρους, παρουσία της 
Επιτροπής. Το εξεταζόµενο θέµα αναπαράγεται σε τόσα αντίτυπα όσα και οι 
υποψήφιοι συν τρία µε µέριµνα του γραµµατέα της Επιτροπής και παρουσία 
αντιπροσωπείας των υποψηφίων που θα αποτελείται από µέχρι 5 υποψηφίους, 
που επιλέγονται µετά από κλήρωση.  
 

γ. Ακολούθως ο γραµµατέας της Επιτροπής διανέµει το θέµα στους 
υποψηφίους. Απαγορεύεται στους υποψήφιους να εξετάσουν το θέµα πριν την 
παράδοση και του τελευταίου και δοθεί η έναρξη της δοκιµασίας επί ποινή 
µηδενισµού.  

 
δ. Μετά την παράδοση και του τελευταίου θέµατος άρχεται η 

δοκιµασία. Η γραπτή δοκιµασία για κάθε εξέταση δεν µπορεί να υπερβαίνει το 
χρονικό διάστηµα των 2 ωρών από τη στιγµή έναρξης, µετά την παρέλευση των 
οποίων οι διαγωνιζόµενοι υποχρεούνται να παραδώσουν τα γραπτά στην 
κατάσταση που βρίσκονται.  

 
ε. Ο εξεταστής δύναται να διευκρινίσει σηµεία του θέµατος εάν το 

κρίνει αναγκαίο.  
 

  στ. Οι Εξεταστικές Επιτροπές δεν αποµακρύνονται από την αίθουσα 
µέχρι πέρατος της εξετάσεως και την παραλαβή των γραπτών. 
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  ζ. Τα γραπτά και οι καταστάσεις βαθµολογίας των προφορικών 
τίθενται µέσα σε κιβώτιο που ασφαλίζεται µε δύο κλείθρα, τα κλειδιά του οποίου 
κρατούν ο Πρόεδρος και ο εξεταστής του µαθήµατος και µε µέριµνα όλης της 
Επιτροπής ασφαλίζεται σε κατάλληλα φυλασσόµενο χώρο. 
 
  η. Για τις προφορικές εξετάσεις, µε µέριµνα της Εξεταστικής 
Επιτροπής, ετοιµάζονται φάκελοι θεµάτων που περιέχουν 1 θέµα και 3 ερωτήσεις 
έκαστος, διαφορετικές για κάθε φάκελο. Οι φάκελοι θεµάτων που ετοιµάζονται 
ανέρχονται σε αριθµό όσοι οι υποψήφιοι συν πέντε και αριθµούνται αναλόγως. Με 
µέριµνα της Επιτροπής δηµιουργείται κληρωτίδα µε αριθµούς που αντιστοιχούν 
στους αριθµούς των φακέλων των θεµάτων. 
 
  θ. Η Εξεταστική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της 
κληρωτίδας, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο. 
 
  ι. Η προφορική εξέταση των υποψηφίων διενεργείται την εποµένη 
της γραπτής εξέτασης και όσες ηµέρες απαιτηθεί, ανάλογα µε τον αριθµό των 
υποψηφίων. Οι υποψήφιοι προσέρχονται στην αίθουσα της προφορικής εξέτασης 
ανά οµάδες των πέντε ατόµων, όπου ενώπιον της Επιτροπής κάθε υποψήφιος 
επιλέγει από την κληρωτίδα ένα αριθµό, που αντιστοιχεί σε ένα φάκελο. Η 
Επιτροπή επιλέγει τους αντίστοιχους φακέλους και υποβάλλει τις ερωτήσεις. Οι 
παραπάνω αριθµοί (κλήροι) δεν επανατοποθετούνται στην κληρωτίδα. 
 
  ια. Η εξέταση των υποψηφίων σε ταυτόχρονη διερµηνεία διενεργείται 
από τον εξεταστή-µέλος της Επιτροπής, συνεπικουρούµενο από βοηθό, απ’ 
ευθείας και σε αντίστροφη προς την ελληνική κατεύθυνση στην εξεταζόµενη ξένη 
γλώσσα µε χρήση κατάλληλου εξοπλισµού. Για το σκοπό αυτό ετοιµάζονται εννέα 
θέµατα για κάθε µία από τις δύο εξετάσεις από τα οποία κληρώνεται το ένα που 
στη συνέχεια αναγιγνώσκεται από το βοηθό εξεταστή στον υποψήφιο ο οποίος 
υποχρεούται να το αποδώσει σε ταυτόχρονη διερµηνεία. Η εν λόγω απόδοση του 
κειµένου µαγνητοφωνείται για τη βαθµολόγηση του υποψηφίου από τα µέλη της 
Επιτροπής.  
 

2. Για την εξέταση της δευτερεύουσας ξένης γλώσσας συγκροτούνται 
επιτροπές, µία για κάθε γλώσσα, στην οποία συµµετέχει 1 τουλάχιστον µέλος 
γνώστης της αντίστοιχης ξένης γλώσσας, ως εξεταστής. 

 
 

 Αντγος ∆ηµόκριτος Κωνσταντάκος 
Ακριβές Αντίγραφο ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ/ΓΕΣ 
  
  
  
Ανθστής (ΠΒ) Ευανθία Μπουρσιάνη  
            Επιτελής Β1/2β  
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 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 
 Β΄ ΚΛΑ∆ΟΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) 
 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) 
 ΤΜΗΜΑ 2β (∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) 
 26 Ιουλ 22 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «4» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»   
ΣΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 114/2022 Ε∆ΥΕΘΑ  
 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ 
 
 1. Η Επιτροπή Αποκάλυψης Γραπτών συγκροτείται σύµφωνα µε την 
παρ.31 του Άρθρου 6 του π.δ.300/2002 και είναι επιφορτισµένη µε τα παρακάτω 
καθήκοντα: 
 

α. Παραλαµβάνει µε πρωτόκολλο από την Εξεταστική Επιτροπή τα 
γραπτά και τα πρακτικά βαθµολογίας. 

 
  β. Συνέρχεται µετά την παραλαβή των πρακτικών και των γραπτών 
από την Εξεταστική Επιτροπή και διενεργεί την αποκάλυψη των γραπτών. 
 
  γ. Κατά την αποκάλυψη των γραπτών απαγορεύεται η παρουσία 
οποιουδήποτε εκτός των µελών της Επιτροπής. 
 

δ. Μετά την αποκάλυψη των γραπτών ελέγχεται η βαθµολογία του 
γραπτού. Στη συνέχεια συντάσσεται ονοµαστική κατάσταση των υποψηφίων µε τη 
βαθµολογία που πέτυχαν στα γραπτά. Τα γραπτά και η κατάσταση µονογράφονται 
από όλα τα µέλη.  

 
  ε. Για την εξαγωγή της τελικής βαθµολογίας κάθε υποψηφίου στην 
ξένη γλώσσα, προστίθενται το 70% της βαθµολογίας του γραπτού και το 30% της 
προφορικής βαθµολογίας. Η προφορική βαθµολογία δεν µπορεί να απέχει 
περισσότερο από τρεις µονάδες από τη βαθµολογία του γραπτού. Σε αντίθετη 
περίπτωση η Επιτροπή Αποκάλυψης γραπτών την αναπροσαρµόζει ανάλογα. 
Στην τελική βαθµολογία είναι δυνατό να υπάρχουν τρία δεκαδικά ψηφία. Σε 
περίπτωση τετάρτου ψηφίου, εάν τούτο είναι ίσο µε το 5 και µεγαλύτερο, 
στρογγυλοποιείται στο 10, άλλως δεν υπολογίζεται. 
 
  στ. Μετά την εξαγωγή της τελικής βαθµολογίας συντάσσει ονοµαστική 
κατάσταση βαθµολογίας και πρακτικά τα οποία υποβάλλει στο ΓΕΣ/Β1/2β µαζί µε 
τα γραπτά και τις λοιπές καταστάσεις, προκειµένου να κυρωθούν από τον αρµόδιο 
Υφυπουργό Εθνικής Άµυνας και να γίνει η πρόσκληση για κατάταξη. 
 
  ζ. Με µέριµνα του ΓΕΣ/Β1/2β, ανακοινώνονται στους υποψηφίους τα 
αποτελέσµατα των εξετάσεων µε την ανάρτηση ονοµαστικού πίνακα των 
υποψηφίων µε την βαθµολογία που πέτυχε έκαστος στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ  
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(www.army.gr) και εάν είναι επιτυχών ή αποτυχών. 
 

 Αντγος ∆ηµόκριτος Κωνσταντάκος 
Ακριβές Αντίγραφο ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ/ΓΕΣ 
  
  
  
Ανθστής (ΠΒ) Ευανθία Μπουρσιάνη  
             Επιτελής Β1/2β  
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΩΝ 

(Για Στρατιωτικούς) 
 

ΠΡΟΣ: ΓΕΣ/Β1/Γραµµατεία  
           (Επιτροπή Ελέγχου                                  

∆ικαιολογητικών ∆ιαγωνισµού 
Μονίµων Αξιωµατικών ∆ιερµηνέων) 

ΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ 
(1)……………..(2)………… ………… 
(3)……………………………………… 
(4)……………..(5) (ΑΜ ή ΣΑ)….…… 
(6)……………………………………… 
(7)……………………………………… 

 
ΘΕΜΑ:  Αίτηση Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό Στρατιωτικών ∆ιερµηνέων 
 
 1. Αναφέρω ότι έλαβα γνώση της µε αριθµό     /2022 Ε∆ΥΕΘΑ/ΓΕΣ/Β1/2β 
και επιθυµώ να λάβω µέρος στον διαγωνισµό για την πλήρωση κενών θέσεων 
Στρατιωτικών ∆ιερµηνέων του Σώµατος Στρατιωτικών Γραµµατέων Αγγλικής – 
Γαλλικής – Γερµανικής - Τουρκικής γλώσσας. (συµπληρώνεται κατά περίπτωση) 
 
 2. Συνηµµένα υποβάλλω:                          (8) 
  α. …..……………………………………………………………………… 
  β. …….……………………………………………………………………. 
  γ. ………..…………………………………………………………………. 
  δ. ……….…………………………………………………………………. 
  ε. …………..………………………………………………………………. 
 

3. Επί πλέον δηλώνω ότι επιθυµώ να εξεταστώ στην …………………… 
(δευτερεύουσα) γλώσσα (πλέον της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερµανικής ή 
Τουρκικής). 

 
4. ∆ια της παρούσης συναινώ στην επεξεργασία και πιθανή κοινοποίηση 

των προσωπικών δεδοµένων που υποβάλλω στο Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) 
στο πλαίσιο της οικείας διαγωνιστικής διαδικασίας. Τα ως άνω στοιχεία δύναται να 
κοινοποιηθούν κατόπιν σχετικής αίτησης συνυποψηφίου, εκ της οποίας θα 
προκύπτει το δικαιολογηµένο εύλογο ενδιαφέρον του προς γνώση. 
 

5. Τηλέφωνο επικοινωνίας: ……………………………………..………… 
 
 6. ∆νση Ηλ. Ταχυδροµείου (e-mail):……………………………………… 
 
 
 

                                                                                   Υπογραφή 
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                                                                                                   
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΩΝ 

 (Για ιδιώτες) 
Επώνυµο…………………………                                     
Όνοµα…………………………… 
Όνοµα πατέρα………………….. 
Όνοµα µητέρας ………………… 
Γραµµένος/η στο ∆ηµοτολόγιο ∆ήµου ή 
Κοινότητας…………………….  
Επαρχίας ………………………….  
Νοµός……………………………… 
Έτος γεννήσεως …………………. 
∆νση κατοικίας 
α.   Μόνιµη: 
Πόλη ή Χωριό……………………    
Οδός ……………….αριθ………ΤΚ.... 
Α.Τ. ή Α.Στ………………………. 
Αριθ. δελτ.  Αστυν. Ταυτότητας….. 
Τηλέφ……………………………. 
 
β. Προσωρινή:   
Πόλη ή Χωριό 
Οδός …………… αριθ…………ΤΚ....        
Α.Τ. ή Α.Στ…………………………. 
Αριθ. δελτ. αστυν. ταυτότητας… 
Τηλέφ……………………………..                   
 
3. Τηλέφωνο επικοινωνίας …………. 
 
4. ∆νση Ηλ. Ταχυδροµείου (e-mail): 
………………………………………….. 
 
 

 

ΠΡΟΣ 
ΓΕΣ/Β1/Γραµµατεία  
(Επιτροπή Ελέγχου ∆ικαιολογητικών                         
∆ιαγωνισµού Μονίµων Αξιωµατικών 
∆ιερµηνέων) 
 
1. Σας γνωρίζω ότι έλαβα γνώση της µε 
αριθµό /2022 Ε∆ΥΕΘΑ/ /ΓΕΣ/Β1/2β και 
επιθυµώ να λάβω µέρος στον διαγωνισµό 
για την πλήρωση κενών θέσεων Μονίµων 
Αξιωµατικών ∆ιερµηνέων Αγγλικής ή 
Γαλλικής ή Γερµανικής ή Τουρκικής 
γλώσσας του Στρατού Ξηράς 
(συµπληρώνεται κατά περίπτωση). 
 
2. Συνηµµένα υποβάλλω τα παρακάτω 
δικαιολογητικά (1):  
α. 
β. 
γ. 
δ. 
ε. 
στ. 
ζ. 
 
3.   Επί πλέον δηλώνω ότι επιθυµώ να 
εξεταστώ στην …………………… 
(δευτερεύουσα) γλώσσα (πλέον της 
Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερµανικής ή 
Τουρκικής).  
 
4.   ∆ια της παρούσης συναινώ στην 
επεξεργασία και πιθανή κοινοποίηση των 
προσωπικών δεδοµένων που υποβάλλω 
στο Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ), στο 
πλαίσιο της οικείας διαγωνιστικής 
διαδικασίας. Τα ως άνω στοιχεία δύναται να 
κοινοποιηθούν κατόπιν σχετικής αίτησης 
συνυποψηφίου, εκ της οποίας θα προκύπτει 
το δικαιολογηµένο εύλογο ενδιαφέρον του 
προς γνώση. 

Ηµεροµηνία Σύνταξης                                                                             (Υπογραφή) 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
(1)  Σηµειώνονται όλα τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά 
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∆ΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ  
ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΩΝ 

 
(Εκτυπώνεται στις δύο όψεις του ίδιου φύλλου και προσκοµίζεται από τον υποψήφιο, µε 

συµπληρωµένο τον πίνακα Α, στο εξεταστικό κέντρο που θα εξεταστεί) 
 
Κωδικός Συστήµατος:                  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 
                        ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
Κωδικός Υποψηφίου: 
                           (Επικολλάται από τον    

Επώνυµο:                     υποψήφιο ∆ΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ 
                           ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ-ΘΕΩΡΗΣΗ)  
Όνοµα:  
 
Όνοµα Πατέρα:  
 
Ηµεροµηνία Γέννησης:  
 
Αριθµ. ∆ελτ. Ταυτότητας:  
 
ΑΜΚΑ:  
 
 

Συµπληρώνεται από την Υγειονοµική Επιτροπή 
 
Αριθ. Γνωµ. Υγειον. Επιτροπής:                             
                                                                                          Ύψος: 
Ηµερ. Εξέτασης:                                                                Βάρος: 
                                                                                          ∆ΜΣ: 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ/ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ (∆ΙΑΓΡΑΨΤΕ ΑΝΑΛΟΓΑ) 

         
 
                 -Ο-                                            -Ο-                                        -ΤΑ- 
                                     
       ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                           ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                ΜΕΛΗ 
                                                                                                    Α.  
                                                                                                                          
                                                                                                    Β.      
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ΠΡΟΣΟΧΗ:  ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ. ∆ΕΝ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ 
∆ΗΛΩΣΗ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 1η ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΚΕ ΣΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΟΠΟΥ ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙ 

 
Πίνακας Α. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ-ΣΦΡΑΓΙ∆Α-ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΞΕΤΑΣΗ 

ΤΜΗΜΑ ΕΙ∆ΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ & 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

& 
ΣΦΡΑΓΙ∆Α 
ΙΑΤΡΟΥ 

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ Ακτινογραφία θώρακα FACE 
   

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 
Γενική Εξέταση αίµατος, 
ουρία, αιµοσφαιρίνη, 
Σάκχαρο, κρεατινίνη, 
Τρανσαµινάσες, γενική ούρων 

   

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ Ηλεκτροκαρδιογράφηµα και 
γνωµάτευση 

 ∆ύναται  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 ∆υσχρωµατοψίας (µε 
ISIHARA), ύπαρξη  
νοσήµατος ή πάθησης 

 ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ 
∆Ο…./10..../10....SPH....C
YL 
ΑΟ…./10..../10....SPH….C
YL 
ΑΝΤ.ΧΡΩΜ…ΣΤΡΑΒΙΣΜΟ
Σ.. 
ΑΛΛΟ ΝΟΣΗΜΑ…….. 

 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ Γυναικολογική εξέταση 
   

Πίνακας Β. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
(∆ιενεργούνται από τους Ιατρούς του αρµόδιου Στρατιωτικού Νοσοκοµείου) 

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ  
   

∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ  
   

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ  
   

ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟ  
   

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ  
 ΥΨΟΣ: 

ΒΑΡΟΣ: 
∆.Μ.Σ. 
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