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ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πινάκων "∆" και
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
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- ΥΠΕΘΑ/∆Σ∆ (200)
Φ. 415/
- Στρατιωτικά ∆ικαστήρια (από 50)
Σ.
- ∆ικηγορικούς Συλλόγους Αθηνών, Αρ. Εγκυκλίου
Θεσ/νίκης, Πειραιώς (από 200)
Αθήνα, ∆εκ. 2008
- Λοιπούς ∆ικηγορικούς Συλλόγους (από 20)
- Γραφεία Ενηµερώσεως Κοινού (ΑθηνώνΘεσσαλονίκης) από 100

ΘΕΜΑ

1.

:

Προκήρυξη ∆ιαγωνισµού για την Πλήρωση Κενών Θέσεων
∆ικαστικών Λειτουργών του ∆ικαστικού Σώµατος των Ενόπλων
∆υνάµεων στο βαθµό του Παρέδρου

Έχοντας υπόψη:

α. Το Ν. 2304/95 "Κύρωση του Κώδικα ∆ικαστικού Σώµατος Ενόπλων
∆υνάµεων", (ΦΕΚ 83/95 τεύχος Α΄).
β. Το Π.∆. 390/97 "Τρόπος διενέργειας διαγωνισµού για την πλήρωση
κενών θέσεων Παρέδρων στο ∆ικαστικό Σώµα Ενόπλων ∆υνάµεων", (ΦΕΚ 276/30-1297 τεύχος Α΄).
γ. Την από 1-12-2008 Πρόταση του Προέδρου του Αναθεωρητικού
∆ικαστηρίου.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
2. ∆ιαγωνισµό για την πλήρωση είκοσι εννέα (29) κενών θέσεων ∆ικαστικών
Λειτουργών ∆ικαστικού Σώµατος Ενόπλων ∆υνάµεων στο βαθµό του Παρέδρου.
3. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στην Αθήνα από 23-3-2009 βάσει αναλυτικού
προγράµµατος που θα καταρτιστεί και θα γνωστοποιηθεί καταλλήλως από τον Πρόεδρο
της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού, περιλαµβάνει δε γραπτή και προφορική
εξέταση στα παρακάτω µαθήµατα :
α.

Ποινικό ∆ίκαιο,

β.

Ποινική ∆ικονοµία,

γ.
Στρατιωτικό Ποινικό ∆ίκαιο (Ουσιαστικό – ∆ικονοµικό) και Οργανισµό
Στρατιωτικών ∆ικαστηρίων (Π∆ 21/02, ΦΕΚ 12/25-1-02 τ. Α΄),
δ.

Αστικό ∆ίκαιο,
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ε.
στ.

Συνταγµατικό ∆ίκαιο,
∆ιοικητικό ∆ίκαιο,

ζ.
Ξένες γλώσσες (προαιρετικά σε µία ή περισσότερες από τις γλώσσες
: Αγγλική, Γαλλική, Γερµανική και Ιταλική).
Η ανάπτυξη των θεµάτων κατά τη γραπτή εξέταση στα νοµικά µαθήµατα
γίνεται είτε µε την υπαγωγή των πραγµατικών περιστατικών στον προσήκοντα κανόνα
δικαίου, υπό τύπο δικαστικής αποφάσεως ή βουλεύµατος, είτε µε τη µορφή εκθέσεως,
µε στυλό διαρκείας κυανού χρώµατος. Εφόσον έχουν τεθεί µόνο πρακτικά θέµατα, κατά
κρίση της επιτροπής, επιτρέπεται η χρήση νοµικών κωδίκων χωρίς σχόλια. Η γραπτή
εξέταση στην ξένη γλώσσα συνίσταται σε γραφή καθ’ υπαγόρευση κειµένου 20 έως 30
στίχων από νοµικό σύγγραµµα της αντίστοιχης γλώσσας και µετάφρασή του στην
Ελληνική γλώσσα.
4.

∆εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται :
α. ∆ικαστικοί λειτουργοί,
β. ∆ικηγόροι που έχουν τουλάχιστον ένα χρόνο δικηγορία,

γ. Όσοι έχουν διατελέσει δικηγόροι ή δικαστικοί λειτουργοί για ένα
τουλάχιστον χρόνο,
δ. Πτυχιούχοι νοµικού τµήµατος ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύµατος της
ηµεδαπής ή ισότιµου της αλλοδαπής, εφόσον είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος
νοµικών ή πολιτικών επιστηµών ή κάτοχοι µεταπτυχιακού διπλώµατος των ιδίων
επιστηµών που απονέµεται από ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα της ηµεδαπής ή ισότιµο
της αλλοδαπής µετά από παρακολούθηση τουλάχιστον ενός έτους µεταπτυχιακών
µαθηµάτων και εξετάσεις,
ε. Κάτοχοι πτυχίου αµφοτέρων των τµηµάτων της Νοµικής Σχολής
(πολιτικού και νοµικού), εφόσον τουλάχιστον το ένα από τα πτυχία αυτά έχουν λάβει µε
βαθµό τουλάχιστον λίαν καλώς και,
στ. Στρατιωτικοί δικαστικοί γραµµατείς και οι κάθε βαθµού δηµόσιοι υπάλληλοι,
αφού συµπληρώσουν δύο χρόνια υπηρεσίας µετά τη λήψη πτυχίου νοµικού τµήµατος
ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύµατος ή ένα χρόνο εφ' όσον έχουν τριετή συνολική
υπηρεσία δικαστικού γραµµατέως ή δηµοσίου υπαλλήλου, αντίστοιχα.
5.

Προσόντα

.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν επίσης τα παρακάτω προσόντα :
α. Να είναι Έλληνες το γένος και να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια.
Έλληνας το γένος που δεν έχει την Ελληνική Ιθαγένεια είναι δυνατό να διοριστεί
δικαστικός λειτουργός, σύµφωνα µε τις εξαιρέσεις που προβλέπονται από ειδικούς
νόµους.
β. Να έχουν συµπληρώσει το 27ο έτος και να µην έχουν υπερβεί το 35ο
έτος της ηλικίας τους. Για την εφαρµογή της διατάξεως αυτής, ως ηµέρα γεννήσεως
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λαµβάνεται εκείνη που αποδεικνύεται από ληξιαρχική πράξη, η οποία έχει συνταχθεί
µέσα σε ενενήντα ηµέρες το πολύ από την ηµέρα της γεννήσεως. Αν δεν έχει συνταχθεί
τέτοια ληξιαρχική πράξη, ως ηµέρα γεννήσεως λαµβάνεται η 30η Ιουνίου του έτους
γεννήσεως. Τότε το έτος γεννήσεως αποδεικνύεται από τα σχετικά µητρώα του οικείου
∆ήµου ή της Κοινότητας. Αν υπάρχουν περισσότερες εγγραφές στα µητρώα, επικρατεί η
χρονικά προγενέστερη, ενώ δικαστικές αποφάσεις που βεβαιώνουν την ηλικία ή
διορθώνουν τις σχετικές εγγραφές, δεν λαµβάνονται υπόψη.
γ. Να έχουν το ήθος και το χαρακτήρα που αρµόζει σε δικαστικό
λειτουργό. Για το ήθος και το χαρακτήρα του υποψηφίου αποφαίνεται µε αιτιολογηµένη
απόφασή του, µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου, που υποβάλλεται στο γραµµατέα
του οικείου δικαστηρίου, δύο τουλάχιστον µήνες πριν από το χρόνο έναρξης του
διαγωνισµού, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 11 της παρούσης :
(1) Το δικαστικό συµβούλιο του Πρωτοδικείου του τόπου κατοικίας του,
που συγκροτείται κατά τις διατάξεις του οργανισµού των δικαστηρίων εάν είναι
δικηγόρος, πτυχιούχος των περιπτώσεων δ' και ε' της παραγράφου 4 της παρούσης
εγκυκλίου ή δηµόσιος υπάλληλος. Για την εξέταση του ήθους του δηµοσίου υπαλλήλου,
το δικαστικό συµβούλιο µπορεί να λάβει γνώση των ατοµικών εγγράφων του που
τηρούνται στην υπηρεσία του.
(2) Το δικαστικό συµβούλιο του στρατιωτικού δικαστηρίου στο οποίο
υπηρετεί ο στρατιωτικός δικαστικός γραµµατέας ή στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται
η υπηρεσία εκείνου που δεν υπηρετεί σ' αυτό.
Σε περίπτωση που η απόφαση δεν είναι θετική ή οµόφωνη, το θέµα
του ήθους των συγκεκριµένων υποψηφίων δικαστικών λειτουργών παραπέµπεται από
το συµβούλιο υποχρεωτικά στο συµβούλιο εφετών ή στο συµβούλιο του αναθεωρητικού
δικαστηρίου, αντίστοιχα.
δ. Οι εξ αυτών άνδρες, πλην των στρατιωτικών δικαστικών γραµµατέων,
να έχουν υπηρετήσει τη νόµιµη στρατιωτική τους θητεία, ή να έχουν απαλλαγεί νόµιµα
από αυτήν.

6.

Κωλύµατα

.

∆εν µπορεί να λάβει µέρος στο διαγωνισµό, ούτε να διοριστεί :
α. Εκείνος που δεν είναι γραµµένος στα µητρώα αρρένων προκειµένου για
άνδρα ή στα γενικά µητρώα των δηµοτών, προκειµένου για γυναίκα.
β. Εκείνος που στερήθηκε τα πολιτικά του δικαιώµατα, µε αµετάκλητη
καταδίκη και µετά τη λήξη του χρόνου στερήσεως.
γ. Εκείνος που καταδικάστηκε αµετάκλητα σε ποινή στερητική της
ελευθερίας µεγαλύτερη από τρεις µήνες για έγκληµα εκ δόλου.
δ. Εκείνος που καταδικάστηκε αµετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή, για
κλοπή (άρθρα 372, 373, 374 ΠΚ), ζωοκλοπή, απάτη (άρθρα 386, 386α ΠΚ), υπεξαίρεση
κοινή ή στην υπηρεσία (άρθρα 375, 258 ΠΚ), εκβίαση (άρθρο 385 ΠΚ), πλαστογραφία
(άρθρο 216 ΠΚ), πλαστογραφία πιστοποιητικών (άρθρο 217 ΠΚ), πλαστογραφία και
κατάχρηση ενσήµων (άρθρο 218 ΠΚ), ψευδή βεβαίωση και νόθευση (άρθρο 242 ΠΚ),
προσβολή συµβόλων του ελληνικού κράτους (άρθρο 181 ΠΚ), ψευδορκία και ψευδή
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ανώµοτη κατάθεση (άρθρα 224, 225 ΠΚ), παραπλάνηση σε ψευδορκία (άρθρο 228 ΠΚ),
ψευδή καταµήνυση (άρθρο 229 ΠΚ), απιστία δικηγόρου (άρθρο 233 ΠΚ), απιστία περί
την υπηρεσία (άρθρο 256 ΠΚ), δωροδοκία (άρθρα 235, 236, 237 ΠΚ), καταπίεση (άρθρο
244 ΠΚ), παράβαση καθήκοντος (άρθρο 259 ΠΚ), συκοφαντική δυσφήµηση (άρθρο 363
ΠΚ), υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως (άρθρο 220 ΠΚ), υπεξαγωγή εγγράφου (άρθρο
222 ΠΚ), παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου (άρθρο 252 ΠΚ), έγκληµα κατά της
γενετήσιας ελευθερίας και οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής (άρθρα 336
έως 353 ΠΚ), παραβίαση του απορρήτου των τηλεφωνηµάτων και της προφορικής
συνοµιλίας (άρθρα 370Α, 370Β, 370Γ ΠΚ) για παράβαση της νοµοθεσίας περί
ναρκωτικών, λαθρεµπορίας, όπλων, πυροµαχικών κλπ, τυχερών παιχνιδιών, εκδόσεως
ακάλυπτης επιταγής, καθώς και για τα υπό του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα (ΣΠΚ)
προβλεπόµενα στρατιωτικά εγκλήµατα της ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολής της
σηµαίας ή του στρατού, δυσφήµησης ανωτέρου, κλοπής ή υπεξαίρεσης στρατιωτικών
πραγµάτων και πλαστογραφίας.
ε. Εκείνος που έχει τεθεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη (δικαστική
συµπαράσταση).
στ. Εκείνος που έχει παυθεί οριστικώς από θέση δικαστικού λειτουργού,
δηµοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου ή υπαλλήλου
του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα.
ζ. Εκείνος που έχει απολυθεί από θέση δικαστικού λειτουργού, δηµοσίου
υπαλλήλου ή υπαλλήλου νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου ή υπαλλήλου του
ευρύτερου δηµοσίου τοµέα ή από θέση δικηγόρου ή συµβολαιογράφου, λόγω
αµετάκλητης ποινικής καταδίκης ή για πειθαρχικούς λόγους.
η. Εκείνος ο οποίος δεν έχει το ήθος και το χαρακτήρα που αρµόζουν σε
δικαστικό λειτουργό για τη διαπίστωση των οποίων αποφαίνεται µε αιτιολογηµένη
απόφασή του, µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου :
(1) Το ∆ικαστικό Συµβούλιο του Πρωτοδικείου του τόπου της κατοικίας
του, που συγκροτείται κατά τις διατάξεις του οργανισµού των δικαστηρίων, εάν είναι
δικηγόρος, πτυχιούχος ή δηµόσιος υπάλληλος,
(2) Το ∆ικαστικό Συµβούλιο του Στρατιωτικού ∆ικαστηρίου στο οποίο
υπηρετεί ο Στρατιωτικός ∆ικαστικός Γραµµατέας ή στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται
η υπηρεσία εκείνου που δεν υπηρετεί σ’ αυτό. Σε περίπτωση που η απόφαση δεν είναι
θετική ή οµόφωνη, το θέµα του ήθους των συγκεκριµένων υποψηφίων δικαστικών
λειτουργών παραπέµπεται από το Συµβούλιο υποχρεωτικά στο Συµβούλιο Εφετών ή
στο Συµβούλιο του Αναθεωρητικού ∆ικαστηρίου, αντίστοιχα.
θ. Εκείνος που έχει παραπεµφθεί για πληµµέληµα από εκείνα που
αναφέρονται στην παράγραφο 6δ΄ της παρούσης εγκυκλίου ή για κακούργηµα, καθώς
και εκείνος που έχει καταδικασθεί µε οριστική απόφαση για ένα απ’ αυτά τα εγκλήµατα.
Το κώλυµα αυτό ισχύει µέχρις ότου εκδοθεί αµετάκλητο απαλλακτικό βούλευµα ή
αµετάκλητη αθωωτική απόφαση.
ι. Εκείνος που δεν είναι αρτιµελής και υγιής σωµατικά ή ψυχικά. Η εξέταση
της υγείας των υποψηφίων ∆ικαστικών Λειτουργών γίνεται µε τη διαδικασία που
καθορίζεται στις παραγράφους 18, 19 και 20 της παρούσης εγκυκλίου.
7. Η παραγραφή πληµµελήµατος από εκείνα που αναφέρονται στην παράγραφο
6δ΄ της εγκυκλίου αυτής ή κακουργήµατος δεν αίρει το κώλυµα, εφόσον ο υποψήφιος
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έχει παραπεµφθεί αµετακλήτως στο ακροατήριο. Επίσης δεν αίρουν το κώλυµα η
αποκατάσταση, η χάρη και η αναστολή εκτελέσεως της ποινής, έστω και αν πέρασε ο
χρόνος της αναστολής.
8. Η παραγραφή της ποινής που έχει επιβληθεί µε την καταδικαστική απόφαση ή
η άρση των συνεπειών της αποφάσεως για ένα από τα εγκλήµατα της παραγράφου 6
της παρούσης εγκυκλίου δεν αίρει το κώλυµα.
9. Τα απαιτούµενα προσόντα για το διορισµό πρέπει να συντρέχουν κατά το
χρόνο της ενάρξεως του διαγωνισµού και κατά το χρόνο του διορισµού. Μόνο το
προσόν της ηλικίας αρκεί να υπάρχει κατά το χρόνο ενάρξεως του διαγωνισµού.

10. Τα κωλύµατα της παραγράφου 6 της παρούσης πρέπει να µην υπάρχουν
κατά το χρόνο ενάρξεως του διαγωνισµού και κατά το χρόνο του διορισµού.

11. Ως χρόνος ενάρξεως του διαγωνισµού θεωρείται η πρώτη ηµέρα µετά την
λήξη της προθεσµίας υποβολής των δικαιολογητικών.
12.

∆ικαιολογητικά

.

Όσοι έχουν τα νόµιµα προσόντα και επιθυµούν να λάβουν µέρος στο
διαγωνισµό οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση, επισυνάπτοντας, µε ποινή αποκλεισµού,
τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Οι δικαστικοί λειτουργοί :
(1) Πιστοποιητικό του αρµοδίου ∆ηµάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, µε
επικολληµένη φωτογραφία τους, θεωρηµένη από την αρχή εκδόσεως, από το οποίο να
προκύπτει η ηλικία τους (ηµεροµηνία και έτος γέννησης).
(2) Βεβαίωση του προϊσταµένου του δικαστηρίου στο οποίο υπη-ρετούν,
ότι είναι διορισµένοι και υπηρετούν ως δικαστικοί λειτουργοί.
(3) Πλήρες αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.
(4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται αν
εκκρεµεί ή όχι σε βάρος τους ποινική δίωξη για κάποιο από τα εγκλήµατα της
παραγράφου 6 της εγκυκλίου αυτής.
(5) Πιστοποιητικά των Εισαγγελέων Πρωτοδικών και Εφετών των
τόπων γεννήσεως και µονίµου κατοικίας τους, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν
εκκρεµεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για κάποιο από τα εγκλήµατα της παραγράφου 6
της εγκυκλίου αυτής.
(6) Πιστοποιητικό του αρµοδίου Στρατολογικού Γραφείου, από το οποίο
να προκύπτει ότι οι εκ τούτων άνδρες έχουν υπηρετήσει τη νόµιµη στρατιωτική τους
θητεία ή έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτή.
β. Οι δικηγόροι :
(1) Βεβαίωση του οικείου δικηγορικού συλλόγου ότι είναι γραµµένοι στα
µητρώα του και ασκούν το λειτούργηµα του δικηγόρου για ένα τουλάχιστον χρόνο.
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(2) Πιστοποιητικό του αρµοδίου ∆ηµάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, µε
επικολληµένη φωτογραφία τους, θεωρηµένη από την αρχή εκδόσεως, ότι είναι
γραµµένοι στα µητρώα αρρένων προκειµένου για άνδρες ή στα γενικά µητρώα των
δηµοτών προκειµένου για γυναίκες, από το οποίο να προκύπτει ηµεροµηνία και το έτος
γέννησης, ότι είναι Έλληνες το γένος, καθώς και ο τρόπος και ο χρόνος κτήσεως της
Ελληνικής ιθαγένειας.
(3) Βεβαίωση του γραµµατέα του οικείου δικαστικού συµβουλίου ότι
υπέβαλαν αίτηση για τη διαπίστωση του ήθους και του χαρακτήρα, όπως ορίζεται στο
εδάφιο γ' της παραγράφου 5 της παρούσης εγκυκλίου.
(4) Τα δικαιολογητικά των στοιχείων (3), (4), (5) και (6) του εδαφίου α΄
της παραγράφου αυτής.
γ. Όσοι έχουν διατελέσει δικαστικοί λειτουργοί ή δικηγόροι :
(1) Βεβαίωση από την αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης
ή από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο, ότι άσκησαν το δικαστικό ή δικηγορικό
λειτούργηµα, αντίστοιχα, για ένα τουλάχιστον χρόνο.
(2) Τα δικαιολογητικά των στοιχείων (2), (3) και (4) του εδαφίου β΄ της
παραγράφου αυτής.
δ. Οι πτυχιούχοι των εδαφίων δ΄ και ε΄ της παραγράφου 4 της εγκυκλίου :
(1) Επικυρωµένα αντίγραφα των πτυχίων και των διδακτορικών ή
µεταπτυχιακών διπλωµάτων τους. Στα διδακτορικά ή µεταπτυχιακά διπλώµατα ή σε
συνηµµένη προς αυτά βεβαίωσή του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύµατος θα αναφέρεται ότι
αυτά απονεµήθηκαν από ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα µετά από παρακολούθηση
τουλάχιστον ενός έτους µεταπτυχιακών µαθηµάτων και εξετάσεις. Για τα εκπαιδευτικά
ιδρύµατα της αλλοδαπής θα επισυνάπτεται βεβαίωση της αρµόδιας Ελληνικής αρχής ότι
αυτά είναι ισότιµα προς τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της ηµεδαπής.
(2) Τα δικαιολογητικά των στοιχείων (2), (3) και (4) του εδαφίου β΄ της
παραγράφου αυτής.
ε. Οι στρατιωτικοί δικαστικοί γραµµατείς :
(1) Τα δικαιολογητικά των στοιχείων (1), (3), (4) και (5) του εδαφίου α΄
και στοιχείου (3) του εδαφίου β΄ της παραγράφου αυτής.
(2) Επικυρωµένο αντίγραφο του πτυχίου ή πιστοποιητικό του οικείου
ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύµατος από το οποίο να προκύπτει η λήψη αυτού.
(3) Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ο συνολικός χρόνος
υπηρεσίας τους ως δικαστικών γραµµατέων.
(4) Πλήρες αντίγραφο Φύλλου Μητρώου, το οποίο, µετά από αίτησή
τους, η Υπηρεσία τους υποβάλλει απ' ευθείας στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας/
∆ιεύθυνση Στρατιωτικής ∆ικαιοσύνης.

στ. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι :
(1) Βεβαίωση από την Υπηρεσία τους ότι είναι διορισµένοι ως δηµόσιοι
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υπάλληλοι, από την οποία να προκύπτει και ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας τους ως

δηµοσίων υπαλλήλων.
(2) Αντίγραφο του φύλλου της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο
έχει δηµοσιευθεί ο διορισµός τους ως δηµοσίων υπαλλήλων.
(3) Επικυρωµένο αντίγραφο του πτυχίου ή πιστοποιητικό του οικείου
εκπαιδευτικού ιδρύµατος από το οποίο να προκύπτει η ακριβής χρονολογία λήψεως
αυτού.
(4) Τα δικαιολογητικά των στοιχείων (2), (3) και (4) του εδαφίου β΄ της
παραγράφου αυτής.
13. Όσοι από τους υποψηφίους διανύουν το 27ο ή το 35ο έτος της ηλικίας τους
υποχρεούνται να υποβάλλουν αντίγραφο ληξιαρχικής πράξεως γεννήσεως.

14. Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πλήρη, κανονικά συντεταγµένα και νοµίµως
χαρτοσηµασµένα, άλλως απορρίπτονται ως άκυρα. Αυτά που αναφέρονται στις
παραγράφους 12α΄ (3) και (5) της παρούσης εγκυκλίου πρέπει να έχουν εκδοθεί µέσα
στο τελευταίο τρίµηνο πριν από την ηµεροµηνία υποβολής τους.

15. Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να έχουν περιέλθει µε συστηµένη
επιστολή στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας/∆ιεύθυνση Στρατιωτικής ∆ικαιοσύνης,
Στρατόπεδο Παπάγου, ΣΤΓ 1020, µέχρι και την 27η Φεβρουαρίου 2009. Στην αντίθετη
περίπτωση ο υποψήφιος θα αποκλείεται από το διαγωνισµό.

16. Η απόφαση του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 5 της παρούσης εγκυκλίου
αποστέλλεται στην υπηρεσία της προηγουµένης παραγράφου από το γραµµατέα του
οικείου δικαστηρίου, ενώ τα δικαιολογητικά των παραγράφων 12α΄ (3) και (5)
υποβάλλονται µετά το διαγωνισµό και µόνο από αυτούς που θα κληθούν για διορισµό.

17.

Έλεγχος δικαιολογητικών

.

Η από το άρθρο 7 του Π.∆. 390/97 προβλεπόµενη Επιτροπή θα προβεί στον
έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων και θα συντάξει πίνακες αποδοχής και
απόρριψης αυτών, οι οποίοι θα τοιχοκολληθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του
Αναθεωρητικού ∆ικαστηρίου (Πέτρου Ράλλη 1 – Ρουφ).
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18. Οι υποψήφιοι που έχουν τα νόµιµα προσόντα για τη συµµετοχή τους στο
διαγωνισµό, σύµφωνα µε την απόφαση της παραπάνω επιτροπής, θα παραπεµφθούν
µε διαταγή του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, η οποία θα εκδοθεί εντός του πρώτου
πενθηµέρου του µηνός Μαρτίου 2009 και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων
του Αναθεωρητικού ∆ικαστηρίου (Πέτρου Ράλλη 1 – Ρουφ), ενώπιον της Ανωτάτης
Στρατιωτικής Υγειονοµικής Επιτροπής (ΑΣΥΕ), για την εξέταση της σωµατικής και
ψυχικής τους ικανότητας σύµφωνα µε το περί κρίσεως της σωµατικής ικανότητας των
στρατιωτικών διάταγµα, µε την επιφύλαξη της εποµένης παραγράφου.
19. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν οπτική οξύτητα δέκα επτά δέκατα (17/10) και
στους δύο οφθαλµούς αθροιστικά, µετά από διόρθωση µε κλασσικά γυαλιά σφαιρικά
µεν όχι µεγαλύτερη των πέντε (5) διοπτριών, κυλινδρικά δε όχι µεγαλύτερη των τριών
(3) διοπτριών. Κατά τον υπολογισµό λαµβάνεται υπόψη το αριθµητικό άθροισµα των
φακών (σφαίρα συν κύλινδρος), το οποίο δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο από τον
αριθµό πέντε (5). Η οπτική οξύτητα που υπάρχει χωρίς διόρθωση δεν λαµβάνεται
υπόψη.

20. Οι παραπεµπόµενοι στην ΑΣΥΕ υποχρεούνται, στις ηµεροµηνίες που θα
αναγράφονται στην ως άνω διαταγή του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, να παρουσιασθούν
για υγειονοµικές εξετάσεις στο 414 ΣΝΕΝ (Π. Πεντέλη, οδός Ταξιάρχου Βέλλιου, αριθ.
6, τηλ. 210-8041158 και 210-8031000), έχοντας µαζί τους την Αστυνοµική τους
ταυτότητα, καθώς και µια φωτογραφία ταυτότητας (3χ3 εκατοστά). Μετά την
ολοκλήρωση των υγειονοµικών εξετάσεων θα παρουσιασθούν στην ΑΣΥΕ (401 ΓΣΝΑ,
Κατεχάκη και Μεσογείων, τηλ. 210-7704770) για κρίση της σωµατικής τους ικανότητας.
∆ιευκρινίζεται ότι ο χρόνος που θα διαρκέσουν οι υγειονοµικές εξετάσεις για την κρίση
της σωµατικής ικανότητας των υποψηφίων, είναι αποκλειστική αρµοδιότητα και ευθύνη
της ΑΣΥΕ. Οι υποψήφιοι που δεν παρουσιάζονται εγκαίρως για εξετάσεις
αποκλείονται από το διαγωνισµό.

21. Η ΑΣΥΕ υποβάλλει στο ΥΠΕΘΑ/∆ιεύθυνση Στρατιωτικής ∆ικαιοσύνης,
ονοµαστικές καταστάσεις ικανών και ανικάνων.

22. Οι υποψήφιοι που είναι εν ενεργεία Στρατιωτικοί ∆ικαστικοί Γραµµατείς δεν
υποβάλλονται σε υγειονοµική εξέταση.

23. Όσοι κριθούν ικανοί από την ΑΣΥΕ, ως και οι Στρατιωτικοί ∆ικαστικοί
Γραµµατείς που έχουν τα νόµιµα προσόντα συµµετοχής, θα κληθούν να συµµετάσχουν
στις γραπτές και προφορικές εξετάσεις του διαγωνισµού µε διαταγή του Υπουργού
Εθνικής Άµυνας, η οποία θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του
Αναθεωρητικού ∆ικαστηρίου όπου επίσης θα τοιχοκολληθεί και το αναλυτικό
πρόγραµµα διενεργείας του διαγωνισµού (ηµεροµηνίες και χώρος) που θα καταρτισθεί
από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.

24. Οι διαγωνιζόµενοι υποχρεούνται να ευρίσκονται στο χώρο του διαγωνισµού
κατά την καθορισµένη από το πρόγραµµα ηµέρα και ώρα. Υποψήφιος που προσέρχεται
µετά την εκφώνηση του θέµατος αποκλείεται από την εξέταση του µαθήµατος αυτού. Ο
αποκλεισµός βεβαιώνεται µε πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού. Οι
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προβλεπόµενοι από το Π∆ 390/97 πίνακες αποτελεσµάτων µε τις βαθµολογίες, καθώς
και πίνακες επιτυχόντων και αποτυχόντων θα γνωστοποιούνται στους διαγωνιζόµενους
µε τοιχοκόλληση στο Αναθεωρητικό ∆ικαστήριο.

25. Οι Μονάδες και οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετούν οι εκ των υποψηφίων
Στρατιωτικοί ∆ικαστικοί Γραµµατείς να χορηγήσουν σ’ αυτούς Φύλλο Πορείας ή Φύλλο
Μεταβάσεως για τη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό.
26. Πληροφορίες σχετικά µε το διαγωνισµό παρέχονται από τις Γραµµατείες του
Αναθεωρητικού ∆ικαστηρίου και των Στρατιωτικών ∆ικαστηρίων και τη ∆ιεύθυνση
Στρατιωτικής ∆ικαιοσύνης/ΥΠΕΘΑ (τηλ. 210-6443984, 210-6571216), τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες. Οι πίνακες που θα τοιχοκολληθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του
Αναθεωρητικού ∆ικαστηρίου, θα ανακοινώνονται και τηλεφωνικά στα παραπάνω
τηλέφωνα επικοινωνίας.

27. Η εγκύκλιος αυτή να δηµοσιευθεί σε περίληψη µε µέριµνα της ∆ιευθύνσεως
Στρατιωτικής ∆ικαιοσύνης/ΥΠΕΘΑ σε τρία (3) συνεχή φύλλα δύο (2) ηµερησίων
εφηµερίδων που εκδίδονται στην Αθήνα και σε δύο (2) της Θεσσαλονίκης, να
τοιχοκολληθεί στο κατάστηµα του Αναθεωρητικού ∆ικαστηρίου και να δηµοσιευθεί στην
ιστοσελίδα του ΥΠΕΘΑ στο ∆ιαδίκτυο.

Ακριβές Αντίγραφο

Ιωαννίδης Θεολόγος
Ανχης (∆Γ)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Για Στρατιωτικούς)
ΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ
ΠΡΟΣ :

QQQQQQQQQQQ

(1).......QQQ..(2)........QQQQQ.
(3)..................QQQQQQQQQ.
(4).......QQQ..(5)QQQQQ..........
(6).................QQQQQQQQQ..
(7)..................QQQQQQQQQ.

ΘΕΜΑ :

Αίτηση Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό Παρέδρων στο ∆ικαστικό Σώµα
των Ενόπλων ∆υνάµεων

1. Αναφέρω ότι έλαβα γνώση της υπ’ αριθ. Q..
επιθυµώ να λάβω µέρος στον ως άνω διαγωνισµό.
2.

Συνηµµένα υποβάλλω:

Εγκυκλίου ΥΠΕΘΑ/∆Σ∆ και

(8)

α. ................................................QQQQQQQQQQQQQQQQQQQ.
β. ................................................QQQQQQQQQQQQQQQQQQQ.
γ. ................................................QQQQQQQQQQQQQQQQQQQ.
δ. ................................................QQQQQQQQQQQQQQQQQQQ.
ε. ................................................QQQQQQQQQQQQQQQQQQQ.
3.

Επιθυµώ να εξετασθώ στις παρακάτω ξένες γλώσσες:
.......................QQQQQQQQQQQQQQQQ.

4.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: .......................QQQQQQQQQQQQQQQQ.
Υπογραφή

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Για το γνήσιο της υπογραφής (9)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Βαθµός
Όπλο ή Σώµα
Ονοµατεπώνυµο
Όνοµα πατέρα
Αριθ. Μητρώου

(6) Μονάδα που υπηρετεί και Τηλέφωνο.
(7) Ηµεροµηνία Σύνταξης αιτήσεως.
(8) Σηµειώνονται όλα τα υποβαλλόµενα
δικαιολογητικά.
(9) Θεωρείται, υπογράφεται και σφραγίζεται
από τη Μονάδα του.

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ (Για ιδιώτες)
ΑΙΤΗΣΗ
Επώνυµο.....................................

ΠΡΟΣ

Όνοµα..........................................

ΥΠΕΘΑ/∆ιεύθυνση Στρατιωτικής ∆ικαιοσύνης

Όνοµα πατέρα............................

1. Σας γνωρίζω ότι έλαβα γνώση

Όνοµα µητέρας...........................

της υπ' αριθ. QQ Εγκυκλίου

Γραµµένος/η στο ∆ηµοτολόγιο ∆ήµου

ΥΠΕΘΑ/∆Σ∆ και επιθυµώ να

ή Κοινότητας....................................

λάβω µέρος στο διαγωνισµό για την

Επαρχίας...........................................

πλήρωση θέσεων Παρέδρων στο

Νοµού................................................

∆ικαστικό Σώµα των Ενόπλων ∆υνάµεων.

Έτος γεννήσεως................................
2. Συνηµµένα υποβάλλω: (2)
∆νση κατοικίας
α. Μόνιµη:
Πόλη ή Χωριό...............QQQQ

α. ...............
β. ........................

Οδός............QQQQ..αριθ.......
γ. ........................
Α.Τ. ή Α.Στ. ..............QQQQQ
δ. ........................
β.

Τηλέφ. ......................QQQQ..
Προσωρινή:
Πόλη ή Χωριό...............QQQ...

ε. .............
στ. ........................

Οδός...........QQQQ αριθ. .......
ζ. .........................
Α.Τ. ή Α. Στ..............QQQQQ.
Τηλέφ. ......................QQQQQ. 3. Επιθυµώ να εξετασθώ στις παρακάτω ξένες γλώσσες :
........QQQ....................................................
4. Τηλέφωνο επικοινωνίας ........QQQ..
Ηµεροµηνία Σύνταξης
(Υπογραφή)
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Για το γνήσιο της υπογραφής (1)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(1)
(2)

Θεωρείται, υπογράφεται και σφραγίζεται από την πλησιέστερη Αστυνοµική ή
∆ηµοτική Αρχή.
Σηµειώνονται όλα τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά.
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