
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 166/2006 

(ΦΕΚ Α΄ 178/21.8.2006) 

 

Τύπος και αρχή εκδόσεως του δελτίου ταυτότητας των δικαστικών λειτουργών του 
δικαστικού σώµατος Ενόπλων ∆υνάµεων 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη:  

 

α. Τις διατάξεις του άρθρου 146 του Κώδικα ∆ικαστικού Σώµατος Ενόπλων 
∆υνάµεων που κυρώθηκε µε το ν. 2304/1995 (ΦΕΚ 83 τ.Α΄), όπως το άρθρο 146 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 46 του ν. 2721/1999 «Τροποποίηση και 
αντικατάσταση διατάξεων των ν. 1756/1988 (ΦΕΚ 35 τ.Α΄), 1729/1987 (ΦΕΚ 144 
τ.Α΄), του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, του Κώδικα 
Πολιτικής ∆ικονοµίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112 τ.Α΄).  

β. Τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 1 και 2, 5 παρ. 1 στοιχ. β΄ και 7 του ν.δ. 127/1969 
«Περί της αποδεικτικής ισχύος των Αστυνοµικών Ταυτοτήτων» (ΦΕΚ 29 τ.Α΄). 

γ. Τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 3 και 7 παρ. 1 του ν. 1599/1986 «Σχέσεις κράτους 
- πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας κλπ» (ΦΕΚ 75 τ.Α΄).  

δ. Το άρθρο 90 παρ. 2 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Οργανα που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 
τ.Α΄) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, επειδή τα έντυπα των ταυτοτήτων που 
προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος θα τυπώνονται ατελώς από το Τυπογραφείο 
του Ελληνικού Στρατού (ΤΥΕΣ) όπου τυπώνονται και τα έντυπα ταυτοτήτων των 
στελεχών των Ενόπλων ∆υνάµεων, η δε εκτύπωση των στοιχείων επί των ταυτοτήτων 
θα γίνεται από τη ∆ιεύθυνση Στρατιωτικής ∆ικαιοσύνης του Υπουργείου Εθνικής 
Άµυνας µε χρήση συσκευών εκτύπωσης που ήδη υπάρχουν.  

ε. Η σχετική πρόταση του Ανωτάτου ∆ικαστικού Συµβουλίου του ∆ικαστικού 
Σώµατος Ενόπλων ∆υνάµεων υπό πενταµελή σύνθεση, όπως αυτή διατυπώθηκε µε 
την υπ’ αριθµ. 7/2006 απόφαση αυτού.  

στ. Την υπ’  αριθµ. 146/13.6.2006 Γνωµοδότηση του Ε΄ Τµήµατος του Συµβουλίου 
της Επικρατείας, µετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, αποφασίζουµε: 

 

 

 

 



Άρθρο 1 

Πεδίο Εφαρµογής 

 

1. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται: 

α. Για την έκδοση δελτίων ταυτότητας των δικαστικών λειτουργών του δικαστικού  
σώµατος Ενόπλων ∆υνάµεων, για την αντικατάσταση των δελτίων στις περιπτώσεις  
προαγωγής του δικαιούχου, φθοράς, καταστροφής, απώλειας ή κλοπής του δελτίου,  
καθώς και για την αντικατάσταση των δελτίων ταυτότητας µε τα οποία είναι  
εφοδιασµένοι οι δικαστικοί λειτουργοί κατά την ηµεροµηνία θέσης του παρόντος σε 
ισχύ και τα οποία έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας ή  
από τις αρµόδιες αστυνοµικές αρχές. 

β. Για την έκδοση δελτίων ταυτότητας των δικαστικών λειτουργών του δικαστικού  
σώµατος Ενόπλων ∆υνάµεων που διατηρούν τιµητικά και µετά τη λύση της δηµόσιας  
υπηρεσιακής σχέσεώς τους, τον τίτλο της θέσεως που κατείχαν τελευταία, κατά το  
άρθρο 64 παρ. 1 του Κώδικα ∆ικαστικού Σώµατος Ενόπλων ∆υνάµεων (Κ∆ΣΕ∆), 
καθώς και για την αντικατάσταση των δελτίων αυτών στις περιπτώσεις φθοράς,  
καταστροφής, απώλειας ή κλοπής. 

2. Οι διατάξεις του παρόντος δεν θίγουν τη δυνατότητα του εισαγγελέα του  
στρατιωτικού δικαστηρίου να εκδίδει ειδικά δελτία για τη βεβαίωση της ιδιότητας 
των εισαγγελικών λειτουργών της εισαγγελίας του στρατιωτικού δικαστηρίου, κατά 
τα άρθρα 22 παρ. 1 στοιχ. Ζ΄ και 39 του «Κανονισµού Οργανώσεως και Λειτουργίας 
των Στρατιωτικών ∆ικαστηρίων και του Αναθεωρητικού ∆ικαστηρίου» (κυρωτικό 
π.δ. 21/2002, ΦΕΚ 12 τ.Α΄).  

 
Άρθρο 2 

Υποχρεώσεις των δικαστικών λειτουργών - Αρχή εκδόσεως του δελτίου 

ταυτότητας 

 

1. Όλοι οι δικαστικοί λειτουργοί του δικαστικού σώµατος Ενόπλων ∆υνάµεων  
υποχρεούνται να είναι εφοδιασµένοι µε «δελτίο ταυτότητας δικαστικού λειτουργού  
του δικαστικού σώµατος Ενόπλων ∆υνάµεων» το οποίο εκδίδεται ατελώς µε βάση τις  
διατάξεις του παρόντος, αποκλειστικά από τη ∆ιεύθυνση Στρατιωτικής ∆ικαιοσύνης  
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας (∆Σ∆/ΥΠ.ΕΘ.Α.). 

2. Εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος µετά την προαγωγή του, κάθε δικαστικός  
λειτουργός οφείλει να ζητήσει την έκδοση νέου δελτίου ταυτότητος. 

3. Κατά τη λύση της δηµόσιας υπηρεσιακής σχέσης του για οποιονδήποτε λόγο, κάθε 
δικαστικός λειτουργός παραδίδει υποχρεωτικά στη ∆Σ∆/ΥΠΕΘΑ το δελτίο 
ταυτότητας µε το οποίο είναι εφοδιασµένος και παραλαµβάνει τη βεβαίωση του 
άρθρου 7 του ν.δ. 127/1969 (ΦΕΚ 29 τ.Α΄) για την έκδοση αστυνοµικής ταυτότητας. 
Εάν διατηρεί τιµητικά τον τίτλο της θέσεως που κατείχε τελευταία, κατά το άρθρο 
64 παρ. 1 του Κ∆ΣΕ∆, εφοδιάζεται, εφόσον το επιθυµεί, µε «δελτίο ταυτότητας  
επίτιµου δικαστικού λειτουργού του δικαστικού σώµατος Ενόπλων ∆υνάµεων», το  
οποίο κατέχει παράλληλα µε την αστυνοµική του ταυτότητα και το οποίο εκδίδεται  
ατελώς κατά τις διατάξεις του παρόντος αποκλειστικά από τη ∆Σ∆/ΥΠ.ΕΘ.Α. 



4. Η ∆Σ∆/ΥΠΕΘΑ καταστρέφει τα δελτία που επιστρέφονται, κατά τις διατάξεις του  
άρθρου 4 παρ. 4.  

 

Άρθρο 3 

Τύπος ∆ελτίου Ταυτότητας 

 

1. Το δελτίο ταυτότητας είναι διαστάσεων 0,800 Χ 0,520 εκατοστών του µέτρου,  
έχει δύο όψεις και φέρει µοναδική αρίθµηση στην εµπρόσθια όψη. 

2. Για την έκδοση του κάθε δελτίου ταυτότητας χρησιµοποιούνται ειδικά έντυπα  
που αποτελούνται από τρία τµήµατα. Τα δύο πρώτα τµήµατα του εντύπου  
χρησιµοποιούνται, αντίστοιχα, ως εµπρόσθια και οπίσθια όψη του δελτίου  
ταυτότητας. Το τρίτο τµήµα, το οποίο είναι όµοιο κατά περιεχόµενο µε την  
εµπρόσθια όψη του δελτίου ταυτότητας, παραµένει στο αρχείο της ∆Σ∆/ΥΠ.ΕΘ.Α. 
Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στις δύο όψεις του δελτίου ταυτότητας 
καθορίζονται στο επόµενο άρθρο. 

3. Ο ακριβής τύπος, η εµφάνιση και το χρώµα των τριών τµηµάτων του ειδικού  
εντύπου που χρησιµοποιείται για την έκδοση του δελτίου ταυτότητας, είναι αυτά  
που καθορίζονται στο Παράρτηµα «Α» του παρόντος. Ο ακριβής τύπος, η εµφάνιση 
και το χρώµα των τριών τµηµάτων του ειδικού εντύπου που χρησιµοποιείται για την 
έκδοση του δελτίου ταυτότητας των δικαστικών λειτουργών του δικαστικού σώµατος 
Ενόπλων ∆υνάµεων που διατηρούν τιµητικά τον τίτλο της θέσεως που κατείχαν 
τελευταία, κατά το άρθρο 64 παρ. 1 του Κ∆ΣΕ∆, είναι αυτά που καθορίζονται στο 
Παράρτηµα «Β» του παρόντος. 

4. Τα στοιχεία του δελτίου ταυτότητας στην εµπρόσθια όψη αναγράφονται στην  
ελληνική. Τα στοιχεία στην οπίσθια όψη αναγράφονται µε λατινικούς χαρακτήρες,  
µε µεταγραφή σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛ.Ο.Τ. 743 (Απόφαση Υπουργού Προεδρίας 
της Κυβέρνησης υπό στοιχεία ∆ΙΕΜ Φ.06.5/Α 12167 της 28.9.1983, ΦΕΚ 579 τ.Β΄). 
Το πρότυπο αυτό δεν ακολουθείται, µετά από αίτηµα του ενδιαφεροµένου στην 
αίτησή του του άρθρου 4 παρ. 1, σε περίπτωση κατά την οποία τα στοιχεία του  
προηγούµενου εδαφίου είναι γραµµένα µε διαφορετικό τρόπο σε ήδη εκδοθέν  
ταξιδιωτικό ή άλλο έγγραφο, ηµεδαπής ή αλλοδαπής αρχής. Σ’ αυτή τη περίπτωση ο  
ενδιαφερόµενος είναι υποχρεωµένος να συνυποβάλλει µαζί µε την αίτησή του και  
επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του εγγράφου αυτού. 

5. Η µοναδική αρίθµηση κάθε δελτίου ταυτότητας απαρτίζεται από ένα κεφαλαίο  
γράµµα της ελληνικής αλφαβήτου και έναν τετραψήφιο αριθµό και δίδεται στο  
δελτίο από τη ∆Σ∆/ΥΠ.ΕΘ.Α.  

 

Άρθρο 4 

Στοιχεία των δύο όψεων των δελτίων ταυτότητας 

 

1. Τα δελτία ταυτότητας των δικαστικών λειτουργών του δικαστικού σώµατος  
Ενόπλων ∆υνάµεων περιλαµβάνουν τα παρακάτω στοιχεία: 

 



Α. Εµπρόσθια όψη 

_____________________________________________________________________ 

1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ     7. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ 

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ  8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 

3. ΒΑΘΜΟΣ       9. ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 

4. ΕΠΩΝΥΜΟ       10. ∆ΗΜΟΤΗΣ 

5. ΟΝΟΜΑ       11. ΟΜΑ∆Α ΑΙΜΑΤΟΣ 

6. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ     12. RHESUS 

 

 
Β. Οπίσθια όψη 

_____________________________________________________________________ 

1. IDENTITY CARD NUMBER     6. FIRST NAME 

2. SERIAL NUMBER      7. FATHER’S FULL NAME 

3. STATUS       8. DATE OF BIRTH 

4. RANK       9. BLOOD TYPE 

5. FAMILY NAME      10. RHESUS 

 

2. Στο πεδίο «βαθµός» της εµπρόσθιας όψης του δελτίου, αναγράφεται τόσο ο  
βαθµός του στρατιωτικού δικαστή όσο και η αντιστοιχία αυτού κατ’ άρθρο 142 του  
Κώδικα ∆ικαστικού Σώµατος Ενόπλων ∆υνάµεων. Στο πεδίο «ηµεροµηνία 
γεννήσεως» της εµπρόσθιας όψης του δελτίου, η ηµεροµηνία αναγράφεται µε τη 
µορφή «ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ». Στο πεδίο «status» της οπίσθιας όψης του δελτίου, 
αναγράφεται στην αγγλική η ένδειξη «Member of the Jud. Corps of the  
Hellenic Armed Forces», στο δε πεδίο «rank» αναγράφεται στην αγγλική τόσο ο  
βαθµός του στρατιωτικού δικαστή όσο και η αντιστοιχία αυτού κατ’ άρθρο 142 του  
Κώδικα ∆ικαστικού Σώµατος Ενόπλων ∆υνάµεων, συνοδευόµενη από την ένδειξη 
«Jud. Corps». Οι βαθµοί των στρατιωτικών δικαστών και η αντιστοιχία τους προς 
τους βαθµούς των αξιωµατικών, στην αγγλική, φαίνονται στο Παράρτηµα «Γ» του  
παρόντος. 

3. Τα δελτία ταυτότητας των δικαστικών λειτουργών του δικαστικού σώµατος  
Ενόπλων ∆υνάµεων που διατηρούν τιµητικά τον τίτλο της θέσεως που κατείχαν  
τελευταία, κατά το άρθρο 64 παρ. 1 του Κ∆ΣΕ∆, περιλαµβάνουν τα παρακάτω  
στοιχεία: 
 

Α. Εµπρόσθια όψη 

_____________________________________________________________________ 

1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ       8. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ 

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ     9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 

3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ   10. ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 

4. ΒΑΘΜΟΣ       11. ∆ΗΜΟΤΗΣ 

5. ΕΠΩΝΥΜΟ       12. ΟΜΑ∆Α ΑΙΜΑΤΟΣ 

6. ΟΝΟΜΑ       13. RHESUS 

7. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ 



 
Β. Οπίσθια όψη 

_____________________________________________________________________ 

1. IDENTITY CARD NUMBER     6. FIRST NAME 

2. SERIAL NUMBER      7. FATHER’S FULL NAME 

3. STATUS       8. DATE OF BIRTH 

4. RANK       9. BLOOD TYPE 

5. FAMILY NAME      10. RHESUS 

 

4. Στο πεδίο «ηµεροµηνία γεννήσεως» της εµπρόσθιας όψης του δελτίου, η  
ηµεροµηνία αναγράφεται µε τη µορφή «ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ». Στο πεδίο «κατάσταση» 
της εµπρόσθιας όψης του δελτίου, αναγράφεται «επίτιµος δικαστικός λειτουργός του  
δικαστικού σώµατος Ε∆», στο δε πεδίο «βαθµός» αναγράφεται ο βαθµός που  
αναφέρεται στο Προεδρικό ∆ιάταγµα µε το οποίο λύεται η υπηρεσιακή σχέση του  
δικαστικού λειτουργού. Στο πεδίο «status» της οπίσθιας όψης του δελτίου,  
αναγράφεται στην αγγλική η ένδειξη «Honorary Member of the Jud. Corps of the  
Hellenic Armed Forces», για δε το πεδίο «rank» ισχύει ό,τι αναφέρεται παραπάνω  
στη παράγραφο 2.  

 
Άρθρο 5 

∆ικαιολογητικά και διαδικασία για την έκδοση του δελτίου ταυτότητας 

 

1. Για την έκδοση του δελτίου ταυτότητας υποβάλλονται στη ∆Σ∆/ΥΠ.ΕΘ.Α. τα  
παρακάτω δικαιολογητικά, είτε από τον στρατιωτικό δικαστή αυτοπροσώπως είτε  
µέσω της υπηρεσίας στην οποία αυτός υπηρετεί:  

α. Αίτηση, ο τύπος και το περιεχόµενο της οποίας καθορίζονται στο Παράρτηµα «∆» 
του παρόντος. 

β. ∆ύο (2) πρόσφατες έγχρωµες φωτογραφίες, διαυγείς, σε λευκό φόντο, διαστάσεων 
0,252 Χ 0,250 εκατοστών του µέτρου και πάχους έως 0,0001 εκατοστών του µέτρου, 
επί πορώδους χάρτου τύπου µατ, οι οποίες πρέπει να απεικονίζουν τη µορφή του  
αιτούντος στρατιωτικού δικαστή κατά µέτωπο µέχρι του στήθους, ασκεπή και µε  
πολιτική περιβολή και ευπρεπή εµφάνιση. Στην οπίσθια πλευρά τους οι φωτογραφίες 
πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά τη µονογραφή και το ονοµατεπώνυµο του  
στρατιωτικού δικαστή. 

γ. Κατά την αρχική έκδοση του δελτίου, έγγραφο ή βεβαίωση νοσηλευτικού  
ιδρύµατος ή υγειονοµικού εργαστηρίου, από το οποίο να προκύπτει η οµάδα αίµατος 
και το RHESUS του αιτούντος, ή υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο  
αιτών θα δηλώνει την οµάδα αίµατός του και το RHESUS. Τα δύο αυτά στοιχεία  
αναγράφονται µόνον εφόσον ο ενδιαφερόµενος επιθυµεί την αναγραφή τους. 

2. Κατ’ εξαίρεση, όσοι από τους στρατιωτικούς δικαστές είναι κάτοχοι  
στρατιωτικού δελτίου ταυτότητας που έχει εκδοθεί από οποιαδήποτε υπηρεσία του  
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, µπορούν µε την αίτηση τους της παραγράφου 1α΄ να  
ζητήσουν ο αριθµός του δελτίου αυτού να αποτελέσει και τον αριθµό του νέου  
δελτίου ταυτότητας δικαστικού λειτουργού του δικαστικού σώµατος Ενόπλων  
∆υνάµεων που θα τους χορηγηθεί. 



3. Η ∆Σ∆/ΥΠ.ΕΘ.Α. ελέγχει τα στοιχεία της αιτήσεως για την πληρότητα και  
ακρίβειά τους, µε βάση και τα στοιχεία που τηρούνται στους ατοµικούς φακέλους  
και το µητρώο δικαστικών λειτουργών κατά τα άρθρα 40 και 41 του Κ∆ΣΕ∆ και το  
π.δ. 57/1996 «Ατοµικοί φάκελοι και µητρώο δικαστικών λειτουργών του δικαστικού  
σώµατος των ενόπλων δυνάµεων» (ΦΕΚ 48 τ.Α΄). 

4. Τα δελτία συµπληρώνονται και στη συνέχεια υπογράφονται από το ∆ιευθυντή της  
∆Σ∆/ΥΠ.ΕΘ.Α. ή το νόµιµο αναπληρωτή του, στην κατάλληλη θέση που υπάρχει για 
το σκοπό αυτό στην οπίσθια όψη του δελτίου και σφραγίζονται µε τη στρογγυλή  
σφραγίδα του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας. Ακολούθως ενσωµατώνονται εντός 
φύλλων διαφανούς πλαστικής ύλης (πλαστικοποίηση) και παραδίδονται µε απόδειξη 
στους δικαιούχους, είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω της υπηρεσίας στην οποία αυτοί  
υπηρετούν. 

5. Κατά την παράδοση στο δικαιούχο του νέου δελτίου ταυτότητας επιστρέφεται  
απαραιτήτως το παλαιό, µε το οποίο ήταν εφοδιασµένος µέχρι εκείνη τη στιγµή ο  
δικαστικός λειτουργός. Τριµελής επιτροπή που συγκροτείται µε διαταγή του  
∆ιευθυντού ∆Σ∆/ΥΠ.ΕΘ.Α. καταστρέφει τα παλαιά δελτία εντός των µηνών Ιουνίου  
και ∆εκεµβρίου κάθε έτους και συντάσσει προς απόδειξη αυτού πρακτικό  
καταστροφής. 

6. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος η ∆Σ∆/ΥΠ.ΕΘ.Α. συλλέγει τα δελτία µε  
τα οποία είναι εφοδιασµένοι οι δικαστικοί λειτουργοί και τα επιστρέφει στις  
υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας από τις οποίες είχαν εκδοθεί, προς  
καταστροφή. Εάν υπάρχουν δικαστικοί λειτουργοί οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο  
είναι εφοδιασµένοι µε δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας, καθώς και οι  
νεοκατατασσόµενοι δικαστικοί λειτουργοί, παραδίδουν το δελτίο αυτό στη  
∆Σ∆/ΥΠ.ΕΘ.Α. Τα δελτία αστυνοµικής ταυτότητας, διαβιβάζονται στις αστυνοµικές  
αρχές έκδοσής τους για καταστροφή, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις  
της νοµοθεσίας για τα δελτία αστυνοµικής ταυτότητας. 

7. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 4 εφαρµόζονται και για την έκδοση του  
δελτίου ταυτότητας των δικαστικών λειτουργών που διατηρούν τιµητικά τον τίτλο  
της θέσεως που κατείχαν τελευταία.  

 

Άρθρο 6 

Τήρηση στοιχείων και ειδικού βιβλίου από τη ∆Σ∆/ΥΠ.ΕΘ.Α. 

 

1. Η ∆Σ∆/ΥΠ.ΕΘ.Α. για κάθε δελτίο ταυτότητας το οποίο εκδίδει για οποιονδήποτε  
λόγο, τηρεί στο αρχείο της το τρίτο τµήµα του ειδικού εντύπου του άρθρου 3 παρ. 
2, στο οποίο επικολλάται η δεύτερη από τις δύο φωτογραφίες του αιτούντος,  
καθώς και τα δικαιολογητικά του άρθρου 5 παρ. 1. 

2. Όλα τα εν ισχύει δελτία ταυτότητας που εκδίδονται από τη ∆Σ∆/ΥΠ.ΕΘ.Α.  
καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο. Στο βιβλίο αυτό καταγράφεται επίσης η  
καταστροφή ή αντικατάσταση των δελτίων για οποιονδήποτε λόγο. 

3. Σε περίπτωση καταστροφής του δελτίου ταυτότητας ή αντικατάστασής του για  
οποιοδήποτε λόγο, καταστρέφονται και τα δικαιολογητικά που είχαν υποβληθεί για  
την έκδοσή του.  



 
Άρθρο 7 

∆ιαδικασία σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής, κλοπής ή φθοράς του δελτίου 

ταυτότητας 

 

1. Σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής ή κλοπής του δελτίου ταυτότητας, ο  
στρατιωτικός δικαστής οφείλει να υποβάλει αµέσως: 

α. Αναφορά στην υπηρεσία όπου υπηρετεί, στην οποία εκθέτει τις συνθήκες  
απώλειας, καταστροφής ή κλοπής και παρέχει κάθε δυνατή σχετική πληροφορία που  
αποδεικνύει το βάσιµο των ισχυρισµών του. 

β. Τα δικαιολογητικά του άρθρου 5 παρ. 1 για την έκδοση νέου δελτίου  
ταυτότητας. Στην αίτηση που υποβάλλει πρέπει να φαίνεται επακριβώς και ο λόγος  
για τον οποίο ζητείται η έκδοση νέου δελτίου ταυτότητας. 

2. Η ∆Σ∆ ενηµερώνει για την απώλεια ή κλοπή του δελτίου τις αρµόδιες  
αστυνοµικές αρχές και τις κατάλληλες υπηρεσίες των Ενόπλων ∆υνάµεων. 

3. Εκείνος που βρίσκει δελτίο ταυτότητας στρατιωτικού δικαστή οφείλει να το  
παραδώσει στην πλησιέστερη αστυνοµική αρχή, ή στο πλησιέστερο φρουραρχείο. Οι  
αρχές αυτές υποχρεούνται να διαβιβάσουν το δελτίο στη ∆Σ∆/ΥΠ.ΕΘ.Α. Η ∆Σ∆  
παραλαµβάνει το δελτίο που βρέθηκε, ερευνά εάν έχει µεσολαβήσει δήλωση για την  
απώλεια και αντικατάστασή του και προβαίνει στη καταστροφή του. 

4. Σε περίπτωση φθοράς του δελτίου ταυτότητας, η οποία καθιστά το έντυπο  
ακατάλληλο για περαιτέρω χρήση, ο στρατιωτικός δικαστής υποβάλλει τα  
δικαιολογητικά του άρθρου 5 παρ. 1 για την έκδοση νέου δελτίου ταυτότητας,  
καθώς και το φθαρµένο δελτίο του οποίου ζητείται η αντικατάσταση. 

5. Οι διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων εφαρµόζονται ανάλογα και για την  
απώλεια, καταστροφή, κλοπή ή φθορά του δελτίου ταυτότητας των επίτιµων  
δικαστικών λειτουργών. 

 

 

 

 

**** 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 

 

Τύπος, εµφάνιση και χρώµα των τριών τµηµάτων του ειδικού εντύπου που  
χρησιµοποιείται για την έκδοση του δελτίου ταυτότητας δικαστικού λειτουργού του 
δικαστικού σώµατος Ενόπλων ∆υνάµεων (Άρθρο 3 παρ. 3) 

………………………………………………………………………..[Βλ. οικείο ΦΕΚ] 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 

 

Τύπος, εµφάνιση και χρώµα των τριών τµηµάτων του ειδικού εντύπου που  
χρησιµοποιείται για την έκδοση του δελτίου ταυτότητας των δικαστικών λειτουργών 
του δικαστικού σώµατος Ενόπλων ∆υνάµεων που διατηρούν τιµητικά τον τίτλο της 
θέσεως που κατείχαν τελευταία, κατά το άρθρο 64 παρ. 1 του Κ∆ΣΕ∆ (Άρθρο 3 παρ. 
3)  

………………………………………………………………………..[Βλ. οικείο ΦΕΚ] 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» 

 

Βαθµοί των στρατιωτικών δικαστών στην αγγλική και η αντιστοιχία τους κατ’ άρθρο 
142 Κ∆ΣΕ∆ προς τους βαθµούς των αξιωµατικών, στην αγγλική (Άρθρο 4 παρ. 2) 

 

Βαθµός Στρατ. ∆ικαστή  Βαθµός στην αγγλική  Αντιστοιχία κατ’ άρθρο 142 

              Κ∆ΣΕ∆ στην αγγλική 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Πάρεδρος Στρατ. ∆ικαστηρίου Associate Military Judge  First Lieutenant, Jud. Corps 

Στρατιωτικός ∆ικαστής ∆΄  Military Judge, Grade D  Captain, Jud. Corps 

Στρατιωτικός ∆ικαστής Γ΄  Military Judge, Grade C  Major, Jud. Corps 

Στρατιωτικός ∆ικαστής Β΄  Military Judge, Grade B  Lieutenant Colonel, Jud. Corps 

Στρατιωτικός ∆ικαστής Α΄  Military Judge, Grade A  Colonel, Jud. Corps 

Αναθεωρητής Γ΄    Appellate Military Judge, Grade C Brigadier Gen., Jud. Corps 

Αναθεωρητής Β΄   Appellate Military Judge, Grade B Major Gen., Jud. Corps 

Αναθεωρητής A΄   Appellate Military Judge, Grade A Lieutenant Gen., Jud. Corps 

 



 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «∆» 

 

(Άρθρο 5 παρ. 1 στοιχ. α΄) 

Αίτηση για την έκδοση δελτίου ταυτότητας δικαστικού λειτουργού του δικαστικού  
σώµατος Ενόπλων ∆υνάµεων  

………………………………………………………………………..[Βλ. οικείο ΦΕΚ]  

 

 

Άρθρο 8 

Αποδεικτική ισχύς 

 

Τα δελτία ταυτότητας που εκδίδονται κατά τις διατάξεις του παρόντος, αποτελούν  
πλήρη απόδειξη έναντι πάντων ως προς τα στοιχεία που αναφέρουν.  

 

 

Άρθρο 9 

Έναρξη ισχύος 

 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει δύο µήνες µετά τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα  
της Κυβερνήσεως.  

 

 

 

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2006 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ 

 

 


