
 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

   Αριθμ. Φ.415.41/43/625351/Σ.5986 
Προκήρυξη Διαγωνισμού Κατάταξης Μονίμων 

Αξιωματικών Διερμηνέων του Στρατού Ξηράς. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 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 Δυνάμεων και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 219).

γ. Του ν. 2913/2001 «Ρύθμιση Θεμάτων Μετοχικών Τα-
μείων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 102).

δ. Του ν. 3883/2010 «Υπηρεσιακή Εξέλιξη και Ιεραρχία 
των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων» (Α΄167).

ε. Του π.δ. 300/2002 «Περί Κατάταξης Μονίμων Αξιω-
ματικών στη Γενική Ειδικότητα Διερμηνέων του Σώματος 
Στρατιωτικών Γραμματέων Στρατού Ξηράς» (Α΄ 267).

2. Το ν.δ. 1327/1973 «Περί των υγειονομικών επιτρο-
πών των Ενόπλων Δυνάμεων» (Α΄ 16).

3. Τον ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45).

4. Τον ν.  3328/2005 «Διεπιστημονικός Οργανισμός 
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 80).

5. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α' 114).

6. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία 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 
Δυνάμεις καθώς και του Στρατιωτικού Προσωπικού Γε-
νικά» (Α΄ 17).

8. Την υπ’ αρ. 139491/16-11-2006 κοινή υπουργική 
απόφαση (Β΄ 1747).

9. Την υπ’ αρ. 102627/22-09-21 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανά-
θεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, 
Νικόλαο Χαρδαλιά» (Β΄ 4396).

10. Το υπό στοιχεία 271/Σ.23η/18.12.2020 πρακτικό 
του ΑΣΣ.

11. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Εγκρ./01/15288,15315/ 
5.01.2022 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών 
και του Υπουργού Οικονομικών.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

1. Διαγωνισμό για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Μο-
νίμων Αξιωματικών στη Γενική Ειδικότητα Στρατιω-
τικών Διερμηνέων, Αγγλικής γλώσσας, του Σώματος 
Στρατιωτικών Γραμματέων του Στρατού Ξηράς, μίας 
(1) θέσης Μονίμου Αξιωματικού στη Γενική Ειδικότητα 
Στρατιωτικών Διερμηνέων, Γαλλικής γλώσσας, του Σώ-
ματος Στρατιωτικών Γραμματέων του Στρατού Ξηράς, 
μίας (1) θέσης Μονίμου Αξιωματικού στη Γενική Ειδικό-
τητα Στρατιωτικών Διερμηνέων, Γερμανικής γλώσσας, 
του Σώματος Στρατιωτικών Γραμματέων του Στρατού 
Ξηράς και μίας (1) θέσης Μονίμου Αξιωματικού στη Γε-
νική Ειδικότητα Στρατιωτικών Διερμηνέων, 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 παρ. 1 και 2 
του άρθρου 1 του ν. 4485/2017, παρέχεται από τα Ανώ-
τατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και αποτελείται από:

α. Τον πανεπιστημιακό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει 
τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή 
Καλών Τεχνών, τα οποία αναφέρονται ως «Πανεπιστή-
μια».

β. Τον τεχνολογικό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα 
Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώ-
τατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε), τα οποία αναφέρονται ως «Τ.Ε.Ι.».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

4. Δικαίωμα 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 Δεκεμβρίου 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 Διερμηνέων, Αγγλικής 

γλώσσας, του Σώματος Στρατιωτικών Γραμματέων του Στρατού Ξηράς.
(α) Τμήματος Μετάφρασης και Διερμηνείας, 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 Δημοσίων Σχέσεων, 

Πανεπιστημίου χώρας του εξωτερικού όπου επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική γλώσσα.
(2) Για την πλήρωση 1 θέσης Μονίμου Αξιωματικού στη Γενική Ειδικότητα Στρατιωτικών Διερμηνέων, Γαλλικής 

γλώσσας, του Σώματος Στρατιωτικών Γραμματέων του Στρατού Ξηράς.
(α) Τμήματος Μετάφρασης και Διερμηνείας, έχοντος ως γλώσσα εργασίας τουλάχιστον την Γαλλική γλώσσα, 

προσδιοριζόμενη με σαφήνεια στον τίτλο σπουδών.
(β) Φιλοσοφικής Σχολής, Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.
(γ) Λοιπών Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής ή Κλάδων Νομικών ή Πολιτικών Επιστημών ή Δημοσίων Σχέσεων, 

Πανεπιστημίου χώρας του εξωτερικού όπου επίσημη γλώσσα είναι η Γαλλική γλώσσα.
(3) Για την πλήρωση 1 θέσης Μονίμου Αξιωματικού στη Γενική Ειδικότητα Στρατιωτικών Διερμηνέων, Γερμανικής 

γλώσσας, του Σώματος Στρατιωτικών Γραμματέων του Στρατού Ξηράς.
(α) Τμήματος Μετάφρασης και Διερμηνείας, 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 Δημοσίων Σχέσεων, 

Πανεπιστημίου χώρας του εξωτερικού όπου επίσημη γλώσσα είναι η Γερμανική γλώσσα.
(4) Για την πλήρωση 1 θέσης Μονίμου Αξιωματικού στη Γενική Ειδικότητα Στρατιωτικών Διερμηνέων, Τουρκικής 

γλώσσας, του Σώματος Στρατιωτικών Γραμματέων του Στρατού Ξηράς.
(α) Τμήματος Μετάφρασης και Διερμηνείας, 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 Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
(γ) Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-

πιστημίου Αθηνών.
(δ) Λοιπών Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής ή Κλάδων Νομικών ή Πολιτικών Επιστημών ή Δημοσίων 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 
Δυνάμεις 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 αγγλικής, αραβικής, γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής, τουρκικής και ρωσικής 
καθώς και γλωσσών χωρών της βαλκανικής χερσονήσου αποτελεί επιθυμητό προσόν.

ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

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 συμπα-
ράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
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6. Τα παραπάνω απαιτούμενα προσόντα, με την επιφύλαξη της παρ. 4β, πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο 
προκήρυξης των θέσεων Μονίμων Αξιωματικών Διερμηνέων του Στρατού Ξηράς και κατά το χρόνο κατάταξής τους. 
Τα κωλύματα συμμετοχής της παρ. 5, πρέπει να μην υπάρχουν κατά το χρόνο κατάταξής τους.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

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 Ανθυπο-
λοχαγού της γενικής ειδικότητας Διερμηνέων, 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 συνυπο-
βάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Πιστοποιητικό Δήμου, κοινότητας ή προξενικής αρχής, όπου είναι εγγεγραμμένος (υφίσταται η δυνατότητα 
άντλησης του ανωτέρω πιστοποιητικού μέσω χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται από τη Διαδικτυακή Πύλη 
του Δημοσίου «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 Δυνάμεις, 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 Δυνάμεις, 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 εξουσιοδοτημέ-

νους δικηγόρους στην Ελλάδα και από πιστοποιημένους από το Υπουργείο Εξωτερικών μεταφραστές. Οι υποψή-
φιοι 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 Διεπιστημονικό 
Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλου Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τον ν. 3328/2005 
(Α΄80).

στ. Οι υποψήφιοι της παρ. 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 δή-

λωσης διατυπώνεται όπως παρακάτω: Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που 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.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

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».

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

11. Οι αιτήσεις των υποψηφίων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν στη διεύθυνση:
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

Β1(ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)/Γραμματεία

(Επιτροπή Ελέγχου Δικαιολογητικών Διαγωνισμού Αξκών Διερμηνέων)

Λεωφόρος Μεσογείων 227-231, ΤΚ 15561, Χολαργός

α. Από τους ιδιώτες (νομίμως εκτός στρατεύματος), με συστημένη επιστολή.
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β. Από τους υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις 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 υπο-
βληθεί 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.

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 υποψη-
φίων 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 προ-
θεσμίας, 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 ΕΔ), των οποίων τα δικαιολογητικά ευρέθησαν πλήρη, κυρώ-
νεται 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 περι-
εχομένου της υπεύθυνης δήλωσης της περ. ζ παρ. 8 της παρούσας, θα πραγματοποιείται αυτεπάγγελτα από το ΓΕΣ/
Β4, μέσω του Εθνικού Ποινικού Μητρώου και το ΓΕΣ/ΔΓΜΥ, 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. (Δεν επιστρέφονται η αίτηση και οι φωτογραφίες).

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

16. Οι ανωτέρω υποψήφιοι, που θα γίνουν δεκτοί μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, θα υποβληθούν στη συ-
νέχεια, σε Προκαταρκτικές Εξετάσεις, (ψυχομετρικές δοκιμασίες, υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες), 
όπως Παράρτημα «Α».

17. Οι παραπάνω εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα στις εγκαταστάσεις του 414 Στρατιωτικού Νοσοκο-
μείου 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 συμμε-
τάσχει 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, υποχρε-

ωτικά το δελτίο της αστυνομικής ή στρατιωτικής τους ταυτότητας ή διαβατήριο, το δελτίο ταυτότητας υποψη-
φίου (που θα τους χορηγηθεί από την επιτροπή υποδοχής την πρώτη ημέρα διεξαγωγής των προκαταρκτικών 
εξετάσεων) και ειδικότερα την εναρκτήριο ημέρα των υγειονομικών εξετάσεων, το Δελτίο 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 αναγρά-
φεται 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 πρω-
τόκολλα που θα είναι σε ισχύ εκείνο το χρονικό διάστημα, όσον αφορά τον COVID-19.
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ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

19. Για τη διενέργεια του διαγωνισμού κατάταξης (γραπτές και προφορικές εξετάσεις) συγκροτούνται, με από-
φαση 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».
γ. Επιτροπή Αποκάλυψης Γραπτών, επιφορτισμένη με τα καθήκοντα της Προσθήκης «4» του Παραρτήματος «Β».

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

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 υποβάλ-
λεται 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 υπο-
γράφεται 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.

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

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 ικανό-
τητας 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 Δυνάμεων, 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 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 ΕΠΙΤΥΧΟ-
ΝΤΩΝ - ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ - ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ, ΜΗ ΠΡΟΣΕΛΘΟΝΤΩΝ και ΔΙΑΚΟΨΑΝΤΩΝ 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. αδυνα-
μία 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 παρουσί-
αση 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 Διοικητικής Διαδικασίας (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.
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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 Δυνάμεων 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 καθο-

ρίζεται για κάθε υποψήφιο, χωρίς πρότερη ενημέρωση ή η αποτυχία σε οποιοδήποτε στάδιο των Προκα-

ταρκτικών Εξετάσεων, θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του από τις παραπέρα διαδικασίες.
35. Στις περιπτώσεις απόλυσης υποψηφίων (Οπλίτες-ΔΕΑ) για οποιονδήποτε λόγο, από την υποβολή των δικαιο-

λογητικών 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 αναφέ-
ρονται 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.

ΓΡΑΠΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ

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.

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΒΑΘΜΟΙ - ΕΞΕΛΙΞΗ

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 Διατάγματα, με τα οποία ονομάζονται Μόνιμοι Ανθυπολοχαγοί του Σώματος Στρατιωτικών Γραμματέων, 
γενικής ειδικότητας Διερμηνέων 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 Διευθυντή της Διεύθυνσης Γραμματειακής και Μετα-
φραστικής Υποστήριξης του ΓΕΣ, στη δύναμη των Αξιωματικών Διερμηνέων από την προσδιοριζόμενη ημερομηνία, 
εξομοιούμενοι κατά πάντα με τους υπηρετούντες μονίμους στην ενέργεια συναδέλφους τους.

43. Τηρουμένων των διατάξεων της παρ. 18 του άρθρου 36 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167), η σειρά αρχαιότητας των 
υποψηφίων που πέτυχαν στον ίδιο διαγωνισμό για Μονίμους Αξιωματικούς Διερμηνείς, για κάθε γλώσσα, καθορί-
ζεται 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 Διερμηνείς, οι οποίοι δεν τυγχάνουν πτυχιούχοι Σχολής Μεταφραστών 
Διερμηνέων, μετεκπαιδεύονται με διαταγή του Αρχηγού ΓΕΣ, μετά από εισήγηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης 
Γραμματειακής Μεταφραστικής Υποστήριξης (ΔΓΜΥ), σε Σχολές Μεταφραστών Διερμηνέων του εσωτερικού ή του 
εξωτερικού. Οι ως άνω μετεκπαιδευόμενοι Μόνιμοι Αξιωματικοί Διερμηνείς αναλαμβάνουν περαιτέρω υποχρέωση 
παραμονής στο στράτευμα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (Άρθρο 64, ν.δ. 1400/1973, Α΄ 114).

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

45. Οι κατατασσόμενοι Αξιωματικοί Διερμηνείς 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 ολο-

κλήρωση της εκπαίδευσής τους και την ονομασία τους σε Δοκίμους Εφέδρους Αξιωματικούς.
48. Όσοι έχουν υπηρετήσει ή υπηρετούν ως Οπλίτες ή εθελοντές Υπαξιωματικοί, καλούνται με διαταγή του Αρ-

χηγού του ΓΕΣ, να παρουσιασθούν για απόκτηση της απαραίτητης στρατιωτικής κατάρτισης στη Σχολή Εφέδρων 
Αξιωματικών Πεζικού.

49. Όσοι δεν έχουν καταταγεί στις Ένοπλες Δυνάμεις, καλούνται με διαταγή του Αρχηγού του ΓΕΣ να παρουσια-
σθούν στον Διευθυντή της Διεύθυνσης Γραμματειακής Μεταφραστικής Υποστήριξης (ΔΓΜΥ) του ΓΕΣ, αποσπώμενοι 
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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 παρ. 46, 47, και 48 δεν αποφοιτήσουν επιτυχώς από τη ΣΕΑΠ, 
αποκλείονται από την κατάταξη ως Αξιωματικοί Διερμηνείς, σύμφωνα με την παρ. 45.

51. Επιτυχόντες στον διαγωνισμό, οι οποίοι, πριν από την ονομασία τους σε ανθυπολοχαγούς, αποφασίζουν να 
μην καταταγούν στη γενική ειδικότητα Διερμηνέων, διαγράφονται από τον πίνακα επιτυχόντων και στην περίπτωση 
των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 12 του π.δ. 300/2002 διακόπτεται η εκπαίδευσή τους.

ΔΙΑΦΟΡΑ

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 χο-
ρήγηση ΦΠ στους υποψηφίους που υπηρετούν στις Μονάδες τους.

53. Το ΓΕΣ/Δ3, παρακαλείται να γνωστοποιήσει έγκαιρα την έκδοση της ΕΔΥΕΘΑ, 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-ΔΕΑ), 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.
(Αρ. βεβ. ΓΕΣ/ΔΟΙ:1233082/27-07-2022).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2022

Ο Υφυπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α» Διαδικασίες Διεξαγωγής Προκαταρκτικών Εξετάσεων
«Β» Εξεταστέα Ύλη - Μαθήματα     
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