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ΘΕΜΑ: Συμπληρωματική Προκήρυξη Συμμετοχής στο Διαγωνισμό Κατάταξης Κληρικών 
για Πλήρωση Κενών Θέσεων Στρατιωτικών Ιερέων Α΄ και Β΄ Τάξης  

 

 1. Έχοντας υπόψη: 
 
  α. Το ν.δ 90/1973 «Περί του Θρησκευτικού Σώματος των Ενόπλων 
Δυνάμεων», (Α΄ 168). 
 
  β. Το ν. 1327/1973 «Περί των Υγειονομικών Επιτροπών των Ενόπλων 
Δυνάμεων» (Α΄ 16), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
  γ. Το ν. 2292/1995 «Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας, Διοίκηση και Έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 35), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
  δ. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 45), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
  ε. Το ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 
217), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 
  στ.  Το ν. 3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (Α΄, 
302), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
  ζ. Το ν. 3432/2006 «Δομή και Λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» 
(Α΄ 14), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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  η. Το ν. 3883/2010 «Ένοπλες Δυνάμεις: Υπηρεσιακή εξέλιξη - Ιεραρχία, 
στρατολογία. Στρατιωτικές Σχολές κλπ.» (Α΄ 167), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
  θ. Την Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α21/20562/01-08-2013 ΚΥΑ Εθνικής Άμυνας – 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη 
αναζήτηση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης που εκδίδεται από υπηρεσίες του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (Β΄ 1881). 
 
  ι. Το π.δ 11/2014 «Κρίση Σωματικής Ικανότητας των Στρατευσίμων, αυτών 
που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις καθώς και του στρατιωτικού προσωπικού 
γενικά» (Α΄ 17), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
  ια.   Την Απόφαση Επιτροπής Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 
ΔΙΠΑΑΔ /Φ.ΕΓΚΡ/34/24789,3536/ΣΧΕΤ.25507/04 Απρ 2017. 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 
διαγωνισμό για την κατάταξη κληρικών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, προς 
πλήρωση επτά (7) κενών θέσεων Στρατιωτικών Ιερέων Α΄ και Β΄ Τάξης (Λοχαγών ή 
Υπολοχαγών).  
 
 2. Οι κενές οργανικές θέσεις των Στρατιωτικών Ιερέων θα πληρωθούν με ιερείς, 
που μισθοδοτούνται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σύμφωνα 
με την υπ’ αριθμ. 33/2006 Απόφαση Επιτροπής ΠΥΣ, ύστερα από επιλογή μεταξύ των 
υποψηφίων αγάμων ή εγγάμων, που φέρουν τον πρώτο ή δεύτερο ιερατικό βαθμό 
(Διακόνου - Πρεσβυτέρου). 
 
 3.  Προσόντα υποψηφίων για κατάταξη: 

 
  α. Να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια. Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι ομογενείς 
που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια, την οποία όμως αποκτούν χωρίς άλλη διατύπωση, 
με την κατάταξή τους ως Αξιωματικοί, όπως ορίζει ο Κώδικας της Ελληνικής Ιθαγένειας 
[Ν. 3284/2004 (Α΄ 217)]. 

 
  β. Να είναι πτυχιούχοι Θεολογικής Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου ή 
ισοτίμου Ορθοδόξου Σχολής του Εξωτερικού, αναγνωρισμένης από το Κράτος ή φοιτητές 
τούτων, εφόσον διανύουν τουλάχιστον το τρίτο έτος των σπουδών τους, ή απόφοιτοι 
Ανώτερης ή Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας (Α.Ε.Α.) ή Ενιαίου Εκκλησιαστικού 
Λυκείου (Ε.Ε.Λ.) ή Εκκλησιαστικού Γυμνασίου (Ε.Γ.), ή Ιερατικού Σχολείου Δεύτερης 
Ευκαιρίας (Ι.Σ.Δ.Ε.), ή Εκκλησιαστικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης. Από 
αυτούς, όσοι έχουν πτυχίο ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης, ή πτυχίο ισότιμο με εκείνα 
των ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, ονομάζονται ιερείς Α΄ τάξεως (Λοχαγοί) και οι 
υπόλοιποι ιερείς Β΄ τάξεως (Υπολοχαγοί). 
 
  γ. Να έχουν ορθή και υγιή πίστη, ήθος σεμνό, βίο λιτό και γενικά διαγωγή 
ανεπίληπτη. 
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  δ. Να μην έχουν καταδικασθεί για πράξη που χαρακτηρίζεται από το νόμο 
ως κακούργημα, ανεξάρτητα αν αποκαταστάθηκαν, ή για κάποιο από τα πλημμελήματα 
κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, δωροδοκίας, απιστίας περί την 
υπηρεσία, παράβασης καθήκοντος, συκοφαντικής δυσφήμησης, ψευδορκίας, για 
παράβαση των νόμων περί προσβολών του πολιτεύματος και προδοσίας της χώρας και 
προστασίας των ελευθεριών των πολιτών, χρήσεως ναρκωτικών και λαθρεμπορίας ή για 
απόπειρα τέλεσης αυτών, ούτε να εκκρεμεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για κάποιο από 
τα προαναφερόμενα αδικήματα. 

 
  ε. Να μην έχουν τιμωρηθεί για βαρέα, κατά την κρίση της Επιτροπής 
Ελέγχου Δικαιολογητικών του άρθρου 4 του ν.δ. 90/1973, εκκλησιαστικά αδικήματα. 

 
  στ. Να είναι σωματικώς ικανοί, σύμφωνα με το π.δ. 11/2014. Το προσόν αυτό 
πρέπει να συντρέχει τόσο κατά το χρόνο της εξέτασης όσο και κατά το χρόνο της 
κατάταξης. 

 
  ζ. Να έχουν ηλικία μικρότερη των σαράντα πέντε (45) ετών (γεννηθέντες 
από την 1η  Ιανουαρίου 1974 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2000), σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 3421/2005, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι, που 
έχουν προβεί σε διόρθωση του έτους γέννησης με τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 
3 του ν. 3421/2005. 

 
  η.  Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν 
νόμιμα απαλλαγεί από αυτές. 

 
  θ. Τα παραπάνω απαιτούμενα προσόντα πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά 
το χρόνο υποβολής της αίτησης όσο και κατά το χρόνο της κατάταξης, εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά στην παρούσα. 

 
 4. Υποβολή Δικαιολογητικών 

 
  α. Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να καταταγούν στο Σώμα 
των Στρατιωτικών Ιερέων των Ενόπλων Δυνάμεων, οφείλουν να συμπληρώσουν την 
αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, όπως το συνημμένο υπόδειγμα, με αποκλειστική τους 
ευθύνη στην ιστοσελίδα (geetha.mil.gr), όπως καθορίζουν οι οδηγίες στο υπόψη έντυπο. 
Η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση ΔΕΝ αποστέλλεται ηλεκτρονικά, αλλά ΕΚΤΥΠΩΝΕΤΑΙ 
από τον υποψήφιο, συμπληρώνεται χειρόγραφα, υπογράφεται από τον ίδιο και 
υποβάλλεται ταχυδρομικά (ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ) με συστημένη 
επιστολή στο ΓΕΕΘΑ/Β΄ΚΛ/Επιτροπή Ελέγχου Δικαιολογητικών (για το διαγωνισμό 
των Στρατιωτικών Ιερέων) στη διεύθυνση: «ΣΤΡΔΟ ΠΑΠΑΓΟΥ, Λεωφόρος Μεσογείων 
227-231, Χολαργός Αττικής-ΣΤΓ 1020» μέχρι και την 7 Δεκεμβρίου 2018 (ημερομηνία 
σφραγίδας ταχυδρομείου), επισυνάπτοντας, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
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   (1) Πιστοποιητικό του αρμοδίου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας στο 
οποίο να αναγράφεται η ηλικία του και να φαίνεται ότι έχει την Ελληνική Ιθαγένεια ή να 
προκύπτει η ιδιότητα του ομογενούς. 

 
   (2) Αντίγραφο του τίτλου σπουδών τους ή πιστοποιητικό της Σχολής 
τους, κατά περίπτωση. Τα ξενόγλωσσα έγγραφα να είναι νόμιμα επικυρωμένα για τη 
γνησιότητά τους και νόμιμα μεταφρασμένα. 

 
   (3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας Εκκλησιαστικής Αρχής για το κανονικό 
και τη χρονολογία της χειροτονίας τους, το ήθος και τη διαγωγή τους, καθώς και εάν έχουν 
ή όχι καταδικασθεί για εκκλησιαστικά αδικήματα. 

 
   (4) Υπεύθυνη Δήλωση υποψηφίου του ν. 1599/1986, ο τύπος της 
οποίας ορίζεται στην υπ’αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/02 (Β΄ 1276) απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, από την οποία να προκύπτει ότι 
δεν έχει παραπεμφθεί σε δίκη, καθώς και ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος του ποινική δίωξη. Η 
Επιτροπή Ελέγχου θα ενεργήσει δειγματοληπτικό έλεγχο, σύμφωνα με όσα ορίζονται 
στην παρ. 3 του άρθρου 10 του ν.3230/2004 (Α΄ 44). 

 
   (5) Το Πιστοποιητικό τύπου «Α» από την αρμόδια Στρατολογική 
Υπηρεσία και το Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου θα ζητηθούν αυτεπάγγελτα από την 
Υπηρεσία. 

 
   (6) Βεβαίωση αποδοχών από την οποία να προκύπτει ως φορέας 
μισθοδοσίας τους το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

 
  β. Οι υποψήφιοι πρέπει να μεριμνήσουν ώστε τα δικαιολογητικά τους να 
είναι πλήρη. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των 
υποψηφίων, η Επιτροπή Ελέγχου Δικαιολογητικών θα ανακοινώσει την κατάσταση των 
υποψηφίων που έχουν ελλιπή δικαιολογητικά στην ιστοσελίδα (geetha.mil.gr) μέχρι και 
την 17 Δεκεμβρίου 2018. Οι υποψήφιοι με τα ελλιπή δικαιολογητικά θα πρέπει να τα 
συμπληρώσουν και, με μέριμνα τους, να τα αποστείλουν στην Επιτροπή Ελέγχου 
Δικαιολογητικών εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης της 
κατάστασης με τα ελλιπή δικαιολογητικά (θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία 
σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας, δημοσίας ή ιδιωτικής και όχι η ημερομηνία 
παραλαβής). 

 
  γ. Επισημαίνεται ότι, η μη προσκόμιση από τους υποψήφιους των 
ελλειπόντων δικαιολογητικών αναγραφόμενη ημερολογιακή προθεσμία, αποτελεί αιτία 
αποκλεισμού τους από τις περαιτέρω επιλογικές διαδικασίες. 
 
  δ. Για λόγους ομοιομορφίας και ασφάλειας των δικαιολογητικών, αυτά να 
είναι τοποθετημένα σε πλαστικό διαφανή φάκελο με έλασμα και σύμφωνα με την 
καθοριζόμενη σειρά. 
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  ε. Μετά την καταληκτική ημερομηνία δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις 
συμμετοχής. 
 
  στ.  Η Επιτροπή Ελέγχου διενεργεί υποχρεωτικά αυτεπάγγελτο έλεγχο της 
γνησιότητας των δικαιολογητικών των επιτυχόντων σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 
2190/1994 (Α΄ 28). Σε περίπτωση που μετά την κατάταξή τους αποκαλυφθεί, ότι 
κατετάγησαν με βάση ψευδή ή ανακριβή δικαιολογητικά, θα αποβάλλονται και θα 
ενημερώνεται ο αρμόδιος Εισαγγελέας. 

 
 5. Διαδικασία Επιλογής  

 
    α.     Οι υποψήφιοι παραπέμπονται με διαταγή του Αρχηγού του Γενικού 

Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), στην Ανωτάτη Στρατού Υγειονομική Επιτροπή 
(ΑΣΥΕ), για κρίση της σωματικής τους ικανότητας. Επισημαίνεται ότι η μη παρουσίαση 
των υποψηφίων ενώπιον της ΑΣΥΕ θα αποτελέσει λόγο απορρίψεώς τους. 

 
  β. Η Επιτροπή Ελέγχου Δικαιολογητικών αφού προβεί στον κατά νόμο 
έλεγχο των δικαιολογητικών και λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα 2 και 3 του ν.δ. 90/1973, 
θα καταρτίσει Πίνακες (εχόντων και μη εχόντων τα νόμιμα προσόντα) χωριστά για κάθε 
βαθμό (Α ΄και Β΄ Τάξης), όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του ν.δ. 90/1973. 

 
  γ. Η σειρά αρχαιότητας μεταξύ των εχόντων τα νόμιμα προσόντα 
καθορίζονται στον οικείο Πίνακα με βάση την χειροτονία εκάστου υποψηφίου και σε 
περίπτωση ταυτόχρονης χειροτονίας λαμβάνεται υπόψη ο μεγαλύτερος βαθμός 
αποφοίτησης από την οικεία Σχολή, ενώ σε περίπτωση ισοβαθμίας η χρονολογία 
αποφοίτησης από αυτή. 

 
  δ. Υπόψη ότι όσοι από τους υποψηφίους φέρουν το βαθμό του διακόνου, 
πριν από την κατάταξή τους ως Στρατιωτικών Ιερέων θα πρέπει να έχουν χειροτονηθεί σε 
πρεσβυτέρους, σύμφωνα με τους κανόνες της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. 

 
 6. Διάφορα 

 
  α. Αιτήσεις υποψηφίων που έχουν υποβληθεί στο παρελθόν και μέχρι την 
ημερομηνία έκδοσης αυτής της εγκυκλίου δεν θα ληφθούν υπόψη. 

 
  β. Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από την Διεύθυνση Στρατιωτικών 
Ιερέων (Β6) του ΓΕΕΘΑ (τηλέφωνο: 2106572052) και απ’ όλα τα Γραφεία Θρησκευτικού 
των Μειζόνων Σχηματισμών. 

 
  γ. H Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων του ΓΕΕΘΑ παρακαλείται να 
γνωστοποιήσει έγκαιρα την έκδοση της ΕΔΥΕΘΑ μέσω των ΜΜΕ και να δημοσιεύσει 
ολόκληρη την προκήρυξη στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ (www.geetha.mil.gr). 
 

http://www.geetha.mil.gr/
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  δ. Η Εκκλησία της Ελλάδος και η Εκκλησία της Κρήτης παρακαλούνται για 
την περαιτέρω ανακοινοποίηση της παρούσας εγκυκλίου στις Ιερές Μητροπόλεις. 
 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ  
   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ  
 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ  
Ακριβές Αντίγραφο                ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ  
 
 
 
 
Σχης (ΣΔΓ) Δημήτριος Βλαχογιάννης  
  Τμχης ΤΔΘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
«Α» Υπόδειγμα Αίτησης Υποψηφίου 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Α/Α ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ 
1. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ «Γ, Ζ, ΙΑ, ΙΒ» ΓΕΕΘΑ (Μέσω ΠΥΡΣΕΙΑ & ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου) 
2. ΣΓ ΥΕΘΑ - ΑΝΥΕΘΑ (Μέσω ΠΥΡΣΕΙΑ) 
3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΥ ΥΠΕΘΑ (ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Μέσω 
ΠΥΡΣΕΙΑ) 
4. ΓΕΕΘΑ/Β΄ΚΛ - Β1 - Β6 - ΔΙΔΗΣ (Μέσω ΠΥΡΣΕΙΑ) 
5. ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΕΔ (Μέσω ΠΥΡΣΕΙΑ) 
6. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
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            ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
 
 
 
 
 
 

 ΠΡΟΣΟΧΗ:Η φωτογραφία να σφραγιστεί με τη σφραγίδα της υπηρεσίας επικύρωσης του 
γνησίου της υπογραφής. 

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΙΕΡΕΩΝ ΠΟΥ 

ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΔΥΕΘΑ/ΓΕΕΘΑ: 

ΠΡΟΣ: ΓΕΕΘΑ/ Β΄ ΚΛ. (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) /ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

01. Ο κατωτέρω αναγραφόμενος δηλώνω ότι επιθυμώ να καταταγώ ως Στρατιωτικός Ιερέας: 

02. Επώνυμο: 

03. Όνομα: 

04. Ονοματεπώνυμο 

  πατέρα: 

05. Ονοματεπώνυμο 

  μητέρας:  

06. Ημερομηνία γέννησης: 

07. Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: 

08. AMKA: 

09. Γραμμένος στα Μητρώα Αρρένων 

           Δήμου ή Κοινότητας: 

            της Περιφερειακής Ενότητας: 

10. Τόπος Γέννησης: 

11. Ιερά Μητρόπολη που ανήκω: 

12. Στοιχεία κατοικίας – επικοινωνίας: 

            α. Περιφερειακή Ενότητα:  

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΟΝΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑ ΣΤΗ 
ΣΕΛΙΔΑ -3- 

 

 

 

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
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            β. Δήμος: 

            γ. Πόλη – Κοινότητα:  

            δ. Διεύθυνση – Αριθμός: 

            ε. Ταχυδρομικός κώδικας: 

            στ. Αστυνομικό Τμήμα ή 

                  Αστυνομικ. Σταθμός 

            ζ. Σταθερό τηλέφωνο:  

            η. Κινητό τηλέφωνο: 

            θ. Ηλεκτρ. Ταχυδρ. (e-mail):  

13.  Δεν καταδικάστηκα ούτε διώκομαι για τα αδικήματα ή εγκλήματα που αναφέρονται στην 
παρούσα. 

14. Έλαβα γνώση όλων των όρων της παρούσας εγκυκλίου και συναινώ, εφόσον προσκληθώ 
για κατάταξη ως Στρατιωτικός Ιερέας, να υποβληθώ σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στον αύξοντα 
αριθμό 343 του πίνακα νοσημάτων του άρθρου 15 του ΠΔ 11/2014, μεταξύ άλλων και σε εξέταση 
χρήσης παράνομων ουσιών κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου, με πλήρη διαφύλαξη των ευαί-
σθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε περίπτωση άρνησης των εξετάσεων, σύμφωνα 
με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 4 του ΠΔ 11/2014 ή βρεθώ θετικός σε τέτοιες 
ουσίες, γνωρίζω ότι δεν θα γίνω δεκτός για κατάταξη. 

15. Συνημμένα υποβάλλω τα παρακάτω δικαιολογητικά, για τα οποία δηλώνω υπεύθυνα ότι είναι 
γνήσια και ακριβή:  

            α. Πιστοποιητικό του αρμοδίου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας στο οποίο 
αναγράφεται η ηλικία μου και φαίνεται ότι έχω την Ελληνική Ιθαγένεια ή προκύπτει η ιδιότητα του 
ομογενούς:  

NAI            ή   OXI         . 

 

             β. Αντίγραφο του τίτλου σπουδών μου ή πιστοποιητικό της Σχολής μου:  

NAI             ή   OXI     . 

 

            γ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, ο τύπος της οποίας ορίστηκε με την υπ’αριθμ. 
ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/02 (Β΄ 1276) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης, από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχω παραπεμφθεί σε δίκη, καθώς και ότι δεν 
εκκρεμεί σε βάρος μου ποινική δίωξη.  

NAI           ή   OXI         .  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΟΝΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑ ΣΤΗ 
ΣΕΛΙΔΑ -3- 
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δ. Βεβαίωση αποδοχών από την οποία προκύπτει ως φορέας μισθοδοσίας μου το 
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:  
 
 NAI           ή   OXI         . 
 

16. Έλαβα γνώση ότι το Πιστοποιητικό τύπου «Α» από την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία και 
το Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου από το κατά τόπο αρμόδιο Τμήμα Ποινικού Μητρώου της οικείας 
Εισαγγελίας Πρωτοδικών θα ζητηθούν αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία. 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Για το γνήσιο της υπογραφής                                                Ο ΔΗΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ 

(Ημερομηνία θεώρησης)                                                            ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 

 

 

 

                                                                                                                                                            

(Άνωθεν) - Υπογραφή – Σφραγίδα Οργάνου θεώρησης / Υπογραφή - Ονοματεπώνυμο Υπο- 
Στρογγυλή                                                                               ψηφίου 
σφραγίδα  
της Υπηρεσίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΟΝΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑ ΣΤΗ 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

 

  
Όλα τα στοιχεία συμπληρώνονται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ πλην της υποπα- 

ραγράφου «θ.» της παραγράφου «12.» [Ηλεκτρ. Ταχυδρ. (e-mail)]. 

  Στο έντυπο της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης δεν επιτρέπονται διορθώσεις. 

  Οι παράγραφοι «02.» έως «12.» και «15.» συμπληρώνονται από τον υποψήφιο. 

  
Στην παράγραφο «15.» και στις υποπαραγράφους αυτής τίθεται από τον 

υποψήφιο το γράμμα «Χ» στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο. 

  

Ο υποψήφιος μονογράφει στο τέλος κάθε σελίδας δίπλα στην  ένδειξη  «ΑΠΟ 

ΣΕΛΙΔΕΣ -4- » και υπογράφει παρουσία του οργάνου θεώρησης του γνήσιου 

της υπογραφής του από την πλησιέστερη Δημόσια Αρχή (πχ ΚΕΠ, Αστυνο- 

μική, Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή κλπ.). 
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 Κόψτε το παρακάτω στη διακεκομμένη γραμμή και κολλήστε το πάνω στο φάκελο που θα 
αποστείλετε ταχυδρομικώς. 

 

 

 

 

        ΑΠΟ: 

 

 

 

 

                                                              ΠΡΟΣ: 
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