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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
         

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ   ΕΘΝΙΚΗΣ   ΑΜΥΝΑΣ 

 
ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών «Α»        ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 
 ΕΛ∆ΥΚΟ-3        Β1(∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)/3 
         Τηλεφ.:210-6555145 
         Φ.400/94/576783 
KOIN.: ΓΕΣ/Β1/7α-1δ        Σ.5704 
 ΓΕΣ/Β1/3α         Αριθµός Εγκυκλίου:77   
         Αθήνα, 02 Ιουλ 18 
   
ΘΕΜΑ:    Προκήρυξη Κάλυψης θέσεων «Υπασπιστών ∆ιοίκησης»  
 

1. Σας κοινοποιούµε:  
 
 Την υπ’ αριθµ. Φ.400/93/576690/Σ.5662/29 Ιουν 18 Απόφαση 
∆ιευθυντή Β΄ Κλάδου του ΓΕΣ που αφορά, στην προκήρυξη κάλυψης θέσεων 
«Υπασπιστών ∆ιοίκησης».  

 
 2. Οι ενδιαφερόµενοι, να υποβάλλουν µέχρι την 06 Ιουλ 18, την αίτηση 
τους στη Μονάδα ή την Υπηρεσία που υπηρετούν και αντίστοιχα οι Μονάδες ή οι 
Υπηρεσίες, να υποβάλλουν άµεσα και όχι αργότερα από την 13 Ιουλ 18  τα 
παραπάνω αιτήµατα µε την επισυναπτόµενη σε αυτά αλληλογραφία, απευθείας στις  
∆ιευθύνσεις των Όπλων ή των Σωµάτων του ΓΕΣ, που ανήκει το εν λόγω 
προσωπικό. Οι παραπάνω ∆ιευθύνσεις να υποβάλουν όλη την αλληλογραφία µέχρι 
την 27 Ιουλ 18 στο ΓΕΣ/Β1/3α, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παράγραφο 9, 
της συνηµµένης απόφασης.   

 
3.  Η διακίνηση της αλληλογραφίας να γίνει «ως συστηµένη» µε το 

Στρατιωτικό Ταχυδροµείο, για λόγους ταχείας και ασφαλούς διακίνησης. 
 
4.   Της παρούσας, να λάβουν γνώση, µε µέριµνα των ∆ιοικήσεων, όλοι οι 

υπηρετούντες Ανθυπασπιστές. 
 
5.   Παρακαλούµε για τις ενέργειές σας. 
 
6.   Χειριστής θέµατος: Υπλγός (∆Β-ΕΥ) Ελευθέριος Κτιστάκης, Επιτελής 

ΓΕΣ/Β1/3α, τηλ.:210-6555145.  
 
 Ταξίαρχος Αντώνιος Κωστάκης 
Ακριβές Αντίγραφο ∆ιευθυντής 
  
  
  
Υπλγός (∆Β-ΕΥ) Ελευθέριος Κτιστάκης  
          Επιτελής ΓΕΣ/Β1/3α   
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      ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 
      Β΄ ΚΛΑ∆ΟΣ 
      Β1(∆ΙΕYΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)/3 
      Φ.400/93/576690  
       Σ.5662 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
 

Προκήρυξη Κάλυψης Θέσεων «Υπασπιστών ∆ιοίκησης»  
 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β΄ ΚΛΑ∆ΟΥ 
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 

 
Έχοντας υπόψη: 
 
 1. Τις διατάξεις: 
 
  α. Του 445/74 ν.δ. «Περί ιεραρχίας και προαγωγών των 
Ανθυπασπιστών και Μονίµων και Εθελοντών Οπλιτών Ενόπλων ∆υνάµεων».  
 
  β. Του ν.3861/2010 «Ενίσχυση της ∆ιαφάνειας-Ανάρτηση 
Νόµων-Πράξεων στο ∆ιαδίκτυο». 
 
  γ. Του ν.3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των 
στελεχών των Ενόπλων ∆υνάµεων-Θέµατα ∆ιοίκησης των Ενόπλων ∆υνάµεων, 
Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις». 
 
 2. Την υπ’ αριθµ. Φ.004.2/88/42513/Σ.365/23 Οκτ 14/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ 
∆ΟΡ/1α. 
 
 3. Την υπ’ αριθµ. Φ.400/78/568041/Σ.3916/08 Μαϊ 18/ ΓΕΣ/ 
Β1(∆ΙΠΡΟ)/3α, επαναπροκηρύσσουµε: 
 

Άρθρο µόνο 
 
 1. Την κάλυψη τριών (3) θέσεων «Υπασπιστή ∆ιοίκησης» στα 
Υπασπιστήρια των ∆ιοικητών 1ης Στρατιάς, Γ΄ και ∆΄ Σώµατος Στρατού, από στελέχη 
βαθµού Ανθυπασπιστή οποιουδήποτε Όπλου ή Σώµατος.   
 
 2. Ο όρος «ενδιαφερόµενος» και οι προσδιοριστικοί όροι προς αυτόν, 
αναφέρεται σε άνδρες και γυναίκες. 
 

3. Ο αριθµός των θέσεων και η κατανοµή τους, καθορίζεται όπως 
παρακάτω: 
 
  α. Υπασπιστή ∆ιοίκησης 1ης Στρατιάς: Μία (1) θέση. 
 
  β. Υπασπιστή ∆ιοίκησης Γ΄ Σώµατος Στρατού: Μία (1) θέση. 
 
  γ. Υπασπιστή ∆ιοίκησης ∆΄ Σώµατος Στρατού: Μία (1) θέση. 
 

4. ∆ικαίωµα υποβολής αίτησης κάλυψης της παραπάνω θέσης, έχουν 
οι Ανθυπασπιστές του Στρατού Ξηράς που έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον δέκα 
πέντε (15) έτη συνολικής υπηρεσίας, από την ηµεροµηνία κατάταξης τους, εκ των 
οποίων τα δέκα (10) έτη υπηρέτηση σε επιχειρησιακές Μονάδες 1ης Στρατιάς, του 
∆΄ΣΣ και της ΑΣ∆ΕΝ, εκτός των Ανθυπασπιστών τάξεων ΣΜΥ 2001 και 2002, οι 
οποίοι θα προαχθούν στον βαθµό του Ανθυπολοχαγού τα έτη 2018 και 2019 
αντίστοιχα. Για την αξιολόγηση της αίτησης λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω 
κριτήρια: 
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  α. Η επιτυχής αποφοίτηση του ενδιαφεροµένου από τα 
υποχρεωτικά σχολεία της ειδικότητας και του βαθµού του.   
 
  β. Τα ουσιαστικά προσόντα του ενδιαφεροµένου την τελευταία 
πενταετία, πρέπει να είναι «Λίαν Καλώς (9) και άνω», πλην της «Γενικής Ικανότητας 
στον κατεχόµενο βαθµό», που πρέπει να είναι «Εξαίρετα (10)».  
 
  γ. Μη ύπαρξη οποιασδήποτε πειθαρχικής ποινής την 
τελευταία δεκαετία. 
 
  δ. Η κατοχή πτυχίου Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον 
«Καλής Γνώσης (Β2)». 
 
  ε. Ο ∆είκτης Μάζας Σώµατος (∆ΜΣ) να είναι εντός των 
προβλεπόµενων ορίων. 
 
  στ. Μη ύπαρξη καταδίκης για οποιαδήποτε παράβαση ή 
αδίκηµα. 
 
  ζ. Πρόταση από τους ∆ιοικητές των Σχηµατισµών που 
υπάγονται οι ενδιαφερόµενοι, στην οποία να αποτυπώνεται το ήθος, ο 
επαγγελµατισµός και η γενική συµπεριφορά του στελέχους. 
 
 5. Η κατοχή πτυχίου ή µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ΑΕΙ-ΤΕΙ, η 
κατοχή  ανώτερου πτυχίου αγγλικής γλώσσας (άριστη γνώση), η κατοχή πτυχίου 
δεύτερης ξένης γλώσσας, οι υψηλές επιδόσεις στα υποχρεωτικά σχολεία (17 και 
άνω) και η υπηρέτηση στο εξωτερικό θα ληφθούν υπόψη ως ενισχυτικά κριτήρια. 
   

6. Θα απορριφθούν οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων που έχουν 
καταδικαστεί αµετάκλητα για κακούργηµα, κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην 
υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, 
απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήµιση καθ’ 
υποτροπή, εγκλήµατα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονοµικής 
εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής καθώς και για αδικήµατα των άρθρων 15 έως 
και 41, 46 έως και 48, 51, 69 έως 71, 82 έως και 85, 92 έως κι 139, 140, 142 έως και 
155 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα. 
 

7. Οι επιθυµούντες να υποβάλουν, µέχρι την 06 Ιουλ 18, την αίτηση 
τους στη Μονάδα ή την Υπηρεσία που υπηρετούν, µε επισυναπτόµενα 
δικαιολογητικά, την βεβαίωση ύψους- βάρους από στρατιωτικό νοσοκοµείο, την 
πρόταση από τον ∆ιοικητή Σχηµατισµού, αντίγραφα πτυχίων ξένων γλωσσών, 
πτυχίων ή µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ΑΕΙ-ΤΕΙ που κατέχουν. Εάν το πτυχίο ή 
ο µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή τότε αυτά να 
συνοδεύονται και από την επίσηµη µετάφρασή τους καθώς και την αναγνωρισµένη, 
από την αρµόδια κρατική αρχή ισοτιµία τους µε τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύµατα. Οι αιτήσεις να υποβληθούν σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος 
«Α». 
 

8. Οι Μονάδες ή οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετούν οι 
ενδιαφερόµενοι, να υποβάλουν άµεσα και όχι αργότερα από την 13 Ιουλ 18, 
απευθείας στις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις των Όπλων και Σωµάτων του ΓΕΣ, µε το 
Στρατιωτικό Ταχυδροµείο ως συστηµένη, για λόγους ταχείας και ασφαλούς 
διακίνησης, την αλληλογραφία που περιλαµβάνει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά 
της παραγράφου 7 της παρούσας. 
  

9. Οι αρµόδιες ∆ιευθύνσεις, αφού συγκεντρώσουν και ελέγξουν τα 
προαναφερόµενα δικαιολογητικά, να υποβάλουν µέχρι την 27 Ιουλ 18 στο ΓΕΣ/Β1/3 
συγκεντρωτικά όλα τα αιτήµατα, πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 6 της 
παρούσας, επισυνάπτοντας για κάθε ενδιαφερόµενο τα παρακάτω παραστατικά:  
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  α. Αίτηση  µε τα επισυναπτόµενα δικαιολογητικά της 
παραγράφου 7 του παρόντος. 
 
  β. Συνοπτικά στοιχεία από την υπηρεσιακή κατάσταση του 
ενδιαφερόµενου (Πλήρες Περιληπτικό Σηµείωµα).   
 
  γ. ∆ελτία Επίδοσης από όλα τα υποχρεωτικά Σχολεία στα 
οποία φοίτησε ο κάθε ενδιαφερόµενος. 
 
  δ. Καρτέλα των ενδιαφεροµένων που να αναγράφονται τα 
µόρια τους. 
 

10. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών, θα πραγµατοποιηθεί από επιτροπή 
που θα συγκροτηθεί µε µέριµνα του ΓΕΣ/Β1, η οποία και θα υποβάλει πίνακα 
κατάλληλων και ακατάλληλων υποψηφίων στο ΓΕΣ/Β1/3, για περαιτέρω ενέργειες. 
 

11. Η τοποθέτηση των επιλεγµένων «Υπασπιστών ∆ιοίκησης» θα γίνει 
µε µέριµνα του ΓΕΣ/Β2, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι υποβαλλόµενες ∆ηλώσεις 
Φρουρών Προτίµησής τους. 
 

12. Για την διευκόλυνση της συµµετοχής των ενδιαφεροµένων στην εν 
λόγω προκήρυξη και για την οµαλή και απρόσκοπτη διενέργεια της επιλογής, 
διευκρινίζονται τα παρακάτω: 
 
  α. Οι ενδιαφερόµενοι και όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς, να 
καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να τηρηθούν επακριβώς οι 
προθεσµίες που καθορίζονται στην παρούσα.  
 
  β. Τα υποχρεωτικά Σχολεία φοίτησης που καθορίζονται στην 
παράγραφο 4α της παρούσας, δεν περιορίζονται σε συγκεκριµένη χρονική περίοδο 
(π.χ. τελευταία δεκαετία), αλλά στο σύνολο των υποχρεωτικών Σχολείων που 
απαιτείται να φοιτήσει ο ενδιαφερόµενος, αναλόγως της ειδικότητας και του βαθµού 
του. 
 
  γ. Τα στελέχη δύναται να υποβάλλουν αίτηση και σε µόνο µια 
από τις θέσεις που προκηρύσσονται. 
 
  δ. Τα στελέχη που υπέβαλλαν αίτηση µε τη προηγούµενη 
προκήρυξη (Ε∆ΥΕΘΑ/46), δύναται να συµµετάσχουν εκ νέου στην επιλογική 
διαδικασία, εφόσον το επιθυµούν και πληρούν τα κριτήρια της παρ. 4 της παρούσης 
προκήρυξης. 
 

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2018 
 

 Υποστράτηγος Λεωνίδας Κακαβάς 
Ακριβές Αντίγραφο ∆Β’Κ/ΓΕΣ 
  
  
  
Σχης (∆Β) Γεώργιος Μπόσινας  
     Τµηµατάρχης ΓΕΣ/Β1/3   

 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  
 
«Α»  Αίτηση Τοποθέτησης σε Θέση «Υπασπιστή ∆ιοίκησης» (Υπόδειγµα)  
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                  ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 
           Β΄ ΚΛΑ∆ΟΣ 
           Β1(∆ΙΠΡΟ)/3 
           02 Ιουλ 18 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 
Φ.400/93/576690/Σ.5662 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ  ΘΕΣΗ «ΥΠΑΣΠΙΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ» 
(ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ) 

 
        ΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ 
ΠΡΟΣ : (1)                ….…………………. .….. (2) 
                   ……… (3) ……………... (4) 
                  Του ……………………..  (5) 
                  ΑΜ ……………………… 
                                          …………………………..  (6) 
                              …………………………..  (7) 
 
ΘΕΜΑ : Αίτηση Τοποθέτησης σε Θέση «Υπασπιστή ∆ιοίκησης» 
 
ΣΧΕΤ. : Η Υπ΄ αριθµ.77/Ε∆ΥΕΘΑ/ΓΕΣ/Β΄ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1 
 
 1. Σας αναφέρω ότι έλαβα γνώση της υπ’ αριθµ.77/2018 
Ε∆ΥΕΘΑ/ΓΕΣ/Β΄ ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1 και επιθυµώ να τοποθετηθώ σε µία εκ των 
προκηρυγµένων θέσεων «Υπασπιστών ∆ιοίκησης». 
 
 2. Συνηµµένα υποβάλλω: 
 
  α. ……………………………………………………………………… 
  β. …………………………………………………………………….. 
  γ. …………………………………………………………………….. 
  δ. ……………………………………………………………. ……… 
                                           
                     -Ο/Η- 

                                       Αιτών/ούσα 
 

 Ταξίαρχος Αντώνιος Κωστάκης 
Ακριβές Αντίγραφο ∆ιευθυντής 
  
  
  
Σχης (∆Β) Γεώργιος Μπόσινας  
      Τµηµατάρχης ΓΕΣ/Β1/3   
 
ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
 
(1) Μονάδα 
(2) Βαθµός, Όπλο ή Σώµα 
(3) Επώνυµο 
(4) Όνοµα 
(5) Όνοµα Πατρός 
(6) Καθήκοντα 
(7) Τόπος - Ηµεροµηνία 
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