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ΚΟΙΝ: Όπως Πίνακας
Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Κατάταξη Εθελοντών Στρατιωτών στο Μουσικό Σώµα
ΣΧΕΤ:

α. Ν∆ 445/1974 "Περί Ιεραρχίας και Προαγωγών Ανθυπασπιστών και
Μονίµων και Εθελοντών Οπλιτών Ενόπλων ∆υνάµεων".
β. Π∆ υπ' αριθ. 133/2002 "Για την κρίση Σωµατικής Ικανότητας των
Στρατευσίµων, αυτών που κατατάσσονται στις Ενοπλες ∆υνάµεις»
(ΦΕΚ 109/17-5-2002 τ. Α’).
γ. Φ.415.14/2/185699/Σ. 904/29 Φεβ 2000/ΥΕΘΑ/ΓΕΣ/1ο ΕΓ/4/3
Απόφαση ΥΦΕΘΑ, "∆ιαδικασία Κατατάξεως Εθελοντών Οπλιτών
Μουσικού του Στρατού Ξηράς" (ΦΕΚ 247/2-3-2000 τ.Β').
δ. Φ.415.14/3/541864/Σ.1729/17-2-2007/ΓΕΣ/1ο ΕΓ, Απόφαση Α/ΓΕΣ,
«Περί καθορισµού απαιτουµένων γραµµατικών γνώσεων των
κατατασσοµένων εθελοντών Στρατιωτών του Μουσικού Σώµατος στο
Στρατό Ξηράς» (ΦΕΚ 379/20-3-2007 τ. Β΄)
ε. Ν. 3488/2006 ‘’Αρχή ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών’’
στ. Φ.415.1/4/61248/Σ.59/29 Ιαν 2007/ΓΕΣ/∆ΟΡ
ζ. Φ.415/1/680385/Σ.38/15-2-2007/ΓΕΣ/∆ΜΣ
η. Πα∆ 0-5/2006/ΓΕΣ/∆ΟΡ/3β "Περί εξουσιοδοτήσεως υπογραφής
εγγράφων"

1. Έχοντας υπόψη τα σχετικά:
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
διαγωνισµό για την κατάταξη στο Μουσικό Σώµα δεκαπέντε (15) εθελοντών
Στρατιωτών, (ανδρών - γυναικών) χειριστών µουσικών οργάνων, για το έτος
2007 ως εξής:
α.
β.

Τριών (3) εκτελεστών κλαρινέτου
Τεσσάρων (4) εκτελεστών τροµπέτας
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Τεσσάρων (4) εκτελεστών βαρύτονου (αλτικόρνο ή ευφώνιο).
δ. ∆ύο (2) εκτελεστών κρουστών [ντράµς - τύµπανο (µεγάλο µικρό) - πιατίνια)].
ε.
Ένα (1) εκτελεστή σαξόφωνου
στ. Ένα (1) εκτελεστή µπάσου (πνευστό)
2.

Απαιτούµενα προσόντα Υποψηφίων

α.
∆ικαίωµα υποβολής δικαιολογητικών για τη συµµετοχή στο
διαγωνισµό έχουν, ιδιώτες (άνδρες-γυναίκες) µη εκπληρώσαντες τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, κατά δε την ηµεροµηνία έναρξης της
διαδικασίας των εξετάσεων και κατά την ηµεροµηνία κατάταξης να µην έχουν
καταταγεί στις ‘Ενοπλες ∆υνάµεις. (Αποκλείονται της εθελουσίας κατατάξεως
οι Υπαξιωµατικοί, Στρατιώτες και µαθητές των Παραγωγικών Σχολών, οι οποίοι
υπηρετούντες ως Μόνιµοι ή Εθελοντές ή Εθελόντριες ή µαθητές ή ως Εθελοντές
Μακράς Θητείας ή ως Εθελοντές Πενταετούς Υπηρεσίας, ή ως ΕΠ.ΟΠ,
παραιτήθηκαν από τις τάξεις του Στρατεύµατος ή απολύθηκαν για οποιαδήποτε
αιτία).
β.
Οι υποψήφιοι για να γίνουν δεκτοί στο διαγωνισµό, πρέπει
απαραιτήτως να συγκεντρώνουν τα εξής προσόντα:
(1)

Να έχουν Ελληνική Ιθαγένεια.

(2)
Να έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους
και να µην έχουν υπερβεί το 24ο την ηµεροµηνία κατατάξεώς τους. (Να έχουν
γεννηθεί από 13 Νοε 1983 µέχρι 12 Νοε 1989).
(3)
Να έχουν απολυτήριο Λυκείου όλων των τύπων ή ΤΕΕ
β’ κύκλου και βεβαίωση αναγνωρισµένων από το κράτος Ωδείων ή Μουσικών
Σχολών, που θα πιστοποιούν ότι έχουν πετύχει στις εξετάσεις Α’ αρµονίας
προαγόµενοι στη Β’ αρµονία, στα θεωρητικά µαθήµατα. Για τους απόφοιτους
Μουσικών Λυκείων, δεν απαιτείται η παραπάνω βεβαίωση, για δε τους
απόφοιτους Α’ και Β’ τάξης Μουσικών Λυκείων, απαιτείται βεβαίωση από τα
Μουσικά Λύκεια.
(4)
Να είναι υγιείς και να έχουν άρτια σωµατική ικανότητα,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 133/2002 που ισχύει, για την εξέταση της
σωµατικής ικανότητας.
(5)

Να έχουν ανάστηµα όχι κατώτερο του 1.65µ. άνδρες

(6)

Να είναι άγαµοι.

και γυναίκες.
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Να µην έχουν καταδικασθεί ή παραπεµφθεί σε δίκη για
κακούργηµα ή για εγκλήµατα κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, πλαστογραφίας,
ψευδορκίας, ψευδούς καταµήνυσης, συκοφαντικής δυσφήµισης, δωροδοκίας
και να µην έχουν αποστερηθεί των πολιτικών τους δικαιωµάτων.
(8)
Να χειρίζονται ένα (1) από τα µουσικά όργανα τα
αναφερόµενα στην παράγραφο 1 της παρούσας, θα διαγωνισθούν δε µόνο σε
ένα κύριο όργανο που θα επιλέξουν.
(9)
Επιπλέον προσόν θα θεωρηθεί ο χειρισµός και
δευτέρου οργάνου, µπουζούκι, κιθάρα, πιάνο, αρµόνιο, βιολί, ντραµς (όσοι δεν
παιανίζουν κρουστά), στο οποίο θα εξετασθεί ο υποψήφιος.
(10)
Τα παραπάνω απαιτούµενα προσόντα, πρέπει να
συντρέχουν κατά το χρόνο της προκήρυξης των θέσεων εθελοντών Στρατιωτών
Μουσικού Σώµατος και κατά το χρόνο της κατάταξής τους, τα δε κωλύµατα
συµµετοχής πρέπει να µην υπάρχουν κατά το χρόνο της κατάταξής τους.
3.

Απαιτούµενα δικαιολογητικά
α.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:

(1)
Παραρτήµατος "Α".

Αίτηση

συντεταγµένη

όπως

το

υπόδειγµα

του

(2) Κυρωµένο φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων του δελτίου
αστυνοµικής ταυτότητας (εφόσον δεν προκύπτει από το δελτίο ταυτότητας
ηµεροµηνία γεννήσεως, απαιτείται πιστοποιητικό γεννήσεως).
(3)
Κυρωµένο αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου ό-λων των
τύπων ή ΤΕΕ Β΄ κύκλου.
(4)
Βεβαίωση αναγνωρισµένων από το Κράτος Ωδείων ή
Μουσικών Σχολών, που θα πιστοποιούν ότι έχουν πετύχει στις εξετάσεις Α’
αρµονίας προαγόµενοι στη Β’ αρµονία, στα θεωρητικά µαθήµατα, όπως το
υπόδειγµα του Παραρτήµατος ‘’Β’’. Για τους απόφοιτους Μουσικών Λυκείων,
δεν απαιτείται η παραπάνω βεβαίωση, για δε τους απόφοιτους Α’ και Β’ τάξης
Μουσικών Λυκείων, απαιτείται βεβαίωση από τα Μουσικά Λύκεια.
(5) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 «Ότι δεν έχουν
καταταγεί ή υπηρετήσει στις Ένοπλες ∆υνάµεις και εφόσον επιτύχουν θα
προσκοµίσουν Πιστοποιητικό Στρατολογικής Καταστάσεως Τύπου "Α"» (µόνο
για άνδρες).
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∆ελτίο απογραφής, όπως το υπόδειγµα του Παραρτήµατος

«Γ».
4.

Υποχρέωση Παραµονής στο Στρατό - Εξέλιξη

α.
Οι κατατασσόµενοι ως Εθελοντές Στρατιώτες στο Μουσικό Σώµα,
αναλαµβάνουν εθελουσία υποχρέωση παραµονής επί τριετία, εξελισσόµενοι
µέχρι το βαθµό του Εθελοντή Λοχία.
β. Μετά τη λήξη της αναληφθείσας εθελουσίας υποχρεώσεώς τους,
δύνανται να µονιµοποιηθούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του (α) σχετικού και
τάσσονται στην επετηρίδα των µονίµων Yπαξιωµατικών, µετά
τους υπηρετούντες οµοιοβάθµους τους κατά τη χρονολογία µονιµοποίησής τους
και εξελίσσονται όπως οι λοιποί µόνιµοι Υπαξιωµατικοί.
γ. Όσοι δεν επιθυµούν να µονιµοποιηθούν ή κριθούν από το αρµόδιο
Συµβούλιο ακατάλληλοι, απολύονται των τάξεων του Στρατού.
5.

∆ιαδικασία - Προθεσµία Υποβολής - Έλεγχος ∆ικαιολογητικών

α.
Οι
υποψήφιοι να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους, στο
στρατολογικό γραφείο του τόπου διαµονής τους, µέχρι και την 31 Ιουλίου 2007.
β. Τα καθοριζόµενα µε την παρούσα δικαιολογητικά να είναι πλήρη,
γιατί καµία αλληλογραφία δεν θα γίνει από τα στρατολογικά γραφεία ή την
ΑΣ∆ΥΣ για τη συµπλήρωσή τους.
γ. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι τα στρατολογικά γραφεία, θα πρέπει να
ελέγχουν τα δικαιολογητικά κατά την κατάθεσή τους από τους
ενδιαφερόµενους. Εφόσον διαπιστώνουν ότι είναι ελλιπή, να µην τα
παραλαµβάνουν αλλά να τα παραδίδουν στους ενδιαφερόµενους, για τη
συµπλήρωση και εµπρόθεσµη επανυποβολή. Σε περίπτωση που οι
ενδιαφερόµενοι επιµένουν στην υποβολή ελλιπών δικαιολογητικών, θα γίνεται
σχετική πράξη στην αίτησή τους, για ελλιπή δικαιολογητικά ή τα προσόντα που
δεν ανταποκρίνονται στην προκήρυξη και θα υπογράφουν οι ενδιαφερόµενοι,
ότι εν γνώσει τους καταθέτουν αυτά.
δ. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών, θα γίνει από την ΑΣ∆ΥΣ, επιτροπή ελέγχου δικαιολογητικών, η οποία να γνωρίσει εγγράφως στους
υποψηφίους, των οποίων τα δικαιολογητικά δεν θα βρεθούν πλήρη, το λόγο για
τον οποίο αποκλείονται της περαιτέρω διαδικασίας κατατάξεως.
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Υποχρεώσεις- Στρατολογικών Γραφείων

α. Ελέγχουν την πληρότητα των δικαιολογητικών και γνωστοποιούν
ενυπόγραφα στους υποψήφιους, ότι πρέπει να επικοινωνήσουν µεταξύ 21 και
24 Αυγ 2007, µε το Γραφείο στο οποίο κατέθεσαν δικαιολογητικά, για να
πληροφορηθούν την ηµεροµηνία και τόπο παρουσίασης τους για υγειονοµική
εξέταση, TEST προσωπικότητας, επιτροπή απαλλαγών και αθλητική δοκιµασία.
Τονίζεται ότι δεν θα παραλαµβάνονται δικαιολογητικά, που υποβάλλονται
εκπρόθεσµα.
β. Επιδίδουν σε όλους τους υποψηφίους, αποδεικτικό κατάθεσηςενηµέρωσης, όπως το υπόδειγµα του παραρτήµατος «∆».
γ. Υποβάλλουν τα δικαιολογητικά στην ΑΣ∆ΥΣ επιτροπή ελέγχου
δικαιολογητικών, που συγκροτείται στην Αθήνα µέχρι 2 Αυγ 2007 και
αναφέρουν στη ∆ΕΠ/ΓΕΣ µε σήµα, τον τελικό αριθµό υποψηφίων. Η επιτροπή
ελέγχου δικαιολογητικών της ΑΣ∆ΥΣ, να υποβάλει τα παραπάνω δικαιολογητικά
στη ∆ΕΠ/ΓΕΣ µέχρι 10 Αυγ 2007.
δ.
Τηρούν ονοµαστικές καταστάσεις των υποψηφίων, τα
δικαιολογητικά των οποίων παραλαµβάνουν (ονοµ/µο, όνοµα πατρός, δνση
διαµονής, αριθ τηλ και ΑΤ) ώστε να µπορέσουν να τους ειδοποιήσουν το
συντοµότερο, όταν απαιτηθεί.
7.
Υγειονοµική
Επιλογής.

Εξέταση-Επιλογή

Υποψηφίων

από

το

Συµβούλιο

α. Οι υποψήφιοι που θα κληθούν από τη ∆ΕΠ/ΓΕΣ, στη συνέχεια
θα υποστούν κατά σειρά την υγειονοµική εξέταση, τη ψυχοτεχνική δοκιµασία και
την αθλητική δοκιµασία µε αθλητική περιβολή. Η ψυχοτεχνική δοκιµασία
περιλαµβάνει, TEST προσωπικότητας και προφορική συνέντευξη.
β. Τα αποτελέσµατα των ψυχοτεχνικών εξετάσεων, θα
καταστραφούν όταν λήξει η επιλογική διαδικασία, όπως προβλέπεται από τις
διατάξεις περί προστασίας του ατόµου από την επεξεργασία των δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα. Οι επιτροπές να ενηµερώνουν τους υποψηφίους για
τα αποτελέσµατα των εξετάσεων-δοκιµασιών.
γ. Οι υποψήφιοι που θα κριθούν κατάλληλοι από την υγειονοµική
επιτροπή, στη συνέχεια θα συµµετάσχουν στην αθλητική δοκιµασία, που
περιλαµβάνει τα παρακάτω αγωνίσµατα µε τα κατώτερα όρια επίδοσης, που
πρέπει να πετύχει ο υποψήφιος (ανεξαρτήτου φύλου) για να κριθεί κατάλληλος:
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1
2
3
4
5

ΑΓΝΩΝΙΣΜΑΤΑ
∆ρόµος 100µ.
∆ρόµος 1000µ.
Άλµα σε ύψος µε φόρα
Άλµα σε µήκος µε φόρα
Ρίψη σφαίρας (7,275 χιλ.)
Μέσος όρος ρίψης µε το δεξί και το
αριστερό χέρι

ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ
17’’
4’ και 30’’
1,00 µ.
3,60 µ.
4,40µ.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωµα για τους δρόµους µιας (1) προσπάθειας και για τα
άλµατα και τις ρίψεις τριών (3) προσπαθειών. Στα αγωνίσµατα της ρίψης
σφαίρας ως τελική επίδοση υποψηφίου ορίζεται ο µέσος όρος του αθροίσµατος
της καλύτερης επιµέρους επίδοσης µε το αριστερό και µε το δεξί χέρι µε τους
ίδιους όρους και προϋποθέσεις για όλους τους υποψήφιους.
δ. Οι παραπάνω εξετάσεις θα διεξαχθούν, το Α΄ δεκα-πενθήµερο
µηνός Σεπτεµβρίου 2007.
ε. Η ∆ΕΠ/ΓΕΣ εκδίδει έγκαιρα πρόγραµµα παρουσίασης των
υποψηφίων, στην επιτροπή απαλλαγών και επιτροπή ψυχοτεχνικών εξετάσεων
και αθλητικών δοκιµασιών και το κοινοποιεί στα στρατολογικά γραφεία. Οι
καλούµενοι υποψήφιοι, θα ενηµερωθούν µε ευθύνη τους από τα
στρατολογικά γραφεία για το πρόγραµµα δοκιµασιών τους.
στ. Η µη προσέλευση στις εξετάσεις, ακριβώς την ηµέρα και ώρα
που ορίζεται για κάθε υποψήφιο, θα συνεπάγεται τον αποκλεισµό του από
παραπέρα διαδιακασίες. Σε κάθε προσέλευση των υποψηφίων στους τόπους
επιλογής, να φέρουν µαζί τους το δελτίο της Αστυνοµικής τους ταυτότητας.
ζ. Αποτυχία στις υγειονοµικές-ψυχοτεχνικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιµασίες, συνεπάγεται αποκλεισµό από τις υπόλοιπες, χωρίς δικαίωµα
ενστάσεως.
η. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Απαλλαγών Αθηνών και του
Συµβουλίου Επιλογής (ΣΕ), είναι µη αναθεωρήσιµες.
8.

Εξετάσεις - Εξεταστέα Μαθήµατα – Ύλη - Βαθµολογία

α.
Οι υποψήφιοι που θα κριθούν κατάλληλοι από το ΣΕ,
υποχρεούνται να παρουσιασθούν στην ΑΣ∆ΥΣ/∆ΥΒ (Στρατόπεδο Ιλαρχου Νικ.
Βαρίτη - Γουδί), την 17 Σεπτεµβρίου 2007 και ώρα 08:00.
β.
Η ΑΣ∆ΥΣ να διενεργήσει διαγωνισµό την 17, 18, 19, 20 και
21 Σεπ 2007, όπως καθορίζεται στα άρθρα 13 έως 15 του (γ) σχετικού.
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Εξεταστέα Μαθήµατα
(1) 17-9-2007 Θεωρία Μουσικής
(συντελεστής 8)
(2) 18-9-2007 Μελωδικές Ασκήσεις
(συντελεστής 8)
(3) 19-9-2007 Πρακτική ∆οκιµασία (µπάσο- βαρύτονο)
(συντελεστής 10) και τυχόν Β’ όργανο (συντελεστής 1).
(4) 20-9-2007 Πρακτική ∆οκιµασία (τροµπέτα,
κρουστά), (συντελεστής 10) και τυχόν Β’ όργανο,
(συντελεστής 1).
(5) 21-9-2007 Πρακτική ∆οκιµασία (Κλαρινέτο,
σαξόφωνο,) (συντελεστής 10) και τυχόν Β΄ όργανο,
(συντελεστής 1)
δ.

Βαθµολογία
(1) Βαθµολογική κλίµακα από 0 έως 20.
(2) Βάση για κάθε µάθηµα ως εξής:
(α)
(β)
(γ)

Θεωρία Μουσικής
Μελωδικές Ασκήσεις
Πρακτική ∆οκιµασία

8
8
10

(3) Επιτυχών θεωρείται, ο λαµβάνων µέσο όρο βαθµολογίας όλων των µαθηµάτων τουλάχιστον 10.
(4) Η σειρά επιτυχίας εξάγεται, από το άθροισµα του
αριθµού των µορίων (γινόµενο βαθµού επί το συντελεστή εκάστου µαθήµατος)
των επιτυχόντων.
ε.

Εξεταστέα Ύλη
(1)

Θεωρία Μουσικής
Γενικές γνώσεις (γραπτά).

(2)

Μελωδικές Ασκήσεις
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οποίο παιανίζει ο υποψήφιος. Μία άσκηση εκ των µελωδικών ασκήσεων
ΛΕΜΟΥΑΝ (τεύχος Α') ή Μ.Καλοµοίρη - Φ.Οικονοµίδη (τεύχος Α' ή Γ').
(3)

Πρακτική ∆οκιµασία

Εκτέλεση δια του επιλεγέντος µουσικού οργάνου, από
τα καθοριζόµενα στην παράγραφο 1 της παρούσας, µιας µελωδίας της εκλογής
του υποψηφίου και του κυρίου µέρους µιας µουσικής συνθέσεως της
εξεταστικής επιτροπής. Εφόσον ο υποψήφιος επιθυµεί να διαγωνισθεί και σε
δεύτερο όργανο, τηρείται η ίδια διαδικασία.
στ.

Ισοβαθµία

Σε περίπτωση ισοβαθµίας υποψηφίων, µε τον τελευταίο
προς κατάταξη επιτυχόντα, ενεργείται κλήρωση ενώπιον επιτροπής
καθοριζοµένης από το ΓΕΣ/1ο ΕΓ/4/3.
9.

Πρόσκληση - Κατάταξη Επιτυχόντων

α. Όσοι πετύχουν στο διαγωνισµό, θα ειδοποιηθούν από το
ΓΕΣ/1οΕΓ/4/3 να υποβάλουν σ' αυτό µέχρι 26 Οκτωβρίου 2007:
(1)
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία να
φαίνεται ότι ο καλούµενος για κατάταξη, δεν διώκεται για τις αξιόποινες πράξεις
του εδάφιου 2β (7) της παρούσας, όπως το υπόδειγµα του παραρτήµατος «Ε».
(2)
(3)
(µό-νο για άνδρες).

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου ‘Α’.

β. Ο έλεγχος τυχόν καταδίκης, των υποψηφίων, για κάποια από
τις αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στο εδάφιο 2β (7) της παρούσας, θα
πραγµατοποιηθεί από το ΓΕΣ/1οΕΓ, βάσει των αντιγράφων ποινικού µητρώου
δικαστικής χρήσης που θα αναζητήσει αυτεπάγγελτα, από τα αρµόδια
Τµήµατα Ποινικού Μητρώου των Εισαγγελιών Πρωτοδικών.
γ. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο του αντιγράφου Ποινικού
Μητρώου δικαστικής χρήσης και της υπεύθυνης δήλωσης του εδαφίου 9α (1)
προκύψει, ότι δεν πληρούνται οι προυποθέσεις για την πρόσληψη τους ως
εθελοντές, δεν καλούνται για κατάταξη, εφόσον έχουν καταταγεί αποβάλλονται,
υπέχοντας και τις ποινικές συνέπειες, για ψευδή δήλωση ενώπιον ∆ηµόσιας
Αρχής.

.//.

-9δ. Οι επιτυχόντες θα καταταγούν την 13 Νοεµβρίου 2007 στο
586 ΤΠ/ΚΕΝ, όπου θα υποστούν τη βασική εκπαίδευση και την εκπαίδευση στη
Β΄ ειδικότητα.
ε. Μετά την κατάταξη τους οι εθελοντές Στρατιώτες Μουσικού
Σώµατος, θα υποβληθούν σε έλεγχο για χρήση παράνοµων εξαρτησιογόνων
ουσιών από τα αρµόδια υγειονοµικά όργανα, αφού ληφθούν υπόψη οι διατάξεις
περί προστασίας του ατόµου από την επεξεργασία των δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα.
10.

∆ιάφορα

α. H περίληψη του Παραρτήµατος «ΣΤ» της παρούσας, θα
κοινοποιηθεί σε εφηµερίδες των Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Επίσης µε µέριµνα
της ∆νσης Ενηµέρωσης του ΥΕΘΑ να δοθεί ευρεία δηµοσιότητα του
περιεχοµένου της εγκυκλίου αυτής, µε συνεχείς εκποµπές από τα ραδιοφωνικά
και τηλεοπτικά δίκτυα. Η εγκύκλιος βρίσκεται και στο διαδίκτυο (internet) στην
ιστοσελίδα Γενικό Επιτελείο Στρατού www army gr.
β. Η ∆ΕΠΛΗ/ΓΕΣ σε συνεργασία µε ∆ΕΠ/ΓΕΣ, να καλύψει
µηχανογραφικά τις διαδικασίες των εξετάσεων.
γ. Η ΑΣ∆ΥΣ, να οργανώσει την υποδοχή των υποψηφίων, να
παρέχει σ' αυτούς κάθε διευκόλυνση και να επιβλέψει για την άρτια διεξαγωγή
των δοκιµασιών.
δ. Όσοι δεν καταταγούν, µπορούν µε αίτησή τους στη ∆ΕΠ/ΓΕΣ,
να παραλάβουν τα δικαιολογητικά τους µέχρι το τέλος του έτους 2007, γιατί
µετά την ηµεροµηνία αυτή θα καταστραφούν.
ε. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αµφιβολίας για την εφαρµογή της
εγκυκλίου, η ερµηνεία θα δίνεται από το ΓΕΣ/1ο ΕΓ/4/3 (Τηλ. 210 6553215 ή
210 6553233).
στ. Τα στρατολογικά γραφεία να αναρτήσουν στον πίνακα
ανακοινώσεώς τους, την περίληψη του Παραρτήµατος "ΣΤ" της παρούσας και
να παρέχουν κάθε σχετική πληροφορία στους ενδιαφερόµενους.
ζ.
Οι Νοµαρχίες παρακαλούνται, για την έγκαιρη κοινοποίηση
µέσω των τοπικών ραδιοφωνικών - τηλεοπτικών σταθµών, της περιλήψεως του
Παραρτήµατος "ΣΤ" της παρούσας.

.//.
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Παρακαλούνται επίσης οι Αστυνοµικές, ∆ηµοτικές και
Κοινοτικές Αρχές, να αναρτήσουν στον πίνακα ανακοινώσεώς τους, την
περίληψη του Παραρτήµατος "ΣΤ" της παρούσας και να παρέχουν κάθε σχετική
πληροφορία στους ενδιαφερόµενους.
Αντγος Γεώργιος Τσακανίκας
Β΄Υ/ΓΕΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Σχης (ΠΒ-ΕΥ) Ιωάννης Λουκάς
Τµηµατάρχης 1ουΕΓ/4/3
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
"Α" Υπόδειγµα Αίτησης
"Β" Υπόδειγµα Βεβαίωσης Ωδείου ή Μουσικής Σχολής
"Γ" ∆ελτίο Απογραφής
"∆" Αποδεικτικό Κατάθεσης Ενηµέρωσης
"Ε" Υπόδειγµα Υπεύθυνης ∆ήλωσης
"ΣΤ" Περίληψη προκήρυξης
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΓ-ΥΕΘΑ-ΥΦΕΘΑ από ………………………………… ………………..………...10
ΓΕΕΘΑ/∆ΣΛ-∆Ι∆ΥΠ από ………………………………………………..………….10
ΓΕΣ/1ο ΕΓ/4/3 (για αποστολή επιπλέον αριθµού σε ορισµένα Στρατολογικά Γραφεία….…………………………………….………………………….. ….40
ΓΕΣ/7ο ΕΓ …………………………………............…...........................…... ….10
ΓΕΣ/∆ΙΚΕΝ……………………………………….……………………………….. …5
ΑΣ∆ΥΣ/∆ΜΠ……………………………………………………………………… ….5
401 ΓΣΝΑ Επιτροπή Απαλλαγών Αθηνών……………………………………......5
414 ΣΝΕΝ…………………………………………….………………………….……5
Αποδέκτες Πίνακα "Α27" (Στρατολογικού) ανά …..…..………………….... . . 5
Επιτροπή Απαλλαγών Αθηνών ….....……………………………………….… .. ..4
Γραφείο Ενηµερώσεως Κοινού Στρατού Ξηράς ...…………………………. …200
Γραφείο Ενηµερώσεως Κοινού ΥΕΘΑ Αθηνών - Βορ. Ελλάδος ……….. .. …200
Πύλη Μεσογείων Στρατοπέδου ΠΑΠΑΓΟΥ ...........………………………… …200
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-11Πρότυπο Κέντρο Επαγγ. Προσανατολισµού - Πειραιώς 33 Αθήνα 10552 .. ….5
Ένωση Αποστράτων Αξιωµατικών Στρατού Ξηράς, Ακαδηµίας και
Χαριλάου Τρικούπη 18α -Αθήνα 10679 …………………………..……….….. ...5
Ένωση Αποστράτων Αξιωµατικών Ναυτικού, Γριβαίων και ∆ελφών 5 –
Αθήνα 10680...……………………………………………………………………. ...5
Ένωση Αποστράτων Αξκών Αεροπορίας, Χαλκοκονδύλη 5 - Αθήνα 10677 . …5
Εθνική Γενική Συνοµοσπονδία Αναπήρων και Θυµάτων Πολέµου, Πινδάρου
6 Αθήνα 10671………….........………………………….………………………. …5
Υπουργείο Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης Κέντρο
∆ιοικητικών Πληροφοριών…………………………………………………………..50
Εθνικός Οργανισµός Προνοίας, Υπατίας 6 - Αθήνα 10557 ...……………….. …5
ΟΑΕ∆, Χαλκοκονδύλη και Σωκράτους- Αθήνα 10432 ….……………………. …5
Εθνικό Ίδρυµα Νεότητας, Φιλελλήνων 3 - Αθήνα 10557 …………………….. …5
Ανώτατη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος Πλ. Ελευθερίας 22 –
Αθήνα 10553......………………………………………………………….…….… ….5
Σύλλογος Βορειοηπειρωτών, Ελ. Βενιζέλου 61-Αθήνα 10564..……………… …5
Υπουργείο Υγείας – Πρόνοιας /∆νση Παιδικής Προστασίας Αριστοτέλους
17-Αθήνα 10433 ................……………………………….……….……………... . ..5
ΟΕΕΚ/∆νση Επαγγελµατικών ∆ικαιωµάτων και Ισοτιµιών, Λεωφ.
Ηλιουπόλεως 1-Υµηττός 17236 ..………………………………………….……. . ..5
Γενική ∆ιεύθυνση Τύπου, Ζαλοκώστα 3 - Αθήνα 10671 .……………………. ...10
Γενική Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού, ∆ηµητρέσσας 4 - Ιλίσια 11521….. 5
Υπουργείο Παιδείας /∆νση Ελληνοπαίδων Εξωτερικού, Μητροπόλεως 15 Αθήνα 10557 …..………………………………………….…......….……………....10
Κέντρο Επαγγελµατικού Προσανατολισµού ΟΑΕ∆, Σοφοκλέους 53 Αθήνα 10553 ..………………………………………………………………...... …...5
Πανελλήνια Ένωση Φίλων Πολυτέκνων, Ακαδηµίας 78∆' & Κιάφας (2ος
όροφος) - Αθήνα 10678 ……………………………………………………….….….5
Νοµαρχία Αθηνών ∆νση Εξυπηρέτησης Πολιτών Κηφισίας 125-127
Αµπελόκηποι Τ.Κ.11524…..…………………………………………………………5
Αποδέκτες Πίνακα "Γ" (µόνο το Παράρτηµα "ΣΤ")..………….……………….. 1
(πλην Γ 6700, Γ 8000, Γ 9000)
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ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
1ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/4/3
25 Απρ 2007
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α" ΣΤΗΝ
ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜΟ 56/2007/Ε∆ΥΕΘΑ/ΓΕΣ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ
ΑΙΤΗΣΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ
ΤΟΠΟΣ- ΝΟΜΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ
ΝΟΜΟΣ

(1) ΠΡΟΣ: ΑΣ∆ΥΣ (Επιτροπή Ελέγχου
∆ικαιολογητικών)
∆ια του Στρατολογικού Γραφείου
(2)
1.
Υποβάλλω δικαιολογητικά κατάταξής
µου ως Εθελοντής Στρατιώτης του
Μουσικού Σώµατος και αναφέρω ότι
επιθυµώ
να
εξετασθώ
στο
……………………………………………....(4)
………………………………………………..
……………………………………………….
2.
Ελαβα
γνώση
ότι
πρέπει
να
επικοινωνήσω µε το Στρατολογικό Γραφείο
που καταθέτω τα δικιαιολογητικά, από 21
Αυγ 2007 µέχρι 24 Αυγ 2007, για να
πληροφορηθώ τις ηµεροµηνίες παρουσίασής µου, στην Επιτροπή Απαλλαγών
Αθηνών και Επιτροπή ψυχοτεχνικών και
αθλητικών δοκιµασιών.

ΠΟΛΗ-ΧΩΡΙΟ
Ο∆ΟΣ- ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΚ
ΑΡΙΘ. ΤΗΛΕΦ

3. Συγκατίθεµαι στον έλεγχο της ποινικής
µου κατάστασης, µέσω της αρµόδιας
εισαγγελικής αρχής για τυχόν αµετάκλητη
καταδίκη
ή
παραποµπή
µου
για
κακούργηµα ή οποιοδήποτε πληµέλληµα
του εδάφιου 2α (7) της εγκυκλίου
προκήρυξης του διαγωνισµού.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
4.
Συγκατίθεµαι να υποβληθώ σε έλεγχο
για χρήση παράνοµων εξαρτησιογόνων
ουσιών, µετά την κατάταξή µου ως
εθελοντής στρατιώτης Μουσικού Σώµατος,
από τα υγειονοµικά όργανα.

.//.

Α-2
…………………………………..(3)
Για την κατάταξη ως Εθελοντής
Στρατιώτης Μουσικού Σώµατος
…………………………………….
…………………………………….
(Τόπος – Ηµεροµηνία)

Ο
ΑΙΤΩΝ

ή

Η
ΑΙΤΟΥΣΑ

Ο∆ΗΓΙΕΣ
(1)

Η αίτηση συµπληρώνεται µε ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράµµατα.

(2)
Στρατολογικό Γραφείο µέσω του οποίου υποβάλλονται τα
δικαιολογητικά.
(3)

Στρατολογικό Γραφείο από το οποίο παρακολουθείται ο αιτών.

(4)
Αναγράφεται το µουσικό όργανο το οποίο επιθυµεί να εξετασθεί
ο ενδιαφερόµενος καθώς επίσης και τυχόν δεύτερο µουσικό όργανο.
Υπτγος Ιωάννης Κολέτσος
∆ΒΚ/ΓΕΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Σχης (ΠΒ-ΕΥ) Ιωάννης Λουκάς
Τµηµατάρχης 1ουΕΓ/4/3
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ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
1ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/4/3
25 Απρ 2007
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Β" ΣΤΗΝ
ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜΟ 56/2007/Ε∆ΥΕΘΑ/ΓΕΣ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ
ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ Ω∆ΕΙΟΥ-ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
(α)
(β)
Αναγνωρισµένο από το Κράτος
Αριθµ. Απόφασης ΥΠ. ΠΟ ………../….-…..-….., (ΦΕΚ …../…../…..) (γ)
(δ)
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Βεβαιώνουµε ότι όπως φαίνεται από τα στοιχεία που τηρούνται στο
αρχείο µας, ο σπουδαστής…………………………….(ε) του ……………………..
(στ) που γεννήθηκε το έτος ……………… (ζ) φοίτησε ως τακτικός σπουδαστής
στο Ωδείο ή Μουσική Σχολή µας µε Αριθµ. Μητρώου ………. πέτυχε στις
εξετάσεις Α΄ αρµονίας και προήχθη στη Β΄ αρµονία µε βαθµό ……….. (η).
Η βεβαίωση αυτή χορηγείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου
για κάθε νόµιµη χρήση.
Ο
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
(α)
(β)
(γ)

(δ)
(ε)
(στ)
(ζ)

Έµβληµα Ωδείου-Μουσικής Σχολής (εφ΄ όσον υπάρχει)
Ονοµασία Ωδείου-Μουσικής Σχολής
Αναγράφεται υποχρεωτικά ο Αριθµ. Απόφασης αναγνώρισης του
Ωδείου-Μουσικής Σχολής από το Υπουργείο Πολιτισµού, η ηµεροµηνία
υπογραφής αυτής και τα στοιχεία του Φύλλου Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως στο οποίο δηµοσιεύθηκε (αριθµός/τεύχος/ηµεροµηνία
εκδόσεως)
∆ιεύθυνση (πόλη, οδός, αριθµός, ταχυδροµικός κώδικας), τηλέφωνο και
FAX.
Ονοµατεπώνυµο σπουδαστή
Όνοµα Πατρός σπουδαστή
Έτος γεννήσεως σπουδαστή

.//.

Β-2
(η)

Αναγράφεται ο βαθµός επιτυχίας
Υπτγος Ιωάννης Κολέτσος
∆ΒΚ/ΓΕΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Σχης (ΠΒ-ΕΥ) Ιωάννης Λουκάς
Τµηµατάρχης 1ουΕΓ/4/3
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ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
1ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/4/3
25 Απρ 2007
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ
ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜΟ 56/2007/Ε∆ΥΕΘΑ/ΓΕΣ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ
∆ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ (∆Α)
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
1. Κ.Α (ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ) ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
2. ΕΠΩΝΥΜΟ…………………………………………………………………………………...
3. ΟΝΟΜΑ …………………………………………………………………………………………………………………
4. ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ …………………………………………………………………………………………………….
5. ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ …………………………………………………………………………………………………..
6. ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ (από την ταυτότητα, 0=Χ.0, 1=άλλο θρήσκευµα) …………………………………………………
7. ΦΥΛΟ (0= άνδρας, 1= γυναίκα)
8. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ
ΕΠΑΡΧΙΑ
∆ΗΜΟΣ ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ………………………..
Ο∆ΟΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ-ΣΥΝΟΙΚΙΑ………………………………………
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ …………………………………….
9. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ
ΕΠΑΡΧΙΑ
∆ΗΜΟΣ ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ……………………
Ο∆ΟΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ-ΣΥΝΟΙΚΙΑ……………………
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ …………………………………………
10. ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ …………………………………………………………………………………………………………..
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11. ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ Ο ΑΙΤΩΝ (πίνακας στρατολογικών γραφείων) ……
12. ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (πίνακας στρατολογικών γραφείων)…………………………………
13. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ…………………………………………………………………………………………
14. ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΕΛΤΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ……………………………………………………………..
15. ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (1=ναι) ………………………………………………………………………………………
16. Α΄ΜΟΥΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ………………………………………………………………………………………………...
17. Β΄ΜΟΥΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ………………………………………………………………………………………………...
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

………………………
-

Συµπληρώνονται µε κεφαλαία γράµµατα τα τετράγωνα
Ο
ΑΙΤΩΝ

ή

Υπτγος Ιωάννης Κολέτσος
∆ΒΚ/ΓΕΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Σχης (ΠΒ-ΕΥ) Ιωάννης Λουκάς
Τµηµατάρχης 1ουΕΓ/4/3
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Η
ΑΙΤΟΥΣΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
1ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/4/3
25 Απρ 2007
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "∆" ΣΤΗΝ
ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜΟ 56/2007/Ε∆ΥΕΘΑ/ΓΕΣ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ
Σ.Γ………………………………………………………………………………..
ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Ο………………………………………………..του ……………………………..……
κατέθεσε σήµερα……………..δικαιολογητικά υποψηφίου Εθελοντού Μουσικού
Σώµατος σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµό 56/2007Ε∆ΥΕΘΑ/ΓΕΣ, µε Αριθµό
Πρωτοκόλλου…..
………………………………
Ο υποψήφιος οφείλει να ενηµερωθεί µε προσωπική του ευθύνη από το ΣΓ
κατάθεσης των δικαιολογητικών, από 21 µέχρι 24 Αυγ 2007, για το πρόγραµµα
διεξαγωγής (ηµεροµηνία και τόπος παρουσίασης) των υγειονοµικών και
ψυχοτεχνικών εξετάσεων, αθλητικής δοκιµασίας και επιτροπής απαλλαγών.
-Ο∆ιευθυντής
ΤΣΥ
Υπτγος Ιωάννης Κολέτσος
∆ΒΚ/ΓΕΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Σχης (ΠΒ-ΕΥ) Ιωάννης Λουκάς
Τµηµατάρχης 1ουΕΓ/4/3
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ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
1ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/4/3
25 Απρ 2007
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΣΤΗΝ
ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜΟ 56/2007/Ε∆ΥΕΘΑ/ΓΕΣ

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν. 1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986).

ΠΡΟΣ: (1)
Ο-Η Ονοµα:

Επώνυµο

Ονοµα και Επώνυµο Πατέρα
Ονοµα και Επώνυµο Μητέρας
Ηµεροµηνία γέννησης (2)
Τόπος γέννησης:
Αριθµός ∆ελτίου ταυτότητας
Τόπος Κατοικίας:
Αρ. Τηλεµοιοτύπου (FAX)

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

∆νση Ηλεκτρ
Ταχυδρ (email)

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3) που προβλέπονται από τις διατάξεις της
παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 δηλώνω ότι:

Από όσα είµαι σε θέση να γνωρίζω: α. ∆εν έχω καταδικασθεί ή παραπεµφθεί σε
δίκη για κακούργηµα ή για εγκλήµατα κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, πλαστογραφίας ψευδορκίας ψευδούς καταµήνυσης συκοφαντικής δυσφήµισης, δωροδοκίας και δεν έχω αποστερηθεί των πολιτικών µου δικαιωµάτων
β. ∆εν 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.

.//.

Ε-2
Ηµεροµηνία
Ο-Η ∆ηλ.

2007

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που
απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως
(3) ‘Οποιος εν γνώσει του δηλώσει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε
έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν
ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει τον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι (10) ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται
από τον δηλούντα ή την δηλούσα. :

Υπτγος Ιωάννης Κολέτσος
∆ΒΚ/ΓΕΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Σχης (ΠΒ-ΕΥ) Ιωάννης Λουκάς
Τµηµατάρχης 1ουΕΓ/4/3
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ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
1ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/4/3
25 Απρ 2007
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΗΝ
ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜΟ 56/2007/Ε∆ΥΕΘΑ/ΓΕΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, προκηρύσσει διαγωνισµό, για κατάταξη
δεκαπέντε (15) Εθελοντών Στρατιωτών (ανδρών-γυναικών), στο Μουσικό Σώµα
του Στρατού Ξηράς.
Η εγκύκλιος προκηρύξεως κοινοποιήθηκε σε όλες τις Στρατιωτικές
Αρχές και τα Στρατολογικά Γραφεία, από τα οποία µπορούν να παίρνουν οι
ενδιαφερόµενοι περισσότερες πληροφορίες.
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά, στο
Στρατολογικό Γραφείο του τόπου διαµονής τους, µέχρι 31 Ιουλίου 2007.
Υπτγος Ιωάννης Κολέτσος
∆ΒΚ/ΓΕΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Σχης (ΠΒ-ΕΥ) Ιωάννης Λουκάς
Τµηµατάρχης 1ουΕΓ/4/3
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