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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
24 Ιουνίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ Α.Σ.Ε.Π.

Αρ. Φύλλου 18

ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN AΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
(Αριθμός Φ.4 15 /1/202489/Σ.3682/16-6-20)
Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Πλήρωση
κενών θέσεων Ανθυπολοχαγών Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Τον ν. 1327/1973 «Περί των Υγειονομικών Επιτροπών των Ενόπλων Δυνάμεων» (Α’ 16), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Τον ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων
Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 35), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. Τον ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ. Τον ν. 3284/2004 «Περί Κυρώσεως του Κώδικα της
Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α’ 217), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
ε. Τον ν. 3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία
των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων-Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς
διατάξεις» (Α’ 167), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
στ. Το π.δ. 115/2013 «Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού
για την κατάταξη μονίμων Αξιωματικών Στρατιωτικών
Δικαστικών Γραμματέων» (Α’ 149) και ιδίως το άρθρο 1
αυτού.
ζ. 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 σήμερα.
η. Την υπ’ αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./10/38190/
15.01.2020 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/
2006.
θ.Την υπ’αρ. Φ.415/24/197447/Σ.2781/05-5-20/ΥΠΕΘΑ/
ΓΕΕΘΑ/Β΄ΚΛ/Β6/ΤΜ κοινή απόφαση του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας και του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αριθμού Μονίμων Αξιωματικών κατατασσό-

μενων στο Κοινό Σώμα των Στρατιωτικών Δικαστικών
Γραμματέων προς πλήρωση κενών οργανικών θέσεων»
(Β΄ 1995).
ι. Την από 04 Ιουν 2020 εισήγηση του Αρχηγού του
Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.
ια. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
διαγωνισμό για την πρόσληψη Μονίμων Αξιωματικών
προς πλήρωση δεκαπέντε (15) κενών οργανικών θέσεων
Ανθυπολοχαγών του Κοινού Σώματος των Στρατιωτικών
Δικαστικών Γραμματέων
1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από 15 Σεπτεμβρίου
έως 04 Δεκεμβρίου 2020 κατά τα ειδικότερα οριζόμενα
στις επόμενες παραγράφους.
2. Προσόντα υποψηφίων:
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα παρακάτω προσόντα:
α. Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια. Γίνονται δεκτοί
και υποψήφιοι ομογενείς που δεν έχουν την ελληνική
ιθαγένεια, την οποία όμως αποκτούν αυτοδίκαια, με την
κατάταξή τους, όπως ορίζει ο Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας [άρθρο 4 του ν. 3284/2004 (Α’ 217)].
β. Να μην έχουν υπερβεί το εικοστό ένατο (29ο) έτος
της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης
της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών. Η ηλικία
αποδεικνύεται από το δελτίο αστυνομικής ή στρατιωτικής ταυτότητας ή, σε περίπτωση αμφισβήτησης, από τη
ληξιαρχική πράξη γέννησης που έχει συνταχθεί μέσα σε
ενενήντα (90) ημέρες από τη γέννηση. Αν δεν υπάρχει
τέτοια πράξη, η ηλικία αποδεικνύεται από το μητρώο
αρρένων για τους άνδρες και από το γενικό μητρώο για
τις γυναίκες. Αν υπάρχουν περισσότερες εγγραφές στο
οικείο μητρώο επικρατεί η πρώτη χρονολογικά εγγραφή.
Διόρθωση της εγγραφής, με οποιονδήποτε τρόπο, δεν
λαμβάνεται υπόψη.
γ. Να έχουν ανάστημα που καθορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις περί κρίσης της σωματικής ικανότητας
των στρατιωτικών που αφορούν στους Αξιωματικούς
που κατατάσσονται απ’ ευθείας στα μόνιμα στελέχη, ήτοι
οι άνδρες υποψήφιοι ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. και
οι γυναίκες τουλάχιστον 1,60 μ., αμφότεροι χωρίς υποδήματα.
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δ. Να είναι κατάλληλοι, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί κρίσης της σωματικής ικανότητας
των στρατιωτικών που αφορούν στους Αξιωματικούς που κατατάσσονται απευθείας στα μόνιμα στελέχη
(π.δ. 11/2014, Α’ 17).
ε. Να κριθούν κατάλληλοι στις ψυχοτεχνικές εξετάσεις και επιτυχόντες στις αθλητικές δοκιμασίες, που προβλέπονται στο άρθρο 7 του π.δ. 115/2013 (Α’ 149).
στ. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, εφόσον είναι
άρρενες και έχουν την ελληνική ιθαγένεια. Δεν γίνονται δεκτοί όσοι έχουν αναγνωριστεί ως αντιρρησίες συνείδησης.
ζ. Να είναι πτυχιούχοι Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (AEI) Πανεπιστημιακού Τομέα, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής. Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται πιστοποιητικό αναγνώρισής του από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ).
η. Να γνωρίζουν την αγγλική ή τη γαλλική ή τη γερμανική γλώσσα σε επίπεδο τουλάχιστον καλό (Β2), σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις που καθορίζουν τα προσόντα διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα.
θ. Να έχουν γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα:
1) επεξεργασίας κειμένων, 2) υπολογιστικών φύλλων και 3) υπηρεσιών διαδικτύου, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις που καθορίζουν τα προσόντα διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα.
Τα παραπάνω προσόντα, πλην του προσόντος της περίπτωσης β΄, για το οποίο καθορίζεται διαφορετικά, πρέπει
να συντρέχουν τόσο κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης των δικαιολογητικών, όσο και κατά
την ημερομηνία κατάταξης των επιτυχόντων.
3. Κωλύματα υποψηφίων:
α. Δεν μπορούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό ούτε να καταταγούν στο Σώμα των Στρατιωτικών Δικαστικών
Γραμματέων όσοι:
(1) Στερήθηκαν τα πολιτικά τους δικαιώματα, με αμετάκλητη καταδίκη και μετά τη λήξη του χρόνου στερήσεως.
(2) Απολύθηκαν ή αποβλήθηκαν από Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΣΕΙ) ή Ανώτερη Στρατιωτική
Σχολή Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) για οποιαδήποτε αιτία.
(3) Καταδικάστηκαν αμετάκλητα σε ποινή στερητική της ελευθερίας μεγαλύτερη από τρεις μήνες για έγκλημα
εκ δόλου.
(4) Καταδικάστηκαν αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή, για κλοπή, απάτη, απάτη με υπολογιστή, υπεξαίρεση κοινή
ή στην υπηρεσία, εκβίαση, πλαστογραφία, πλαστογραφία πιστοποιητικών, πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήμων,
υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως, υπεξαγωγή εγγράφων, ψευδή βεβαίωση και νόθευση, προσβολή συμβόλων του
ελληνικού κράτους, ψευδορκία και ψευδή ανώμοτη κατάθεση, παραπλάνηση σε ψευδορκία, ψευδή καταμήνυση,
απιστία δικηγόρων, απιστία σχετική με την υπηρεσία, παθητική και ενεργητική δωροδοκία, καταπίεση, παράβαση
καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμηση, παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, εγκλήματα κατά της γενετήσιας
ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παραβίαση του απορρήτου της τηλεφωνικής
επικοινωνίας και της προφορικής συνομιλίας, παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, όπλων,
πυρομαχικών, τυχερών παιχνιδιών, εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής, καθώς και για ανυποταξία, λιποταξία στο εσωτερικό, προσβολή σημαίας ή στρατού, δυσφήμηση ανωτέρου ή κατωτέρου, κλοπή ή υπεξαίρεση στρατιωτικών
πραγμάτων και πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, νόθευση.
(5) Έχουν τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση.
(6) Έχουν απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή υπαλλήλου του ευρύτερου δημοσίου τομέα, λόγω αμετάκλητης ποινικής καταδίκης ή για πειθαρχικούς λόγους.
(7) Έχουν παραπεμφθεί για πλημμέλημα από εκείνα που αναφέρονται στην παρ. 3 α. (4) ή για κακούργημα. Το
κώλυμα αυτό ισχύει μέχρις ότου εκδοθεί αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα ή αμετάκλητη αθωωτική απόφαση.
(8) Έχουν τιμωρηθεί με καταστατική πειθαρχική ποινή κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στις Ένοπλες Δυνάμεις.
(9) Είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή υπάλληλοι του ευρύτερου
δημόσιου τομέα και έχουν τιμωρηθεί με καταστατική πειθαρχική ποινή.
β. Η παραγραφή πλημμελήματος από εκείνα που αναφέρονται στην παρ. 3 α. (4) ή κακουργήματος δεν αίρει το
κώλυμα, εφόσον ο υποψήφιος έχει παραπεμφθεί αμετακλήτως στο ακροατήριο.
γ. Η παραγραφή της ποινής ή η άρση των συνεπειών της αμετάκλητης καταδικαστικής αποφάσεως για κάποιο
από τα εγκλήματα της παρ. 3 α. (4), δεν αίρουν το κώλυμα.
Τα ανωτέρω αναγραφόμενα κωλύματα πρέπει να μην συντρέχουν τόσο κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
κατάθεσης των δικαιολογητικών, όσο και κατά την ημερομηνία κατάταξης των επιτυχόντων, πλην των κωλυμάτων
της παρ. 3 α (5) και (7), τα οποία θα πρέπει να μην συντρέχουν κατά την ημερομηνία κατάταξης των επιτυχόντων.
4. Δικαιολογητικά:
Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό και να καταταγούν στο Κοινό
Σώμα των Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων πρέπει να υποβάλλουν αίτηση, όπως το συνημμένο υπόδειγμα
του Παραρτήματος «Α», στην οποία θα πρέπει να έχουν επισυναφθεί, με ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω κατά
περίπτωση δικαιολογητικά:
α. Για τους υποψηφίους που έχουν την ελληνική ιθαγένεια:
(1) Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας, διαστάσεων 3Χ4 εκατοστά.
(2) Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων της αστυνομικής ή στρατιωτικής ταυτότητας.
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(3) Πιστοποιητικό του αρμόδιου Ο.Τ.Α πρώτου βαθμού, με φωτογραφία του υποψηφίου, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος έχει την ελληνική ιθαγένεια, ο τρόπος κτήσης της, τα ληξιαρχικά του στοιχεία, ο Δήμος εγγραφής
σε Μητρώα Αρρένων (οι άνδρες) ή Δημοτολόγια (οι γυναίκες) με ένδειξη αρχικής ή διορθωμένης εγγραφής, το έτος
γέννησης και η ακριβής ημερομηνία γέννησης.
(4) Οι άνδρες, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης της αρμόδιας Στρατολογικής Υπηρεσίας, στο οποίο να
εμφαίνεται η στρατολογική τους κατάσταση. Οι γυναίκες, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης της αρμόδιας
Στρατολογικής Υπηρεσίας, στο οποίο να εμφαίνεται η στρατολογική τους κατάσταση, εφόσον έχουν υπηρετήσει με
οποιαδήποτε ιδιότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις. Δεν υποχρεούνται στην υποβολή του πιστοποιητικού στρατολογικής
κατάστασης οι εν ενεργεία στρατιωτικοί.
(5) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία να αναγράφουν: α) αν εκκρεμεί ή όχι σε βάρος τους ποινική
δίωξη για κακούργημα ή κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, απάτης, απάτης με υπολογιστή, υπεξαίρεσης
κοινής ή στην υπηρεσία, εκβίασης, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας πιστοποιητικών, πλαστογραφίας και κατάχρησης
ενσήμων, υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, υπεξαγωγής εγγράφων, ψευδούς βεβαίωσης και νόθευσης, προσβολής
συμβόλων του ελληνικού κράτους, ψευδορκίας και ψευδούς ανώμοτης κατάθεσης, παραπλάνησης σε ψευδορκία,
ψευδούς καταμήνυσης, απιστίας δικηγόρων, απιστίας σχετική με την υπηρεσία, παθητικής και ενεργητικής δωροδοκίας, καταπίεσης, παράβασης καθήκοντος, συκοφαντικής δυσφήμησης, παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου,
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παραβίασης του
απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και της προφορικής συνομιλίας, παράβασης της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, όπλων, πυρομαχικών, τυχερών παιχνιδιών, εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής καθώς και για
ανυποταξία, λιποταξία στο εσωτερικό, προσβολή σημαίας ή στρατού, δυσφήμηση ανωτέρου ή κατωτέρου, κλοπή
ή υπεξαίρεση στρατιωτικών πραγμάτων και πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, νόθευση, β) αν έχουν καταδικαστεί ή
όχι για κάποιο από τα ανωτέρω αναφερόμενα πλημμελήματα, γ) αν έχουν καταδικαστεί ή όχι σε ποινή στερητική της
ελευθερίας μεγαλύτερη από τρεις μήνες για έγκλημα εκ δόλου, δ) αν έχουν τεθεί ή όχι σε δικαστική συμπαράσταση
και ε) αν έχουν ή όχι απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου
ή υπαλλήλου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, λόγω αμετάκλητης ποινικής καταδίκης ή για πειθαρχικούς λόγους.
Με την ίδια υπεύθυνη δήλωση πρέπει να εξουσιοδοτούν την υπηρεσία να αναζητήσει αυτεπάγγελτα Αντίγραφο
Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας Εισαγγελίας από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
εκκρεμεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για κακούργημα ή κάποιο από τα εγκλήματα της παρ. 3 α (4) και πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση, προκειμένου να καταταγούν στο Σώμα, σε περίπτωση επιτυχίας
τους στο διαγωνισμό.
(6) Ευκρινές φωτοαντίγραφο πτυχίου Τμήματος Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) Πανεπιστημιακού
Τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί
στην αλλοδαπή, επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών, επίσημη μετάφρασή του καθώς και πιστοποιητικό
αναγνώρισης ισοτιμίας του από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π).
(7) Πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα του τίτλου ή του πιστοποιητικού που αποδεικνύει τη γνώση της ξένης
γλώσσας και τη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, όπως αυτά αναλυτικά προσδιορίζονται από την κείμενη
νομοθεσία (βλέπε http: www.asep.gr, κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας εγκυκλίου).
β. Ειδικότερα στις παρακάτω κατηγορίες υποψηφίων εκτός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, πρέπει να επισυναφθούν:
(1) Για τους εν ενεργεία στρατιωτικούς πλήρες Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου από την αρμόδια Διεύθυνση του
οικείου Κλάδου στην οποία τηρούνται τα ατομικά έγγραφά τους.
(2) Για τους δημοσίους υπαλλήλους, τους υπαλλήλους νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και τους υπαλλήλους
του ευρύτερου δημοσίου τομέα πιστοποιητικό της αρμόδιας Διευθύνσεως Προσωπικού, όπου να φαίνεται ο χρόνος
της υπηρεσίας, ο βαθμός και οι τυχόν επιβληθείσες καταστατικές πειθαρχικές ποινές μετά των αιτιολογικών αυτών.
γ. Για τους υποψηφίους Έλληνες και Ελληνίδες το γένος, που κατάγονται από την αλλοδαπή και δεν έχουν την
ελληνική ιθαγένεια:
(1) Τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην παρ. 4 α (1), (5), (6) και (7).
(2) Πιστοποιητικό της αρμόδιας ελληνικής Προξενικής Αρχής, στο οποίο να αναγράφεται ότι είναι Έλληνας ή
Ελληνίδα το γένος και η ημερομηνία γεννήσεως.
(3) Πιστοποιητικό διαμονής από τον αντίστοιχο Δήμο της χώρας, εάν τα τελευταία έτη διαμένουν μόνιμα στην
Ελλάδα ή από το Δήμο στον οποίο προτίθενται να εγγραφούν, εφόσον καταταγούν στο Σώμα.
(4) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από τη χώρα προέλευσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα και ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος τους ποινική δίωξη, για κακούργημα ή πλημμέλημα.
(5) Ευκρινές φωτοαντίγραφο της ταυτότητας ομογενούς ή διαβατηρίου.
Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πλήρη και κανονικά συντεταγμένα. Σε διαφορετική περίπτωση δεν γίνονται
δεκτά και οι υποψήφιοι αποκλείονται του διαγωνισμού. Πρωτότυπα δικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί σε ξένη
γλώσσα, πρέπει να είναι με ποινή αποκλεισμού, επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους και επίσημα μεταφρασμένα
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών ή αλλοδαπών εγγράφων
γίνονται αποδεκτά εφόσον τα τελευταία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
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Η Επιτροπή Ελέγχου Δικαιολογητικών που προβλέπεται στο άρθρο 6 του π.δ 115/2013 και το Γενικό Επιτελείο
Εθνικής Άμυνας δικαιούνται να επαληθεύουν τη γνησιότητα όλων των δικαιολογητικών. Αν αποδειχθεί ότι υποψήφιοι
του διαγωνισμού κατατάχθηκαν στο Σώμα με βάση ψευδή ή ανακριβή στοιχεία ανακαλείται το προεδρικό διάταγμα
ονομασίας σε Αξιωματικό και απολύονται από το Σώμα.
5. Όσοι έχουν τα παραπάνω προσόντα και επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό υποβάλλουν, εντός
κλειστού φακέλου, αίτηση, στο ΓΕΕΘΑ, όπως στο συνημμένο υπόδειγμα, με επισυναπτόμενα δικαιολογητικά,
είτε με κατάθεση στο Γραφείο Ενημερώσεως Κοινού Αθήνας, Στρατόπεδο ΠΑΠΑΓΟΥ, Λεωφ. Μεσογείων 227-231
Χολαργός Aττικής, είτε ταχυδρομικώς, με συστημένη αλληλογραφία, στο ΓΕΕΘΑ/Β΄ ΚΛ/Β6(ΔΣΔΓ)/ΤΜΗΜΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ, Στρατόπεδο ΠΑΠΑΓΟΥ, Λεωφ. Μεσογείων 227-231 Τ.Κ 15561 Χολαργός Αττικής, στην αποκλειστική προθεσμία των δύο (2) μηνών από την δημοσίευση της παρούσης εγκυκλίου στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της αίτησης μετά των συνημμένων δικαιολογητικών,
ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται εκείνη της κατάθεσης του φακέλου της συστημένης αλληλογραφίας στην
ταχυδρομική υπηρεσία.
Οι αποτυχόντες μπορούν με αίτησή τους να παραλάβουν τα δικαιολογητικά που κατέθεσαν για τη συμμετοχή
τους στις εξετάσεις, με δική τους ευθύνη, εντός δύο μηνών από την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων.
6. Έλεγχος Δικαιολογητικών
Η Επιτροπή Ελέγχου Δικαιολογητικών που προβλέπεται στο άρθρο 6 του π.δ. 115/2013, προβαίνει στον έλεγχο
των δικαιολογητικών των υποψηφίων και συντάσσει πίνακες αποδοχής και απόρριψης αυτών, οι οποίοι μετά την
κύρωσή τους από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, τοιχοκολλούνται στον πίνακα Ανακοινώσεων
του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου (Πέτρου Ράλλη 1 και Αμφιπόλεως, Ταύρος τηλ. 210-3488429), κοινοποιούνται στo
Γραφείo Ενημερώσεως Κοινού Αθήνας (Λεωφ. Μεσογείων 227-231 Χολαργός, τηλ. 210- 6598661-4) ) και στο Γραφείο
Ενημερώσεως Κοινού Θεσσαλονίκης (Γρηγορίου Λαμπράκη 3, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-893238) και αναρτώνται στις
ιστοσελίδες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (www.mod.mil.gr) και του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (www.
geetha.mil.gr), προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώνονται με δική τους ευθύνη.
7. Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ)
Οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου Δικαιολογητικών, παραπέμπονται με διαταγή του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας
στις αρμόδιες επιτροπές του άρθρου 7 του π.δ. 115/2013, ενώπιον των οποίων διενεργούνται οι προκαταρκτικές
εξετάσεις (υγειονομικές εξετάσεις, αθλητικές δοκιμασίες και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα
στο άρθρο αυτό. Οι προκαταρκτικές εξετάσεις είναι υποχρεωτικές για όλους τους υποψηφίους, διεξάγονται στην
Αθήνα, κατά το από 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Νοεμβρίου 2020 χρονικό διάστημα, σε στρατιωτικές, νοσοκομειακές
και αθλητικές εγκαταστάσεις του Στρατού Ξηράς. Το αναλυτικό πρόγραμμα διεξαγωγής των ΠΚΕ τοιχοκολλάται
στον πίνακα Ανακοινώσεων του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου (Πέτρου Ράλλη 1 και Αμφιπόλεως, Ταύρος τηλ. 2103488429), κοινοποιείται στo Γραφείo Ενημερώσεως Κοινού Αθήνας (Λεωφ. Μεσογείων 227-231 Χολαργός, τηλ.
210-6598661-4) και στο Γραφείο Ενημερώσεως Κοινού Θεσσαλονίκης (Γρηγορίου Λαμπράκη 3, Θεσσαλονίκη, τηλ.
2310-893238) και αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (www. mod.mil.gr) και του Γενικού
Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (www. geetha.mil.gr), προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώνονται με δική τους
ευθύνη. Η διαδικασία διεξαγωγής και λοιπές λεπτομέρειες, όπως στο Παράρτημα «Β».
8. Γραπτή εξέταση
α. Οι υποψήφιοι που κρίνονται κατάλληλοι στις προκαταρκτικές εξετάσεις καλούνται με διαταγή του Αρχηγού
του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας να λάβουν μέρος στη γραπτή δοκιμασία. Η διαταγή κοινοποιείται όπως
περιγράφεται στην παρ. 7, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώνονται με δική τους ευθύνη. Τα εξεταστέα
μαθήματα καθορίζονται ως εξής:
(1) Λεκτικές Δεξιότητες και Κατανόηση Κειμένου
(2) Στοιχεία Ποινικού Δικαίου
(3) Στοιχεία Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
(4) Στοιχεία Στρατιωτικού Ποινικού Δικαίου
β. Η εξεταστέα ύλη στα μαθήματα της γραπτής δοκιμασίας, επικαιροποιημένη, καθορίζεται ως εξής:
(1) Στο μάθημα Στοιχεία Ποινικού Δικαίου, τα άρθρα 1-2, 5-36, 42, 44-55, 57, 59-60,65-71, 75-76, 79-85, 94-120,
134-137Α, 138-144, 146-149, 152, 216-217, 220-222, 224, 226-227, 229-244, 251-252, 254-255, 259-260, 263-263 Α,
299-304 Α, 306-315, 322, 323 Α, 324, 325, 330-331, 333-334, 336-339, 342-345, 348-349, 350 Α, 351 Α, 352 Α, 352 Β, 353,
361, 362-363, 365-372, 374-375, 377- 378, 380-381, 385-387, 389-390, 394-397, 404-405 του Ποινικού Κώδικα (ΠΚ).
(2) Στο μάθημα Στοιχεία Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, τα άρθρα 1-13, 27-32, 37-300, 305-376, 417-426, 432-435,
462-530 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ).
(3) Στο μάθημα Στοιχεία Στρατιωτικού Ποινικού Δικαίου τα άρθρα 1- 107,140-155,167-228 του Στρατιωτικού
Ποινικού Κώδικα (ΣΠΚ).
γ. Ο γραπτός διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (Βάρη Αττικής) από 30 Νοεμβρίου
έως 04 Δεκεμβρίου 2020. Το αναλυτικό πρόγραμμα διενέργειας του γραπτού διαγωνισμού καταρτίζεται από τον
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Πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και κοινοποιείται όπως περιγράφεται στην
παρ. 7 προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώνονται με δική τους ευθύνη.
δ. Οι υποψήφιοι φέρουν μαζί τους υποχρεωτικά προκειμένου να συμμετέχουν στη γραπτή δοκιμασία, την αστυνομική ή στρατιωτική τους ταυτότητα. Η κλίμακα της βαθμολογίας καθορίζεται από 0 έως 100 μονάδες, και ως βάση
για όλα τα μαθήματα ορίζεται ο βαθμός εξήντα (60). Η γραπτή δοκιμασία δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό
διάστημα των τριών (3) ωρών και δεν επιτρέπεται η χρήση κωδίκων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του
π.δ. 115/2013.
9. Βαθμολόγηση Γραπτών
Αφού ολοκληρωθούν η γραπτή δοκιμασία των υποψηφίων και η βαθμολόγηση των γραπτών των υποψηφίων
και συνταχθούν από τις Εξεταστικές Επιτροπές τα πρακτικά βαθμολογίας για κάθε μάθημα, η Συντονιστική Επιτροπή παραλαμβάνει με πρωτόκολλο από την Εξεταστική Επιτροπή κάθε μαθήματος τα γραπτά και τα πρακτικά
βαθμολογίας και αφού συνέλθει με παρόντα τον Πρόεδρο, τα μέλη και το Γραμματέα, προβαίνει στην αποκάλυψη
των στοιχείων των υποψηφίων.
10. Εξαγωγή Τελικών Αποτελεσμάτων
Μετά την αποκάλυψη των στοιχείων των υποψηφίων, η Συντονιστική Επιτροπή καταρτίζει:
α. Γενικό Πίνακα με αλφαβητική σειρά όλων των υποψηφίων με το βαθμό που πέτυχαν σε κάθε μάθημα και το
βαθμό ολικής ικανότητας του υποψηφίου, ο οποίος είναι ο αριθμός που προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών
όλων των μαθημάτων διαιρούμενο δια του αριθμού αυτών.
β. Πίνακα Επιτυχόντων κατά σειρά επιτυχίας. Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που έλαβε σε κάθε μάθημα βαθμολογία από εξήντα (60) μονάδες και πάνω.
γ. Πίνακα Αποτυχόντων.
11. Οι ανωτέρω Πίνακες τοιχοκολλούνται στον πίνακα ανακοινώσεων του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, ανακοινώνονται στα Γραφεία Ενημέρωσης Κοινού και αναρτώνται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και
του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, απ’ όπου οι υποψήφιοι λαμβάνουν γνώση με δική τους ευθύνη.
12. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι επιτύχουν τον ίδιο βαθμό γενικής σειράς επιτυχίας, η μεταξύ
τους σειρά επιτυχίας καθορίζεται με βάση το βαθμό που πέτυχαν στο μάθημα των Στοιχείων Στρατιωτικού Ποινικού
Δικαίου και σε περίπτωση ισοβαθμίας και στο μάθημα αυτό η σειρά επιτυχίας καθορίζεται με βάση το βαθμό που
πέτυχαν κατά σειρά στα μαθήματα των Στοιχείων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, Στοιχείων Ποινικού Δικαίου και
Λεκτικών Δεξιοτήτων και Κατανόησης Κειμένου.
ΟΝΟΜΑΣΙΑ-ΚΑΤΑΤΑΞΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
13. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μέσα σ’ ένα μήνα από την
κύρωση του Πίνακα Επιτυχόντων και δημοσιεύεται περιληπτικά στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ονομάζονται
Μόνιμοι Ανθυπολοχαγοί Στρατιωτικοί Δικαστικοί Γραμματείας (ΣΔΓ) από τον Πίνακα Επιτυχόντων του διαγωνισμού
ισάριθμοι προς τις οριζόμενες στην παρούσα εγκύκλιο διαταγή θέσεις, κατά φθίνουσα σειρά επιτυχίας.
14. Οι παραπάνω καλούνται, με διαταγή του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας για κατάταξη, ορκωμοσία, βασική στρατιωτική εκπαίδευση και εκπαίδευση της ειδικότητας σε Σχολείο, διάρκειας τριών (3) μηνών.
Με την ίδια διαταγή καθορίζονται ο τόπος και η ημερομηνία κατατάξεως, το πρόγραμμα εκπαιδεύσεως, ο τρόπος
λειτουργίας του Σχολείου, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά σ’ αυτό. Η διαταγή αυτή τοιχοκολλάται
στον πίνακα ανακοινώσεων του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, ανακοινώνεται στα Γραφεία Ενημέρωσης Κοινού
και αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και οι
επιτυχόντες προς κατάταξη ενημερώνονται με δική τους ευθύνη.
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
15. Η ΕΔΥΕΘΑ αυτή, με μέριμνα του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, να δημοσιευθεί σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε τρία συνεχή φύλλα δύο ημερησίων εφημερίδων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, να
τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, να κοινοποιηθεί στα Γραφεία Ενημερώσεως Κοινού, να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Γενικού Επιτελείου Εθνικής
Άμυνας και να ανακοινωθεί στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, για την ευρύτερη δυνατή ενημέρωση του κοινού.
16. Οι αποδέκτες προς ενέργεια παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα σε όλες τις υπαγόμενες σε αυτούς Υπηρεσίες.
17. Οι Μονάδες στις οποίες υπηρετούν στρατιωτικοί ή υπάλληλοι της Στρατιωτικής Υπηρεσίας που επιθυμούν
να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, να χορηγήσουν σ’ αυτούς (ατομικό) Φύλλο Πορείας ή Φύλλο Μεταβάσεως για
τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό.
18. Πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό παρέχονται από το ΓΕΕΘΑ/Β΄ΚΛ/Β6/ΤΜ.ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ (τηλ. 210-6571079
και 210-6574173), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
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īǼȃǿȀȅ ǼȆǿȉǼȁǼǿȅ ǼĬȃǿȀǾȈ ǹȂȊȃǹȈ
ȀȁǹǻȅȈ Ǻǯ (ȆȇȅȈȍȆǿȀȅȊ)
Ǻ6 ǻǿǼȊĬȊȃȈǾ (ȈȉȇǹȉǿȍȉǿȀȍȃ
ǻǿȀǹȈȉǿȀȍȃ īȇǹȂȂǹȉǼȍȃ)
ȉȂǾȂǹ ȂǼȉǹǺȅȁȍȃ
ǹșȒȞĮ, 16 ǿȠȣȞ 20

ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ «ǹ» ȈȉǾȃ ǼǻȊǼĬǹ
ĭ.415/1/202489/Ȉ.3682
ȊȆȅǻǼǿīȂǹ ǹǿȉǾȈǾȈ

ȆȇȅȈ : īǼǼĬǹ/ǺǯȀȁ/Ǻ6 (ǻȈǻī)/ȉȝȒȝĮ ȂİĲĮȕȠȜȫȞ

ĭȍȉȅīȇǹĭǿǹ
ȊȆȅȌǾĭǿȅȊ
ȆȇȅȈȅȋǾ:
Ǿ
ĳȦĲȠȖȡĮĳȓĮ
ȞĮ
ıĳȡĮȖȚıșİȓ
ȝİ
ĲȘ
ıĳȡĮȖȓįĮ ĲȘȢ ȣʌȘȡİıȓĮȢ
İʌȚțȪȡȦıȘȢ ĲȠȣ ȖȞȘıȓȠȣ
ĲȘȢ ȣʌȠȖȡĮĳȒȢ.

ǹǿȉǾȈǾ-ȊȆǼȊĬȊȃǾ ǻǾȁȍȈǾ
ȊȆȅȌǾĭǿȅȊ īǿǹ ȉȅ ǻǿǹīȍȃǿȈȂȅ ȈȉȇǹȉǿȍȉǿȀȍȃ
ǻǿȀǹȈȉǿȀȍȃ īȇǹȂȂǹȉǼȍȃ ȆȅȊ ȆȇȅȀǾȇȊȋĬǾȀǼ
ȂǼ ȉǾȃ ǼǻȊǼĬǹ/īǼǼĬǹ: 14/2020
1.
ȈĮȢ įȘȜȫȞȦ ȩĲȚ ȑȜĮȕĮ ȖȞȫıȘ ĲȘȢ ȣʌ’ ĮȡȚș. 14/2020
ǼǻȊǼĬǹ//īǼǼĬǹ țĮȚ İʌȚșȣȝȫ ȞĮ ȜȐȕȦ ȝȑȡȠȢ ıĲȠ įȚĮȖȦȞȚıȝȩ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ
țİȞȫȞ șȑıİȦȞ ǹȞșȣʌȠȜȠȤĮȖȫȞ ȈĲȡĮĲȚȦĲȚțȫȞ ǻȚțĮıĲȚțȫȞ īȡĮȝȝĮĲȑȦȞ.
2. ȈĲȠȚȤİȓĮ ȊʌȠȥȘĳȓȠȣ
ǼʌȫȞȣȝȠ: .............................................................................................
ǵȞȠȝĮ:...................................................................................................
ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ ʌĮĲȑȡĮ:.......................................................................
ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ ȝȘĲȑȡĮȢ: .....................................................................
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȖȑȞȞȘıȘȢ :...........................................................................
ǹȡȚșȝȩȢ ǻİȜĲȓȠȣ ȉĮȣĲȩĲȘĲĮȢ:.................................................................
ǹȂȀǹ:.....................................................................................................
ȉȩʌȠȢ īȑȞȞȘıȘȢ:.....................................................................................
ǻȒȝȠȢ Ȓ ȀȠȚȞȩĲȘĲĮ ǼȖȖȡĮĳȒȢ
ıĲȠ ǻȘȝȠĲȠȜȩȖȚȠ Ȓ ıĲȠ ȂȘĲȡȫȠ ǹȡȡȑȞȦȞ.............................................
ĲȘȢ ȆİȡȚĳİȡİȚĮțȒȢ İȞȩĲȘĲĮȢ :..................................................................
ǺĮșȝȩȢ, ǵʌȜȠ Ȓ ȈȫȝĮ, ǹ.Ȃ
țĮȚ ȝȠȞȐįĮ ʌȠȣ ȣʌȘȡİĲȫ ......................................................................
(ıȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ ȝȩȞȠ Įʌȩ ıĲȡĮĲȚȦĲȚțȠȪȢ) :...........................................
ȈĲȠȚȤİȓĮ țĮĲȠȚțȓĮȢ-İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ:
ȆİȡȚĳİȡİȚĮțȒ ǼȞȩĲȘĲĮ: .......................................................................
ǻȒȝȠȢ:.................................................................................................
ǻȘȝȠĲȚțȒ ǼȞȩĲȘĲĮ-ȀȠȚȞȩĲȘĲĮ:..............................................................
ǻȚİȪșȣȞıȘ-ǹȡȚșȝȩȢ :............................................................................
ȉĮȤȣįȡȠȝȚțȩȢ ȀȫįȚțĮȢ:........................................................................
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ǹıĲȣȞȠȝȚțȩ ȉȝȒȝĮ:..............................................................................
ȈĲĮșİȡȩ ȉȘȜȑĳȦȞȠ : ...........................................................................
ȀȚȞȘĲȩ ȉȘȜȑĳȦȞȠ :................................................................................
ǾȜİțĲȡȠȞȚțȩ ȉĮȤȣįȡȠȝİȓȠ: ..................................................................
3. ȈȣȞȘȝȝȑȞĮ ȣʌȠȕȐȜȜȦ: (2)
(Į)............................................................................................................
(ȕ) ...........................................................................................................
(Ȗ) ...........................................................................................................
(į)............................................................................................................
(İ)............................................................................................................
(ıĲ)...........................................................................................................
(ȗ)............................................................................................................
(Ș)............................................................................................................
(ș)............................................................................................................
(Ț).............................................................................................................
(ȚĮ)...........................................................................................................
ĬİȦȡȒșȘțİ
īȚĮ ĲȠ ȖȞȒıȚȠ ĲȘȢ ȣʌȠȖȡĮĳȒȢ (1)

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ...............
ȅ/Ǿ ȊȆȅȌǾĭǿȅȈ/ǹ
(ȊʌȠȖȡĮĳȒ)

ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ
(1) ȅ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ ȣʌȠȖȡȐĳİȚ ĲȘȞ ĮȓĲȘıȘ, ʌĮȡȠȣıȓĮ ĲȠȣ ȠȡȖȐȞȠȣ șİȫȡȘıȘȢ ĲȠȣ
ȖȞȘıȓȠȣ ĲȘȢ ȣʌȠȖȡĮĳȒȢ ĲȠȣ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȜȘıȚȑıĲİȡȘ ǻȘȝȩıȚĮ ǹȡȤȒ (ʌ.Ȥ ȀǼȆ,
ǹıĲȣȞȠȝȚțȒ, ǻȘȝȠĲȚțȒ Ȓ ȀȠȚȞȠĲȚțȒ ǹȡȤȒ). īȚĮ ĲȠȣȢ ȣʌȠȥȒĳȚȠȣȢ
ıĲȡĮĲȚȦĲȚțȠȪȢ Ș șİȫȡȘıȘ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȝȠȞȐįĮ ĲȠȣȢ.
(2) ȅ/Ǿ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ/Į ĮȞĮȖȡȐĳİȚ İįȫ ȩıĮ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ İʌȚıȣȞȐʌĲİȚ ıĲȘȞ
ʌĮȡȠȪıĮ ĮȓĲȘıȘ-ȣʌİȪșȣȞȘ įȒȜȦıȘ, ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȢ ĲȠȞ ĮțȡȚȕȒ ĮȡȚșȝȩ
ĳȪȜȜȦȞ țȐșİ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȠȪ țĮșȫȢ țĮȚ ĲȠȞ ĮȡȚșȝȩ ĳȪȜȜȦȞ ĲȠȣ ıȣȞȩȜȠȣ
ĲȦȞ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȫȞ.

ǹțȡȚȕȑȢ ǹȞĲȓȖȡĮĳȠ

ȈȤȘȢ (Ȉǻī) ǻȘȝȒĲȡȚȠȢ ǺȜĮȤȠȖȚȐȞȞȘȢ
ǻȚİȣșȣȞĲȒȢ

ǹȞȤȘȢ (Ȉǻī) ǹȞșȒ ǹșĮȞȐĲȠȣ
ȉȝȘȝĮĲȐȡȤȘȢ ȉȝ. ȂİĲĮȕȠȜȫȞ

īǼȃǿȀȅ ǼȆǿȉǼȁǼǿȅ ǼĬȃǿȀǾȈ ǹȂȊȃǹȈ
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ «Ǻ»ȈȉǾȃ ǼǻȊǼĬǹ
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ȀȁǹǻȅȈ Ǻǯ (ȆȇȅȈȍȆǿȀȅȊ)
Ǻ6 ǻǿǼȊĬȊȃȈǾ (ȈȉȇǹȉǿȍȉǿȀȍȃ
ǻǿȀǹȈȉǿȀȍȃ īȇǹȂȂǹȉǼȍȃ)
ȉȂǾȂǹ ȂǼȉǹǺȅȁȍȃ
ǹșȒȞĮ, 16 ǿȠȣȞ 20

ĭ.415/1/202489/Ȉ.3682

ǻǿǹǻǿȀǹȈǿǼȈ ǻǿǼȄǹīȍīǾȈ ȆȇȅȀǹȉǹȇȀȉǿȀȍȃ ǼȄǼȉǹȈǼȍȃ (ȆȀǼ)
1. ȅȚ ȆȀǼ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ȑȞĮ İȞȚĮȓȠ ıȪıĲȘȝĮ İʌȚȜȠȖȒȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ
ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȑȢ İȟİĲȐıİȚȢ, ĮșȜȘĲȚțȑȢ įȠțȚȝĮıȓİȢ țĮȚ ȥȣȤȠȝİĲȡȚțȑȢ İȟİĲȐıİȚȢ.
ȊīǼǿȅȃȅȂǿȀǾ ǼȄǼȉǹȈǾ ȊȆȅȌǾĭǿȍȃ
2. ȅȚ ȣʌȠȥȒĳȚȠȚ ʌĮȡĮʌȑȝʌȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ǹȞȦĲȐĲȘ ĲȠȣ ȈĲȡĮĲȠȪ ȊȖİȚȠȞȠȝȚțȒ
ǼʌȚĲȡȠʌȒ (ǹȈȊǼ), ȖȚĮ țȡȓıȘ ĲȘȢ ıȦȝĮĲȚțȒȢ ĲȠȣȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ
ȚıȤȪȠȣıİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ʌİȡȓ țȡȓıİȦȞ ĲȘȢ ıȦȝĮĲȚțȒȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȠȣȢ
ǹȟȚȦȝĮĲȚțȠȪȢ ʌȠȣ țĮĲĮĲȐııȠȞĲĮȚ ĮʌİȣșİȓĮȢ ıĲĮ ȝȩȞȚȝĮ ıĲİȜȑȤȘ ĲȦȞ ǼȞȩʌȜȦȞ
ǻȣȞȐȝİȦȞ (ʌ.į. 11/2014, ǹǯ 17). ȅȚ ʌĮȡĮʌİȝʌȩȝİȞȠȚ ıĲȘȞ ǹȈȊǼ, ȣʌȠȤȡİȠȪȞĲĮȚ
ıĲȚȢ ȘȝİȡȠȝȘȞȓİȢ ʌȠȣ ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ıȤİĲȚțȑȢ įȚĮĲĮȖȑȢ, ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ
ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȑȢ İȟİĲȐıİȚȢ ıĲȠ 414 ȈȃǼȃ (Ȇ. ȆİȞĲȑȜȘ, ȠįȩȢ ȉĮȟȚȐȡȤȠȣ ǺȑȜȜȚȠȣ Įȡ. 6,
ĲȘȜ. 210-8106500) ȑȤȠȞĲĮȢ ȝĮȗȓ ĲȠȣȢ ȝȓĮ ȑȖȤȡȦȝȘ ĳȦĲȠȖȡĮĳȓĮ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ (3ȋ4
İțĮĲȠıĲȐ) țĮȚ ĲȠ ǻİȜĲȓȠ ȊȖİȚȠȞȠȝȚțȒȢ ǼȟȑĲĮıȘȢ (ȊʌȩįİȚȖȝĮ «1» ĲȠȣ ȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ
«Ǻ»), ıȣȝʌȜȘȡȦȝȑȞȠ ȝİ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣȢ țĮȚ ĲȚȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ ȖȞȦȝĮĲİȪıİȚȢ ĲȠȣ
ȆȓȞĮțĮ ǹ ȝİ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ țĮȚ ıĳȡĮȖȓįĮ ȚĮĲȡȠȪ ıİ țȐșİ İȟȑĲĮıȘ. ǼʌȓıȘȢ ȠĳİȓȜȠȣȞ ȞĮ
ʌȡȠıțȠȝȓıȠȣȞ İıȫțȜİȚıĲİȢ ıİ ĳȐțİȜȠ, ıĲȠ İȟȦĲİȡȚțȩ ȝȑȡȠȢ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ
ĮȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ ĲȠ ȠȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ ĲȠȣ ȣʌȠȥȘĳȓȠȣ, ĲȚȢ ʌĮȡĮțȐĲȦ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȑȢ
İȟİĲȐıİȚȢ ıȣȞȠįİȣȩȝİȞİȢ Įʌȩ ȖȞȦȝȐĲİȣıȘ ȚĮĲȡȠȪ (ȃȆǻǻ Ȓ ȃȆǿǻ) Ȓ ȚįȚȫĲȘ ȚĮĲȡȠȪ:
Į. īİȞȚțȒ ĮȓȝĮĲȠȢ, ȠȣȡȓĮ, ıȐțȤĮȡȠ, țȡİĮĲȚȞȓȞȘ, ĲȡĮȞıĮȝȚȞȐıİȢ,
ĮȚȝȠıĳĮȚȡȓȞȘ țĮȚ ȖİȞȚțȒ ȠȪȡȦȞ.
ȕ. ǹțĲȚȞȠȖȡĮĳȓĮ șȫȡĮțĮ FACE.
Ȗ. ǾȜİțĲȡȠțĮȡįȚȠȖȡȐĳȘȝĮ ȝİ ȖȞȦȝȐĲİȣıȘ ȚĮĲȡȠȪ ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ȞĮ
ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ȩĲȚ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ıȣȝȝİĲȐıȤȠȣȞ ıĲȚȢ ȚĮĲȡȚțȑȢ İȟİĲȐıİȚȢ.
į. ȅĳșĮȜȝȠȜȠȖȚțȒ İȟȑĲĮıȘ ȝİ țĮĲĮȖȡĮĳȒ ĲȘȢ ȠʌĲȚțȒȢ ȠȟȪĲȘĲĮȢ țĮȚ ĲȠȣ
ȕĮșȝȠȪ įȚĮșȜĮıĲȚțȒȢ ĮȞȦȝĮȜȓĮȢ İțȐıĲȠȣ ȠĳșĮȜȝȠȪ, ĲȘȞ ȪʌĮȡȟȘ Ȓ ȝȘ
įȣıȤȡȦȝĮĲȠȥȓĮȢ țĮȚ ĲȘȞ ȪʌĮȡȟȘ ȞȠıȒȝĮĲȠȢ Ȓ ʌȐșȘıȘȢ.
İ. ȍĲȠȡȚȞȠȜĮȡȣȖȖȠȜȠȖȚțȒ İȟȑĲĮıȘ țĮȚ ĮțȠȩȖȡĮȝȝĮ.
ıĲ. īȣȞĮȚțȠȜȠȖȚțȒ İȟȑĲĮıȘ (ȝȩȞȠ ȖȚĮ ȣʌȠȥȒĳȚİȢ).
3. ȅȚ ȦȢ ȐȞȦ İȟİĲȐıİȚȢ İʌȚıȣȞȐʌĲȠȞĲĮȚ ıĲȠ ǻİȜĲȓȠ ȊȖİȚȠȞȠȝȚțȒȢ ǼȟȑĲĮıȘȢ
țĮȚ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ įȚİȞİȡȖȠȪȞĲĮȚ ıİ ȞȠıȘȜİȣĲȚțȐ ȚįȡȪȝĮĲĮ ȃȆǻǻ Ȓ ȃȆǿǻ Ȓ ıİ ȚįȚȫĲİȢ
ȖȚĮĲȡȠȪȢ ĲȘȢ ȤȫȡĮȢ ȝİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȘșİȓ Įʌȩ ĲȘȞ
ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ įȘȝȠıȚİȪıİȦȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ İȖțȣțȜȓȠȣ țĮȚ ĮȡȖȩĲİȡĮ țĮȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ
İȣțȡȚȞȒ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ țĮȚ ıĳȡĮȖȓįĮ ȚĮĲȡȠȪ. ȁȠȚʌȑȢ, İʌȚʌȜȑȠȞ țĮȚ İʌĮȞĮȜȘʌĲȚțȑȢ
İȟİĲȐıİȚȢ țĮșȫȢ țĮȚ ȠȚ ȝİĲȡȒıİȚȢ ĲȦȞ ıȦȝĮĲȠȝİĲȡȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıĲȠ 414 ȈȃǼȃ.
4. ȂİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȫȞ İȟİĲȐıİȦȞ ȠȚ ȣʌȠȥȒĳȚȠȚ
ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ǹȈȊǼ (401 īȈȃǹ, ȀĮĲİȤȐțȘ țĮȚ ȂİıȠȖİȓȦȞ, ĲȘȜ. 2107704770) ȖȚĮ țȡȓıȘ ĲȘȢ ıȦȝĮĲȚțȒȢ ĲȠȣȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ. ǻȚİȣțȡȚȞȓȗİĲĮȚ ȩĲȚ Ƞ ȤȡȩȞȠȢ
įȚȐȡțİȚĮȢ ĲȦȞ ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȫȞ İȟİĲȐıİȦȞ İȓȞĮȚ ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȒ ĮȡȝȠįȚȩĲȘĲĮ țĮȚ İȣșȪȞȘ
ĲȘȢ ǹȈȊǼ.
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ǹĬȁǾȉǿȀǾ ǻȅȀǿȂǹȈǿǹ ȊȆȅȌǾĭǿȍȃ
5. ȅȚ ȣʌȠȥȒĳȚȠȚ ʌȠȣ țȡȓȞȠȞĲĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜȠȚ Įʌȩ ĲȘȞ ǹȈȊǼ (ȕȐıİȚ İțįȚįȩȝİȞȠȣ
ʌȡĮțĲȚțȠȪ) ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞİȢ ĮșȜȘĲȚțȑȢ įȠțȚȝĮıȓİȢ.
6. ȀĮĲȐȜȜȘȜȠȚ șİȦȡȠȪȞĲĮȚ ȩıȠȚ ȑĳİȡĮȞ İʌȓįȠıȘ, ȩʌȦȢ ʌĮȡĮțȐĲȦ
țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ:
Į. ǻȡȩȝȠȢ İțĮĲȩ (100) ȝȑĲȡȦȞ. ȀĮĲȐȜȜȘȜȠȚ İȓȞĮȚ ȠȚ ȣʌȠȥȒĳȚȠȚ ʌȠȣ
ȑĳİȡĮȞ ȤȡȩȞȠ țĮĲȫĲİȡȠ Ȓ ȓıȠ ĲȦȞ įİțĮȠțĲȫ įİȣĲİȡȠȜȑʌĲȦȞ (18’’).
ȕ. ǻȡȩȝȠȢ ȤȚȜȓȦȞ (1.000) ȝȑĲȡȦȞ. ȀĮĲȐȜȜȘȜȠȚ İȓȞĮȚ ȠȚ ȣʌȠȥȒĳȚȠȚ ʌȠȣ
ȑĳİȡĮȞ ȤȡȩȞȠ țĮĲȫĲİȡȠ Ȓ ȓıȠ ĲȦȞ ĲİııȐȡȦȞ ȜİʌĲȫȞ țĮȚ ʌİȞȒȞĲĮ įİȣĲİȡȠȜȑʌĲȦȞ
(4’ 50’’).
Ȗ. ǱȜȝĮ ıİ ȪȥȠȢ ȝİ ĳȩȡĮ. ȀĮĲȐȜȜȘȜȠȚ İȓȞĮȚ ȠȚ ȣʌȠȥȒĳȚȠȚ ʌȠȣ ʌȑĲȣȤĮȞ
ȐȜȝĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ İȞȩȢ (1) ȝȑĲȡȠȣ.
į. ǱȜȝĮ ıİ ȝȒțȠȢ ȝİ ĳȩȡĮ. ȀĮĲȐȜȜȘȜȠȚ İȓȞĮȚ ȠȚ ȣʌȠȥȒĳȚȠȚ ʌȠȣ ʌȑĲȣȤĮȞ
ȐȜȝĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȡȚȫȞ ȝȑĲȡȦȞ țĮȚ ʌİȞȒȞĲĮ İțĮĲȠıĲȫȞ (3,50 ȝ).
İ. ȇȓȥȘ ıĳĮȓȡĮȢ (7,275 ȤȜȖ). ȀĮĲȐȜȜȘȜȠȚ İȓȞĮȚ ȠȚ ȣʌȠȥȒĳȚȠȚ ʌȠȣ ȑȡȚȟĮȞ,
țĮĲȐ ȝȑıȠ ȩȡȠ, ȝİ ĲȠ įİȟȓ țĮȚ ĲȠ ĮȡȚıĲİȡȩ ȤȑȡȚ, ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȑııİȡĮ ȝȑĲȡĮ (4,00 ȝ).
7. ȅȚ ȣʌȠȥȒĳȚȠȚ ȑȤȠȣȞ įȚțĮȓȦȝĮ ȖȚĮ ĲȠȣȢ įȡȩȝȠȣȢ ȝȚĮȢ ʌȡȠıʌȐșİȚĮȢ țĮȚ
ȖȚĮ ĲĮ ȐȜȝĮĲĮ țĮȚ ĲȚȢ ȡȓȥİȚȢ ĲȡȚȫȞ (3) ʌȡȠıʌĮșİȚȫȞ.
8. ȈĲȘ ȡȓȥȘ ıĳĮȓȡĮȢ, ȦȢ ĲİȜȚțȒ İʌȓįȠıȘ ȣʌȠȥȘĳȓȦȞ ȠȡȓȗİĲĮȚ Ƞ ȝȑıȠȢ ȩȡȠȢ
ĲȠȣ ĮșȡȠȓıȝĮĲȠȢ ĲȘȢ țĮȜȪĲİȡȘȢ İʌȚȝȑȡȠȣȢ İʌȓįȠıȘȢ ȝİ ĲȠ ĮȡȚıĲİȡȩ țĮȚ ȝİ ĲȠ įİȟȓ
ȤȑȡȚ, ȝİ ĲȠȣȢ ȓįȚȠȣȢ ȩȡȠȣȢ țĮȚ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ȖȚĮ ȩȜȠȣȢ ĲȠȣȢ ȣʌȠȥȒĳȚȠȣȢ.
9. Ǿ ĮșȜȘĲȚțȒ ʌİȡȚȕȠȜȒ ĲȦȞ ȣʌȠȥȒĳȚȦȞ ĮʌȠĲİȜİȓ ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȒ įȚțȒ ĲȠȣȢ
İʌȚȜȠȖȒ țĮȚ İȣșȪȞȘ.
10. ȊʌȠȥȒĳȚȠȢ/Į ʌȠȣ įİȞ İʌȚĲȣȖȤȐȞİȚ ĲȠ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȠ ȩȡȚȠ ıİ țȐʌȠȚĮ
Įʌȩ ĲȚȢ ĮșȜȘĲȚțȑȢ įȠțȚȝĮıȓİȢ įİȞ ıȣȞİȤȓȗİȚ ȞĮ İȟİĲȐȗİĲĮȚ ıĲȚȢ ȣʌȩȜȠȚʌİȢ.
11. Ȉİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȡȠȨʌȐȡȤȠȞĲȠȢ ĲȡĮȣȝĮĲȚıȝȠȪ ȣʌȠȥȘĳȓȠȣ/ĮȢ,
ʌȡȩȕȜȘȝĮ ȣȖİȓĮȢ Ȓ ȖȣȞĮȚțȠȜȠȖȚțȒȢ ĳȪıȘȢ, ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ȞĮ ʌȡȠıțȠȝȓȗİĲĮȚ
ȕİȕĮȓȦıȘ Įʌȩ ȚįȚȫĲȘ ȚĮĲȡȩ Ȓ ȃȠıȠțȠȝİȓȠ (ȃȆǻǻ Ȓ ȃȆǿǻ), ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ȞĮ
ȕİȕĮȚȫȞİĲĮȚ ĲȠ ʌȡȩȕȜȘȝĮ țĮșȫȢ țĮȚ ȞĮ ĮȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ Ș ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȒȢ
ĲȠȣ, ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ Ș İȟȑĲĮıȘ ĲȠȣ/ĲȘȢ ȣʌȠȥȒĳȚȠȣ/ĮȢ ȞĮ ĮȞĮʌȡȠȖȡĮȝȝĮĲȓȗİĲĮȚ. Ǿ
ĮȞȦĲȑȡȦ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȞĮ ȝȘȞ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȘȢ ʌİȡȚȩįȠȣ ĲȦȞ ȆȀǼ.
ǼʌȚʌȜȑȠȞ, ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȝȘ ʌȡȠıțȩȝȚıȘȢ ȚĮĲȡȚțȒȢ ȖȞȦȝȐĲİȣıȘȢ, Ƞ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ/Į
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȞȦıĲȠʌȠȚİȓ ıĲȠȞ ȚĮĲȡȩ ʌȠȣ ʌĮȡȓıĲĮĲĮȚ ıĲȚȢ įȠțȚȝĮıȓİȢ, ĲȠ ʌȡȩȕȜȘȝĮ
ȣȖİȓĮȢ ʌȠȣ ĮȞĲȚȝİĲȦʌȓȗİȚ țĮȚ ȞĮ İȟİĲȐȗİĲĮȚ Įʌ’ ĮȣĲȩȞ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ
ĮșȜȘĲȚțȒȢ įȠțȚȝĮıȓĮȢ. ȉȑȜȠȢ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȡĮȣȝĮĲȚıȝȠȪ ĲȠȣ/ĲȘȢ ȣʌȠȥȒĳȚȠȣ/ĮȢ
țĮĲȐ ĲȘȞ ȘȝȑȡĮ įȚİȟĮȖȦȖȒȢ ĲȦȞ ĮșȜȘĲȚțȫȞ įȠțȚȝĮıȚȫȞ, ʌȡȠȖȡĮȝȝĮĲȓȗİĲĮȚ ȖȚĮ
İʌĮȞİȟȑĲĮıȘ, İĳȩıȠȞ İȟİĲĮıĲİȓ Įʌȩ ĲȠȞ ʌĮȡȩȞĲĮ ıĲȠ ıȘȝİȓȠ ȚĮĲȡȩ. Ǿ İʌĮȞİȟȑĲĮıȘ
ʌȡȠȖȡĮȝȝĮĲȓȗİĲĮȚ İȞĲȩȢ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ įȚİȟĮȖȦȖȒȢ ĲȦȞ ȆȀǼ țĮȚ ȖȓȞİĲĮȚ ıĲȠ ıȪȞȠȜȠ
ĲȦȞ ĮȖȦȞȚıȝȐĲȦȞ.

ȌȊȋȅȂǼȉȇǿȀǾ ǼȄǼȉǹȈǾ ȊȆȅȌǾĭǿȍȃ
12. ȅȚ ȣʌȠȥȒĳȚȠȚ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ıİ ȥȣȤȠĲİȤȞȚțȑȢ įȠțȚȝĮıȓİȢ ȖȚĮ ĲȘ
įȚĮʌȓıĲȦıȘ ĲȘȢ țĮĲĮȜȜȘȜȩȜȘĲȐȢ ĲȠȣȢ ȖȚĮ ıĲĮįȚȠįȡȠȝȓĮ ıĲȚȢ ǲȞȠʌȜİȢ ǻȣȞȐȝİȚȢ,
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ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ȚıȤȪȠȣıİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İȚıĮȖȦȖȒ țĮȚ țĮĲȐĲĮȟȘ ıʌȠȣįĮıĲȫȞ –
ıʌȠȣįĮıĲȡȚȫȞ ıĲĮ ǹȞȫĲĮĲĮ ȈĲȡĮĲȚȦĲȚțȐ ǼțʌĮȚįİȣĲȚțȐ ǿįȡȪȝĮĲĮ (ǹȈǼǿ) țĮȚ ıĲȚȢ
ǹȞȫĲİȡİȢ ȈĲȡĮĲȚȦĲȚțȑȢ ȈȤȠȜȑȢ ȊʌĮȟȚȦȝĮĲȚțȫȞ (ǹȈȈȊ). ȅȚ įȠțȚȝĮıȓİȢ ĮȣĲȑȢ
ıȣȞȓıĲĮȞĲĮȚ ıİ ȖȡĮʌĲȑȢ (ĲİıĲ ʌȡȠıȦʌȚțȩĲȘĲĮȢ) țĮȚ ʌȡȠĳȠȡȚțȑȢ ȖȚĮ ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ
ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ʌȡĮțĲȚțȐ țĮȚ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞ:
Į. ǻȚİȡİȪȞȘıȘ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ʌȡȠıȦʌȚțȩĲȘĲĮȢ,
ȕ. ǻȚİȡİȪȞȘıȘ ȖȞȦıĲȚțȫȞ ȚțĮȞȠĲȒĲȦȞ țĮȚ
Ȗ. ǻȠȝȘȝȑȞȘ ĮĲȠȝȚțȒ ıȣȞȑȞĲİȣȟȘ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒȢ țĮĲĮȜȜȘȜȩȜȘĲĮȢ.
ȉǼȁǿȀǼȈ ǻǿǹȉǹȄǼǿȈ
13.
ȅȚ ȣʌȠȥȒĳȚȠȚ ĳȑȡȠȣȞ ȝĮȗȓ ĲȠȣȢ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ
ıȣȝȝİĲȑȤȠȣȞ ıĲȚȢ ʌȡȠțĮĲĮȡțĲȚțȑȢ İȟİĲȐıİȚȢ ĲȘȞ ĮıĲȣȞȠȝȚțȒ Ȓ ıĲȡĮĲȚȦĲȚțȒ ĲȠȣȢ
ĲĮȣĲȩĲȘĲĮ.
14.
ȅȚ ȣʌȠȥȒĳȚȠȚ ʌȠȣ įİȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȞĲĮȚ Ȓ įȚĮțȩʌĲȠȣȞ Ȓ ĮʌȠĲȣȖȤȐȞȠȣȞ
ıİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ıĲȐįȚȠ ĲȦȞ ʌȡȠțĮĲĮȡțĲȚțȫȞ İȟİĲȐıİȦȞ șİȦȡȠȪȞĲĮȚ ȦȢ țȡȚșȑȞĲİȢ
ĮțĮĲȐȜȜȘȜȠȚ.
15.
ȅȚ ĮʌȠĳȐıİȚȢ ĲȦȞ ǼʌȚĲȡȠʌȫȞ ȆȡȠțĮĲĮȡțĲȚțȫȞ ǼȟİĲȐıİȦȞ İȓȞĮȚ
ĮȞȑțțȜȘĲİȢ țĮȚ įİȞ ȖȓȞȠȞĲĮȚ įİțĲȑȢ İȞıĲȐıİȚȢ ĲȦȞ ȣʌȠȥȘĳȓȦȞ.
16.
ǵıȠȚ İʌȚĲȪȤȠȣȞ ıĲȠ įȚĮȖȦȞȚıȝȩ țĮȚ țĮĲĮĲĮȖȠȪȞ ıĲȠ ȀȠȚȞȩ ȈȫȝĮ ĲȦȞ
ȈĲȡĮĲȚȦĲȚțȫȞ ǻȚțĮıĲȚțȫȞ īȡĮȝȝĮĲȑȦȞ, ȣʌȠȕȐȜȠȣȞ ȝİ ĲȘȞ țĮĲȐĲĮȟȒ ĲȠȣȢ ȣʌİȪșȣȞȘ
įȒȜȦıȘ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 8 ĲȠȣ Ȟ. 1599/1986, ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ įȘȜȫȞȠȣȞ ȩĲȚ ĮʌȠįȑȤȠȞĲĮȚ ȞĮ
ȣʌȠȕȜȘșȠȪȞ ıİ ȑȜİȖȤȠ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ȞĮȡțȦĲȚțȫȞ ȠȣıȚȫȞ. ȉĮ ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ ĲȦȞ
İȟİĲȐıİȦȞ İȓȞĮȚ İʌȫȞȣȝĮ țĮȚ įȚĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ ĮʌȩȜȣĲĮ ĲĮ įİįȠȝȑȞĮ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ
ȤĮȡĮțĲȒȡĮ.
ǹțȡȚȕȑȢ ǹȞĲȓȖȡĮĳȠ
ǹȞȤȘȢ (Ȉǻī) ǹȞșȒ ǹșĮȞȐĲȠȣ
ȉȝȘȝĮĲȐȡȤȘȢ ȉȝ. ȂİĲĮȕȠȜȫȞ

ȈȤȘȢ (Ȉǻī) ǻȘȝȒĲȡȚȠȢ ǺȜĮȤȠȖȚȐȞȞȘȢ
ǻȚİȣșȣȞĲȒȢ
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īǼȃǿȀȅ ǼȆǿȉǼȁǼǿȅ ǼĬȃǿȀǾȈ ǹȂȊȃǹȈ
ȀȁǹǻȅȈ Ǻǯ (ȆȇȅȈȍȆǿȀȅȊ)
Ǻ6 ǻǿǼȊĬȊȃȈǾ (ȈȉȇǹȉǿȍȉǿȀȍȃ
ǻǿȀǹȈȉǿȀȍȃ īȇǹȂȂǹȉǼȍȃ)
ȉȂǾȂǹ ȂǼȉǹǺȅȁȍȃ
ȆȇȅȈĬǾȀǾ«1» ıĲȠ ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ «Ǻ» ǹșȒȞĮ, 16 ǿȠȣȞ 20
ȉǾȈ ǼǻȊǼĬǹ ĭ.415/1/202489/Ȉ.3682
(ȊʌȩįİȚȖȝĮ «1»)

ĭȍȉȅīȇǹĭǿǹ
ȊȆȅȌǾĭǿȅȊ
ǼʌȚțȠȜȜȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ
ȣʌȠȥȒĳȚȠ.
ǻǼȃ ȋȇǼǿǹǽǼȉǹǿ
ǼȆǿȀȊȇȍȈǾ-ĬǼȍȇǾȈǾ

ǻǼȁȉǿȅ
ȊīǼǿȅȃȅȂǿȀǾȈ ǼȄǼȉǹȈǾȈ ȊȆȅȌǾĭǿȅȊ/ǹȈ Ȉȉȅ
ǻǿǹīȍȃǿȈȂȅ īǿǹ ȉǾȃ ȆȇȅȈȁǾȌǾ ǹȃĬȁīȍȃ (Ȉǻī)

(ǼțĲȣʌȫȞİĲĮȚ țĮȚ ıĲȚȢ įȪȠ ȩȥİȚȢ ĲȠȣ ȓįȚȠȣ ĳȪȜȜȠȣ țĮȚ ʌȡȠıțȠȝȓȗİĲĮȚ
Įʌȩ ĲȠȞ ȣʌȠȥȒĳȚȠ ıĲȠ 414 ȈȃǼȃ, ȝİ ıȣȝʌȜȘȡȦȝȑȞĮ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ȣʌȠȥȘĳȓȠȣ țĮȚ ĲȠȞ ʌȓȞĮțĮ ǹ)
ǼʌȫȞȣȝȠ:
ǵȞȠȝĮ:
ǵȞȠȝĮ ȆĮĲȑȡĮ:
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ īȑȞȞȘıȘȢ:
ǹȡȚș. ǻİȜĲȓȠȣ ȉĮȣĲȩĲȘĲĮȢ:
ǹȂȀǹ:
ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ǹȈȊǼ:
ǹȡȚș. īȞȦȝ. ǹȞȦĲ. ȊȖİȚȠȞ. ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ:

ǶȥȠȢ:

Ǿȝİȡ. ǼȟȑĲĮıȘȢ:

ǺȐȡȠȢ:
ǻȂȈ:
ǹȆȅĭǹȈǾ ǼȆǿȉȇȅȆǾȈ

ȀȡȓȞİĲĮȚ ȀǹȉǹȁȁǾȁȅȈ/ǹȀǹȉǹȁȁǾȁȅȈ (ǻǿǹīȇǹȌȉǼ ǹȃǹȁȅīǹ)...........................................

-ȅīȇǹȂȂǹȉǼǹȈ

-ȅ-

-ȉǹ-

ȆȇȅǼǻȇȅȈ

ȂǼȁǾ
ǹ.
Ǻ.

ȆȓȞĮțĮȢ ǹ. ǼȇīǹȈȉǾȇǿǹȀǼȈ ǼȄǼȉǹȈǼǿȈ ȆȇȅǺȁǼȆȅȂǼȃǼȈ ǹȆȅ ȉǾȃ ǼǻȊǼĬǹ
ȆȇȅȈȅȋǾ ǹȆǹǿȉǼǿȉǹǿ ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ-Ȉĭȇǹīǿǻǹ-īȃȍȂǹȉǼȊȈǾ ǿǹȉȇȅȊ ȈǼ ȀǹĬǼ ǼȄǼȉǹȈǾ
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ȉȂǾȂǹ

ǼǿǻȅȈ ǼȄǼȉǹȈǾȈ

ǹȀȉǿȃȅȁȅīǿȀȅ

ǹțĲȚȞȠȖȡĮĳȓĮ
FACE

ȂǿȀȇȅǺǿȅȁȅīǿȀȅ

īİȞȚțȒ ǼȟȑĲĮıȘ ĮȓȝĮĲȠȢ,
ĮȚȝȠıĳĮȚȡȓȞȘ,
ȠȣȡȓĮ,
ıȐțȤĮȡȠ,
țȡİĮĲȚȞȓȞȘ,
ĲȡĮȞıĮȝȚȞȐıİȢ, ȖİȞȚțȒ
ȠȪȡȦȞ

ȀǹȇǻǿȅȁȅīǿȀȅ

ǾȜİțĲȡȠțĮȡįȚȠȖȡȐĳȘȝĮ
țĮȚ ȖȞȦȝȐĲİȣıȘ

ȍȇȁ

ȍĲȠȡȚȞȠȜĮȡȣȖȖȠȜȠȖȚțȒ
İȟȑĲĮıȘ
țĮȚ
ĮțȠȩȖȡĮȝȝĮ

ȅĭĬǹȁȂȅȁȅīǿȀȅ

ȅĳșĮȜȝȠȜȠȖȚțȒ
İȟȑĲĮıȘ ȝİ țĮĲĮȖȡĮĳȒ
ĲȘȢ ȠʌĲȚțȒȢ ȠȟȪĲȘĲĮȢ,
ȕĮșȝȠȪ
įȚĮșȜĮıĲȚțȒȢ
ĮȞȦȝĮȜȓĮȢ
İțȐıĲȠȣ
ȠĳșĮȜȝȠȪ, ȪʌĮȡȟȘ Ȓ ȝȘ
ǻȣıȤȡȦȝĮĲȠȥȓĮȢ
(ȝİ
ISIHARA),
ȪʌĮȡȟȘ
ȞȠıȒȝĮĲȠȢ Ȓ ʌȐșȘıȘȢ

īȊȃǹǿȀȅȁȅīǿȀȅ

īȣȞĮȚțȠȜȠȖȚțȒ İȟȑĲĮıȘ

ǹȇǿĬȂȅȈ
&
ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ
ǼȄǼȉǹȈǾȈ

Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 18/24.06.2020

īȃȍȂǹȉǼȊȈǾ

ȊȆȅīȇǹĭǾ
&
Ȉĭȇǹīǿǻǹ
ǿǹȉȇȅȊ

șȫȡĮțĮ

ǻȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ıȣȝȝİĲȐıȤİȚ
ĮșȜȘĲȚțȑȢ įȠțȚȝĮıȓİȢ

ıİ

ȅȆȉǿȀǾ ȅȄȊȉǾȉǹ
ǻȅ....../10......./10......SPH....CYL
AO..…./10.…/10… SPH…..CYL
ǹȃȉ.ȋȇȍȂ......ȈȉȇǹǺǿȈȂȅȈ....
ǹȁȁȅ ȃȅȈǾȂǹ.....................

ȆȓȞĮțĮȢ Ǻ. ȀȁǿȃǿȀǼȈ ǼȄǼȉǹȈǼǿȈ ǹȇȂȅǻǿȅȊ ȈȉȇǹȉǿȍȉǿȀȅȊ ȃȅȈȅȀȅȂǼǿȅȊ
(ǻȚİȞİȡȖȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȣȢ ǿĮĲȡȠȪȢ ĲȠȣ ĮȡȝȩįȚȠȣ ȈĲȡĮĲȚȦĲȚțȠȪ ȃȠıȠțȠȝİȓȠȣ)
ȃǼȊȇȅȁȅīǿȀȅ
ȋǼǿȇȅȊȇīǿȀȅ
ǻǼȇȂǹȉȅȁȅīǿȀȅ
ȌȊȋǿǹȉȇǿȀȅ
ȅȇĬȅȆǼǻǿȀȅ

ȆǹĬȅȁȅīǿȀȅ

ȊȌȅȈ:
ǺǹȇȅȈ:
ǻȂȈ:

ȆȇȅȈȅȋǾ: Ȉȉȅ Ȇǹȇȅȃ ǼȆǿȈȊȃǹȆȉȅȃȉǹǿ ȅȁǼȈ ȅǿ ȊīǼǿȅȃȅȂǿȀǼȈ ǼȄǼȉǹȈǼǿȈ-īȃȍȂǹȉǼȊȈǼǿȈ. ȆȇȅȈȀȅȂǿǽǼȉǹǿ
ǹȆȅ ȉȅȃ/ȉǾȃ ȊȆȅȌǾĭǿȅ/ǹ Ȁǹȉǹ ȉǾȃ 1Ș ǾȂǼȇǹ ȉȍȃ ȆȀǼ Ȉȉȅ ǼȄǼȉǹȈȉǿȀȅ ȀǼȃȉȇȅ ȅȆȅȊ Ĭǹ ǼȄǼȉǹȈȉǼǿ.

ǹțȡȚȕȑȢ ǹȞĲȓȖȡĮĳȠ

ȈȤȘȢ (Ȉǻī) ǻȘȝȒĲȡȚȠȢ ǺȜĮȤȠȖȚȐȞȞȘȢ
ǻȚİȣșȣȞĲȒȢ

ǹȞȤȘȢ (Ȉǻī) ǹȞșȒ ǹșĮȞȐĲȠȣ
ȉȝȘȝĮĲȐȡȤȘȢ ȉȝ. ȂİĲĮȕȠȜȫȞ
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