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ΤΕΥΧΟΣ Α.Σ.Ε.Π.

Αρ. Φύλλου 52

ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN AΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Αριθμ. Φ.415.41/43/625351/Σ.5986
Προκήρυξη Διαγωνισμού Κατάταξης Μονίμων
Αξιωματικών Διερμηνέων του Στρατού Ξηράς.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν.δ 2937/1954 «Περί Συγκροτήσεως Υπηρεσίας
Στρατιωτικών Γραμματέων» (Α΄ 168).
β. Του ν. 2439/1996 «Ιεραρχία και εξέλιξη των μονίμων
Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 219).
γ. Του ν. 2913/2001 «Ρύθμιση Θεμάτων Μετοχικών Ταμείων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 102).
δ. Του ν. 3883/2010 «Υπηρεσιακή Εξέλιξη και Ιεραρχία
των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων» (Α΄167).
ε. Του π.δ. 300/2002 «Περί Κατάταξης Μονίμων Αξιωματικών στη Γενική Ειδικότητα Διερμηνέων του Σώματος
Στρατιωτικών Γραμματέων Στρατού Ξηράς» (Α΄ 267).
2. Το ν.δ. 1327/1973 «Περί των υγειονομικών επιτροπών των Ενόπλων Δυνάμεων» (Α΄ 16).
3. Τον ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45).
4. Τον ν. 3328/2005 «Διεπιστημονικός Οργανισμός
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 80).
5. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις» (Α' 114).
6. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδομένων» (Α΄137).
7. Το π.δ. 11/2014 «Κρίση Σωματικής Ικανότητας των
Στρατευσίμων, αυτών που Κατατάσσονται στις Ένοπλες
Δυνάμεις καθώς και του Στρατιωτικού Προσωπικού Γενικά» (Α΄ 17).

8. Την υπ’ αρ. 139491/16-11-2006 κοινή υπουργική
απόφαση (Β΄ 1747).
9. Την υπ’ αρ. 102627/22-09-21 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας,
Νικόλαο Χαρδαλιά» (Β΄ 4396).
10. Το υπό στοιχεία 271/Σ.23η/18.12.2020 πρακτικό
του ΑΣΣ.
11. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Εγκρ./01/15288,15315/
5.01.2022 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών
και του Υπουργού Οικονομικών.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
1. Διαγωνισμό για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Μονίμων Αξιωματικών στη Γενική Ειδικότητα Στρατιωτικών Διερμηνέων, Αγγλικής γλώσσας, του Σώματος
Στρατιωτικών Γραμματέων του Στρατού Ξηράς, μίας
(1) θέσης Μονίμου Αξιωματικού στη Γενική Ειδικότητα
Στρατιωτικών Διερμηνέων, Γαλλικής γλώσσας, του Σώματος Στρατιωτικών Γραμματέων του Στρατού Ξηράς,
μίας (1) θέσης Μονίμου Αξιωματικού στη Γενική Ειδικότητα Στρατιωτικών Διερμηνέων, Γερμανικής γλώσσας,
του Σώματος Στρατιωτικών Γραμματέων του Στρατού
Ξηράς και μίας (1) θέσης Μονίμου Αξιωματικού στη Γενική Ειδικότητα Στρατιωτικών Διερμηνέων, Τουρκικής
γλώσσας, του Σώματος Στρατιωτικών Γραμματέων του
Στρατού Ξηράς που θα γίνει στην Αθήνα στους χώρους
της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (Βάρη Αττικής) όπως καθορίζεται παρακάτω.
2. Ο όρος «υποψήφιος» και οι προσδιοριστικοί προς
αυτόν όροι, αναφέρεται σε άνδρες και γυναίκες.
3. Ανώτατη εκπαίδευση, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2
του άρθρου 1 του ν. 4485/2017, παρέχεται από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και αποτελείται από:
α. Τον πανεπιστημιακό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει
τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή
Καλών Τεχνών, τα οποία αναφέρονται ως «Πανεπιστήμια».
β. Τον τεχνολογικό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα
Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε), τα οποία αναφέρονται ως «Τ.Ε.Ι.».
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Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 52/03.08.2022

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι άνδρες και γυναίκες πληρούν τους όρους που απαιτούνται για
τους υποψηφίους των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α. Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
β. Να μην έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας τους, την 31 Δεκεμβρίου του έτους διεξαγωγής του διαγωνισμού.
γ. Να είναι κάτοχοι πτυχίου ενός τουλάχιστον από τα παρακάτω Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,
αναγνωρισμένου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όπως παρακάτω:
(1) Για την πλήρωση 2 θέσεων Μονίμων Αξιωματικών στη Γενική Ειδικότητα Στρατιωτικών Διερμηνέων, Αγγλικής
γλώσσας, του Σώματος Στρατιωτικών Γραμματέων του Στρατού Ξηράς.
(α) Τμήματος Μετάφρασης και Διερμηνείας, έχοντος ως γλώσσα εργασίας τουλάχιστον την Αγγλική γλώσσα,
προσδιοριζόμενη με σαφήνεια στον τίτλο σπουδών.
(β) Φιλοσοφικής Σχολής, Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.
(γ) Λοιπών Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής ή Κλάδων Νομικών ή Πολιτικών Επιστημών ή Δημοσίων Σχέσεων,
Πανεπιστημίου χώρας του εξωτερικού όπου επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική γλώσσα.
(2) Για την πλήρωση 1 θέσης Μονίμου Αξιωματικού στη Γενική Ειδικότητα Στρατιωτικών Διερμηνέων, Γαλλικής
γλώσσας, του Σώματος Στρατιωτικών Γραμματέων του Στρατού Ξηράς.
(α) Τμήματος Μετάφρασης και Διερμηνείας, έχοντος ως γλώσσα εργασίας τουλάχιστον την Γαλλική γλώσσα,
προσδιοριζόμενη με σαφήνεια στον τίτλο σπουδών.
(β) Φιλοσοφικής Σχολής, Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.
(γ) Λοιπών Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής ή Κλάδων Νομικών ή Πολιτικών Επιστημών ή Δημοσίων Σχέσεων,
Πανεπιστημίου χώρας του εξωτερικού όπου επίσημη γλώσσα είναι η Γαλλική γλώσσα.
(3) Για την πλήρωση 1 θέσης Μονίμου Αξιωματικού στη Γενική Ειδικότητα Στρατιωτικών Διερμηνέων, Γερμανικής
γλώσσας, του Σώματος Στρατιωτικών Γραμματέων του Στρατού Ξηράς.
(α) Τμήματος Μετάφρασης και Διερμηνείας, έχοντος ως γλώσσα εργασίας τουλάχιστον την Γερμανική γλώσσα,
προσδιοριζόμενη με σαφήνεια στον τίτλο σπουδών.
(β) Φιλοσοφικής Σχολής, Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας.
(γ) Λοιπών Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής ή Κλάδων Νομικών ή Πολιτικών Επιστημών ή Δημοσίων Σχέσεων,
Πανεπιστημίου χώρας του εξωτερικού όπου επίσημη γλώσσα είναι η Γερμανική γλώσσα.
(4) Για την πλήρωση 1 θέσης Μονίμου Αξιωματικού στη Γενική Ειδικότητα Στρατιωτικών Διερμηνέων, Τουρκικής
γλώσσας, του Σώματος Στρατιωτικών Γραμματέων του Στρατού Ξηράς.
(α) Τμήματος Μετάφρασης και Διερμηνείας, έχοντος ως γλώσσα εργασίας τουλάχιστον την Τουρκική γλώσσα,
προσδιοριζόμενη με σαφήνεια στον τίτλο σπουδών.
(β) Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών με ειδίκευση στην Τουρκική Γλώσσα,
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
(γ) Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
(δ) Λοιπών Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής ή Κλάδων Νομικών ή Πολιτικών Επιστημών ή Δημοσίων Σχέσεων,
Πανεπιστημίου χώρας του εξωτερικού όπου επίσημη γλώσσα είναι η Τουρκική γλώσσα.
δ. Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, όπως ορίζει τo π.δ. 11/2014 (Α΄ 17).
ε. Να υπηρετούν ή υπηρέτησαν ως έφεδροι Αξιωματικοί ή ως μόνιμοι Υπαξιωματικοί ή ως Οπλίτες ή ευρίσκονται
νομίμως εκτός στρατεύματος, δεν έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί από τις Ένοπλες
Δυνάμεις ή τα Σώματα Ασφαλείας για λόγους σωματικής ανικανότητας, πειθαρχίας ή τάξης.
στ. Αποδεδειγμένη γνώση άλλης (δευτερεύουσας) ξένης γλώσσας, πέραν αυτής για την οποία προκηρύσσεται
ο διαγωνισμός, μεταξύ των γλωσσών αγγλικής, αραβικής, γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής, τουρκικής και ρωσικής
καθώς και γλωσσών χωρών της βαλκανικής χερσονήσου αποτελεί επιθυμητό προσόν.
ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
5. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:
α. Να μην έχουν καταδικασθεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην
υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία,
παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της
γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
β. Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της
περίπτωσης α΄, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.
γ. Σε περίπτωση καταδίκης, να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η
στέρηση αυτή, δεν δύνανται να προσληφθούν.
δ. Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 52/03.08.2022
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6. Τα παραπάνω απαιτούμενα προσόντα, με την επιφύλαξη της παρ. 4β, πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο
προκήρυξης των θέσεων Μονίμων Αξιωματικών Διερμηνέων του Στρατού Ξηράς και κατά το χρόνο κατάταξής τους.
Τα κωλύματα συμμετοχής της παρ. 5, πρέπει να μην υπάρχουν κατά το χρόνο κατάταξής τους.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
7. Κάθε υποψήφιος που συγκεντρώνει όλα τα προβλεπόμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, όπως ορίζονται
από τη σχετική νομοθεσία, το π.δ. 300/2002 (Α΄ 267) και την παρούσα εγκύκλιο, για κάλυψη θέσης Μονίμου Ανθυπολοχαγού της γενικής ειδικότητας Διερμηνέων, Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής και Τουρκικής γλώσσας, του Σώματος
Στρατιωτικών Γραμματέων του Στρατού Ξηράς, μπορεί να υποβάλει, μετά την έκδοση της εγκυκλίου προκήρυξης
του διαγωνισμού, αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, μόνο για μία κύρια γλώσσα, όπως τα Υποδείγματα του
Παραρτήματος «Β», στην οποία θα δηλώνει την κύρια γλώσσα (Αγγλική-Γαλλική-Γερμανική-Τουρκική) και την τυχόν
δευτερεύουσα γλώσσα στην οποία επιθυμεί να εξεταστεί.
8. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει μία μόνο αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. Mε την αίτηση συνυποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Πιστοποιητικό Δήμου, κοινότητας ή προξενικής αρχής, όπου είναι εγγεγραμμένος (υφίσταται η δυνατότητα
άντλησης του ανωτέρω πιστοποιητικού μέσω χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται από τη Διαδικτυακή Πύλη
του Δημοσίου «www.gov.gr»), στο οποίο:
(1) Επικολλάται φωτογραφία τύπου ταυτότητας, αρμόδια θεωρημένη (ταυτοπροσωπία).
(2) Φαίνεται ότι έχει την ελληνική ιθαγένεια.
(3) Αναγράφεται αναλυτικά η ημερομηνία γέννησης, που προκύπτει από τη ληξιαρχική πράξη γέννησης και όχι
από μεταγενέστερη διόρθωση.
β. 2 φωτογραφίες 3Χ4 εκ, στο πίσω μέρος των οποίων να αναγράφεται καθαρά το όνομα του υποψηφίου.
γ. Από υποψήφιο νομίμως εκτός στρατεύματος, πλήρες πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης. Από υποψήφιο
που υπηρετεί στις Ένοπλες Δυνάμεις, πλήρες Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου (ΑΦΜ) από τη Μονάδα, θεωρημένο από
την οικεία Στρατολογική Υπηρεσία. Από γυναίκες υποψήφιες οι οποίες υπηρέτησαν οποτεδήποτε με οποιαδήποτε
ιδιότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις, πλήρες πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης.
δ. Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών που έχει εκδοθεί στην ημεδαπή.
ε. Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, πρέπει να συνοδεύεται από:
(1) Επίσημη μετάφρασή του στα ελληνικά από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό, από εξουσιοδοτημένους δικηγόρους στην Ελλάδα και από πιστοποιημένους από το Υπουργείο Εξωτερικών μεταφραστές. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητούν και να επιλέγουν μεταφραστή στη διεύθυνση metafraseis.services.gov.gr ή μέσω της
εφαρμογής «Πιστοποιημένοι μεταφραστές» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr.
(2) Επικύρωση του φωτοαντιγράφου του ξενόγλωσσου τίτλου σπουδών, μόνο από δικηγόρο.
(3) Πράξη ή πιστοποιητικό αναγνώρισης, περί «ισοτιμίας», «ισοτιμίας και αντιστοιχίας» καθώς και αντιστοιχία της
βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων σπουδών από τον Διεπιστημονικό
Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλου Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τον ν. 3328/2005
(Α΄80).
στ. Οι υποψήφιοι της παρ. 7, επικυρωμένο τίτλο ή βεβαίωση σπουδών για τη δευτερεύουσα ξένη γλώσσα.
ζ. Υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλει ο υποψήφιος σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1599/1986. Το κείμενο της δήλωσης διατυπώνεται όπως παρακάτω: Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται
από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 δηλώνω ότι, από όσα είμαι σε θέση
να γνωρίζω: α) δεν έχω παραπεμφθεί σε ποινική δίκη για πλημμέλημα ή κακούργημα με απευθείας κλήση
ή βούλευμα την τελευταία πενταετία, και β) δεν έχει ασκηθεί σε βάρος μου ποινική δίωξη για οποιαδήποτε
αξιόποινη πράξη από την εισαγγελική αρχή του τόπου της κατοικίας μου ούτε από άλλη εισαγγελική αρχή
της χώρας.
9. Όλα τα δικαιολογητικά, πλην των τίτλων σπουδών, πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ 3 μήνες, πριν από τη λήξη
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή δεν έχουν επικυρωθεί ή/
και μεταφραστεί (όπου απαιτείται), δεν θα γίνονται δεκτά.
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
10. Το ΓΕΣ/Β1 εκδίδει διαταγή συγκρότησης Επιτροπής, η οποία προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών που
υπέβαλαν οι υποψήφιοι και αποφαίνεται για την πληρότητα αυτών, όπως στην Προσθήκη «1» του Παραρτήματος «Β».
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
11. Οι αιτήσεις των υποψηφίων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν στη διεύθυνση:
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Β1(ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)/Γραμματεία
(Επιτροπή Ελέγχου Δικαιολογητικών Διαγωνισμού Αξκών Διερμηνέων)
Λεωφόρος Μεσογείων 227-231, ΤΚ 15561, Χολαργός
α. Από τους ιδιώτες (νομίμως εκτός στρατεύματος), με συστημένη επιστολή.
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β. Από τους υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας υπηρεσιακώς, μέσω των Μονάδων
τους.
γ. Οι Μονάδες και Υπηρεσίες, αφού ελέγξουν την πληρότητα των δικαιολογητικών, εκδίδουν πλήρες Αντίγραφο
Φύλλου Μητρώου, το οποίο θεωρείται από την οικεία Στρατολογική Υπηρεσία και τα υποβάλουν άμεσα, ώστε αυτά
να περιέλθουν εγκαίρως μέσα στην καθορισθείσα προθεσμία, στο ΓΕΣ/Β1/Γραμματεία.
δ. Όλες οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ανεξάρτητα από τον τρόπο υποβολής, πρέπει να έχουν υποβληθεί στο ΓΕΣ εντός αποκλειστικής προθεσμίας 3 μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης. Για
τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται μέσω ταχυδρομείου, ως ημερομηνία υποβολής, θα λογίζεται η ημερομηνία που
αναγράφεται στην ταχυδρομική σφραγίδα. Σε αντίθετη περίπτωση, ο υποψήφιος αποκλείεται από τον διαγωνισμό.
ε. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης καθώς και η ημερομηνία κατάθεσης αυτής, θα αποσταλεί στην ηλεκτρονική
διεύθυνση (e-mail) που υποχρεωτικά πρέπει να δηλώσουν οι υποψήφιοι. Με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου ο κάθε
υποψήφιος θα δύναται να παρακολουθεί, με δική του ευθύνη, ευχερώς τις ανακοινώσεις τύπου και τους πίνακες
που προβλέπεται να αναρτηθούν κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ (www.army.gr).
12. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών, το ΓΕΣ/Β1 συντάσσει και εκδίδει πίνακες υποψηφίων με ελλιπή δικαιολογητικά που θα κοινοποιηθούν στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ (www.army.gr), και δύνανται να
τα συμπληρώσουν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 10 ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της ημέρας
ανακοίνωσης, αποστέλλοντάς τα στην ηλεκτρονική διεύθυνση military.interpreter@army.gr. Επισημαίνεται ότι,
η μη συμπλήρωση από τους υποψηφίους των ελλιπών δικαιολογητικών, εντός της ορισθείσας ημερολογιακής προθεσμίας, αποτελεί αιτία αποκλεισμού τους από τις περαιτέρω διαδικασίες επιλογής. Για περισσότερες πληροφορίες
οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2106555842 - 2106555183.
13. Ο πίνακας των υποψηφίων (υπηρετούντων στις ΕΔ), των οποίων τα δικαιολογητικά ευρέθησαν πλήρη, κυρώνεται από τον Αρχηγό του ΓΕΣ ή τον νόμιμο αναπληρωτή του και κοινοποιείται στους υποψήφιους με διαταγή του
ΓΕΣ/Β1 και σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Γενικού Επιτελείου Στρατού (www.army.gr). Με την ίδια διαταγή
καλούνται οι υποψήφιοι, που βρέθηκαν να έχουν τα απαιτούμενα προσόντα, να προσέλθουν για τη διεξαγωγή των
Προκαταρκτικών Εξετάσεων ενώπιον των αρμόδιων Επιτροπών, σε τόπο και χρόνο που θα καθορισθούν με διαταγή
του ΓΕΣ/Β1, για εξέταση της σωματικής ικανότητας αυτών.
14. Το ΓΕΣ έχει δικαίωμα να κάνει επαλήθευση της γνησιότητας όλων των δικαιολογητικών ή πιστοποιητικών των
υποψηφίων. Σε περίπτωση που αργότερα αποκαλυφθεί, ότι κατετάγησαν με βάση ψευδή ή ανακριβή δικαιολογητικά,
θα απολύονται και θα κινείται η διαδικασία για την ποινική τους δίωξη. Ειδικότερα, ο έλεγχος τυχόν καταδίκης, των
επιτυχόντων, για κάποια από τις αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στην παρ. 5α, καθώς και η ακρίβεια του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης της περ. ζ παρ. 8 της παρούσας, θα πραγματοποιείται αυτεπάγγελτα από το ΓΕΣ/
Β4, μέσω του Εθνικού Ποινικού Μητρώου και το ΓΕΣ/ΔΓΜΥ, μέσω της αρμόδιας Εισαγγελίας Πρωτοδικών, αντίστοιχα.
15. Οι υποψήφιοι που αποκλείστηκαν από τον διαγωνισμό για οποιοδήποτε λόγο, μπορούν με αίτησή τους, να
παραλάβουν τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν εντός 3 μηνών από την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων. Μετά την
παρέλευση του τριμήνου, τα δικαιολογητικά θα καταστρέφονται. (Δεν επιστρέφονται η αίτηση και οι φωτογραφίες).
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
16. Οι ανωτέρω υποψήφιοι, που θα γίνουν δεκτοί μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, θα υποβληθούν στη συνέχεια, σε Προκαταρκτικές Εξετάσεις, (ψυχομετρικές δοκιμασίες, υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες),
όπως Παράρτημα «Α».
17. Οι παραπάνω εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα στις εγκαταστάσεις του 414 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ειδικών Νοσημάτων (ΣΝΕΝ), του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών (ΓΣΝΑ) και της Στρατιωτικής
Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ), ενώπιον αρμοδίων Επιτροπών, που θα συγκροτηθούν για τον σκοπό αυτό.
18. Οι Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ) είναι υποχρεωτικές για όλους τους υποψηφίους. Προκειμένου να συμμετάσχει ένας υποψήφιος στις ΠΚΕ θα πρέπει να γνωρίζει και εφαρμόσει τα ακόλουθα:
α. Ώρα παρουσίασης υποψηφίων είναι η 08:00 π.μ. κάθε ημέρας.
β. Οι υποψήφιοι, προσερχόμενοι για τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις γίνονται δεκτοί έχοντας μαζί τους, υποχρεωτικά το δελτίο της αστυνομικής ή στρατιωτικής τους ταυτότητας ή διαβατήριο, το δελτίο ταυτότητας υποψηφίου (που θα τους χορηγηθεί από την επιτροπή υποδοχής την πρώτη ημέρα διεξαγωγής των προκαταρκτικών
εξετάσεων) και ειδικότερα την εναρκτήριο ημέρα των υγειονομικών εξετάσεων, το Δελτίο Υγειονομικής
Εξέτασης (Υπόδειγμα 3 του Παραρτήματος «Β»). Επιπλέον οι υποψήφιοι στρατιωτικοί θα φέρουν μαζί τους και
το Φύλλο Πορείας.
γ. Υποψήφιοι που δεν έχουν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας δε θα γίνονται δεκτοί, εκτός εάν προσκομίσουν
βεβαίωση της Αστυνομικής ή Στρατιωτικής Αρχής με φωτογραφία σφραγισμένη. Στη βεβαίωση να αναγράφεται ότι έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά για τη έκδοση νέου δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. Η επίδειξη και
των δύο δελτίων ταυτότητας (Υποψηφίου - Αστυνομική ή Στρατιωτική) είναι υποχρεωτική κατά τις εξετάσεις και
για την είσοδο στους χώρους που διεξάγονται αυτές.
δ. Επιπλέον, κατά την πρώτη ημέρα παρουσίασης στις επιτροπές, θα τηρούνται τα αντίστοιχα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα είναι σε ισχύ εκείνο το χρονικό διάστημα, όσον αφορά τον COVID-19.
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ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
19. Για τη διενέργεια του διαγωνισμού κατάταξης (γραπτές και προφορικές εξετάσεις) συγκροτούνται, με απόφαση του αρμόδιου Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, εάν απαιτηθεί, οι
παρακάτω Επιτροπές:
α. Επιτροπή Επίβλεψης, επιφορτισμένη με τα καθήκοντα της Προσθήκης «2» του Παραρτήματος «Β».
β. Εξεταστικές Επιτροπές [1 για κάθε κύρια και δευτερεύουσα ξένη γλώσσα], επιφορτισμένη με τα καθήκοντα της
Προσθήκης «3» του Παραρτήματος «Β».
γ. Επιτροπή Αποκάλυψης Γραπτών, επιφορτισμένη με τα καθήκοντα της Προσθήκης «4» του Παραρτήματος «Β».
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
20. Τυχόν ένσταση από κάποιο από τα μέλη της Επιτροπής ή από κάποιον από τους διαγωνιζόμενους κατά του
κύρους ή του τρόπου διενέργειας του διαγωνισμού, υποβάλλεται πριν την έναρξη ή μετά το πέρας της δοκιμασίας,
εγγράφως προς τον Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής, ο οποίος υποχρεούται να προκαλέσει την απόφαση της
Επιτροπής για την ένσταση.
21. Ένσταση κατά του κύρους του διαγωνισμού που υποβάλλεται μετά την κύρωση των πινάκων επιτυχόντων
είναι απαράδεκτη.
22. Η Επιτροπή, αφού συνέλθει σε ιδιαίτερη συνεδρίαση αποφαίνεται αυθημερόν για κάθε ένσταση που υποβάλλεται εναντίον του κύρους του διαγωνισμού είτε από ένα μέλος της είτε από έναν από τους υποψηφίους.
23. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και καταχωρίζονται σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο, τα μέλη και τον γραμματέα και ανακοινώνεται ενυπογράφως στον ενιστάμενο από τον
Πρόεδρο της Επιτροπής παρουσία και των υπολοίπων μελών της Επιτροπής.
24. Επανάληψη ορισμένης διαδικασίας του διαγωνισμού, κατόπιν απόφασης της Επιτροπής, πραγματοποιείται
εντός 10 ημερών.
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
25. Οι Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ), (έλεγχος υγειονομικής και ψυχοσωματικής ικανότητας υποψηφίων) θα
διεξαχθούν από Επιτροπές που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για την εξέταση της σωματικής ικανότητας των υποψηφίων μαθητών στρατιωτικών σχολών.
26. Η συγκρότηση των Επιτροπών και ο προγραμματισμός διεξαγωγής των ΠΚΕ θα πραγματοποιηθούν με διαταγή
του ΓΕΣ/Β1.
27. Οι Mονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων, στις οποίες υπηρετούν υποψήφιοι, να τους χορηγούν έγκαιρα με βάση
την παρούσα, ΦΠ για ΣΣΕ, μετά την έκδοση της σχετικής διαταγής από το ΓΕΣ/Β1, προκειμένου να παρουσιαστούν
στις επιτροπές υγειονομικών - ψυχοτεχνικών εξετάσεων και αθλητικών δοκιμασιών. Οι υποψήφιοι με δική τους
ευθύνη, θα ενημερώνουν έγκαιρα τη Μονάδα τους, για τον ακριβή χρόνο και τόπο παρουσίασής τους στην κατά
περίπτωση επιτροπή, προκειμένου να συμμετάσχουν στις αντίστοιχες επιλογικές διαδικασίες.
28. Μετά το τέλος των εξετάσεων ή στην περίπτωση αποκλεισμού υποψηφίου Οπλίτη, η ΣΣΕ να ενημερώνει άμεσα
τις Μονάδες που ανήκουν και να τους χορηγεί ΦΠ, για να επιστρέψουν σε αυτές. Την ίδια υποχρέωση έχουν και τα
Σώματα Ασφαλείας, τα οποία παρακαλούνται να ενεργήσουν ανάλογα και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η
δαπάνη της μετακίνησης θα βαρύνει τους οικείους Κλάδους των ΓΕ.
29. Οι Επιτροπές Ψυχομετρικών - Αθλητικών δοκιμασιών καθώς και της ΑΣΥΕ, συντάσσουν πρακτικά ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ - ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ - ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ, ΜΗ ΠΡΟΣΕΛΘΟΝΤΩΝ και ΔΙΑΚΟΨΑΝΤΩΝ υποψηφίων
και τα ανακοινώνουν στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ (www.army.gr).
30. Τα πρακτικά που θα συντάσσονται από τις επιτροπές υποβάλλονται στους αρμόδιους φορείς, τηρουμένων
των σχετικών διατάξεων.
31. Οι υποψήφιοι που αδυνατούν να παρουσιαστούν στις ως άνω Επιτροπές για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. αδυναμία μετακίνησης, καιρικά φαινόμενα, πρόβλημα υγείας), δύνανται να αποστείλουν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
στο e-mail: military.interpreter@army.gr, δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτουν οι λόγοι ανωτέρας βίας και
η πιθανή ημερομηνία έκλειψής τους, για να εξεταστούν από τις αρμόδιες σε κάθε στάδιο του διαγωνισμού επιτροπές
(ΠΚΕ - Εξεταστικές). Ειδικότερα, οι υποψήφιοι που θα διαγνωσθούν θετικοί στη λοίμωξη COVID-19 αποστέλλουν στο
ίδιο e-mail βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19 για απουσία από την εργασία, το οποίο
εκδίδεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr. Σε περίπτωση εκτίμησης λόγων ανώτερης βίας, η παρουσίαση των υποψηφίων στις Επιτροπές επαναπρογραμματίζεται. Η ημερομηνία επαναπρογραμματισμού δεν δύναται
να υπερβαίνει το πέρας των δοκιμασιών, εκτός εάν το πρόβλημα παρουσιαστεί την τελευταία ημέρα διεξαγωγής,
οπότε επαναπρογραμματίζεται για την αμέσως επόμενη ημέρα. Η υπόψη παράγραφος τελεί υπό την επιφύλαξη
μεταβολής των υγειονομικών πρωτοκόλλων, για τα οποία θα ακολουθήσει, εφόσον απαιτηθεί, σχετική ανακοίνωση.
32. Οι αποφάσεις των Επιτροπών ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΚΚΛΗΤΕΣ και δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις στα εξεταστικά κέντρα,
αλλά σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα καθοριζόμενα από τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999). Όπως
σε κάθε δημόσιο διαγωνισμό, υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης των υποψηφίων σε στοιχεία που αφορούν τους
λοιπούς συνυποψήφιούς τους, τηρουμένων των διατάξεων - περιορισμών που θέτει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679
και ο ν. 4624/2019 που ρυθμίζουν τα θέματα των προσωπικών δεδομένων.
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33. Οι αποφάσεις με τα αποτελέσματα των ψυχοτεχνικών εξετάσεων των υποψηφίων που εκδίδονται από την
επιτροπή ψυχοτεχνικών εξετάσεων καθώς και οι γνωματεύσεις που συντάσσονται από τις Υγειονομικές επιτροπές
των Ενόπλων Δυνάμεων και αφορούν στην κρίση σωματικής ικανότητας των υποψηφίων είναι μη αναθεωρήσιμες,
σύμφωνα με το ν.δ. 1327/1973 (Α΄ 16). Ομοίως μη αναθεωρήσιμες είναι και οι αποφάσεις της επιτροπής αθλητικών
δοκιμασιών.
34. Η μη προσέλευση στις εξετάσεις - δοκιμασίες, στις αρμόδιες Επιτροπές, την ημέρα και ώρα που καθορίζεται για κάθε υποψήφιο, χωρίς πρότερη ενημέρωση ή η αποτυχία σε οποιοδήποτε στάδιο των Προκαταρκτικών Εξετάσεων, θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του από τις παραπέρα διαδικασίες.
35. Στις περιπτώσεις απόλυσης υποψηφίων (Οπλίτες-ΔΕΑ) για οποιονδήποτε λόγο, από την υποβολή των δικαιολογητικών μέχρι και την ημερομηνία ενάρξεως του διαγωνισμού, οι Μονάδες - Υπηρεσίες αναφέρουν με σήμα στο
ΓΕΣ/Β1, τη διεύθυνση διαμονής και τηλέφωνο του υποψηφίου. Επίσης, σε περίπτωση μετάθεσης του υποψηφίου,
ενημερώνουν με σήμα το ΓΕΣ/Β1 και τη νέα Μονάδα, ότι είναι υποψήφιος στον υπόψη διαγωνισμό.
36. Υποψήφιος, που αποκλείστηκε από τη συνέχεια του διαγωνισμού, για κάποιον από τους λόγους που αναφέρονται στο π.δ. 300/2002, επανέρχεται στη Μονάδα του ή επιστρέφει στα πολιτικά του καθήκοντα, σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις για τη στρατολογία, την ιεραρχία ή το στέλεχος της εφεδρείας, κατά περίπτωση.
ΓΡΑΠΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ
37. Οι υποψήφιοι, που θα κριθούν κατάλληλοι μετά τις προκαταρκτικές δοκιμασίες, θα διαγωνιστούν γραπτώς
και προφορικώς στην ύλη που αναφέρεται στο Παράρτημα «Β», σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα καθοριστεί με
νεότερη διαταγή - ανακοίνωση.
ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΒΑΘΜΟΙ - ΕΞΕΛΙΞΗ
38. Οι Πίνακες επιτυχόντων κυρώνονται με διαταγή του αρμόδιου Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας και ισχύουν για
τις θέσεις που προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός.
39. Τις κενές θέσεις διερμηνέων καταλαμβάνουν, κατά σειρά επιτυχίας, οι υποψήφιοι που αναγράφονται στον
κυρωμένο ειδικό πίνακα επιτυχόντων για την κάθε γλώσσα, και μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των κενών
θέσεων. Όλοι οι λοιποί επιτυχόντες χαρακτηρίζονται ως επιλαχόντες.
40. Σε εκτέλεση των κυρωμένων πινάκων προκαλούνται από τον αρμόδιο Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας τα σχετικά
Προεδρικά Διατάγματα, με τα οποία ονομάζονται Μόνιμοι Ανθυπολοχαγοί του Σώματος Στρατιωτικών Γραμματέων,
γενικής ειδικότητας Διερμηνέων κατά κύρια ξένη γλώσσα, όσοι από τους επιτυχόντες πληρούν τις προϋποθέσεις
ορκωμοσίας, ήτοι έχουν υποστεί βασική εκπαίδευση οπλίτη και έφεδρου Αξιωματικού. Αυτοί καταλαμβάνουν κενές
οργανικές θέσεις με ισχύ από την ημερομηνία κατάταξης.
41. Οι κατατασσόμενοι στον ίδιο διαγωνισμό εγγράφονται στο αριστερό των υπηρετούντων ομοιοβάθμων τους
και ορκίζονται την ίδια ημερομηνία. Από της ορκωμοσίας τους σε Ανθυπολοχαγούς, αναλαμβάνουν υποχρέωση
παραμονής στο στράτευμα επί 6 έτη.
42. Οι ως άνω κατατασσόμενοι εγγράφονται, με μέριμνα του Διευθυντή της Διεύθυνσης Γραμματειακής και Μεταφραστικής Υποστήριξης του ΓΕΣ, στη δύναμη των Αξιωματικών Διερμηνέων από την προσδιοριζόμενη ημερομηνία,
εξομοιούμενοι κατά πάντα με τους υπηρετούντες μονίμους στην ενέργεια συναδέλφους τους.
43. Τηρουμένων των διατάξεων της παρ. 18 του άρθρου 36 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167), η σειρά αρχαιότητας των
υποψηφίων που πέτυχαν στον ίδιο διαγωνισμό για Μονίμους Αξιωματικούς Διερμηνείς, για κάθε γλώσσα, καθορίζεται από τη σειρά επιτυχίας τους όπως αναγράφεται στον γενικό πίνακα επιτυχόντων στον διαγωνισμό. Η ως άνω
αρχαιότητα ισχύει για θέματα ιεραρχίας και προαγωγών, όπως ορίζει ο νόμος.
44. Οι κατατασσόμενοι Μόνιμοι Αξιωματικοί Διερμηνείς, οι οποίοι δεν τυγχάνουν πτυχιούχοι Σχολής Μεταφραστών
Διερμηνέων, μετεκπαιδεύονται με διαταγή του Αρχηγού ΓΕΣ, μετά από εισήγηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης
Γραμματειακής Μεταφραστικής Υποστήριξης (ΔΓΜΥ), σε Σχολές Μεταφραστών Διερμηνέων του εσωτερικού ή του
εξωτερικού. Οι ως άνω μετεκπαιδευόμενοι Μόνιμοι Αξιωματικοί Διερμηνείς αναλαμβάνουν περαιτέρω υποχρέωση
παραμονής στο στράτευμα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (Άρθρο 64, ν.δ. 1400/1973, Α΄ 114).
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
45. Οι κατατασσόμενοι Αξιωματικοί Διερμηνείς πρέπει να έχουν στρατιωτική κατάρτιση εφέδρου Αξιωματικού.
46. Οι υπηρετούντες ως έφεδροι Αξιωματικοί, οι μόνιμοι Υπαξιωματικοί και οι έφεδροι στην εφεδρεία Αξιωματικοί,
θεωρούνται ότι διαθέτουν την απαραίτητη στρατιωτική κατάρτιση.
47. Όσοι εκπαιδεύονται σε σχολές εφέδρων Αξιωματικών, παραμένουν στις αντίστοιχες σχολές μέχρι την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους και την ονομασία τους σε Δοκίμους Εφέδρους Αξιωματικούς.
48. Όσοι έχουν υπηρετήσει ή υπηρετούν ως Οπλίτες ή εθελοντές Υπαξιωματικοί, καλούνται με διαταγή του Αρχηγού του ΓΕΣ, να παρουσιασθούν για απόκτηση της απαραίτητης στρατιωτικής κατάρτισης στη Σχολή Εφέδρων
Αξιωματικών Πεζικού.
49. Όσοι δεν έχουν καταταγεί στις Ένοπλες Δυνάμεις, καλούνται με διαταγή του Αρχηγού του ΓΕΣ να παρουσιασθούν στον Διευθυντή της Διεύθυνσης Γραμματειακής Μεταφραστικής Υποστήριξης (ΔΓΜΥ) του ΓΕΣ, αποσπώμενοι
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στη συνέχεια για βασική εκπαίδευση σε Κέντρο Εκπαίδευσης και μετέπειτα στη Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών
Πεζικού (ΣΕΑΠ) στο Ηράκλειο.
50. Όσοι από τους αναφερομένους στις παραπάνω παρ. 46, 47, και 48 δεν αποφοιτήσουν επιτυχώς από τη ΣΕΑΠ,
αποκλείονται από την κατάταξη ως Αξιωματικοί Διερμηνείς, σύμφωνα με την παρ. 45.
51. Επιτυχόντες στον διαγωνισμό, οι οποίοι, πριν από την ονομασία τους σε ανθυπολοχαγούς, αποφασίζουν να
μην καταταγούν στη γενική ειδικότητα Διερμηνέων, διαγράφονται από τον πίνακα επιτυχόντων και στην περίπτωση
των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 12 του π.δ. 300/2002 διακόπτεται η εκπαίδευσή τους.
ΔΙΑΦΟΡΑ
52. Τα Γενικά Επιτελεία Ναυτικού και Αεροπορίας, στα οποία κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται για την
κοινοποίησή της στο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό και να εκδώσουν σχετική διαταγή, για την έγκαιρη χορήγηση ΦΠ στους υποψηφίους που υπηρετούν στις Μονάδες τους.
53. Το ΓΕΣ/Δ3, παρακαλείται να γνωστοποιήσει έγκαιρα την έκδοση της ΕΔΥΕΘΑ, μέσω των Μέσων Μαζικής
Επικοινωνίας (ΜΜΕ). Ολόκληρη η εγκύκλιος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
www.army.gr.
54. Οι Στρατολογικές Υπηρεσίες, να αναρτήσουν την παρούσα στον πίνακα ανακοινώσεων, σε εμφανές σημείο,
με ελεύθερη πρόσβαση των ενδιαφερομένων.
55. Για κάθε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 210-6555842 - 2106555183.
56. Οι Σχηματισμοί, Μονάδες και λοιπές Στρατιωτικές Υπηρεσίες του ΣΞ να αναπτύξουν στο στρατιωτικό προσωπικό
(Οπλίτες-ΔΕΑ), το περιεχόμενο της προκήρυξης και να παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση στους ενδιαφερόμενους.
57. Παρακαλούνται οι παρακάτω κρατικοί φορείς, όπως στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, μεριμνήσουν
όπως:
α. Το Υπουργείο Εξωτερικών, να κοινοποιήσει την παρούσα στις Προξενικές Αρχές της Αλλοδαπής και μέσω αυτών,
να διευκολυνθούν οι Έλληνες του Εξωτερικού στην υλοποίηση όσων διατάξεων της παρούσας, καθ΄ αρμοδιότητα
των Προξενικών αρχών, τους αφορούν.
β. Οι Πανεπιστημιακές Σχολές, να ενημερώσουν τους επί πτυχίω φοιτητές σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας.
(Αρ. βεβ. ΓΕΣ/ΔΟΙ:1233082/27-07-2022).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Ιουλίου 2022
Ο Υφυπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ

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

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

3238

ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ «ǹ» ȈȉǾȃ
ȊȆ’ ǹȇǿĬȂ. 114/ǼǻȊǼĬǹ
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īǼȃǿȀȅ ǼȆǿȉǼȁǼǿȅ ȈȉȇǹȉȅȊ
Ǻǯ ȀȁǹǻȅȈ (ȆȇȅȈȍȆǿȀȅȊ)
ǻǿǼȊĬȊȃȈǾ Ǻ1 (ȆȇȅȈȍȆǿȀȅȊ)
ȉȂǾȂǹ 2ȕ (ǻǿǹīȍȃǿȈȂȅȈ)
26 ǿȠȣȜ 22

ǻǿǹǻǿȀǹȈǿǼȈ ǻǿǼȄǹīȍīǾȈ ȆȇȅȀǹȉǹȇȀȉǿȀȍȃ ǼȄǼȉǹȈǼȍȃ
īǼȃǿȀǹ
1.
ȅȚ ȆȡȠțĮĲĮȡțĲȚțȑȢ ǼȟİĲȐıİȚȢ (ȆȀǼ), ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ȑȞĮ İȞȚĮȓȠ ıȪıĲȘȝĮ
İʌȚȜȠȖȒȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ:
Į.

ȌȣȤȠȝİĲȡȚțȑȢ įȠțȚȝĮıȓİȢ.

ȕ.

ȊȖİȚȠȞȠȝȚțȑȢ İȟİĲȐıİȚȢ.

Ȗ.

ǹșȜȘĲȚțȑȢ įȠțȚȝĮıȓİȢ.

ȌȊȋȅȉǼȋȃǿȀǾ ǼȄǼȉǹȈǾ ȊȆȅȌǾĭǿȍȃ
ȅȚ ȥȣȤȠȝİĲȡȚțȑȢ įȠțȚȝĮıȓİȢ įȚİȞİȡȖȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ İʌȚĲȡȠʌȒ ȥȣȤȠȝİĲȡȚțȫȞ
2.
įȠțȚȝĮıȚȫȞ, ȝİ ıțȠʌȩ ĲȘ įȚĮʌȓıĲȦıȘ ĲȘȢ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ȣʌȠȥȘĳȓȦȞ ȖȚĮ
ıĲĮįȚȠįȡȠȝȓĮ ıĲȚȢ ǲȞȠʌȜİȢ ǻȣȞȐȝİȚȢ țĮȚ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞ:
Į.

ǻȚİȡİȪȞȘıȘ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ʌȡȠıȦʌȚțȩĲȘĲĮȢ.

ȕ.

ǻȚİȡİȪȞȘıȘ ȖȞȦıĲȚțȫȞ ȚțĮȞȠĲȒĲȦȞ.

Ȗ.

ǻȠȝȘȝȑȞȘ ĮĲȠȝȚțȒ ıȣȞȑȞĲİȣȟȘ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒȢ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮȢ.

3.
Ȃİ ĲȘ ȜȒȟȘ ĲȘȢ İʌȚȜȠȖȚțȒȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ, ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ șĮ
țĮĲĮıĲȡĮĳȠȪȞ, ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ ȚıȤȪȠȣıİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ʌİȡȓ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ĲȠȣ ĮĲȩȝȠȣ Įʌȩ ĲȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ĲȦȞ įİįȠȝȑȞȦȞ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ.
ȊīǼǿȅȃȅȂǿȀǾ ǼȄǼȉǹȈǾ ȊȆȅȌǾĭǿȍȃ
4.
ȅȚ ȣʌȠȥȒĳȚȠȚ/İȢ ȑȤȠȣȞ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ ʌȡȠıțȠȝȓıȠȣȞ ĲȚȢ ʌĮȡĮțȐĲȦ
İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȑȢ İȟİĲȐıİȚȢ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ șĮ İʌĮȞĮȜȘĳșȠȪȞ İȞĲȩȢ ĲȠȣ 1 Ƞȣ
įİțĮʌİȞșȘȝȑȡȠȣ țĮĲȐĲĮȟȘȢ, ȝİ ȝȑȡȚȝȞĮ ĲȠȣ KȑȞĲȡȠȣ EțʌĮȓįİȣıȘȢ, ȖȚĮ ȩıȠȣȢ
İʌȚĲȪȤȠȣȞ țĮȚ İȚıĮȤșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȑȢ:
Į.
īİȞȚțȒ ĮȓȝĮĲȠȢ, ȠȣȡȓĮ, ıȐțȤĮȡȠ, țȡİĮĲȚȞȓȞȘ, ĲȡĮȞıĮȝȚȞȐıİȢ,
ĮȚȝȠıĳĮȚȡȓȞȘ țĮȚ ȖİȞȚțȒ ȠȪȡȦȞ ȝİ ȖȞȦȝȐĲİȣıȘ ȚĮĲȡȠȪ (ȃ.Ȇ.ǻ.ǻ. Ȓ ȃ.Ȇ.ǿ.ǻ. Ȓ Įʌȩ
ȚįȚȫĲȘ ȚĮĲȡȩ ĲȘȢ ȤȫȡĮȢ).
ȕ.
ǹțĲȚȞȠȖȡĮĳȓĮ șȫȡĮțĮ FACE ȝİ ȖȞȦȝȐĲİȣıȘ ȚĮĲȡȠȪ (ȃ.Ȇ.ǻ.ǻ. Ȓ
ȃ.Ȇ.ǿ.ǻ. Ȓ Įʌȩ ȚįȚȫĲȘ ȚĮĲȡȩ ĲȘȢ ȤȫȡĮȢ).
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Ȗ.
ǾȜİțĲȡȠțĮȡįȚȠȖȡȐĳȘȝĮ ȝİ ȖȞȦȝȐĲİȣıȘ ȚĮĲȡȠȪ (ȃ.Ȇ.ǻ.ǻ. Ȓ
ȃ.Ȇ.ǿ.ǻ. Ȓ Įʌȩ ȚįȚȫĲȘ ȚĮĲȡȩ ĲȘȢ ȤȫȡĮȢ), ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ȞĮ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ȩĲȚ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ
ıȣȝȝİĲȐıȤȠȣȞ ıİ ĮșȜȘĲȚțȑȢ įȠțȚȝĮıȓİȢ.
į.
ȅĳșĮȜȝȠȜȠȖȚțȒ İȟȑĲĮıȘ ȝİ țĮĲĮȖȡĮĳȒ ĲȘȢ ȠʌĲȚțȒȢ ȠȟȪĲȘĲĮȢ, ĲȠȣ
ȕĮșȝȠȪ įȚĮșȜĮıĲȚțȒȢ ĮȞȦȝĮȜȓĮȢ İțȐıĲȠȣ ȠĳșĮȜȝȠȪ, ĲȘȞ ȪʌĮȡȟȘ Ȓ ȝȘ
įȣıȤȡȦȝĮĲȠȥȓĮȢ țĮȚ ĲȘȞ ȪʌĮȡȟȘ ȞȠıȒȝĮĲȠȢ Ȓ ʌȐșȘıȘȢ ȝİ ȖȞȦȝȐĲİȣıȘ ȚĮĲȡȠȪ
(ȃ.Ȇ.ǻ.ǻ. Ȓ ȃ.Ȇ.ǿ.ǻ. Ȓ Įʌȩ ȚįȚȫĲȘ ȚĮĲȡȩ ĲȘȢ ȤȫȡĮȢ).
İ.
ȍĲȠȡȚȞȠȜĮȡȣȖȖȠȜȠȖȚțȒ İȟȑĲĮıȘ țĮȚ ĮțȠȩȖȡĮȝȝĮ ȝİ ȖȞȦȝȐĲİȣıȘ
ȚĮĲȡȠȪ (ȃ.Ȇ.ǻ.ǻ. Ȓ ȃ.Ȇ.ǿ.ǻ. Ȓ Įʌȩ ȚįȚȫĲȘ ȚĮĲȡȩ ĲȘȢ ȤȫȡĮȢ).
ıĲ. īȣȞĮȚțȠȜȠȖȚțȒ İȟȑĲĮıȘ (ȝȩȞȠ ȖȚĮ ȣʌȠȥȒĳȚİȢ) ȝİ ȖȞȦȝȐĲİȣıȘ
ȚĮĲȡȠȪ (ȃ.Ȇ.ǻ.ǻ. Ȓ ȃ.Ȇ.ǿ.ǻ. Ȓ Įʌȩ ȚįȚȫĲȘ ȚĮĲȡȩ ĲȘȢ ȤȫȡĮȢ), ȦȢ Ȇǻ 11/2014.
5.
ǼʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ Ȋʌ. ǹȡȚș. ȆȡȦĲ. Ȋ4Į/20100/10-32014 ȑȖȖȡĮĳȠ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȊȖİȓĮȢ țĮȚ ȀȠȚȞȦȞȚțȫȞ ǹıĳĮȜȓıİȦȞ, Ș Ȋʌ. ǹȡȚș.
139491/16-11-2006 (ĭǼȀ Ǻǯ 1747) ȀȠȚȞȒ ȊʌȠȣȡȖȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ (ȀȊǹ)
«ȀĮșȠȡȚıȝȩȢ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȦȞ, țȡȚĲȘȡȓȦȞ țĮȚ įȚĮįȚțĮıȚȫȞ ʌȡȩıȕĮıȘȢ ıĲȠ
ıȪıĲȘȝĮ ȞȠıȘȜİȣĲȚțȒȢ țĮȚ ȚĮĲȡȠĳĮȡȝĮțİȣĲȚțȒȢ ʌİȡȓșĮȜȥȘȢ ĮȞĮıĳȐȜȚıĲȦȞ țĮȚ
ȠȚțȠȞȠȝȚțȐ ĮįȣȞȐĲȦȞ ʌȠȜȚĲȫȞ» țĮșȠȡȓȗİȚ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ, ĲȚȢ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ țĮȚ ȩȜİȢ
ĲȚȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ įȚțĮȚȠȪȤȦȞ ʌȠȣ ȣʌȐȖȠȞĲĮȚ ıĲȠ țĮșİıĲȫȢ įȦȡİȐȞ ȞȠıȠțȠȝİȚĮțȒȢ
țĮȚ ȚĮĲȡȠĳĮȡȝĮțİȣĲȚțȒȢ ʌİȡȓșĮȜȥȘȢ ıĲĮ įȘȝȩıȚĮ ȞȠıȘȜİȣĲȚțȐ ȚįȡȪȝĮĲĮ. ȍȢ İț
ĲȠȪĲȠȣ, ȠȚ țȐĲȠȤȠȚ ȕȚȕȜȚĮȡȓȠȣ ȠȚțȠȞȠȝȚțȒȢ ĮįȣȞĮȝȓĮȢ Ȓ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ țȠȚȞȦȞȚțȒȢ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ țȐȞȠȣȞ įȦȡİȐȞ Ȓ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ĮȞĮȖȡĮĳȩȝİȞȠ ıĲȠ
ȕȚȕȜȚȐȡȚȠ ʌȠıȠıĲȩ ıȣȝȝİĲȠȤȒȢ ĲȠȣȢ, ĲȚȢ ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȑȢ İȟİĲȐıİȚȢ țĮȚ ȞĮ ȜȐȕȠȣȞ ĲȚȢ
ȚĮĲȡȚțȑȢ ȖȞȦȝĮĲİȪıİȚȢ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ.
ȆȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ ȕİȕĮȚȫȞİĲĮȚ ȩĲȚ, ȠȚ İȟİĲȐıİȚȢ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘ ıȣȝȝİĲȠȤȒ ıĲȚȢ
ȆȀǼ ȖȚĮ ĲȘȞ İȚıĮȖȦȖȒ ȦȢ ȂȩȞȚȝȠȚ ǹȟȚȦȝĮĲȚțȠȓ ǻȚİȡȝȘȞİȓȢ ĲȠȣ ȈĲȡĮĲȠȪ ȄȘȡȐȢ, ȠȚ
ȣʌȠȥȒĳȚȠȚ, (țȐĲȠȤȠȚ ȕȚȕȜȚĮȡȓȠȣ ȠȚțȠȞȠȝȚțȒȢ ĮįȣȞĮȝȓĮȢ Ȓ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ
țȠȚȞȦȞȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ), ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ șĮ ʌȡȠıȑȡȤȠȞĲĮȚ ıĲĮ ȞȠıȠțȠȝİȓĮ, ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȞĮ
ʌȡȠıțȠȝȓȗȠȣȞ ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ ĲȘȢ ǹȓĲȘıȘȢ ȊʌȠȥȒĳȚȠȣ (ȊʌȩįİȚȖȝĮ ǹȓĲȘıȘȢ ĲȠȣ
ȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ «Ǻ»).
6.
ȅȚ İȟİĲȐıİȚȢ-ȖȞȦȝĮĲİȪıİȚȢ İʌȚıȣȞȐʌĲȠȞĲĮȚ ıĲȠ ǻİȜĲȓȠ ȊȖİȚȠȞȠȝȚțȒȢ
ǼȟȑĲĮıȘȢ (ȊʌȩįİȚȖȝĮ «3» ĲȠȣ ȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ «Ǻ»), ĲȠ ȠʌȠȓȠ Ƞ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ
İțĲȣʌȫȞİȚ Įʌȩ ĲȘȞ ǼǻȊǼĬǹ, İȓȞĮȚ İıȫțȜİȚıĲİȢ ıİ ĳȐțİȜȠ (ıĲȠ İȟȦĲİȡȚțȩ ĲȠȣ
ȠʌȠȓȠȣ șĮ ĮȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ ĲȠ ȠȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ ĲȠȣ ȣʌȠȥȘĳȓȠȣ) țĮȚ ʌȡȠıțȠȝȓȗȠȞĲĮȚ
Įʌȩ ĲȠȞ ȓįȚȠ ĲȠȞ ȣʌȠȥȒĳȚȠ ıĲȠȞ İȟȠȣıȚȠįȠĲȘȝȑȞȠ İțʌȡȩıȦʌȠ ĲȠȣ ȈĲȡĮĲȚȦĲȚțȠȪ
ȃȠıȠțȠȝİȓȠȣ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ĮȡȝȩįȚȠ ȖȚĮ ĲȠ İȟİĲĮıĲȚțȩ țȑȞĲȡȠ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌȡȫĲȘ ȘȝȑȡĮ
ĲȦȞ ȊȖİȚȠȞȠȝȚțȫȞ İȟİĲȐıİȦȞ. ȅȚ İȟİĲȐıİȚȢ-ȖȞȦȝĮĲİȪıİȚȢ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ
įȚİȞİȡȖȘșȠȪȞ ıİ ȃȠıȘȜİȣĲȚțȐ ȚįȡȪȝĮĲĮ ȃ.Ȇ.ǻ.ǻ. Ȓ ȃ.Ȇ.ǿ.ǻ. Ȓ Įʌȩ ȚįȚȫĲȘ ȚĮĲȡȩ ĲȘȢ
ȤȫȡĮȢ, ĲȠ ʌȠȜȪ ĲȡİȓȢ (3) ȝȒȞİȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ ȜȒȟȘ ʌȡȠșİıȝȓĮȢ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĲȦȞ
ĮȚĲȒıİȦȞ țĮȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ İȣțȡȚȞȒ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ țĮȚ ıĳȡĮȖȓįĮ ȚĮĲȡȠȪ. (ȆȇȅȈȅȋǾ: ȝȘ
ʌȡȠıțȩȝȚıȘ ȅȁȍȃ ĲȦȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ İȟİĲȐıİȦȞ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌȡȫĲȘ ȘȝȑȡĮ ĮʌȠĲİȜİȓ
ĮȚĲȓĮ ĮʌȠțȜİȚıȝȠȪ Įʌȩ ĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ ĲȦȞ ȆȀǼ). ȁȠȚʌȑȢ, İʌȚʌȜȑȠȞ țĮȚ
İʌĮȞĮȜȘʌĲȚțȑȢ İȟİĲȐıİȚȢ, țĮĲȐ ĲȘȞ țȡȓıȘ ĲȘȢ ĮȡȝȩįȚĮȢ ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȒȢ İʌȚĲȡȠʌȒȢ,
țĮșȫȢ țĮȚ ȝİĲȡȒıİȚȢ ĲȦȞ ıȦȝĮĲȠȝİĲȡȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ ĮȡȝȩįȚȠ ĮȞȐ
İȟİĲĮıĲȚțȩ țȑȞĲȡȠ ȈĲȡĮĲȚȦĲȚțȩ ȃȠıȠțȠȝİȓȠ.
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ǹ-3
7.
ȈȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ Ȟį 1327/73, «Ȇİȡȓ ĲȦȞ ȊȖİȚȠȞȠȝȚțȫȞ ǼʌȚĲȡȠʌȫȞ ĲȦȞ
Ǽǻ», ȠȚ ȖȞȦȝĮĲİȪıİȚȢ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ țȡȓıȘ ĲȘȢ Įʌȩ ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȒȢ ʌȜİȣȡȐȢ
țĮĲĮȜȜȘȜȩȜȘĲĮȢ ȣʌȠȥȘĳȓȦȞ ʌĮȡĮȖȦȖȚțȫȞ ȈȤȠȜȫȞ İȓȞĮȚ ȝȘ ĮȞĮșİȦȡȒıȚȝİȢ, ȦȢ
İț ĲȠȪĲȠȣ įİȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș İʌĮȞİȟȑĲĮıȘ ȣʌȠȥȘĳȓȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮȜȜȘȜȩȜȘĲĮ ĲȦȞ
ȠʌȠȓȦȞ ȑȤİȚ ĮʌȠĳĮȞșİȓ Ș İʌȚĲȡȠʌȒ țĮȚ ȑȤİȚ ıȣȞĲĮȤșİȓ ʌȡĮțĲȚțȩ.
ǹĬȁǾȉǿȀǾ ǻȅȀǿȂǹȈǿǹ ȊȆȅȌǾĭǿȍȃ
8.

Ǿ įȚİȟĮȖȦȖȒ įȠțȚȝĮıȚȫȞ șĮ ȖȓȞİȚ ȩʌȦȢ ʌĮȡĮțȐĲȦ:

Į.
ȅȚ ȣʌȠȥȒĳȚȠȚ ʌȠȣ șĮ țȡȚșȠȪȞ țĮĲȐȜȜȘȜȠȚ Įʌȩ ĲȚȢ ȊȖİȚȠȞȠȝȚțȑȢ
ǼʌȚĲȡȠʌȑȢ (ȕȐıİȚ İțįȚįȠȝȑȞȠȣ ȆȡĮțĲȚțȠȪ), ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ ıȣȝȝİĲȑȤȠȣȞ ıĲȚȢ
ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞİȢ ĮșȜȘĲȚțȑȢ įȠțȚȝĮıȓİȢ. ȅ ȤȡȩȞȠȢ țĮȚ Ƞ ĲȩʌȠȢ įȚİȟĮȖȦȖȒȢ ĲȦȞ
ĮșȜȘĲȚțȫȞ įȠțȚȝĮıȚȫȞ șĮ ȖȞȦıĲȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȑȖțĮȚȡĮ ıĲȠȣȢ ȣʌȠȥȘĳȓȠȣȢ.
ȕ.
ȅȚ ȣʌȠȥȒĳȚȠȚ șĮ ıȣȝȝİĲȐıȤȠȣȞ ıĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞİȢ ĮșȜȘĲȚțȑȢ
įȠțȚȝĮıȓİȢ ȝİ ĮșȜȘĲȚțȒ ʌİȡȚȕȠȜȒ, Ș ȠʌȠȓĮ ĮʌȠĲİȜİȓ ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȐ įȚțȒ ĲȠȣȢ
İʌȚȜȠȖȒ țĮȚ İȣșȪȞȘ.
Ȗ.
ȅȚ ȣʌȠȥȒĳȚȠȚ ȖȚĮ ȞĮ țȡȚșȠȪȞ țĮĲȐȜȜȘȜȠȚ șĮ İȟİĲĮıĲȠȪȞ ıĲĮ
ʌĮȡĮțȐĲȦ ĮȖȦȞȓıȝĮĲĮ:
ǹ/ǹ
1.
2.
3.
4.
5.

ǹīȍȃǿȈȂǹȉǹ
ǹĬȁǾȉǿȀǾȈ ǻȅȀǿȂǹȈǿǹȈ
ǻȡȩȝȠȢ 100 ȝ. ȑȦȢ:
ǻȡȩȝȠȢ 1000 ȝ. ȑȦȢ:
ǱȜȝĮ ıİ ȪȥȠȢ ȝİ ĳȩȡĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ:
ǱȜȝĮ
ıİ
ȝȒțȠȢ
ȝİ
ĳȩȡĮ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ:
ȇȓȥȘ ıĳĮȓȡĮȢ (7,275 ȤȜȖ.)
(ȂȑıȠȢ ȩȡȠȢ ȡȓȥȘȢ ȝİ ĲȠ įİȟȓ țĮȚ ĲȠ
ĮȡȚıĲİȡȩ ȤȑȡȚ) ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ:

ǼȁǹȋǿȈȉǹ
ȅȇǿǹ ǼȆǿǻȅȈǾȈ
17ǯǯ
4ǯ țĮȚ 30ǯ
1,00 ȝ.
3,60 ȝ.
4,40 ȝ.

į.
ȅȚ ȣʌȠȥȒĳȚȠȚ ȑȤȠȣȞ įȚțĮȓȦȝĮ 1 ʌȡȠıʌȐșİȚĮȢ ıĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ
ĮȖȦȞȓıȝĮĲĮ, ʌȜȘȞ ĲȦȞ ĮȜȝȐĲȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ȡȓȥİȦȞ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ įȚțĮȓȦȝĮ ĲȡȚȫȞ (3)
ʌȡȠıʌĮșİȚȫȞ.
İ.
ȈĲȘ ȡȓȥȘ ıĳĮȓȡĮȢ, ȦȢ ĲİȜȚțȒ İʌȓįȠıȘ ȣʌȠȥȘĳȓȠȣ 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 ȣʌȠȥȘĳȓȠȣȢ.
ıĲ. Ǿ ıİȚȡȐ įȚİȟĮȖȦȖȒȢ ĲȦȞ ĮȖȦȞȚıȝȐĲȦȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ȝİ İȣșȪȞȘ ĲȘȢ
ȈȈǼ, ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȚȢ İʌȚțȡĮĲȠȪıİȢ ĲȘȞ ĲȡȑȤȠȣıĮ ȘȝȑȡĮ țȜȚȝĮĲȠȜȠȖȚțȑȢ țĮȚ ȜȠȚʌȑȢ
ıȣȞșȒțİȢ țĮȚ ĲȠȞ ĮȡȚșȝȩ ĲȦȞ ȣʌȠȥȘĳȓȦȞ.
ȗ.
īȚĮ ȞĮ țȡȚșȠȪȞ țĮĲȐȜȜȘȜȠȚ ıĲȚȢ ĮșȜȘĲȚțȑȢ įȠțȚȝĮıȓİȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌİĲȪȤȠȣȞ ĲĮ İȜȐȤȚıĲĮ ȩȡȚĮ İʌȓįȠıȘȢ ĲȦȞ ĮȖȦȞȚıȝȐĲȦȞ.
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Ș.
ȊʌȠȥȒĳȚȠȢ ʌȠȣ șĮ ĮʌȠĲȣȖȤȐȞİȚ ȞĮ İʌȚĲȪȤİȚ ĲȠ ȩȡȚȠ ıİ țȐʌȠȚĮ
Įʌȩ ĲȚȢ ĮșȜȘĲȚțȑȢ įȠțȚȝĮıȓİȢ, įİ șĮ ıȣȞİȤȓȗİȚ ȞĮ İȟİĲȐȗİĲĮȚ țĮȚ ıĲȚȢ ȣʌȩȜȠȚʌİȢ.
ș.
Ȉİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȡȠȨʌȐȡȤȠȞĲȠȢ ĲȡĮȣȝĮĲȚıȝȠȪ ȣʌȠȥȒĳȚȠȣ,
ʌȡȠȕȜȒȝĮĲȠȢ ȣȖİȓĮȢ Ȓ ȖȣȞĮȚțȠȜȠȖȚțȒȢ ĳȪıȘȢ, ȞĮ ʌȡȠıțȠȝȓȗİĲĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ
ȕİȕĮȓȦıȘ Įʌȩ ȚįȚȫĲȘ ȚĮĲȡȩ Ȓ ȃȠıȠțȠȝİȓȠ (ȃ.Ȇ.ǻ.ǻ. Ȓ ȃ.Ȇ.ǿ.ǻ.), ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ȞĮ
ȕİȕĮȚȫȞİĲĮȚ ĲȠ ʌȡȩȕȜȘȝĮ, țĮșȫȢ țĮȚ ȞĮ ĮȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ Ș ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ
ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȒȢ ĲȠȣ, ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ Ƞ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ ȞĮ ĮȞĮʌȡȠȖȡĮȝȝĮĲȓȗİĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ
Įʌȩ ĲȠ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ İȟİĲĮıĲȚțȩ țȑȞĲȡȠ. Ǿ ĮȞȦĲȑȡȦ İȞĮȜȜĮțĲȚțȒ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȞĮ ȝȘȞ
ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȘȢ ʌİȡȚȩįȠȣ ĲȦȞ ȆȀǼ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȝȘ ʌȡȠıțȩȝȚıȘȢ
ȚĮĲȡȚțȒȢ ȖȞȦȝȐĲİȣıȘȢ Ƞ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ 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 ȣʌȠȥȒĳȚȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ ȘȝȑȡĮ įȚİȟĮȖȦȖȒȢ ĲȦȞ
ĮșȜȘĲȚțȫȞ įȠțȚȝĮıȚȫȞ, șĮ ʌȡȠȖȡĮȝȝĮĲȓȗİĲĮȚ ȖȚĮ İʌĮȞİȟȑĲĮıȘ, İĳȩıȠȞ İȟİĲĮıĲİȓ
Įʌȩ ĲȠȞ ʌĮȡȩȞĲĮ ıĲȠ ıȘȝİȓȠ ȚĮĲȡȩ. ȀĮȞȑȞĮ ĮȓĲȘȝĮ ȖȚĮ İțĲȓȝȘıȘ ȜȩȖȦȞ ĮȞȦĲȑȡĮȢ
ȕȓĮȢ įİȞ İȟİĲȐȗİĲĮȚ ȝİĲȐ ĲȘȞ ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȘȝȑȡĮ įȚİȟĮȖȦȖȒȢ ĲȦȞ ĮșȜȘĲȚțȫȞ
įȠțȚȝĮıȚȫȞ. īȚĮ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ įȚİȣțȡȓȞȚıȘ Ȓ ʌȡȩȕȜȘȝĮ İʌȓ ĲȘȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ țĮȚ
ȝȩȞȠ, ĮȡȝȩįȚȠȢ İȓȞĮȚ Ƞ ȆȡȩİįȡȠȢ ĲȘȢ ȠȚțİȓĮȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ. īȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ȞȩıȘıȘȢ Įʌȩ COVID-19, ȩʌȦȢ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 31 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ.
ȆǿȃǹȀǼȈ ǹȆȅȉǼȁǼȈȂǹȉȍȃ
9.
ȅȚ țĮĲĮıĲȐıİȚȢ ĲȦȞ İʌȚĲȣȤȩȞĲȦȞ țĮĲȐ ĲȚȢ ȆȡȠțĮĲĮȡțĲȚțȑȢ ǼȟİĲȐıİȚȢ
(ȆȀǼ) ȣʌȠȥȘĳȓȦȞ șĮ įȚĮȕȚȕȐȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȈȈǼ ıĲȠ īǼȈ/Ǻ1/2ȕ, ĮȝȑıȦȢ ȝİĲȐ ĲȘȞ
ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ țȐșİ İȟȑĲĮıȘȢ.
ǹțȡȚȕȑȢ ǹȞĲȓȖȡĮĳȠ

ǹȞșıĲȒȢ (ȆǺ) ǼȣĮȞșȓĮ ȂʌȠȣȡıȚȐȞȘ
ǼʌȚĲİȜȒȢ Ǻ1/2ȕ

ǹȞĲȖȠȢ ȋĮȡȐȜĮȝʌȠȢ ȁĮȜȠȪıȘȢ
ǹȇȋǾīȅȈ
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ «Ǻ» ȈȉǾȃ
ȊȆ’ ǹȇǿĬȂ. 114/ǼǻȊǼĬǹ

Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 52/03.08.2022

īǼȃǿȀȅ ǼȆǿȉǼȁǼǿȅ ȈȉȇǹȉȅȊ
Ǻǯ ȀȁǹǻȅȈ (ȆȇȅȈȍȆǿȀȅȊ)
ǻǿǼȊĬȊȃȈǾ Ǻ1 (ȆȇȅȈȍȆǿȀȅȊ)
ȉȂǾȂǹ 2ȕ (ǻǿǹīȍȃǿȈȂȅȈ)
26 ǿȠȣȜ 22

ǼȄǼȉǹȈȉǼǹ ȊȁǾ - ȂǹĬǾȂǹȉǹ
1.

ȉĮ İȟİĲĮıĲȑĮ ȝĮșȒȝĮĲĮ țĮȚ Ș ȪȜȘ İȞȩȢ İțȐıĲȠȣ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȦȢ İȟȒȢ:
Į.

ǲțșİıȘ ǿįİȫȞ

ȈȪȞĲĮȟȘ ȑțșİıȘȢ ıĲȘȞ İʌȓıȘȝȘ ȖȜȫııĮ ĲȠȣ țȡȐĲȠȣȢ İʌȐȞȦ ıİ
ȑȞĮ șȑȝĮ ȖİȞȚțȠȪ İȞįȚĮĳȑȡȠȞĲȠȢ, ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ ĲĮ ȖİȞȚțȐ ʌȜĮȓıȚĮ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ
įȠșȠȪȞ țĮȚ ʌİȡȚȜȘʌĲȚțȐ.
ȕ.

īȡĮʌĲȒ țĮȚ ʌȡȠĳȠȡȚțȒ įȠțȚȝĮıȓĮ ıĲȘȞ țȪȡȚĮ ȟȑȞȘ ȖȜȫııĮ,

ȒĲȠȚ:
(1)

īȡĮʌĲȒ įȠțȚȝĮıȓĮ:

(Į) ȂİĲȐĳȡĮıȘ Įʌȩ ĲȘȞ ȟȑȞȘ ȖȜȫııĮ ıĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ.
ȂİĲȐĳȡĮıȘ 40 ʌİȡȓʌȠȣ ıĲȓȤȦȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȟȑȞȘ ȖȜȫııĮ ıĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ. ȉȠ țİȓȝİȞȠ
ȝʌȠȡİȓ ȞĮ įȠșİȓ țĮș’ ȣʌĮȖȩȡİȣıȘ Ȓ İʌȓ İȞĲȪʌȠȣ, țĮĲȐ ĲȘȞ țȡȓıȘ ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ.
(ȕ) ȂİĲȐĳȡĮıȘ Įʌȩ ĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ıĲȘȞ ȟȑȞȘ ȖȜȫııĮ.
ȂİĲȐĳȡĮıȘ 40 ʌİȡȓʌȠȣ ıĲȓȤȦȞ Įʌȩ ĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ıĲȘȞ ȟȑȞȘ ȖȜȫııĮ. ȉȠ țİȓȝİȞȠ
ȝʌȠȡİȓ ȞĮ įȠșİȓ țĮș’ ȣʌĮȖȩȡİȣıȘ Ȓ İʌȓ İȞĲȪʌȠȣ, țĮĲȐ ĲȘȞ țȡȓıȘ ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ.
(Ȗ) ȈȪȞĲĮȟȘ ȑțșİıȘȢ ȚįİȫȞ ıĲȘȞ ȟȑȞȘ ȖȜȫııĮ. ȈȪȞĲĮȟȘ
ȑțșİıȘȢ ıĲȘȞ ȟȑȞȘ ȖȜȫııĮ İʌȐȞȦ ıİ ȑȞĮ șȑȝĮ ȖİȞȚțȠȪ İȞįȚĮĳȑȡȠȞĲȠȢ, ĲȠȣ
ȠʌȠȓȠȣ ĲĮ ȖİȞȚțȐ ʌȜĮȓıȚĮ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ įȠșȠȪȞ țĮȚ ʌİȡȚȜȘʌĲȚțȐ.
(2)

ȆȡȠĳȠȡȚțȒ įȠțȚȝĮıȓĮ:

(Į) ȆȡȠĳȠȡȚțȒ İȟȑĲĮıȘ ʌȠȣ ıȣȞȓıĲĮĲĮȚ ıİ ıȣȞȑȞĲİȣȟȘ –
İȜİȪșİȡȘ ıȣȗȒĲȘıȘ ĲȠȣ ȣʌȠȥȘĳȓȠȣ ȝİĲȐ ȝȑȜȠȣȢ(ȫȞ) ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ ıĲȘȞ ȟȑȞȘ
ȖȜȫııĮ, ĮȞȐȖȞȦıȘ țİȚȝȑȞȠȣ 20 ʌİȡȓʌȠȣ ıĲȓȤȦȞ ıĲȘȞ ȟȑȞȘ ȖȜȫııĮ, İȜİȪșİȡȘ
ĮʌȩįȠıȘ ĲȠȣ ʌĮȡĮʌȐȞȦ țİȚȝȑȞȠȣ ıĲȘȞ ȟȑȞȘ ȖȜȫııĮ țĮȚ ıȣȗȒĲȘıȘ İʌ’ ĮȣĲȠȪ.
(ȕ) ǼȟȑĲĮıȘ ıİ ǻȚİȡȝȘȞİȓĮ ʌȠȣ ıȣȞȓıĲĮĲĮȚ ıİ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞȘ
įȚİȡȝȘȞİȓĮ 40 ʌİȡȓʌȠȣ ıĲȓȤȦȞ Įʌȩ ĲȘȞ țȪȡȚĮ ȟȑȞȘ ȖȜȫııĮ ʌȡȠȢ ĲȘȞ İȜȜȘȞȚțȒ țĮȚ
ĮȞĲȓıĲȡȠĳĮ.
2.
ȅȚ ȣʌȠȥȒĳȚȠȚ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ įȚĮȖȦȞȚıĲȠȪȞ ʌȡȠĮȚȡİĲȚțȐ țĮȚ ıİ ȐȜȜȘ ȟȑȞȘ
ȖȜȫııĮ ȝİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȖȜȦııȫȞ ĮȖȖȜȚțȒȢ, ĮȡĮȕȚțȒȢ, ȖĮȜȜȚțȒȢ, ȖİȡȝĮȞȚțȒȢ, ȚĲĮȜȚțȒȢ,
ĲȠȣȡțȚțȒȢ țĮȚ ȡȦıȚțȒȢ țĮșȫȢ țĮȚ ȖȜȦııȫȞ ȤȦȡȫȞ ĲȘȢ ȕĮȜțĮȞȚțȒȢ ȤİȡıȠȞȒıȠȣ
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Ǻ-2
(ʌȑȡĮȞ ĲȘȢ ǹȖȖȜȚțȒȢ / īĮȜȜȚțȒȢ / īİȡȝĮȞȚțȒȢ / ȉȠȣȡțȚțȒȢ ȖȜȫııĮȢ). ȅ
įȚĮȖȦȞȚıȝȩȢ ıȣȞȓıĲĮĲĮȚ ıİ:
Į.

īȡĮʌĲȒ įȠțȚȝĮıȓĮ, ȒĲȠȚ:

(1) ȂİĲȐĳȡĮıȘ Įʌȩ ĲȘȞ ȄȑȞȘ ȖȜȫııĮ ıĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ.
ȂİĲȐĳȡĮıȘ 40 ʌİȡȓʌȠȣ ıĲȓȤȦȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȟȑȞȘ ȖȜȫııĮ ıĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ. ȉȠ țİȓȝİȞȠ
ȝʌȠȡİȓ ȞĮ įȠșİȓ țĮș’ ȣʌĮȖȩȡİȣıȘ Ȓ İʌȓ İȞĲȪʌȠȣ, țĮĲȐ ĲȘȞ țȡȓıȘ ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ.
(2) ȂİĲȐĳȡĮıȘ Įʌȩ ĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ıĲȘȞ ȟȑȞȘ ȖȜȫııĮ.
ȂİĲȐĳȡĮıȘ 40 ʌİȡȓʌȠȣ ıĲȓȤȦȞ Įʌȩ ĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ıĲȘȞ ȟȑȞȘ ȖȜȫııĮ. ȉȠ țİȓȝİȞȠ
ȝʌȠȡİȓ ȞĮ įȠșİȓ țĮș’ ȣʌĮȖȩȡİȣıȘ Ȓ İʌȓ İȞĲȪʌȠȣ, țĮĲȐ ĲȘȞ țȡȓıȘ ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ.
ȕ.

ȆȡȠĳȠȡȚțȒ įȠțȚȝĮıȓĮ, Ș ȠʌȠȓĮ ıȣȞȓıĲĮĲĮȚ ıİ:
(1)

ǹȞȐȖȞȦıȘ țİȚȝȑȞȠȣ ıĲȘȞ ȟȑȞȘ ȖȜȫııĮ.

(2) ȈȣȞȑȞĲİȣȟȘ - ǼȜİȪșİȡȘ ıȣȗȒĲȘıȘ ĲȠȣ ȣʌȠȥȘĳȓȠȣ ȝİĲȐ
ȝȑȜȠȣȢ (ȫȞ) ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ ıĲȘȞ ȄȑȞȘ ȖȜȫııĮ.
3.
Ȃİ ĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȘȢ ȖȡĮʌĲȒȢ įȠțȚȝĮıȓĮȢ ĲȦȞ ȣʌȠȥȘĳȓȦȞ ıİ țȐșİ ȝȐșȘȝĮ,
ȠȚ ǼȟİĲĮıĲȚțȑȢ ǼʌȚĲȡȠʌȑȢ ıȣȞȑȡȤȠȞĲĮȚ ıİ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ıȣȞİįȡȓĮıȘ țĮȚ ʌȡȠȕĮȓȞȠȣȞ
ıĲȘȞ İȟȑĲĮıȘ țĮȚ ȕĮșȝȠȜȠȖȓĮ țȐșİ ȖȡĮʌĲȠȪ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ įȚĮȜĮȝȕĮȞȩȝİȞĮ ıĲȠ
ȐȡșȡȠ 8 ĲȠȣ ʌ.į. 300/2002 (ǹǯ267).

ǹțȡȚȕȑȢ ǹȞĲȓȖȡĮĳȠ

ǹȞĲȖȠȢ ȋĮȡȐȜĮȝʌȠȢ ȁĮȜȠȪıȘȢ
ǹȇȋǾīȅȈ

ǹȞșıĲȒȢ (ȆǺ) ǼȣĮȞșȓĮ ȂʌȠȣȡıȚȐȞȘ
ǼʌȚĲİȜȒȢ Ǻ1/2ȕ
ȆȇȅȈĬǾȀǼȈ
«1» ȀĮșȒțȠȞĲĮ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ ǼȜȑȖȤȠȣ ǻȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȫȞ
«2» ȀĮșȒțȠȞĲĮ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ ǼʌȓȕȜİȥȘȢ
«3» ȀĮșȒțȠȞĲĮ ǼȟİĲĮıĲȚțȫȞ ǼʌȚĲȡȠʌȫȞ
«4» ȀĮșȒțȠȞĲĮ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ ǹʌȠțȐȜȣȥȘȢ īȡĮʌĲȫȞ
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ȆȇȅȈĬǾȀǾ «1» Ȉȉȅ ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ «Ǻ»
ȈȉǾȃ ȊȆ’ ǹȇǿĬȂ. 114/2022 ǼǻȊǼĬǹ

Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 52/03.08.2022

īǼȃǿȀȅ ǼȆǿȉǼȁǼǿȅ ȈȉȇǹȉȅȊ
Ǻǯ ȀȁǹǻȅȈ (ȆȇȅȈȍȆǿȀȅȊ)
ǻǿǼȊĬȊȃȈǾ Ǻ1 (ȆȇȅȈȍȆǿȀȅȊ)
ȉȂǾȂǹ 2ȕ (ǻǿǹīȍȃǿȈȂȅȈ)
26 ǿȠȣȜ 22

ȀǹĬǾȀȅȃȉǹ ǼȆǿȉȇȅȆǾȈ ǼȁǼīȋȅȊ ǻǿȀǹǿȅȁȅīǾȉǿȀȍȃ
1.
Ǿ ǼʌȚĲȡȠʌȒ ǼȜȑȖȤȠȣ ǻȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȫȞ ıȣȖțȡȠĲİȓĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ
ʌĮȡ.6 ĲȠȣ ǱȡșȡȠȣ 4 ĲȠȣ ʌ.į.300/2002 țĮȚ İȓȞĮȚ İʌȚĳȠȡĲȚıȝȑȞȘ ȝİ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ
țĮșȒțȠȞĲĮ:
Į.
ȈȣȞȑȡȤİĲĮȚ ıİ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ıȣȞİįȡȓĮıȘ, ȝİ ʌĮȡȩȞĲİȢ ĲȠȞ ȆȡȩİįȡȠ,
ȩȜĮ ĲĮ ȝȑȜȘ țĮȚ ĲȠȞ ȖȡĮȝȝĮĲȑĮ, Ȓ, ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ țȐʌȠȚȠȢ țȦȜȪİĲĮȚ
įȚțĮȚȠȜȠȖȘȝȑȞĮ, Įʌȩ ĲȠȞ ĮȞĮʌȜȘȡȦĲȒ ĲȠȣ, ʌȡȠȕĮȓȞİȚ ıĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȦȞ
įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȫȞ ʌȠȣ ȣʌȑȕĮȜĮȞ ȠȚ ȣʌȠȥȒĳȚȠȚ țĮȚ ĮʌȠĳĮȓȞİĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȘȡȩĲȘĲȐ
ĲȠȣȢ.
ȕ.
ȅȚ ȣʌȠȥȒĳȚȠȚ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ĲĮ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ įİȞ İȓȞĮȚ ʌȜȒȡȘ,
țĮȜȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ıȣȝʌȜȒȡȦıȘ İȞĲȩȢ 10 ȘȝİȡȫȞ Įʌȩ ĲȘȢ țȠȚȞȠʌȠȚȒıİȦȢ. ǼȐȞ țĮȚ
ʌȐȜȚ įİȞ İȓȞĮȚ ʌȜȒȡȘ ĮʌȠțȜİȓȠȞĲĮȚ ĲȠȣ įȚĮȖȦȞȚıȝȠȪ.
Ȗ.

ȅ ĮʌȠțȜİȚıȝȩȢ țȐʌȠȚȠȣ ȣʌȠȥȘĳȓȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȚĲȚȠȜȠȖİȓĲĮȚ

ʌȜȒȡȦȢ.
į.
Ǿ ĮʌȩĳĮıȘ ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ țĮĲĮȤȦȡİȓĲĮȚ ıİ ȆȡĮțĲȚțȩ, ȝİ ȕȐıȘ ĲȠ
ȠʌȠȓȠ ıȣȞĲȐııİĲĮȚ ȠȞȠȝĮıĲȚțȩȢ ȆȓȞĮțĮȢ ȝİ ĲĮ ȠȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝĮ ĲȦȞ ȣʌȠȥȘĳȓȦȞ
ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ĲĮ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ İȣȡȑșȘıĮȞ ʌȜȒȡȘ. ȉȠ ȆȡĮțĲȚțȩ țĮȚ Ƞ ȆȓȞĮțĮȢ
ȣʌȠȖȡȐĳȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ȆȡȩİįȡȠ, ĲĮ ȝȑȜȘ țĮȚ ĲȠȞ ȖȡĮȝȝĮĲȑĮ ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ.
ǹțȡȚȕȑȢ ǹȞĲȓȖȡĮĳȠ

ǹȞșıĲȒȢ (ȆǺ) ǼȣĮȞșȓĮ ȂʌȠȣȡıȚȐȞȘ
ǼʌȚĲİȜȒȢ Ǻ1/2ȕ

ǹȞĲȖȠȢ ǻȘȝȩțȡȚĲȠȢ ȀȦȞıĲĮȞĲȐțȠȢ
ǼȆǿȉǼȁǹȇȋǾȈ/īǼȈ
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ȆȇȅȈĬǾȀǾ «2» Ȉȉȅ ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ «Ǻ»
ȈȉǾȃ ȊȆ’ ǹȇǿĬȂ. 114/2022 ǼǻȊǼĬǹ

īǼȃǿȀȅ ǼȆǿȉǼȁǼǿȅ ȈȉȇǹȉȅȊ
Ǻǯ ȀȁǹǻȅȈ (ȆȇȅȈȍȆǿȀȅȊ)
ǻǿǼȊĬȊȃȈǾ Ǻ1 (ȆȇȅȈȍȆǿȀȅȊ)
ȉȂǾȂǹ 2ȕ (ǻǿǹīȍȃǿȈȂȅȈ)
26 ǿȠȣȜ 22

ȀǹĬǾȀȅȃȉǹ ǼȆǿȉȇȅȆǾȈ ǼȆǿǺȁǼȌǾȈ
1.
Ǿ ǼʌȚĲȡȠʌȒ ǼʌȚȕȜȑȥİȦȢ ıȣȖțȡȠĲİȓĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡ.1 ĲȠȣ
ǱȡșȡȠȣ 6 ĲȠȣ ʌ.į.300/2002 țĮȚ İȓȞĮȚ İʌȚĳȠȡĲȚıȝȑȞȘ ȝİ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ țĮșȒțȠȞĲĮ:
Į.
ȈȣȖțİȞĲȡȫȞİȚ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮșȠȡȚıșİȓıĮ ȘȝȑȡĮ țĮȚ ȫȡĮ ĲȠȣȢ
ȣʌȠȥȘĳȓȠȣȢ (ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ ĳȪȜȠȣ) ıĲȠȣȢ ʌȡȠıįȚȠȡȚıșȑȞĲİȢ ȤȫȡȠȣȢ įȚİȞȑȡȖİȚĮȢ ĲȠȣ
įȚĮȖȦȞȚıȝȠȪ țĮȚ İȞİȡȖİȓ ȑȜİȖȤȠ ʌȡȠıİȜİȪıİȦȢ, ȝİĲȐ ĲȘ ȜȒȟȘ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ ȠȣįİȓȢ
ȖȓȞİĲĮȚ įİțĲȩȢ.
ȕ.
ǼȚıȐȖİȚ ĲȠȣȢ ȣʌȠȥȘĳȓȠȣȢ ıĲȚȢ ĮȓșȠȣıİȢ ĲȠȣ įȚĮȖȦȞȚıȝȠȪ ȝİ ĲȘȞ
İʌȓįİȚȟȘ ĲȠȣ įİȜĲȓȠȣ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ, ʌȠȣ ȑȤİȚ ȠȡȚıșİȓ ȝİ ĲȘȞ İȖțȪțȜȚȠ ĲȠȣ įȚĮȖȦȞȚıȝȠȪ
ȞĮ ĳȑȡȠȣȞ țĮĲȐ ĲȚȢ İȟİĲȐıİȚȢ țĮȚ țĮșȠȡȓȗİȚ ıİ ȑȞĮ ȑțĮıĲȠ ĲȘ șȑıȘ ĲȠȣ ıĲȘȞ
ĮȓșȠȣıĮ.
Ȗ.
Ȃİ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ ȖȡĮʌĲȒȢ įȠțȚȝĮıȓĮȢ ıİ țȐșİ ȝȐșȘȝĮ țĮȚ ʌȡȚȞ
įȠșİȓ ĲȠ șȑȝĮ ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ ıİ țĮșȑȞĮȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ įȚĮȖȦȞȚȗȩȝİȞȠȣȢ ȠȝȠȚȩȝȠȡĳȠȢ
ȤȐȡĲȘȢ ȖȡĮĳȒȢ Ƞ ȠʌȠȓȠȢ ĳȑȡİȚ ıĲȠ ȐȞȦ ĮȡȚıĲİȡȩ ȝȑȡȠȢ ĲȘȢ ʌȡȫĲȘȢ ıİȜȓįĮȢ ĲȘ
ıĳȡĮȖȓįĮ ĲȘȢ ȣʌȘȡİıȓĮȢ, ıĲȠ įİ ȐȞȦ įİȟȚȩ ȝȑȡȠȢ ĮįȚĮĳĮȞȑȢ İʌȚțȐȜȣȝȝĮ Įʌȩ
ȝʌȜİ ȤĮȡĲȓ. ȅȚ ȣʌȠȥȒĳȚȠȚ ȣʌȠȤȡİȠȪȞĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞ ıȣȞȒșȘ ȝİȜȐȞȘ
ȖȡĮĳȒȢ ȤȡȫȝĮĲȠȢ ȝʌȜİ.
į.
ȂİĲȐ ĲȘ ȤȠȡȒȖȘıȘ ĲȘȢ ȖȡĮĳȚțȒȢ ȪȜȘȢ țĮȚ ĮĳȠȪ ȕİȕĮȚȦșİȓ ȩĲȚ țȐșİ
ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ ʌĮȡȑȜĮȕİ ȑȞĮ ıȫȝĮ ʌĮȡĮįȓįİȚ ĲĮ ʌȜİȠȞȐȗȠȞĲĮ ıĲȠȞ ȆȡȩİįȡȠ ĲȘȢ
ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ.
İ.
ȂİĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ıİ țȐșİ ĮȓșȠȣıĮ įȓȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ İʌȩʌĲȘ ȠȚ
țĮĲȐȜȜȘȜİȢ ȠįȘȖȓİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮȤȫȡȘıȘ ĲȦȞ ʌȡȠțĮĲĮȡțĲȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ, țĮșȫȢ
țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ ʌȡȠıʌȐșİȚĮȢ ĮȞĲȚȖȡĮĳȒȢ, ȐȜȜȘȢ ȕȠȒșİȚĮȢ Ȓ
ıȘȝȐȞıİȦȢ ĲȦȞ ȖȡĮʌĲȫȞ.
ıĲ.

ǹĳȠȪ įȠșȠȪȞ ĲĮ șȑȝĮĲĮ:
(1)

ȅ İʌȩʌĲȘȢ țĮȚ ȠȚ İʌȚĲȘȡȘĲȑȢ įİȞ İȟȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ

ĮȓșȠȣıĮ.
(2) ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ Ș İȓıȠįȠȢ ıĲȘȞ ĮȓșȠȣıĮ ʌĮȞĲȩȢ ʌȡȠıȫʌȠȣ,
ʌȜȘȞ ĲȠȣ ȆȡȠȑįȡȠȣ ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ ǼʌȚȕȜȑȥİȦȢ.
(3) ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ țȐșİ ȑȟȠįȠȢ ȣʌȠȥȘĳȓȦȞ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȓșȠȣıĮ, ȖȚĮ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮȚĲȓĮ, ʌȡȠ ĲȘȢ ʌĮȡİȜİȪıİȦȢ ĲȦȞ 2/3 ĲȠȣ țĮșȠȡȚıșȑȞĲȠȢ ȤȡȩȞȠȣ
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Ǻ-2-2
ʌİȡĮĲȫıİȦȢ ĲȠȣ įȚĮȖȦȞȚıȝȠȪ țĮȚ ĲȘȢ ʌĮȡĮįȩıİȦȢ ĲȠȣ ȖȡĮʌĲȠȪ. ǹʌȠȝȐțȡȣȞıȘ
įȚĮȖȦȞȚȗȩȝİȞȠȣ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȓșȠȣıĮ ʌȡȠ ĲȘȢ ʌĮȡİȜİȪıİȦȢ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ ĮȣĲȠȪ,
ıȣȞİʌȐȖİĲĮȚ ȝȘįİȞȚıȝȩ ĲȠȣ ȖȡĮʌĲȠȪ ĲȠȣ. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ȜȩȖȦ ĮȞȦĲȑȡĮȢ ȕȓĮȢ
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș ȑȟȠįȠȢ ȣʌȠȥȘĳȓȠȣ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȓșȠȣıĮ, ĮȣĲȒ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ țȡȓıȘ
ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ, ȝİĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡȑȜİȣıȘ ĲȦȞ 2/3 ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ İȟİĲȐıİȦȢ țĮȚ ȝİ
ıȣȞȠįİȓĮ İȞȩȢ İț ĲȦȞ ȝİȜȫȞ ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ ȝȑȤȡȚ ĲȘȢ İʌĮȞȩįȠȣ ĮȣĲȠȪ ıĲȘȞ
ĮȓșȠȣıĮ.
ȗ.
Ȃİ ʌȡȐȟȘ ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ ǼʌȚȕȜȑȥİȦȢ, ȝȘįİȞȓȗİĲĮȚ ĲȠ ȖȡĮʌĲȩ ĲȠȣ
ȣʌȠȥȘĳȓȠȣ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ:
(1)

ǹȞĲȚȖȡȐĳİȚ Ȓ įȚİȣțȠȜȪȞİȚ ȐȜȜȠȞ ıİ ĮȞĲȚȖȡĮĳȒ.

(2)

ȆĮȡȑȤİȚ Ȓ įȑȤİĲĮȚ ȕȠȒșİȚĮ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓȜȣıȘ ĲȦȞ șİȝȐĲȦȞ.

(3) ǻİȞ ıȣȝȝȠȡĳȫȞİĲĮȚ ȝİ ĲȚȢ ıȪȝĳȦȞİȢ ȝİ ĲȠȣȢ țĮȞȠȞȚıȝȠȪȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢ țĮȚ ȣʌȠįİȓȟİȚȢ ĲȦȞ İȞĲİĲĮȜȝȑȞȦȞ ȖȚĮ ĲȘ įȚİȟĮȖȦȖȒ ĲȦȞ İȟİĲȐıİȦȞ
ȠȡȖȐȞȦȞ.
Ș.
ȅ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ ʌȠȣ ȝȘįİȞȓıĲȘțİ ĮʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȓșȠȣıĮ,
ȝİĲȐ ʌĮȡȑȜİȣıȘ ĲȦȞ 2/3 ĲȠȣ țĮșȠȡȚıșȑȞĲȠȢ ȤȡȩȞȠȣ ʌİȡĮĲȫıİȦȢ ĲȠȣ
įȚĮȖȦȞȚıȝȠȪ.
ș.
ǹʌȠțȜİȓİĲĮȚ ĲȦȞ ʌİȡĮȚĲȑȡȦ İȟİĲȐıİȦȞ Ƞ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ ʌȠȣ įİȞ
ʌȡȠıȒȜșİ ȑȖțĮȚȡĮ Ȓ țĮșȩȜȠȣ ıĲȘȞ İȟȑĲĮıȘ ȝĮșȒȝĮĲȠȢ țĮȚ ȖȚĮ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȜȩȖȠ.
Ț.
ȀȐșİ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ ʌȠȣ ĲİȜİȚȫȞİȚ ĲȘȞ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȠȣ șȑȝĮĲȠȢ,
ʌĮȡĮįȓįİȚ ĲȠ ȖȡĮʌĲȩ ĲȠȣ ıĲȠȞ İʌȩʌĲȘ ĲȘȢ ĮȓșȠȣıĮȢ İȞȫ İʌȚįİȚțȞȪİȚ ĲȠ įİȜĲȓȠ
ĲĮȣĲȩĲȘĲȐȢ ĲȠȣ. ȅ İʌȩʌĲȘȢ ĮĳȠȪ İȜȑȖȟİȚ, ȩĲȚ ĲȠ ȠȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ țĮȚ ĲĮ ȜȠȚʌȐ
ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ȣʌȠȥȘĳȓȠȣ İȓȞĮȚ ıȦıĲȐ ȖȡĮȝȝȑȞĮ, țĮȜİȓ ĲȠȞ ȣʌȠȥȒĳȚȠ ȞĮ İʌȚțĮȜȪȥİȚ
ĮȣĲȐ İʌȚțȠȜȜȫȞĲĮȢ ʌİȡȚĳİȡİȚĮțȐ ĲȠ ĮįȚĮĳĮȞȑȢ ȤĮȡĲȓ. ȅ İʌȩʌĲȘȢ ʌĮȡĮȜĮȝȕȐȞİȚ
ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ ĲȠ ȖȡĮʌĲȩ țĮȚ șȑĲİȚ ĲȘ ȝȠȞȠȖȡĮĳȒ ĲȠȣ ıĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȠȣ ȖȡĮʌĲȠȪ.
ȚĮ.
țĮĲȐ ȝȐșȘȝĮ.

Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ȖȡĮʌĲȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ țĮĲȐ țȪȡȚĮ ȟȑȞȘ ȖȜȫııĮ țĮȚ

Țȕ. ȂİĲȐ ĲȘ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ȖȡĮʌĲȫȞ Ƞ İʌȩʌĲȘȢ, ʌĮȡȠȣıȓĮ ĲȠȣ
ʌȡȠȑįȡȠȣ ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ ǼʌȚȕȜȑȥİȦȢ, ĮȞĮȝȚȖȞȪİȚ ĮȣĲȐ țĮȚ ĲĮ ĮȡȚșȝİȓ ȝİ țȩțțȚȞȠ
ıĲȣȜȠȖȡȐĳȠ.
ȚȖ. ȈĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ ĲĮ ȖȡĮʌĲȐ ʌĮȡĮįȓįȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ǼʌȚĲȡȠʌȒ
ǼʌȚȕȜȑȥİȦȢ ıĲȘȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ ǼȟİĲĮıĲȚțȒ ǼʌȚĲȡȠʌȒ, Ș ȠʌȠȓĮ ĮĳȠȪ ĲĮ ʌĮȡĮȜȐȕİȚ
İȓȞĮȚ ȣʌİȪșȣȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ ĮȣĲȫȞ.
ǹțȡȚȕȑȢ ǹȞĲȓȖȡĮĳȠ
ǹȞșıĲȒȢ (ȆǺ) ǼȣĮȞșȓĮ ȂʌȠȣȡıȚȐȞȘ
ǼʌȚĲİȜȒȢ Ǻ1/2ȕ

ǹȞĲȖȠȢ ǻȘȝȩțȡȚĲȠȢ ȀȦȞıĲĮȞĲȐțȠȢ
ǼȆǿȉǼȁǹȇȋǾȈ/īǼȈ
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ȆȇȅȈĬǾȀǾ «3» Ȉȉȅ ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ «Ǻ»
ȈȉǾȃ ȊȆ’ ǹȇǿĬȂ. 114/2022 ǼǻȊǼĬǹ

īǼȃǿȀȅ ǼȆǿȉǼȁǼǿȅ ȈȉȇǹȉȅȊ
Ǻǯ ȀȁǹǻȅȈ (ȆȇȅȈȍȆǿȀȅȊ)
ǻǿǼȊĬȊȃȈǾ Ǻ1 (ȆȇȅȈȍȆǿȀȅȊ)
ȉȂǾȂǹ 2ȕ (ǻǿǹīȍȃǿȈȂȅȈ)
26 ǿȠȣȜ 22

ȀǹĬǾȀȅȃȉǹ ǼȄǼȉǹȈȉǿȀȍȃ ǼȆǿȉȇȅȆȍȃ
1.
Ǿ ǼȟİĲĮıĲȚțȒ ǼʌȚĲȡȠʌȒ (ȝȓĮ ȖȚĮ țȐșİ țȪȡȚĮ țĮȚ įİȣĲİȡİȪȠȣıĮ ȟȑȞȘ
ȖȜȫııĮ), ʌȠȣ İȓȞĮȚ ȓįȚĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ȖȡĮʌĲȒ țĮȚ ʌȡȠĳȠȡȚțȒ İȟȑĲĮıȘ, ıȣȖțȡȠĲİȓĲĮȚ
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡ.15 ĲȠȣ ǱȡșȡȠȣ 6 ĲȠȣ ʌ.į.300/2002 țĮȚ İȓȞĮȚ İʌȚĳȠȡĲȚıȝȑȞȘ
ȝİ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ țĮșȒțȠȞĲĮ:
Į.
Ǿ ǼʌȚĲȡȠʌȒ, ĮĳȠȪ ıȣȞȑȜșİȚ ıİ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ıȣȞİįȡȓĮıȘ, ȜȓȖȠ ʌȡȚȞ
ĲȘȞ ȫȡĮ ʌȠȣ ȑȤİȚ ȠȡȚıĲİȓ ȝİ ĲȠ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ ȞĮ ĮȡȤȓıİȚ Ș ȖȡĮʌĲȒ įȠțȚȝĮıȓĮ țȐșİ
ȝĮșȒȝĮĲȠȢ, ʌȡȠİĲȠȚȝȐȗİȚ 9 șȑȝĮĲĮ Įʌȩ ĲȘȞ ȪȜȘ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ ıĲȠ
ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ «ī» Įʌȩ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ȑȞĮ șĮ țȜȘȡȦșİȓ țĮĲȐ ĲȘ įȚİȞȑȡȖİȚĮ ĲȠȣ
įȚĮȖȦȞȚıȝȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ İȟȑĲĮıȘ ĲȦȞ ȣʌȠȥȘĳȓȦȞ. ȉĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ 9 șȑȝĮĲĮ
ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ ĳĮțȑȜȠȣȢ ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ, ĮĳȠȪ ĮȡȚșȝȘșȠȪȞ, țȜİȓȞȠȞĲĮȚ, ıĳȡĮȖȓȗȠȞĲĮȚ
țĮȚ ȝȠȞȠȖȡȐĳȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ǼʌȚĲȡȠʌȒ ȖȚĮ ĲİȜȚțȒ țȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ ʌȡȠȢ İȟȑĲĮıȘ
șȑȝĮĲȠȢ.
ȕ.
ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ įȠțȚȝĮıȓĮȢ țĮȜİȓĲĮȚ, ȝİĲȐ Įʌȩ țȜȒȡȦıȘ,
ȑȞĮȢ Įʌȩ ĲȠȣȢ ȣʌȠȥȘĳȓȠȣȢ Ƞ ȠʌȠȓȠȢ țȜȘȡȫȞİȚ 1 Įʌȩ ĲĮ șȑȝĮĲĮ ʌȠȣ șĮ įȠșİȓ ȖȚĮ
İȟȑĲĮıȘ țĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ İȜȑȖȤİȚ ĲȠȣȢ ȣʌȩȜȠȚʌȠȣȢ țȜȒȡȠȣȢ, ʌĮȡȠȣıȓĮ ĲȘȢ
ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ. ȉȠ İȟİĲĮȗȩȝİȞȠ șȑȝĮ ĮȞĮʌĮȡȐȖİĲĮȚ ıİ ĲȩıĮ ĮȞĲȓĲȣʌĮ ȩıĮ țĮȚ ȠȚ
ȣʌȠȥȒĳȚȠȚ ıȣȞ ĲȡȓĮ ȝİ ȝȑȡȚȝȞĮ ĲȠȣ ȖȡĮȝȝĮĲȑĮ ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ țĮȚ ʌĮȡȠȣıȓĮ
ĮȞĲȚʌȡȠıȦʌİȓĮȢ ĲȦȞ ȣʌȠȥȘĳȓȦȞ ʌȠȣ șĮ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ȝȑȤȡȚ 5 ȣʌȠȥȘĳȓȠȣȢ,
ʌȠȣ İʌȚȜȑȖȠȞĲĮȚ ȝİĲȐ Įʌȩ țȜȒȡȦıȘ.
Ȗ.
ǹțȠȜȠȪșȦȢ Ƞ ȖȡĮȝȝĮĲȑĮȢ ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ įȚĮȞȑȝİȚ ĲȠ șȑȝĮ ıĲȠȣȢ
ȣʌȠȥȘĳȓȠȣȢ. ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ ıĲȠȣȢ ȣʌȠȥȒĳȚȠȣȢ ȞĮ İȟİĲȐıȠȣȞ ĲȠ șȑȝĮ ʌȡȚȞ ĲȘȞ
ʌĮȡȐįȠıȘ țĮȚ ĲȠȣ ĲİȜİȣĲĮȓȠȣ țĮȚ įȠșİȓ Ș ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ įȠțȚȝĮıȓĮȢ İʌȓ ʌȠȚȞȒ
ȝȘįİȞȚıȝȠȪ.
į.
ȂİĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡȐįȠıȘ țĮȚ ĲȠȣ ĲİȜİȣĲĮȓȠȣ șȑȝĮĲȠȢ ȐȡȤİĲĮȚ Ș
įȠțȚȝĮıȓĮ. Ǿ ȖȡĮʌĲȒ įȠțȚȝĮıȓĮ ȖȚĮ țȐșİ İȟȑĲĮıȘ įİȞ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ
ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıĲȘȝĮ ĲȦȞ 2 ȦȡȫȞ Įʌȩ ĲȘ ıĲȚȖȝȒ ȑȞĮȡȟȘȢ, ȝİĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡȑȜİȣıȘ ĲȦȞ
ȠʌȠȓȦȞ ȠȚ įȚĮȖȦȞȚȗȩȝİȞȠȚ ȣʌȠȤȡİȠȪȞĲĮȚ ȞĮ ʌĮȡĮįȫıȠȣȞ ĲĮ ȖȡĮʌĲȐ ıĲȘȞ
țĮĲȐıĲĮıȘ ʌȠȣ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ.
İ.
ȅ İȟİĲĮıĲȒȢ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ įȚİȣțȡȚȞȓıİȚ ıȘȝİȓĮ ĲȠȣ șȑȝĮĲȠȢ İȐȞ ĲȠ
țȡȓȞİȚ ĮȞĮȖțĮȓȠ.
ıĲ. ȅȚ ǼȟİĲĮıĲȚțȑȢ ǼʌȚĲȡȠʌȑȢ įİȞ ĮʌȠȝĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȓșȠȣıĮ
ȝȑȤȡȚ ʌȑȡĮĲȠȢ ĲȘȢ İȟİĲȐıİȦȢ țĮȚ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĲȦȞ ȖȡĮʌĲȫȞ.
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Ǻ-3-2
ȗ. ȉĮ ȖȡĮʌĲȐ țĮȚ ȠȚ țĮĲĮıĲȐıİȚȢ ȕĮșȝȠȜȠȖȓĮȢ ĲȦȞ ʌȡȠĳȠȡȚțȫȞ ĲȓșİȞĲĮȚ
ȝȑıĮ ıİ țȚȕȫĲȚȠ ʌȠȣ ĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ ȝİ įȪȠ țȜİȓșȡĮ, ĲĮ țȜİȚįȚȐ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ țȡĮĲȠȪȞ Ƞ
ȆȡȩİįȡȠȢ țĮȚ Ƞ İȟİĲĮıĲȒȢ ĲȠȣ ȝĮșȒȝĮĲȠȢ țĮȚ ȝİ ȝȑȡȚȝȞĮ ȩȜȘȢ ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ
ĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ ıİ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ĳȣȜĮııȩȝİȞȠ ȤȫȡȠ.
Ș.
īȚĮ ĲȚȢ ʌȡȠĳȠȡȚțȑȢ İȟİĲȐıİȚȢ, ȝİ ȝȑȡȚȝȞĮ ĲȘȢ ǼȟİĲĮıĲȚțȒȢ
ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ, İĲȠȚȝȐȗȠȞĲĮȚ ĳȐțİȜȠȚ șİȝȐĲȦȞ ʌȠȣ ʌİȡȚȑȤȠȣȞ 1 șȑȝĮ țĮȚ 3 İȡȦĲȒıİȚȢ
ȑțĮıĲȠȢ, įȚĮĳȠȡİĲȚțȑȢ ȖȚĮ țȐșİ ĳȐțİȜȠ. ȅȚ ĳȐțİȜȠȚ șİȝȐĲȦȞ ʌȠȣ İĲȠȚȝȐȗȠȞĲĮȚ
ĮȞȑȡȤȠȞĲĮȚ ıİ ĮȡȚșȝȩ ȩıȠȚ ȠȚ ȣʌȠȥȒĳȚȠȚ ıȣȞ ʌȑȞĲİ țĮȚ ĮȡȚșȝȠȪȞĲĮȚ ĮȞĮȜȩȖȦȢ. Ȃİ
ȝȑȡȚȝȞĮ ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ įȘȝȚȠȣȡȖİȓĲĮȚ țȜȘȡȦĲȓįĮ ȝİ ĮȡȚșȝȠȪȢ ʌȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤȠȪȞ
ıĲȠȣȢ ĮȡȚșȝȠȪȢ ĲȦȞ ĳĮțȑȜȦȞ ĲȦȞ șİȝȐĲȦȞ.
ș.
Ǿ ǼȟİĲĮıĲȚțȒ ǼʌȚĲȡȠʌȒ İȓȞĮȚ ȣʌİȪșȣȞȘ ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȘȢ
țȜȘȡȦĲȓįĮȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ.
Ț.
Ǿ ʌȡȠĳȠȡȚțȒ İȟȑĲĮıȘ ĲȦȞ ȣʌȠȥȘĳȓȦȞ įȚİȞİȡȖİȓĲĮȚ ĲȘȞ İʌȠȝȑȞȘ
ĲȘȢ ȖȡĮʌĲȒȢ İȟȑĲĮıȘȢ țĮȚ ȩıİȢ ȘȝȑȡİȢ ĮʌĮȚĲȘșİȓ, ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȠȞ ĮȡȚșȝȩ ĲȦȞ
ȣʌȠȥȘĳȓȦȞ. ȅȚ ȣʌȠȥȒĳȚȠȚ ʌȡȠıȑȡȤȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ĮȓșȠȣıĮ ĲȘȢ ʌȡȠĳȠȡȚțȒȢ İȟȑĲĮıȘȢ
ĮȞȐ ȠȝȐįİȢ ĲȦȞ ʌȑȞĲİ ĮĲȩȝȦȞ, ȩʌȠȣ İȞȫʌȚȠȞ ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ țȐșİ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ
İʌȚȜȑȖİȚ Įʌȩ ĲȘȞ țȜȘȡȦĲȓįĮ ȑȞĮ ĮȡȚșȝȩ, ʌȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıİ ȑȞĮ ĳȐțİȜȠ. Ǿ
ǼʌȚĲȡȠʌȒ İʌȚȜȑȖİȚ ĲȠȣȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣȢ ĳĮțȑȜȠȣȢ țĮȚ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ĲȚȢ İȡȦĲȒıİȚȢ. ȅȚ
ʌĮȡĮʌȐȞȦ ĮȡȚșȝȠȓ (țȜȒȡȠȚ) įİȞ İʌĮȞĮĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȘȞ țȜȘȡȦĲȓįĮ.
ȚĮ. Ǿ İȟȑĲĮıȘ ĲȦȞ ȣʌȠȥȘĳȓȦȞ ıİ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞȘ įȚİȡȝȘȞİȓĮ įȚİȞİȡȖİȓĲĮȚ
Įʌȩ ĲȠȞ İȟİĲĮıĲȒ-ȝȑȜȠȢ ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ, ıȣȞİʌȚțȠȣȡȠȪȝİȞȠ Įʌȩ ȕȠȘșȩ, Įʌ’
İȣșİȓĮȢ țĮȚ ıİ ĮȞĲȓıĲȡȠĳȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ İȜȜȘȞȚțȒ țĮĲİȪșȣȞıȘ ıĲȘȞ İȟİĲĮȗȩȝİȞȘ ȟȑȞȘ
ȖȜȫııĮ ȝİ ȤȡȒıȘ țĮĲȐȜȜȘȜȠȣ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ. īȚĮ ĲȠ ıțȠʌȩ ĮȣĲȩ İĲȠȚȝȐȗȠȞĲĮȚ İȞȞȑĮ
șȑȝĮĲĮ ȖȚĮ țȐșİ ȝȓĮ Įʌȩ ĲȚȢ įȪȠ İȟİĲȐıİȚȢ Įʌȩ ĲĮ ȠʌȠȓĮ țȜȘȡȫȞİĲĮȚ ĲȠ ȑȞĮ ʌȠȣ
ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ ĮȞĮȖȚȖȞȫıțİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȕȠȘșȩ İȟİĲĮıĲȒ ıĲȠȞ ȣʌȠȥȒĳȚȠ Ƞ ȠʌȠȓȠȢ
ȣʌȠȤȡİȠȪĲĮȚ ȞĮ ĲȠ ĮʌȠįȫıİȚ ıİ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞȘ įȚİȡȝȘȞİȓĮ. Ǿ İȞ ȜȩȖȦ ĮʌȩįȠıȘ ĲȠȣ
țİȚȝȑȞȠȣ ȝĮȖȞȘĲȠĳȦȞİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘ ȕĮșȝȠȜȩȖȘıȘ ĲȠȣ ȣʌȠȥȘĳȓȠȣ Įʌȩ ĲĮ ȝȑȜȘ ĲȘȢ
ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ.
2.
īȚĮ ĲȘȞ İȟȑĲĮıȘ ĲȘȢ įİȣĲİȡİȪȠȣıĮȢ ȟȑȞȘȢ ȖȜȫııĮȢ ıȣȖțȡȠĲȠȪȞĲĮȚ
İʌȚĲȡȠʌȑȢ, ȝȓĮ ȖȚĮ țȐșİ ȖȜȫııĮ, ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ıȣȝȝİĲȑȤİȚ 1 ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȝȑȜȠȢ
ȖȞȫıĲȘȢ ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ ȟȑȞȘȢ ȖȜȫııĮȢ, ȦȢ İȟİĲĮıĲȒȢ.

ǹțȡȚȕȑȢ ǹȞĲȓȖȡĮĳȠ

ǹȞșıĲȒȢ (ȆǺ) ǼȣĮȞșȓĮ ȂʌȠȣȡıȚȐȞȘ
ǼʌȚĲİȜȒȢ Ǻ1/2ȕ

ǹȞĲȖȠȢ ǻȘȝȩțȡȚĲȠȢ ȀȦȞıĲĮȞĲȐțȠȢ
ǼȆǿȉǼȁǹȇȋǾȈ/īǼȈ
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ȆȇȅȈĬǾȀǾ «4» Ȉȉȅ ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ «Ǻ»
ȈȉǾȃ ȊȆ’ ǹȇǿĬȂ. 114/2022 ǼǻȊǼĬǹ

īǼȃǿȀȅ ǼȆǿȉǼȁǼǿȅ ȈȉȇǹȉȅȊ
Ǻǯ ȀȁǹǻȅȈ (ȆȇȅȈȍȆǿȀȅȊ)
ǻǿǼȊĬȊȃȈǾ Ǻ1 (ȆȇȅȈȍȆǿȀȅȊ)
ȉȂǾȂǹ 2ȕ (ǻǿǹīȍȃǿȈȂȅȈ)
26 ǿȠȣȜ 22

ȀǹĬǾȀȅȃȉǹ ǼȆǿȉȇȅȆǾȈ ǹȆȅȀǹȁȊȌǾȈ īȇǹȆȉȍȃ
1.
Ǿ ǼʌȚĲȡȠʌȒ ǹʌȠțȐȜȣȥȘȢ īȡĮʌĲȫȞ ıȣȖțȡȠĲİȓĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ
ʌĮȡ.31 ĲȠȣ ǱȡșȡȠȣ 6 ĲȠȣ ʌ.į.300/2002 țĮȚ İȓȞĮȚ İʌȚĳȠȡĲȚıȝȑȞȘ ȝİ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ
țĮșȒțȠȞĲĮ:
Į.
ȆĮȡĮȜĮȝȕȐȞİȚ ȝİ ʌȡȦĲȩțȠȜȜȠ Įʌȩ ĲȘȞ ǼȟİĲĮıĲȚțȒ ǼʌȚĲȡȠʌȒ ĲĮ
ȖȡĮʌĲȐ țĮȚ ĲĮ ʌȡĮțĲȚțȐ ȕĮșȝȠȜȠȖȓĮȢ.
ȕ.
ȈȣȞȑȡȤİĲĮȚ ȝİĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĲȦȞ ʌȡĮțĲȚțȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ȖȡĮʌĲȫȞ
Įʌȩ ĲȘȞ ǼȟİĲĮıĲȚțȒ ǼʌȚĲȡȠʌȒ țĮȚ įȚİȞİȡȖİȓ ĲȘȞ ĮʌȠțȐȜȣȥȘ ĲȦȞ ȖȡĮʌĲȫȞ.
Ȗ.
ȀĮĲȐ ĲȘȞ ĮʌȠțȐȜȣȥȘ ĲȦȞ ȖȡĮʌĲȫȞ ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ Ș ʌĮȡȠȣıȓĮ
ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ İțĲȩȢ ĲȦȞ ȝİȜȫȞ ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ.
į.
ȂİĲȐ ĲȘȞ ĮʌȠțȐȜȣȥȘ ĲȦȞ ȖȡĮʌĲȫȞ İȜȑȖȤİĲĮȚ Ș ȕĮșȝȠȜȠȖȓĮ ĲȠȣ
ȖȡĮʌĲȠȪ. ȈĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ ıȣȞĲȐııİĲĮȚ ȠȞȠȝĮıĲȚțȒ țĮĲȐıĲĮıȘ ĲȦȞ ȣʌȠȥȘĳȓȦȞ ȝİ ĲȘ
ȕĮșȝȠȜȠȖȓĮ ʌȠȣ ʌȑĲȣȤĮȞ ıĲĮ ȖȡĮʌĲȐ. ȉĮ ȖȡĮʌĲȐ țĮȚ Ș țĮĲȐıĲĮıȘ ȝȠȞȠȖȡȐĳȠȞĲĮȚ
Įʌȩ ȩȜĮ ĲĮ ȝȑȜȘ.
īȚĮ ĲȘȞ İȟĮȖȦȖȒ ĲȘȢ ĲİȜȚțȒȢ ȕĮșȝȠȜȠȖȓĮȢ țȐșİ ȣʌȠȥȘĳȓȠȣ ıĲȘȞ
İ.
ȟȑȞȘ ȖȜȫııĮ, ʌȡȠıĲȓșİȞĲĮȚ ĲȠ 70% ĲȘȢ ȕĮșȝȠȜȠȖȓĮȢ ĲȠȣ ȖȡĮʌĲȠȪ țĮȚ ĲȠ 30% ĲȘȢ
ʌȡȠĳȠȡȚțȒȢ ȕĮșȝȠȜȠȖȓĮȢ. Ǿ ʌȡȠĳȠȡȚțȒ ȕĮșȝȠȜȠȖȓĮ įİȞ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ĮʌȑȤİȚ
ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ ĲȡİȚȢ ȝȠȞȐįİȢ Įʌȩ ĲȘ ȕĮșȝȠȜȠȖȓĮ ĲȠȣ ȖȡĮʌĲȠȪ. Ȉİ ĮȞĲȓșİĲȘ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ Ș ǼʌȚĲȡȠʌȒ ǹʌȠțȐȜȣȥȘȢ ȖȡĮʌĲȫȞ ĲȘȞ ĮȞĮʌȡȠıĮȡȝȩȗİȚ ĮȞȐȜȠȖĮ.
ȈĲȘȞ ĲİȜȚțȒ ȕĮșȝȠȜȠȖȓĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ĲȡȓĮ įİțĮįȚțȐ ȥȘĳȓĮ. Ȉİ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲİĲȐȡĲȠȣ ȥȘĳȓȠȣ, İȐȞ ĲȠȪĲȠ İȓȞĮȚ ȓıȠ ȝİ ĲȠ 5 țĮȚ ȝİȖĮȜȪĲİȡȠ,
ıĲȡȠȖȖȣȜȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıĲȠ 10, ȐȜȜȦȢ įİȞ ȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚ.
ıĲ. ȂİĲȐ ĲȘȞ İȟĮȖȦȖȒ ĲȘȢ ĲİȜȚțȒȢ ȕĮșȝȠȜȠȖȓĮȢ ıȣȞĲȐııİȚ ȠȞȠȝĮıĲȚțȒ
țĮĲȐıĲĮıȘ ȕĮșȝȠȜȠȖȓĮȢ țĮȚ ʌȡĮțĲȚțȐ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ıĲȠ īǼȈ/Ǻ1/2ȕ ȝĮȗȓ ȝİ
ĲĮ ȖȡĮʌĲȐ țĮȚ ĲȚȢ ȜȠȚʌȑȢ țĮĲĮıĲȐıİȚȢ, ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ țȣȡȦșȠȪȞ Įʌȩ ĲȠȞ ĮȡȝȩįȚȠ
ȊĳȣʌȠȣȡȖȩ ǼșȞȚțȒȢ ǱȝȣȞĮȢ țĮȚ ȞĮ ȖȓȞİȚ Ș ʌȡȩıțȜȘıȘ ȖȚĮ țĮĲȐĲĮȟȘ.
ȗ.
Ȃİ ȝȑȡȚȝȞĮ ĲȠȣ īǼȈ/Ǻ1/2ȕ, ĮȞĮțȠȚȞȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȠȣȢ ȣʌȠȥȘĳȓȠȣȢ ĲĮ
ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ ĲȦȞ İȟİĲȐıİȦȞ ȝİ ĲȘȞ ĮȞȐȡĲȘıȘ ȠȞȠȝĮıĲȚțȠȪ ʌȓȞĮțĮ ĲȦȞ
ȣʌȠȥȘĳȓȦȞ ȝİ ĲȘȞ ȕĮșȝȠȜȠȖȓĮ ʌȠȣ ʌȑĲȣȤİ ȑțĮıĲȠȢ ıĲȘȞ ȚıĲȠıİȜȓįĮ ĲȠȣ īǼȈ
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Ǻ-4-2

(www.army.gr) țĮȚ İȐȞ İȓȞĮȚ İʌȚĲȣȤȫȞ Ȓ ĮʌȠĲȣȤȫȞ.
ǹțȡȚȕȑȢ ǹȞĲȓȖȡĮĳȠ

ǹȞșıĲȒȢ (ȆǺ) ǼȣĮȞșȓĮ ȂʌȠȣȡıȚȐȞȘ
ǼʌȚĲİȜȒȢ Ǻ1/2ȕ

ǹȞĲȖȠȢ ǻȘȝȩțȡȚĲȠȢ ȀȦȞıĲĮȞĲȐțȠȢ
ǼȆǿȉǼȁǹȇȋǾȈ/īǼȈ
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ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 1
ǹǿȉǾȈǾ īǿǹ ȉȅȃ ǻǿǹīȍȃǿȈȂȅ
ȈȉȇǹȉǿȍȉǿȀȍȃ ǻǿǼȇȂǾȃǼȍȃ
(īȚĮ ȈĲȡĮĲȚȦĲȚțȠȪȢ)
ȆȇȅȈ: īǼȈ/Ǻ1/īȡĮȝȝĮĲİȓĮ
(ǼʌȚĲȡȠʌȒ ǼȜȑȖȤȠȣ
ǻȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȫȞ ǻȚĮȖȦȞȚıȝȠȪ
ȂȠȞȓȝȦȞ ǹȟȚȦȝĮĲȚțȫȞ ǻȚİȡȝȘȞȑȦȞ)

ĬǼȂǹ:

ȂǾ ȊȆǾȇǼȈǿǹȀǾ
(1)……………..(2)………… …………
(3)………………………………………
(4)……………..(5) (ǹȂ Ȓ Ȉǹ)….……
(6)………………………………………
(7)………………………………………

ǹȓĲȘıȘ ȈȣȝȝİĲȠȤȒȢ ıĲȠ ǻȚĮȖȦȞȚıȝȩ ȈĲȡĮĲȚȦĲȚțȫȞ ǻȚİȡȝȘȞȑȦȞ

1.
ǹȞĮĳȑȡȦ ȩĲȚ ȑȜĮȕĮ ȖȞȫıȘ ĲȘȢ ȝİ ĮȡȚșȝȩ
/2022 ǼǻȊǼĬǹ/īǼȈ/Ǻ1/2ȕ
țĮȚ İʌȚșȣȝȫ ȞĮ ȜȐȕȦ ȝȑȡȠȢ ıĲȠȞ įȚĮȖȦȞȚıȝȩ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ țİȞȫȞ șȑıİȦȞ
ȈĲȡĮĲȚȦĲȚțȫȞ ǻȚİȡȝȘȞȑȦȞ ĲȠȣ ȈȫȝĮĲȠȢ ȈĲȡĮĲȚȦĲȚțȫȞ īȡĮȝȝĮĲȑȦȞ ǹȖȖȜȚțȒȢ –
īĮȜȜȚțȒȢ – īİȡȝĮȞȚțȒȢ - ȉȠȣȡțȚțȒȢ ȖȜȫııĮȢ. (ıȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ)
2.

ȈȣȞȘȝȝȑȞĮ ȣʌȠȕȐȜȜȦ:
(8)
Į. …..………………………………………………………………………
ȕ. …….…………………………………………………………………….
Ȗ. ………..………………………………………………………………….
į. ……….………………………………………………………………….
İ. …………..……………………………………………………………….

3.
Ǽʌȓ ʌȜȑȠȞ įȘȜȫȞȦ ȩĲȚ İʌȚșȣȝȫ ȞĮ İȟİĲĮıĲȫ ıĲȘȞ ……………………
(įİȣĲİȡİȪȠȣıĮ) ȖȜȫııĮ (ʌȜȑȠȞ ĲȘȢ ǹȖȖȜȚțȒȢ Ȓ īĮȜȜȚțȒȢ Ȓ īİȡȝĮȞȚțȒȢ Ȓ
ȉȠȣȡțȚțȒȢ).
4.
ǻȚĮ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ıȣȞĮȚȞȫ ıĲȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ʌȚșĮȞȒ țȠȚȞȠʌȠȓȘıȘ
ĲȦȞ ʌȡȠıȦʌȚțȫȞ įİįȠȝȑȞȦȞ ʌȠȣ ȣʌȠȕȐȜȜȦ ıĲȠ īİȞȚțȩ ǼʌȚĲİȜİȓȠ ȈĲȡĮĲȠȪ (īǼȈ)
ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĲȘȢ ȠȚțİȓĮȢ įȚĮȖȦȞȚıĲȚțȒȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ. ȉĮ ȦȢ ȐȞȦ ıĲȠȚȤİȓĮ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ
țȠȚȞȠʌȠȚȘșȠȪȞ țĮĲȩʌȚȞ ıȤİĲȚțȒȢ ĮȓĲȘıȘȢ ıȣȞȣʌȠȥȘĳȓȠȣ, İț ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ șĮ
ʌȡȠțȪʌĲİȚ ĲȠ įȚțĮȚȠȜȠȖȘȝȑȞȠ İȪȜȠȖȠ İȞįȚĮĳȑȡȠȞ ĲȠȣ ʌȡȠȢ ȖȞȫıȘ.
5.

ȉȘȜȑĳȦȞȠ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ: ……………………………………..…………

6.

ǻȞıȘ ǾȜ. ȉĮȤȣįȡȠȝİȓȠȣ (e-mail):………………………………………

ȊʌȠȖȡĮĳȒ
ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ǺĮșȝȩȢ
ǵʌȜȠ Ȓ ȈȫȝĮ
ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ
ǵȞȠȝĮ ʌĮĲȑȡĮ
ǹȡȚș. ȂȘĲȡȫȠȣ

(6)
(7)
(8)

ȂȠȞȐįĮ ʌȠȣ ȣʌȘȡİĲİȓ țĮȚ ĲȘȜȑĳȦȞȠ.
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ıȪȞĲĮȟȘȢ ĮȚĲȒıİȦȢ
ȈȘȝİȚȫȞȠȞĲĮȚ ȩȜĮ ĲĮ ȣʌȠȕĮȜȜȩȝİȞĮ
įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ
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ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 2
ǹǿȉǾȈǾ īǿǹ ȉȅȃ ǻǿǹīȍȃǿȈȂȅ
ȈȉȇǹȉǿȍȉǿȀȍȃ ǻǿǼȇȂǾȃǼȍȃ
(īȚĮ ȚįȚȫĲİȢ)
ǼʌȫȞȣȝȠ…………………………
ȆȇȅȈ
ǵȞȠȝĮ……………………………
īǼȈ/Ǻ1/īȡĮȝȝĮĲİȓĮ
ǵȞȠȝĮ ʌĮĲȑȡĮ…………………..
(ǼʌȚĲȡȠʌȒ ǼȜȑȖȤȠȣ ǻȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȫȞ
ǵȞȠȝĮ ȝȘĲȑȡĮȢ …………………
ǻȚĮȖȦȞȚıȝȠȪ ȂȠȞȓȝȦȞ ǹȟȚȦȝĮĲȚțȫȞ
īȡĮȝȝȑȞȠȢ/Ș ıĲȠ ǻȘȝȠĲȠȜȩȖȚȠ ǻȒȝȠȣ Ȓ ǻȚİȡȝȘȞȑȦȞ)
ȀȠȚȞȩĲȘĲĮȢ…………………….
ǼʌĮȡȤȓĮȢ ………………………….
1.
ȈĮȢ ȖȞȦȡȓȗȦ ȩĲȚ ȑȜĮȕĮ ȖȞȫıȘ ĲȘȢ ȝİ
ȃȠȝȩȢ………………………………
ĮȡȚșȝȩ /2022 ǼǻȊǼĬǹ/ /īǼȈ/Ǻ1/2ȕ țĮȚ
ǲĲȠȢ ȖİȞȞȒıİȦȢ ………………….
İʌȚșȣȝȫ ȞĮ ȜȐȕȦ ȝȑȡȠȢ ıĲȠȞ įȚĮȖȦȞȚıȝȩ
ǻȞıȘ țĮĲȠȚțȓĮȢ
ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ țİȞȫȞ șȑıİȦȞ ȂȠȞȓȝȦȞ
Į. ȂȩȞȚȝȘ:
ǹȟȚȦȝĮĲȚțȫȞ ǻȚİȡȝȘȞȑȦȞ ǹȖȖȜȚțȒȢ Ȓ
īĮȜȜȚțȒȢ Ȓ īİȡȝĮȞȚțȒȢ Ȓ ȉȠȣȡțȚțȒȢ
ȆȩȜȘ Ȓ ȋȦȡȚȩ……………………
ȖȜȫııĮȢ
ĲȠȣ
ȈĲȡĮĲȠȪ
ȄȘȡȐȢ
ȅįȩȢ ……………….ĮȡȚș………ȉȀ....
(ıȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ).
ǹ.ȉ. Ȓ ǹ.ȈĲ……………………….
ǹȡȚș. įİȜĲ. ǹıĲȣȞ. ȉĮȣĲȩĲȘĲĮȢ…..
ȉȘȜȑĳ…………………………….
2.
ȈȣȞȘȝȝȑȞĮ ȣʌȠȕȐȜȜȦ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ
įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ (1):
ȕ. ȆȡȠıȦȡȚȞȒ:
Į.
ȆȩȜȘ Ȓ ȋȦȡȚȩ
ȕ.
ȅįȩȢ …………… ĮȡȚș…………ȉȀ....
Ȗ.
ǹ.ȉ. Ȓ ǹ.ȈĲ………………………….
į.
ǹȡȚș. įİȜĲ. ĮıĲȣȞ. ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ…
İ.
ȉȘȜȑĳ……………………………..
ıĲ.
ȗ.
3. ȉȘȜȑĳȦȞȠ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ ………….
3.
Ǽʌȓ ʌȜȑȠȞ įȘȜȫȞȦ ȩĲȚ İʌȚșȣȝȫ ȞĮ
İȟİĲĮıĲȫ
ıĲȘȞ
……………………
4. ǻȞıȘ ǾȜ. ȉĮȤȣįȡȠȝİȓȠȣ (e-mail):
(įİȣĲİȡİȪȠȣıĮ)
ȖȜȫııĮ
(ʌȜȑȠȞ
ĲȘȢ
…………………………………………..
ǹȖȖȜȚțȒȢ Ȓ īĮȜȜȚțȒȢ Ȓ īİȡȝĮȞȚțȒȢ Ȓ
ȉȠȣȡțȚțȒȢ).
4.
ǻȚĮ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ıȣȞĮȚȞȫ ıĲȘȞ
İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ʌȚșĮȞȒ țȠȚȞȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ
ʌȡȠıȦʌȚțȫȞ įİįȠȝȑȞȦȞ ʌȠȣ ȣʌȠȕȐȜȜȦ
ıĲȠ īİȞȚțȩ ǼʌȚĲİȜİȓȠ ȈĲȡĮĲȠȪ (īǼȈ), ıĲȠ
ʌȜĮȓıȚȠ
ĲȘȢ
ȠȚțİȓĮȢ
įȚĮȖȦȞȚıĲȚțȒȢ
įȚĮįȚțĮıȓĮȢ. ȉĮ ȦȢ ȐȞȦ ıĲȠȚȤİȓĮ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ
țȠȚȞȠʌȠȚȘșȠȪȞ țĮĲȩʌȚȞ ıȤİĲȚțȒȢ ĮȓĲȘıȘȢ
ıȣȞȣʌȠȥȘĳȓȠȣ, İț ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ șĮ ʌȡȠțȪʌĲİȚ
ĲȠ įȚțĮȚȠȜȠȖȘȝȑȞȠ İȪȜȠȖȠ İȞįȚĮĳȑȡȠȞ ĲȠȣ
ʌȡȠȢ ȖȞȫıȘ.
(ȊʌȠȖȡĮĳȒ)

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȈȪȞĲĮȟȘȢ
ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ
(1) ȈȘȝİȚȫȞȠȞĲĮȚ ȩȜĮ ĲĮ ȣʌȠȕĮȜȜȩȝİȞĮ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ
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ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 3
ǻǼȁȉǿȅ ȊīǼǿȅȃȅȂǿȀǾȈ ǼȄǼȉǹȈǾȈ ȊȆȅȌǾĭǿȅȊ
Ȉȉȅȃ ǻǿǹīȍȃǿȈȂȅ ȈȉȇǹȉǿȍȉǿȀȍȃ ǻǿǼȇȂǾȃǼȍȃ
(ǼțĲȣʌȫȞİĲĮȚ ıĲȚȢ įȪȠ ȩȥİȚȢ ĲȠȣ ȓįȚȠȣ ĳȪȜȜȠȣ țĮȚ ʌȡȠıțȠȝȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ȣʌȠȥȒĳȚȠ, ȝİ
ıȣȝʌȜȘȡȦȝȑȞȠ ĲȠȞ ʌȓȞĮțĮ ǹ, ıĲȠ İȟİĲĮıĲȚțȩ țȑȞĲȡȠ ʌȠȣ șĮ İȟİĲĮıĲİȓ)

ȀȦįȚțȩȢ ȈȣıĲȒȝĮĲȠȢ:

ĭȍȉȅīȇǹĭǿǹ
ȊȆȅȌǾĭǿȅȊ

ȀȦįȚțȩȢ ȊʌȠȥȘĳȓȠȣ:

(ǼʌȚțȠȜȜȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ

ǼʌȫȞȣȝȠ:

ȣʌȠȥȒĳȚȠ ǻǼȃ ȋȇǼǿǹǽǼȉǹǿ
ǼȆǿȀȊȇȍȈǾ-ĬǼȍȇǾȈǾ)

ǵȞȠȝĮ:
ǵȞȠȝĮ ȆĮĲȑȡĮ:
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ īȑȞȞȘıȘȢ:
ǹȡȚșȝ. ǻİȜĲ. ȉĮȣĲȩĲȘĲĮȢ:
ǹȂȀǹ:

ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȊȖİȚȠȞȠȝȚțȒ ǼʌȚĲȡȠʌȒ
ǹȡȚș. īȞȦȝ. ȊȖİȚȠȞ. ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ:
ǶȥȠȢ:
ǺȐȡȠȢ:
ǻȂȈ:

Ǿȝİȡ. ǼȟȑĲĮıȘȢ:

ǹȆȅĭǹȈǾ ǼȆǿȉȇȅȆǾȈ
ȀȇǿȃǼȉǹǿ ȀǹȉǹȁȁǾȁȅȈ/ǹȀǹȉǹȁȁǾȁȅȈ (ǻǿǹīȇǹȌȉǼ ǹȃǹȁȅīǹ)

-ȅ-

-ȅ-

īȇǹȂȂǹȉǼǹȈ

ȆȇȅǼǻȇȅȈ

-ȉǹȂǼȁǾ
ǹ.
Ǻ.
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ȆȓȞĮțĮȢ ǹ. ǼȇīǹȈȉǾȇǿǹȀǼȈ ǼȄǼȉǹȈǼǿȈ ȆȅȊ ȆȇȅȈȀȅȂǿǽȅȃȉǹǿ ǹȆȅ ȉȅȊȈ ȊȆȅȌǾĭǿȅȊȈ
ȆȇȅȈȅȋǾ: ǹȆǹǿȉǼǿȉǹǿ ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ-Ȉĭȇǹīǿǻǹ-īȃȍȂǹȉǼȊȈǾ ǿǹȉȇȅȊ ȈǼ ȀǹĬǼ ǼȄǼȉǹȈǾ
ȉȂǾȂǹ

ǼǿǻȅȈ ǼȄǼȉǹȈǾȈ

ǹȀȉǿȃȅȁȅīǿȀȅ

ȂǿȀȇȅǺǿȅȁȅīǿȀȅ

ȀǹȇǻǿȅȁȅīǿȀȅ
ȍȇȁ

ȅĭĬǹȁȂȅȁȅīǿȀȅ

īȊȃǹǿȀȅȁȅīǿȀȅ

ǹȇǿĬȂȅȈ &
ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ
ǼȄǼȉǹȈǾȈ

īȃȍȂǹȉǼȊȈǾ

ȊȆȅīȇǹĭǾ
&
Ȉĭȇǹīǿǻǹ
ǿǹȉȇȅȊ

ǹțĲȚȞȠȖȡĮĳȓĮ șȫȡĮțĮ FACE

īİȞȚțȒ ǼȟȑĲĮıȘ ĮȓȝĮĲȠȢ,
ȠȣȡȓĮ, ĮȚȝȠıĳĮȚȡȓȞȘ,
ȈȐțȤĮȡȠ, țȡİĮĲȚȞȓȞȘ,
ȉȡĮȞıĮȝȚȞȐıİȢ, ȖİȞȚțȒ ȠȪȡȦȞ
ǾȜİțĲȡȠțĮȡįȚȠȖȡȐĳȘȝĮ
țĮȚ
ȖȞȦȝȐĲİȣıȘ
ȍĲȠȡȚȞȠȜĮȡȣȖȖȠȜȠȖȚțȒ
İȟȑĲĮıȘ țĮȚ ĮțȠȩȖȡĮȝȝĮ
ȅĳșĮȜȝȠȜȠȖȚțȒ İȟȑĲĮıȘ ȝİ
țĮĲĮȖȡĮĳȒ
ĲȘȢ
ȠʌĲȚțȒȢ
ȠȟȪĲȘĲĮȢ,
ȕĮșȝȠȪ
įȚĮșȜĮıĲȚțȒȢ
ĮȞȦȝĮȜȓĮȢ
İțȐıĲȠȣ ȠĳșĮȜȝȠȪ, ȪʌĮȡȟȘ Ȓ
ȝȘ
ǻȣıȤȡȦȝĮĲȠȥȓĮȢ
(ȝİ
ISIHARA), ȪʌĮȡȟȘ
ȞȠıȒȝĮĲȠȢ Ȓ ʌȐșȘıȘȢ

ǻȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ıȣȝȝİĲȐıȤİȚ
ıİ ĮșȜȘĲȚțȑȢ įȠțȚȝĮıȓİȢ

ȅȆȉǿȀǾ ȅȄȊȉǾȉǹ
ǻȅ…./10..../10....SPH....C
YL
ǹȅ…./10..../10....SPH….C
YL
ǹȃȉ.ȋȇȍȂ…ȈȉȇǹǺǿȈȂȅ
Ȉ..
ǹȁȁȅ ȃȅȈǾȂǹ……..

īȣȞĮȚțȠȜȠȖȚțȒ İȟȑĲĮıȘ

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

ǻǼȇȂǹȉȅȁȅīǿȀȅ

ȌȊȋǿǹȉȇǿȀȅ

ȅȇĬȅȆǼǻǿȀȅ
ȊȌȅȈ:
ǺǹȇȅȈ:
ǻ.Ȃ.Ȉ.

ȆǹĬȅȁȅīǿȀȅ

ȆȇȅȈȅȋǾ: Ȉȉȅ Ȇǹȇȅȃ ǼȂȆǼȇǿǼȋȅȃȉǹǿ ȅȁǼȈ ȅǿ ȊīǼǿȅȃȅȂǿȀǼȈ ǼȄǼȉǹȈǼǿȈ-īȃȍȂǹȉǼȊȈǼǿȈ. ǻǼȃ ǹȆȅȈȉǼȁȁǼȉǹǿ ȂǼ ȉǾȃ ǹǿȉǾȈǾ-ȊȆǼȊĬȊȃǾ
ǻǾȁȍȈǾ ǹȁȁǹ ȆȇȅȈȀȅȂǿǽǼȉǹǿ ǹȆȅ ȉȅȃ ȊȆȅȌǾĭǿȅ Ȁǹȉǹ ȉǾȃ 1Ș ǾȂǼȇǹ ȉȍȃ ȊīǼǿȅȃȅȂǿȀȍȃ ǼȄǼȉǹȈǼȍȃ ȉȍȃ ȆȀǼ Ȉȉȅ ǼȄǼȉǹȈȉǿȀȅ ȀǼȃȉȇȅ
ȅȆȅȊ Ĭǹ ǼȄǼȉǹȈȉǼǿ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr
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