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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
22 Μαρτίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ Α.Σ.Ε.Π.

Αρ. Φύλλου 12

ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN AΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Αριθμ. Φ.424/18/324601/Σ.1872
Πλήρωση είκοσι (20) θέσεων Επαγγελματιών
Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.), στο Κοινό Νομικό Σώμα των
Ενόπλων Δυνάμεων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
1. Έχοντας υπόψη:
α. Τον ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των
Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 35),
β. τον ν. 2936/2001 «Επαγγελματίες Οπλίτες και Άλλες
διατάξεις» (Α΄ 166) και ιδίως το άρθρο 3,
γ. το π.δ. 292/2001 «Καθορισμός Κριτηρίων και Διαδικασίας Επιλογής Υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών»
(Α΄ 204),
δ. το π.δ. 11/2014 «Κρίση Σωματικής Ικανότητας των
Στρατευσίμων, αυτών που Κατατάσσονται στις Ένοπλες
Δυνάμεις καθώς και του Στρατιωτικού Προσωπικού Γενικά» (Α΄ 17),
ε. την υπό στοιχεία Φ.429.1/26/106034/Σ.1056/
22.7.2003 απόφαση ΥΕΘΑ «Καθορισμός επιπέδου
γραμματικών γνώσεων κατά ειδικότητες των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) του Στρατού Ξηράς και του
Κοινού Στρατολογικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων» (Β΄ 1070),
στ. την υπό στοιχεία Φ.424/96/222642/Σ.7896/
13.11.2020 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών
Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών «Ορισμός του αριθμού των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις το έτος 2021» (Β΄ 5108),
ζ. την από 10.3.2021 εισήγηση του Εθνικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.
η. την υπ’ αρ. 181/2021 Εισηγητική Έκθεση Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών ΥΠΕΘΑ, από την οποία
προκύπτει ότι, από τις διατάξεις της παρούσας προκήρυξης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό,
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
την πλήρωση είκοσι (20) θέσεων Επαγγελματιών
Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.), στο Κοινό Νομικό Σώμα των Ενόπλων
Δυνάμεων, για τις ειδικότητες του Παραρτήματος «Α».

2. Οι υποψήφιοι θα επιλεγούν στην ειδικότητα που
έχουν δηλώσει, εφόσον, έχουν τα απαιτούμενα προσόντα της παρ. 3α της παρούσας, συγκεντρώσουν τα απαραίτητα μόρια κατ’ απόλυτη σειρά προτεραιότητας και
επιτύχουν στις προβλεπόμενες υγειονομικές - ψυχοτεχνικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν τελικά και θα καταταγούν, θα τοποθετηθούν αποκλειστικά σε μονάδες - υπηρεσίες του
Κοινού Νομικού Σώματος για κάλυψη υπηρεσιακών
αναγκών. Ο όρος υποψήφιος και οι προσδιοριστικοί
όροι προς αυτόν, αναφέρονται σε άνδρες και γυναίκες.
3. Προσόντα και κωλύματα υποψηφίων για κατάταξη
α. Οι ΕΠ.ΟΠ. πρέπει να έχουν τα παρακάτω προσόντα:
(1) Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
(2) Να έχουν συμπληρώσει το 18ο και να μην έχουν
υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας τους κατά το έτος κατάταξής τους στις Ένοπλες Δυνάμεις. (Γεννηθέντες από
1.1.1994 έως 31.12.2002). Οι υπηρετούντες ως οπλίτες
βραχείας ανακατάταξης (Ο.Β.Α.), να μην έχουν υπερβεί
το 31ο έτος της ηλικίας τους κατά το έτος κατάταξής τους
ως ΕΠ.ΟΠ. (Γεννηθέντες από 1.1.1991 έως 31.12.2002).
(3) Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,60μ οι άνδρες
και 1,55μ οι γυναίκες.
(4) Να έχουν τις γραμματικές γνώσεις, που καθορίζονται κατά ειδικότητα στο Παράρτημα «Α».
(5) Να είναι ικανοί κατηγορίας πρώτης (Ι/1) ή δεύτερης (Ι/2), σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την
εξέταση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων.
(6) Να έχουν, όσοι ήδη υπηρετούν, θετική εισήγηση
για κατάταξη από τον τελευταίο Διοικητή τους.
β. Οι ΕΠ.ΟΠ. πρέπει να μην έχουν τα παρακάτω κωλύματα:
(1) Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απάτη,
υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, ψευδορκία, ψευδή ανόμωτη
κατάθεση, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την
υπηρεσία, ψευδή καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμιση, παράβαση καθήκοντος, ανυποταξία, λιποταξία, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας
ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, όπλων, πυρομαχικών και τυχερών παιχνιδιών.
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(2) Να μην έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή οποιοδήποτε πλημμέλημα της ως άνω παραγράφου της παρούσας, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.
(3) Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα με αμετάκλητη απόφαση.
(4) Να μην έχουν εκπέσει ή υποβιβασθεί του βαθμού τους οι εκπληρώσαντες τις νόμιμες στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις.
γ. Τα παραπάνω απαιτούμενα προσόντα, με την επιφύλαξη της περίπτωσης (2) της παρ. 3α, πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο της προκήρυξης των θέσεων Επαγγελματιών Οπλιτών και κατά το χρόνο της κατάταξής τους.
Τα δε κωλύματα συμμετοχής της παρ. 3β πρέπει να μην υπάρχουν κατά τον χρόνο της κατάταξής τους.
δ. Μπορούν να καταταγούν ως ΕΠ.ΟΠ. όσοι διαθέτουν τα προσόντα της παρ. 3α της παρούσας και δεν έχουν τα
κωλύματα της παρ. 3β, ανεξάρτητα αν εκπλήρωσαν ή όχι τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή υπηρετούν
στις Ένοπλες Δυνάμεις για την εκπλήρωσή τους.
ε. Δεν μπορούν να καταταγούν ως ΕΠ.ΟΠ. πρώην Υπαξιωματικοί που ενώ υπηρετούσαν στις Ένοπλες Δυνάμεις ως μόνιμοι ή εθελοντές ή Εθελοντές Πενταετούς Υποχρέωσης (ΕΠΥ) ή ΕΠ.ΟΠ., παραιτήθηκαν ή απολύθηκαν
για οποιαδήποτε αιτία και όσοι εκπλήρωσαν άοπλη θητεία ή εναλλακτική υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις της
στρατολογικής νομοθεσίας.
4. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
α. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, πρέπει να υποβάλουν κατά περίπτωση
τα απαραίτητα δικαιολογητικά του Παραρτήματος «Β».
β. Πρωτότυπα δικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, πρέπει να είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους και επίσημα μεταφρασμένα. Ευκρινή φωτοαντίγραφα από ιδιωτικά ή αλλοδαπά έγγραφα γίνονται
δεκτά, εφόσον έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή δεν έχουν
επικυρωθεί ή/και μεταφραστεί δε γίνονται δεκτά.
5. Υποβολή Δικαιολογητικών
α. Οι υποψήφιοι, πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός
από τη δημοσίευση της παρούσας, μέσω σχετικής μηχανογραφικής εφαρμογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση
«https://epopnom.army.gr», την προβλεπόμενη αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (Υπόδειγμα «1» της Προσθήκης
«1» του Παραρτήματος «Β»), η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά του Παραρτήματος «B», με μεταφόρτωσή τους (upload) σε ψηφιακή μορφή (pdf ).
β. Οι υποψήφιοι ταυτοποιούνται στην ανωτέρω εφαρμογή, η οποία περιλαμβάνει οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης και υποβολής των δικαιολογητικών, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet. Η διαχείριση της αίτησής τους (επεξεργασία, προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση δικαιολογητικών, οριστικοποίηση)
υλοποιείται πλήρως ηλεκτρονικά. Η εφαρμογή θα παράγει μετά την οριστικοποίηση της αίτησης αντίγραφο αυτής,
ως αποδεικτικό οριστικής υποβολής της καθώς και Δελτίο Υγειονομικής εξέτασης υποψηφίου (μηχανογραφικό
αρχείο pdf με μοναδικό κωδικό αίτησης υποψηφίου), τα οποία και οφείλουν να αποθηκεύσουν - εκτυπώσουν όλοι
οι υποψήφιοι. Μετά την οριστικοποίηση, δεν θα είναι δυνατή καμία διόρθωση ή συμπλήρωση της αίτησης
και των υποβληθέντων δικαιολογητικών, ούτε κι η υποβολή νέας αίτησης.
γ. Οι υποψήφιοι πρέπει να μεριμνήσουν, ώστε τα δικαιολογητικά, να αντιστοιχούν στην ειδικότητα που δηλώνουν και να είναι πλήρη, επικυρωμένα και μεταφρασμένα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4β και στο Παράρτημα «Β» της παρούσας. Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν είτε μία (1) είτε και τις δύο (2) ειδικότητες του
Παραρτήματος «Α».
6. Υποχρεώσεις Μονάδων (για υπηρετούντες ΟΒΑ και οπλίτες υποψήφιους ΕΠ.ΟΠ.)
α. Εκδίδουν εισήγηση του Διοικητή (Υπόδειγμα «2» της Προσθήκης «2» του Παραρτήματος «Β») και πλήρες
Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου (ΑΦΜ) του υποψηφίου με την ένδειξη: «Το παρόν εκδόθηκε για τη συμμετοχή του
ανωτέρω στο διαγωνισμό πρόσληψης ΕΠ.ΟΠ.» και τα επιδίδουν στον ενδιαφερόμενο προκειμένου αυτός να προβεί στις καθοριζόμενες ενέργειες της παραγράφου 5 της παρούσας.
β. Χορηγούν έγκαιρα, με βάση την παρούσα, Φύλλο Πορείας ή Φύλλο Μετάβασης στους υπηρετούντες υποψήφιους, προκειμένου να παρουσιαστούν στις επιτροπές υγειονομικών - ψυχοτεχνικών εξετάσεων και αθλητικών
δοκιμασιών. Αμέσως μετά το τέλος των εξετάσεων - δοκιμασιών ή στην περίπτωση αποκλεισμού υποψηφίου, η
αρμόδια επιτροπή να ενημερώνει άμεσα τις Μονάδες που ανήκουν και να τους χορηγεί Φύλλο Πορείας ή Φύλλο
Μετάβασης για να επιστρέψουν σε αυτές το ταχύτερο δυνατό.
γ. Οι υποψήφιοι θα ενημερώνουν τις Μονάδες έγκαιρα, με δική τους ευθύνη, για το χρόνο και τον τόπο
της εξέτασης, προκειμένου να συμμετάσχουν στις επιλογικές διαδικασίες.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
7. Συγκρότηση Επιτροπών
α. Με διαταγή του ΓΕΕΘΑ/Β4 (ΔΝΣ), συγκροτούνται το Συμβούλιο Επιλογής ΕΠ.ΟΠ. και οι παρακάτω Επιτροπές,
οι οποίες συντονίζονται από αυτό:
(1) Επιτροπή Ελέγχου Δικαιολογητικών.
(2) Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων.
(3) Επιτροπή Ψυχοτεχνικών Εξετάσεων.
(4) Επιτροπή Αθλητικών Δοκιμασιών.
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

343

β. Με την παραπάνω διαταγή συντονίζεται η υγειονομική εξέταση των υποψηφίων και η συνεργασία των Υγειονομικών Επιτροπών των Ενόπλων Δυνάμεων με τις Επιτροπές Ψυχοτεχνικών Εξετάσεων και Αθλητικών Δοκιμασιών καθώς και με το Συμβούλιο Επιλογής.
8. Έλεγχος Δικαιολογητικών
Η Επιτροπή Ελέγχου Δικαιολογητικών:
α. Ελέγχει την πληρότητα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών τόσο ως προς τα προσόντα της παρ. 3α, όσο και
ως προς τα οριζόμενα στην παρ. 4β και στο Παράρτημα «Β» της παρούσας.
β. Μεριμνά για την επιβεβαίωση της ακρίβειας των δηλωθέντων στοιχείων στην ηλεκτρονική αίτηση - υπεύθυνη
δήλωση των υποψηφίων.
9. Πίνακες καταλλήλων και ακαταλλήλων
α. Η Επιτροπή Ελέγχου Δικαιολογητικών συντάσσει, με βάση τα δικαιολογητικά:
(1) Πίνακες καταλλήλων υποψηφίων που πληρούν τα καθοριζόμενα από την παρ. 3 της παρούσας προσόντα και
δικαιούνται συμμετοχής στις παραπέρα επιλογικές διαδικασίες.
(2) Πίνακες ακαταλλήλων υποψηφίων που δεν πληρούν τα προσόντα, της παρ. 3α της παρούσας ή των οποίων
τα δικαιολογητικά κρίθηκαν ελλιπή. Οι ακατάλληλοι υποψήφιοι αποκλείονται από τις παραπέρα επιλογικές
διαδικασίες.
β. Η Επιτροπή Ελέγχου Δικαιολογητικών υποβάλλει τους Πίνακες καταλλήλων και ακαταλλήλων στην Επιτροπή
Επιλογής Υποψηφίων.
γ. Οι πίνακες καταλλήλων και ακαταλλήλων με τα στοιχεία των υποψηφίων (στους πίνακες ακαταλλήλων αναγράφεται και ο λόγος αποκλεισμού τους από τις επιλογικές διαδικασίες), αναρτώνται με μέριμνα του ΓΕΕΘΑ/Β4
(ΔΝΣ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση «https://epopnom.army.gr». Οι υποψήφιοι οφείλουν, με δική τους ευθύνη να
ενημερωθούν, μέσω της ανωτέρω ιστοσελίδας, κάνοντας ταυτοποίηση με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet,
αν είναι κατάλληλοι ή ακατάλληλοι και στη δεύτερη περίπτωση για το λόγο αποκλεισμού τους. Μέσω της ίδιας
ιστοσελίδας οι κατάλληλοι θα ενημερωθούν μετέπειτα για τη βαθμολογία τους κατά ειδικότητα και το πρόγραμμα
παρουσίασής τους στις Επιτροπές.
10. Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων.
α. Η Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων καταρτίζει πίνακες βαθμολογίας κατά ειδικότητα, οι οποίοι κυρώνονται
από το Διευθυντή Β΄ Κλάδου του ΓΕΕΘΑ και διαβιβάζονται στο Συμβούλιο Επιλογής.
β. Η παραπάνω Επιτροπή, προκειμένου να καταρτίσει το σχετικό πίνακα, βαθμολογεί κάθε υποψήφιο, σύμφωνα
με τα κριτήρια του άρθρου 1 του (γ) σχετικού, όπως αναγράφονται στο Παράρτημα «Γ».
γ. Η βαθμολογία εξάγεται μέχρι εκατοστού της μονάδας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προηγείται ο υποψήφιος
με το μεγαλύτερο βαθμό στα κριτήρια με τη σειρά προτεραιότητας που αναγράφονται στο Παράρτημα «Γ»
της παρούσας.
11. Υγειονομική - Ψυχοτεχνική Εξέταση και Αθλητική Δοκιμασία
α. Στις υγειονομικές - ψυχοτεχνικές εξετάσεις καθώς και στις αθλητικές δοκιμασίες, θα κληθεί να συμμετάσχει
τριπλάσιος αριθμός υποψηφίων, αναλογικά με τον αριθμό των προκηρυχθεισών θέσεων κατά ειδικότητα. Η επιλογή θα γίνει από τους πίνακες βαθμολογίας της παρ. 10 της παρούσας.
β. Οι υποψήφιοι οφείλουν, με δική τους ευθύνη, να ενημερωθούν για το πρόγραμμα παρουσίασής τους
στις Επιτροπές, μέσω της ιστοσελίδας «https://epopnom.army.gr», κάνοντας ταυτοποίηση με τους προσωπικούς
κωδικούς TaxisNet.
γ. Οι υγειονομικές-ψυχοτεχνικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες θα διενεργηθούν στις πλησιέστερες στον
τόπο διαμονής των υποψηφίων επιτροπές, ανεξαρτήτως του Κλάδου/των Κλάδων που οι υποψήφιοι έχουν
υποβάλλει αίτηση συμμετοχής, με εξαίρεση τα καθοριζόμενα στην επόμενη υποπαράγραφο.
δ. Σε περίπτωση που οι ως άνω πλησιέστερες στον τόπο διαμονής τους επιτροπές εδρεύουν στην Αττική, θα
συμμετάσχουν για την διενέργεια των υγειονομικών-ψυχοτεχνικών εξετάσεων και αθλητικών δοκιμασιών, όπως
παρακάτω:
(1) Όσοι υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής αποκλειστικά σε διαγωνισμό ενός Κλάδου (Στρατό Ξηράς ή Πολεμικό
Ναυτικό ή Πολεμική Αεροπορία), θα παρουσιαστούν στις επιτροπές του Κλάδου αυτού. Οι αποκλειστικοί υποψήφιοι στο Κοινό Νομικό Σώμα θα παρουσιαστούν στις επιτροπές του Στρατού Ξηράς.
(2) Όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής σε παραπάνω από ένα διαγωνισμό πρόσληψης ΕΠ.ΟΠ.
(κοινοί υποψήφιοι), θα συμμετάσχουν όπως παρακάτω:
(α) Οι έφεδροι, οι οπλίτες καθώς και οι στρατεύσιμοι στις επιτροπές του Κλάδου που ανήκουν.
(β) Οι γυναίκες υποψήφιοι στις επιτροπές της Πολεμικής Αεροπορίας.
ε. Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στις επιτροπές, υποχρεούνται να φέρουν απαραίτητα μαζί τους,
προκειμένου να γίνονται δεκτοί για εξετάσεις - δοκιμασίες, τα παρακάτω:
(1) Το δελτίο της αστυνομικής ή στρατιωτικής τους ταυτότητας ή διαβατήριο. Σε περίπτωση απώλειας, δελτίο
προσωρινής στρατιωτικής ταυτότητας ή βεβαίωση αστυνομικής αρχής με επικολλημένη φωτογραφία, στην οποία
να αναγράφεται ότι έχουν καταθέσει δικαιολογητικά για την έκδοση νέου δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
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(2) Αντίγραφο της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης συμμετοχής τους (Υπόδειγμα «1» της Προσθήκης «1» του
Παραρτήματος «Β») στο διαγωνισμό υποψηφίων ΕΠ.ΟΠ., στο οποίο οι επιτροπές θα συμπληρώσουν σχετικές
ενδείξεις μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων - δοκιμασιών.
(3) Αρνητικό τεστ Covid-19, το οποίο πρέπει να έχει διενεργηθεί μέχρι 72 ώρες πριν την πρώτη ημέρα
παρουσίασής τους. Εφόσον οι υποψήφιοι, πριν την παρουσίασή τους, διαγνωσθούν ως θετικοί στη λοίμωξη
COVID-19 ή χαρακτηριστούν ως στενή επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος και τεθούν σε υγειονομικό αποκλεισμό, οφείλουν να απευθυνθούν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο ΓΕΕΘΑ/Β4 (ΔΝΣ) (email επικοινωνίας:
geetha_dsl@stratologia.gr), προκειμένου να καθοριστεί εναλλακτική ημερομηνία παρουσίασης τους στις επιτροπές. Κατά την παρουσίασή τους, προκειμένου να γίνουν δεκτοί από την επιτροπή, πρέπει να προσκομίσουν
απαραίτητα σχετική βεβαίωση από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για τον έλεγχο της διάρκειας
του υγειονομικού αποκλεισμού, η αίτηση και αποστολή της οποίας γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της διεύθυνσης
«generalsecretary@gscp.gr».
(4) Επιπλέον για τις υγειονομικές εξετάσεις απαιτείται το Δελτίο Υγειονομικής εξέτασης υποψηφίου (Υπόδειγμα
«7» της Προσθήκης «7» του Παραρτήματος «Β»), που θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα αποτελέσματα των
εργαστηριακών εξετάσεων του πίνακα «Α» αυτού.
στ. Η μη προσέλευση στις εξετάσεις- δοκιμασίες, στις αρμόδιες επιτροπές, την ημέρα και ώρα που καθορίζεται για κάθε υποψήφιο ή η αποτυχία σε οποιοδήποτε στάδιο των Εξετάσεων - Δοκιμασιών, θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του από τις παραπέρα διαδικασίες.
ζ. Οι αποφάσεις των Επιτροπών είναι μη αναθεωρήσιμες και δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα καθοριζόμενα από τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας [ν. 2690/1999 (A΄ 45)]. 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 (Α΄ 137) που ρυθμίζουν τα θέματα των προσωπικών δεδομένων.
η. Υγειονομική Εξέταση Υποψηφίων
(1) Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβληθούν στις εργαστηριακές εξετάσεις του Πίνακα «Α» του Δελτίου
Υγειονομικής εξέτασης υποψηφίου (Υπόδειγμα «7» της Προσθήκης «7» του Παραρτήματος «Β») προ της παρουσίασής τους στις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές. Οι εξετάσεις - γνωματεύσεις μπορούν να διενεργηθούν σε
Νοσηλευτικά ιδρύματα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας, με την προϋπόθεση να έχουν γίνει από
την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης και μεταγενέστερα και να έχουν ευκρινή ημερομηνία και σφραγίδα ιατρού. (ΠΡΟΣΟΧΗ: μη προσκόμιση ΟΛΩΝ των παραπάνω εξετάσεων την ημέρα παρουσίασης τους αποτελεί
αιτία αποκλεισμού από τη συνέχεια του διαγωνισμού).
(2) Οι Υγειονομικές Επιτροπές των Ενόπλων Δυνάμεων:
(α) Με βάση τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων και των κλινικών εξετάσεων των στρατιωτικών
νοσοκομείων προβαίνουν στην κρίση της σωματικής ικανότητας των υποψηφίων, σύμφωνα με την παρ. 3α (5)
της παρούσας και τις διατάξεις του π.δ. 11/2014 (Α΄ 17). Κατά την εξέταση χρησιμοποιούν συμβουλευτικά τα αντίγραφα των αιτήσεων - υπεύθυνων δηλώσεων που υποχρεούνται να επιδεικνύουν οι υποψήφιοι και λαμβάνουν
υπόψη τις αναγραφόμενες στα Δελτία Υγειονομικής εξέτασης εργαστηριακές-κλινικές εξετάσεις, τα οποία και
συμπληρώνουν με το αποτέλεσμα της κρίσης.
(β) Συντάσσουν γνωμάτευση για κάθε υποψήφιο στην οποία επισυνάπτουν το Δελτίο Υγειονομικής εξέτασης.
(γ) Ενημερώνουν το Συμβούλιο Επιλογής, για τα αριθμητικά στοιχεία καταλλήλων - ακαταλλήλων.
(δ) Υποβάλλουν άμεσα τις γνωματεύσεις με τα Δελτία Υγειονομικής εξέτασης στο Συμβούλιο Επιλογής.
(ε) Οι γνωματεύσεις που αφορούν κρίση της σωματικής ικανότητας υποψηφίων ΕΠ.ΟΠ. είναι μη αναθεωρήσιμες,
σύμφωνα με το ν.δ 1327/1973, (Α΄ 16).
(στ) Για νοσήματα, παθήσεις ή βλάβες που δεν αναφέρονται στους πίνακες και παραρτήματα του π.δ. 11/2014
(Α΄ 17), όπως και για παρεκκλίσεις από το φυσιολογικό που επιδρούν στη σωματική ικανότητα, αποφαίνεται κατά
την κρίση της η αρμόδια Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 του π.δ. 11/2014
(Α΄ 17) και την υποπαρ. 1ζ του άρθρου 7 του ν.δ. 1327/1973 (Α΄ 16).
θ. Ψυχοτεχνική Εξέταση Υποψηφίων
(1) Η ψυχοτεχνική εξέταση περιλαμβάνει δοκιμασίες για τη διαπίστωση της καταλληλότητας των υποψηφίων να
ενταχθούν στις ιδιαίτερες συνθήκες των Ενόπλων Δυνάμεων και να σταδιοδρομήσουν σ’ αυτές.
(2) Κατά την εξέταση η Επιτροπή Ψυχοτεχνικών Εξετάσεων χρησιμοποιεί συμβουλευτικά τα αντίγραφα των αιτήσεων - υπεύθυνων δηλώσεων που υποχρεούνται να επιδεικνύουν οι υποψήφιοι.
(3) Τα αποτελέσματα των ψυχοτεχνικών εξετάσεων υποβάλλονται στο Συμβούλιο Επιλογής.
(4) Με τη λήξη της επιλογικής διαδικασίας, τα ανωτέρω αποτελέσματα θα καταστραφούν, όπως προβλέπεται
από τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
(5) Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ψυχοτεχνικών εξετάσεων είναι μη αναθεωρήσιμες.
ι. Αθλητικές Δοκιμασίες Υποψηφίων
(1) Οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε αθλητικές δοκιμασίες από τις αρμόδιες επιτροπές αθλητικών δοκιμασιών
για να δοκιμαστεί η φυσική αντοχή τους ως εξής:
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Α/Α
1.

ΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ
Δρόμος 100 μ.
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ΕΛΑΧΙΣΤΑ
ΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
16΄΄

2.

Δρόμος 1 μιλίου

3.

Άλμα σε ύψος με φόρα.

7΄ και 30 ΄΄
1,05 μ.

4.

Άλμα σε μήκος με φόρα.

3,60 μ.

5.

Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) Μέσος όρος ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι.

4,50 μ.

6.

Κάμψεις - τάσεις των αγκώνων.

15 επαναλήψεις σε
χρόνο έως 2΄.

7.

Αναδιπλώσεις του κορμού, με τα χέρια στην ανάκαμψη και τα γόνατα
διπλωμένα.

20 επαναλήψεις σε
χρόνο έως 2΄.

8.

Μεταφορά δύο (2) κανίστρων (δοχείο μεταφοράς ύδατος), 20 χλγ. έκαστο, για
150 μ. χωρίς επαφή των κανίστρων με το έδαφος

9.

Έλξεις σε μονόζυγο.

10.

Ελεύθερη κολύμβηση 50μ.

2΄
4 συνεχείς
επαναλήψεις με
οποιαδήποτε λαβή.
3΄

(2) Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα μίας (1) προσπάθειας στα παραπάνω αγωνίσματα, πλην των αλμάτων και των
ρίψεων που έχουν δικαίωμα τριών (3) προσπαθειών.
(3) Στη ρίψη σφαίρας, ως τελική επίδοση υποψηφίου ορίζεται ο μέσος όρος του αθροίσματος της καλύτερης
επιμέρους επίδοσης με το αριστερό και με το δεξί χέρι.
(4) Για να κριθούν κατάλληλοι στις αθλητικές δοκιμασίες πρέπει να πετύχουν τα ελάχιστα όρια επίδοσης των
αγωνισμάτων.
(5) Υποψήφιος που θα αποτυγχάνει να επιτύχει το όριο σε κάποια από τις αθλητικές δοκιμασίες, δεν θα συνεχίζει
να εξετάζεται και στις υπόλοιπες.
(6) Τα αποτελέσματα των αθλητικών δοκιμασιών υποβάλλονται στο Συμβούλιο Επιλογής.
(7) Τα αποτελέσματα της Επιτροπής Αθλητικών δοκιμασιών είναι μη αναθεωρήσιμα.
12. Τελικά Αποτελέσματα Διαδικασίας Επιλογής
α. Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών και με βάση τους πίνακες βαθμολογίας κατά ειδικότητα
και τα αποτελέσματα των υγειονομικών, ψυχοτεχνικών και αθλητικών εξετάσεων - δοκιμασιών, το Συμβούλιο Επιλογής συντάσσει κατά ειδικότητα τους τελικούς πίνακες επιτυχόντων - επιλαχόντων που κυρώνονται με μέριμνα
του ΓΕΕΘΑ/Β4 (ΔΝΣ) από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ.
β. Οι ως άνω πίνακες επιτυχόντων - επιλαχόντων συντάσσονται σύμφωνα με τις κατανεμηθείσες στο Παράρτημα
«Α» της παρούσας, θέσεις ανά ειδικότητα. Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις σε μία ειδικότητα, οι θέσεις
που δεν καλύπτονται μεταφέρονται στην έτερη ειδικότητα της προκήρυξης.
γ. Οι πίνακες των επιτυχόντων, για λόγους διαφάνειας αναρτώνται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας (www.mod.mil.gr), του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας: www.geetha.mil.gr και του Κοινού Νομικού Σώματος www.stratologia.gr, για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
δ. Οι επιτυχόντες και οι απορριπτέοι υποψήφιοι ενημερώνονται με αποκλειστικά δική τους ευθύνη, μέσω της
ιστοσελίδας «https://epopnom.army.gr», κάνοντας ταυτοποίηση με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet. Ομοίως, οι επιλαχόντες θα ενημερωθούν για τη σειρά τους, με την ίδια διαδικασία.
13. Κατάταξη Επιτυχόντων
α. Με διαταγή του ΓΕΕΘΑ/Β4 (ΔΝΣ) καλούνται οι επιτυχόντες να καταταγούν στο Κοινό Νομικό Σώμα, για την
κάλυψη των θέσεων που προκηρύχθηκαν, σε καθορισμένη ημερομηνία και Μονάδα Κατάταξης.
β. Οι προς κατάταξη επιτυχόντες, υποχρεούνται να καταθέσουν στη Μονάδα Κατάταξης κατά την ημερομηνία
κατάταξής τους τα παρακάτω δικαιολογητικά:
(1) Οι ιδιώτες Σημείωμα Κατάταξης από την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, ενώ οι υπηρετούντες ΦΠ-ΦΜ από
τη Μονάδα τους.
(2) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 45) που να δηλώνουν ότι:
(α) Δεν διώκονται για κάποια από τις αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στην παρ. 3 β (1) της παρούσας.
(β) Αποδέχονται να υποβληθούν σε έλεγχο για χρήση παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών. Τα αποτελέσματα
των εξετάσεων είναι επώνυμα και διασφαλίζονται απόλυτα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
γ. Οι καλούμενοι για κατάταξη, αν για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας αδυνατούν να καταταγούν την καθοριζομένη ημερομηνία, να παρουσιάζονται σε οποιαδήποτε Στρατιωτική ή Αστυνομική Αρχή και εφόσον διαπιστω-
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θούν οι λόγοι της αντικειμενικής αδυναμίας, μπορούν να καταταγούν εντός πέντε (5) ημερών από την καθοριζομένη ημερομηνία κατάταξής τους.
δ. Με διαταγή του ΓΕΕΘΑ/Β4 (ΔΝΣ), καλούνται υποψήφιοι για πλήρωση τυχόν κενών θέσεων, λόγω μη παρουσίασης ή παραίτησης επιτυχόντων μέχρι την τελική ονομασία των καταταγέντων ΕΠ.ΟΠ., από τον πίνακα επιλαχόντων
κατά σειρά επιτυχίας, προκειμένου να παρουσιασθούν για κατάταξη. Οι παραιτηθέντες θεωρούνται ως μηδέποτε
καταταγέντες και ανάκληση της παραίτησης δεν μπορεί να γίνει.
ε. Οι κατατασσόμενοι μετά από βασική εκπαίδευση, θα τοποθετηθούν σε Μονάδες του Κοινού Νομικού Σώματος.
στ. Μετά την κατάταξή τους οι ΕΠ.ΟΠ., θα υποβληθούν σε έλεγχο για χρήση παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών από τα αρμόδια υγειονομικά όργανα, αφού ληφθούν υπόψη οι ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας του
ατόμου από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επίσης, μετά την κατάταξη είναι δυνατή, η
επανεξέταση της σωματικής τους ικανότητας, σύμφωνα με τα εδάφια (3) και (5) της παρ. 3α της παρούσας και τις
διατάξεις του π.δ. 11/2014 (Α΄ 17) που ισχύουν για την εξέταση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων και
εφόσον διαπιστωθεί διαφοροποίηση αυτών από την αρχική απόφαση, απολύονται.
ζ. Με μέριμνα του ΓΕΕΘΑ/Β4 (ΔΝΣ), θα διενεργηθεί εντός τριμήνου από την κατάταξη, επαλήθευση της γνησιότητας όλων των δικαιολογητικών ή πιστοποιητικών. Σε περίπτωση που αργότερα αποκαλυφθεί ότι η κατάταξη
τους έγινε με βάση ψευδή ή ανακριβή δικαιολογητικά, θα απολύονται από τις Ένοπλες Δυνάμεις και θα ενημερώνεται ο αρμόδιος εισαγγελέας.
η. Ο έλεγχος τυχόν καταδίκης, των επιτυχόντων, για κάποια από τις αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στην
παρ. 3 β (1) της παρούσας πραγματοποιείται αυτεπάγγελτα από το ΓΕΕΘΑ/Β4 (ΔΝΣ), μέσω του Εθνικού Ποινικού
Μητρώου.
θ. Ο έλεγχος της ακρίβειας του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 13 β (2) (α) της παρούσας, πραγματοποιείται από το ΓΕΕΘΑ/Β4 (ΔΝΣ), μέσω της αρμόδιας Εισαγγελίας Πρωτοδικών.
ι. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο των ανωτέρω παρ. (η) και (θ) προκύψει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις
για την κατάταξή τους ως ΕΠ.ΟΠ., δεν καλούνται για κατάταξη ή εφόσον έχουν καταταγεί απολύονται, υπέχοντας
και τις νόμιμες συνέπειες για ψευδή δήλωση ενώπιον Δημόσιας Αρχής.
14. Μηχανογραφική Κάλυψη
Μηχανογραφική κάλυψη διαδικασιών από ΓΕΣ/ΔΕΠΛΗ σε συνεργασία με ΓΕΕΘΑ/Β4 (ΔΝΣ).
15. Υποχρέωση Παραμονής στο Στρατό:
α. Οι ΕΠ.ΟΠ. αναλαμβάνουν υποχρέωση επταετούς παραμονής στις Ένοπλες Δυνάμεις, εκτός αν γίνει δεκτή η
παραίτησή τους πριν συμπληρωθεί η επταετία, με την επιφύλαξη της επόμενης υποπαραγράφου. Μετά τη συμπλήρωση της επταετούς υπηρεσίας μπορούν να μονιμοποιηθούν, ύστερα από αίτησή τους, με το βαθμό που
φέρουν, εφόσον:
(1) Επιτύχουν σε γραπτές εξετάσεις δοκιμασίας και
(2) Κριθούν για μονιμοποίηση από το αρμόδιο γι’ αυτούς Συμβούλιο Κρίσεων του Γενικού Επιτελείου Εθνικής
Άμυνας, το οποίο λαμβάνει υπόψη τους ατομικούς τους φακέλους.
β. Η αίτηση παραίτησης μπορεί να υποβληθεί μετά τη συμπλήρωση τριετούς πραγματικής υπηρεσίας για όσους
ΕΠ.ΟΠ. είχαν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή υπηρετούσαν στις Ένοπλες Δυνάμεις, τετραετούς
δε για όσους δεν είχαν καταταγεί για την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων κατά την κατάταξή
τους ως ΕΠ.ΟΠ.
16. Διοικητικά και Άλλα Θέματα:
α. Βαθμοί - Εξέλιξη
(1) Οι ΕΠ.ΟΠ. κατατάσσονται ως Στρατιώτες και μπορούν να προαχθούν στο βαθμό του Δεκανέα με τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την κατάταξή τους όσοι είχαν εκπληρώσει τις νόμιμες στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή
υπηρετούσαν για την εκπλήρωση αυτών, δύο (2) δε ετών όσοι δεν είχαν καταταγεί προς εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων κατά την κατάταξή τους ως ΕΠ.ΟΠ.
(2) Οι Δεκανείς ΕΠ.ΟΠ., προάγονται στο βαθμό του Λοχία με τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών στο βαθμό του Δεκανέα και με τη συμπλήρωση οκτώ (8) ετών σε κάθε επόμενο βαθμό μπορούν να προάγονται στους βαθμούς του
Επιλοχία και μέχρι το βαθμό του Αρχιλοχία.
β. Ασφάλιση
Οι ΕΠ.ΟΠ. από την κατάταξή τους στις Ένοπλες Δυνάμεις υπάγονται για κύρια σύνταξη στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), καθίστανται δε μέτοχοι των Μετοχικών
Ταμείων και των υπαγόμενων σε αυτά Ειδικών Λογαριασμών των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.
γ. Αποζημίωση
Οι ΕΠ.ΟΠ. που απολύονται από τις Ένοπλες Δυνάμεις, στις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 12 του
ν. 2936/2001 (Α΄ 166) δικαιούνται εφάπαξ αποζημίωση. Το ύψος αυτής καθορίζεται στο διπλάσιο των ετών υπηρεσίας επί τις αντίστοιχες μηνιαίες αποδοχές που λαμβάνουν κατά την απόλυσή τους.
δ. Υγειονομική Περίθαλψη
Οι ΕΠ.ΟΠ. για θέματα υγειονομικής περίθαλψης των ιδίων και των μελών των οικογενειών τους, διέπονται από τις
διατάξεις που ισχύουν για τους μόνιμους και εθελοντές υπαξιωματικούς.
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17. Διάφορα:
α. Οι ΔΥΓ των Γενικών Επιτελείων να παρέχουν κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού οποιαδήποτε συνδρομή απαιτηθεί καθώς και σχετικές οδηγίες για θέματα αρμοδιότητάς τους (ιδιαίτερα στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 και της έγκαιρης και ασφαλούς ολοκλήρωσης των υγειονομικών και ψυχοτεχνικών
εξετάσεων).
β. Το Τμήμα Ενημέρωσης Τύπου ΓΕΕΘΑ/ΕΓΑ να κοινοποιήσει την παρούσα μέσω των ΜΜΕ. Η Εγκύκλιος αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και του Κοινού
Νομικού Σώματος (www.mod.mil.gr, www.geetha.mil.gr και www.stratologia.gr αντίστοιχα).
γ. Οι Σχηματισμοί, Μονάδες και λοιπές Στρατιωτικές Υπηρεσίες όλων των Κλάδων και των Κοινών Σωμάτων να
αναπτύξουν στο στρατιωτικό προσωπικό της δύναμής τους το περιεχόμενο της παρούσας και να παρέχουν κάθε
δυνατή διευκόλυνση στους ενδιαφερομένους.
δ. Οι Στρατολογικές Υπηρεσίες να αποστέλλουν ηλεκτρονικά άμεσα τα ζητηθέντα, από την Επιτροπή Ελέγχου
Δικαιολογητικών, Αντίγραφα Φύλλου Μητρώου (ΑΦΜ) για τους επιτυχόντες - επιλαχόντες με βάση τους τελικούς
πίνακες υποψηφίους.
ε. Τα δικαιολογητικά όσων δεν καταταγούν, θα καταστραφούν μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την ημερομηνία της αρχικής κατάταξης των υποψηφίων ΕΠ.ΟΠ., με μέριμνα του ΓΕΕΘΑ/Β4 (ΔΝΣ).
στ. Τα Γενικά Επιτελεία να μεριμνήσουν για την κοινοποίηση της παρούσας στις Μονάδες του Κλάδου τους.
ζ. Αρμόδια αρχή για την παροχή διευκρινιστικών οδηγιών καθώς και για τη ρύθμιση κάθε άλλου ζητήματος, που
άπτεται της ερμηνείας και εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας καθορίζεται το ΓΕΕΘΑ/Β4 (ΔΝΣ).

ȆǼȇǿīȇǹĭǾ ǼǿǻǿȀȅȉǾȉȍȃ

ǻȚȠȚțȘĲȚțȩȢ
ȈĲȡĮĲȠȜȠȖȚțȠȪ
–
ȆȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıĲȒȢ- ǹȞĮȜȣĲȒȢ Ǿ/Ȋ

ǹ/ǹ

1.
10

ǹȇǿĬȂȅȈ
ĬǼȈǼȍȃ

ȆĲȣȤȚȠȪȤȠȚ Ȓ ıʌȠȣįĮıĲȑȢ [İĳȩıȠȞ ȑȤȠȣȞ ʌİȡĮĲȫıİȚ ĲĮ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ
ȝĮșȒȝĮĲĮ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıȝȩ ıʌȠȣįȫȞ ĲȘȢ ıȤȠȜȒȢ ĲȠȣȢ,
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȦȞ ʌȡȫĲȦȞ ȑȟȚ (6) İȟĮȝȒȞȦȞ] ĲȦȞ ʌĮȡĮțȐĲȦ ıȤȠȜȫȞ
ǹǼǿ – ȉǼǿ:
- ȆȜȘȡȠĳȠȡȚțȒȢ.
- ȆȜȘȡȠĳȠȡȚțȒȢ țĮȚ ȉȘȜİʌȚțȠȚȞȦȞȚȫȞ.
- ǾȜİțĲȡȠȜȩȖȠȣ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ țĮȚ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ ȊʌȠȜȠȖȚıĲȫȞ.
- ǼĳĮȡȝȠıȝȑȞȘȢ ȆȜȘȡȠĳȠȡȚțȒȢ.
- ǾȜİțĲȡȠȜȩȖȠȣ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ țĮȚ ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ ȊʌȠȜȠȖȚıĲȫȞ.
- ȂȘȤĮȞȚțȠȪ Ǿ/Ȋ țĮȚ ȆȜȘȡȠĳȠȡȚțȒȢ.
- ǼʌȚıĲȒȝȘȢ ȊʌȠȜȠȖȚıĲȫȞ.
- ǾȜİțĲȡȠȞȚțȠȪ țĮȚ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ ȊʌȠȜȠȖȚıĲȫȞ.
- ȂȘȤĮȞȚțȫȞ ȆȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȫȞ țĮȚ ǼʌȚțȠȚȞȦȞȚĮțȫȞ ȈȣıĲȘȝȐĲȦȞ.
- ȂȘȤĮȞȚțȫȞ Ǿ/Ȋ ȉȘȜİʌȚțȠȚȞȦȞȚȫȞ țĮȚ ǻȚțĲȪȦȞ.
- ǼʌȚıĲȒȝȘȢ țĮȚ ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ ȊʌȠȜȠȖȚıĲȫȞ.
- ǾȜİțĲȡȠȞȚțȠȪ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ țĮȚ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ ȊʌȠȜȠȖȚıĲȫȞ.
- ǾȜİțĲȡȠȞȚțȒȢ țĮȚ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ ȊʌȠȜȠȖȚıĲȫȞ.

ǹȆǹǿȉȅȊȂǼȃǼȈ īȇǹȂȂǹȉǿȀǼȈ īȃȍȈǼǿȈ

ȆǿȃǹȀǹȈ
ǼǿǻǿȀȅȉǾȉȍȃ ǼȆ.ȅȆ. ȀȅǿȃȅȊ ȃȅȂǿȀȅȊ ȈȍȂǹȉȅȈ –
ǹȆǹǿȉȅȊȂǼȃȍȃ īȇǹȂȂǹȉǿȀȍȃ īȃȍȈǼȍȃ Ȁǹȉǹ ǼǿǻǿȀȅȉǾȉǹ

ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ «ǹ» ȈȉǾȃ ǼǻȊǼĬǹ
ĭ.424/18/324601/Ȉ.1872

īǼȃǿȀȅ ǼȆǿȉǼȁǼǿȅ ǼĬȃǿȀǾȈ ǹȂȊȃǹȈ
ǺǯȀȁǹǻȅȈ/Ǻ4 (ǻȃȈǾ ȃȅȂǿȀȅȊ ȈȍȂǹȉȅȈ
ȉȂǾȂǹ ǻǿȅǿȀǾȉǿȀȍȃ ĬǼȂǹȉȍȃ
16 ȂĮȡ 21

348
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 12/22.03.2021

2.

ǹ/ǹ

ǻȚȠȚțȘĲȚțȩȢ ȈĲȡĮĲȠȜȠȖȚțȠȪ ȉİȤȞȚțȩȢ ǻȚțĲȪȦȞ

ȆǼȇǿīȇǹĭǾ ǼǿǻǿȀȅȉǾȉȍȃ

10

ǹȇǿĬȂȅȈ
ĬǼȈǼȍȃ
ǹȆǹǿȉȅȊȂǼȃǼȈ īȇǹȂȂǹȉǿȀǼȈ īȃȍȈǼǿȈ

- ȂȘȤĮȞȚțȫȞ ȆȜȘȡȠĳȠȡȚțȒȢ țĮȚ ȉȘȜİʌȚțȠȚȞȦȞȚȫȞ.
- ǾȜİțĲȡȠȜȩȖȦȞ ȂȘȤĮȞȚțȫȞ țĮȚ ȂȘȤĮȞȚțȫȞ Ǿ/Ȋ.
- ǾȜİțĲȡȠȞȚțȫȞ ȊʌȠȜȠȖȚıĲȚțȫȞ ȈȣıĲȘȝȐĲȦȞ.
- ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ ȆȜȘȡȠĳȠȡȚțȒȢ țĮȚ ȉȘȜİʌȚțȠȚȞȦȞȚȫȞ.
- ǼĳĮȡȝȠıȝȑȞȘȢ ȆȜȘȡȠĳȠȡȚțȒȢ țĮȚ ȆȠȜȣȝȑıȦȞ.
- ȆȜȘȡȠĳȠȡȚțȒȢ țĮȚ ǼʌȚțȠȚȞȦȞȚȫȞ.
- ȆȜȘȡȠĳȠȡȚțȒȢ țĮȚ ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ ȊʌȠȜȠȖȚıĲȫȞ.
- ȉȘȜİʌȚțȠȚȞȦȞȚȫȞ țĮȚ ǻȚțĲȪȦȞ Ǿ/Ȋ.
- ǱȜȜȦȞ ȚıȩĲȚȝȦȞ ĲȓĲȜȦȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ İȚįȚțȩĲȘĲĮȢ ıȤȠȜȫȞ ĲȘȢ ȘȝİįĮʌȒȢ Ȓ ĮȜȜȠįĮʌȒȢ.
Į.
ȆĲȣȤȚȠȪȤȠȚ Ȓ ıʌȠȣįĮıĲȑȢ [İĳȩıȠȞ ȑȤȠȣȞ ʌİȡĮĲȫıİȚ ĲĮ
ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ȝĮșȒȝĮĲĮ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıȝȩ ıʌȠȣįȫȞ ĲȘȢ
ıȤȠȜȒȢ ĲȠȣȢ, ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȦȞ ʌȡȫĲȦȞ ȑȟȚ (6) İȟĮȝȒȞȦȞ] ĲȦȞ
ʌĮȡĮțȐĲȦ ıȤȠȜȫȞ ǹǼǿ – ȉǼǿ:
- ȆȜȘȡȠĳȠȡȚțȒȢ țĮȚ ȉȘȜİʌȚțȠȚȞȦȞȚȫȞ.
- ǾȜİțĲȡȠȜȩȖȠȣ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ țĮȚ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ ȊʌȠȜȠȖȚıĲȫȞ.
- ǾȜİțĲȡȠȜȩȖȠȣ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ țĮȚ ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ ȊʌȠȜȠȖȚıĲȫȞ.
- ȂȘȤĮȞȚțȠȪ Ǿ/Ȋ țĮȚ ȆȜȘȡȠĳȠȡȚțȒȢ.
- ǾȜİțĲȡȠȞȚțȠȪ țĮȚ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ ȊʌȠȜȠȖȚıĲȫȞ
- ȂȘȤĮȞȚțȫȞ ȆȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȫȞ țĮȚ ǼʌȚțȠȚȞȦȞȚĮțȫȞ ȈȣıĲȘȝȐĲȦȞ.
- ȂȘȤĮȞȚțȫȞ Ǿ/Ȋ ȉȘȜİʌȚțȠȚȞȦȞȚȫȞ țĮȚ ǻȚțĲȪȦȞ.
- ǾȜİțĲȡȠȞȚțȠȪ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ țĮȚ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ ȊʌȠȜȠȖȚıĲȫȞ.
- ǾȜİțĲȡȠȞȚțȒȢ țĮȚ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ ȊʌȠȜȠȖȚıĲȫȞ
- ȂȘȤĮȞȚțȫȞ ȆȜȘȡȠĳȠȡȚțȒȢ țĮȚ ȉȘȜİʌȚțȠȚȞȦȞȚȫȞ.
- ǾȜİțĲȡȠȜȩȖȦȞ ȂȘȤĮȞȚțȫȞ țĮȚ ȂȘȤĮȞȚțȫȞ Ǿ/Ȋ
- ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ ȆȜȘȡȠĳȠȡȚțȒȢ țĮȚ ȉȘȜİʌȚțȠȚȞȦȞȚȫȞ.
- ȆȜȘȡȠĳȠȡȚțȒȢ țĮȚ ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ ȊʌȠȜȠȖȚıĲȫȞ
- ȉȘȜİʌȚțȠȚȞȦȞȚȫȞ țĮȚ ǻȚțĲȪȦȞ Ǿ/Ȋ.
- ǱȜȜȦȞ ȚıȩĲȚȝȦȞ ĲȓĲȜȦȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ İȚįȚțȩĲȘĲĮȢ ıȤȠȜȫȞ ĲȘȢ ȘȝİįĮʌȒȢ Ȓ ĮȜȜȠįĮʌȒȢ.

ǹ-2
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ǹȇǿĬȂȅȈ
ĬǼȈǼȍȃ

20

ȆǼȇǿīȇǹĭǾ ǼǿǻǿȀȅȉǾȉȍȃ

ȈȊȃȅȁȅ

ȕ.
ȆĲȣȤȓȠ Ȓ ǻȓʌȜȦȝĮ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠȣ ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒȢ ȀĮĲȐȡĲȚıȘȢ
İȚįȚțȩĲȘĲĮȢ ȉİȤȞȚțȩȢ Ǿ/Ȋ țĮȚ ǻȚțĲȪȦȞ.
- ǱȜȜȦȞ ȚıȩĲȚȝȦȞ ĲȓĲȜȦȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ İȚįȚțȩĲȘĲĮȢ ıȤȠȜȫȞ ĲȘȢ ȘȝİįĮʌȒȢ Ȓ ĮȜȜȠįĮʌȒȢ.

ǹȆǹǿȉȅȊȂǼȃǼȈ īȇǹȂȂǹȉǿȀǼȈ īȃȍȈǼǿȈ

ȊʌȜȖȩȢ (ȃȅȂ) ǼȣȐȖȖİȜȠȢ ȀĮʌȠȪıțĮĲȗȘȢ
ǼʌȚĲİȜȒȢ ȉȝ. ǻȚȠȚțȘĲȚțȫȞ ĬİȝȐĲȦȞ

ǹțȡȚȕȑȢ ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ

ǹȞĲȚȞĮȪĮȡȤȠȢ ǿȦȐȞȞȘȢ ǻȡȣȝȠȪıȘȢ Ȇ.ȃ.
ȊʌĮȡȤȘȖȩȢ īǼǼĬǹ

Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įİȞ țĮȜȣĳșȠȪȞ ȠȚ ȦȢ ȐȞȦ țĮĲĮȞİȝȘșİȓıİȢ șȑıİȚȢ ıİ ȝȓĮ (1) İȚįȚțȩĲȘĲĮ ĲȩĲİ ĮȣĲȑȢ ȝİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ
ȑĲİȡȘ İȚįȚțȩĲȘĲĮ, İĳȩıȠȞ ȣĳȓıĲĮȞĲĮȚ İʌȚĲȣȖȤȩȞĲİȢ Ȓ İʌȚȜĮȤȩȞĲİȢ.

ǹ/ǹ

ǹ-3
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īǼȃǿȀȅ ǼȆǿȉǼȁǼǿȅ ǼĬȃǿȀǾȈ ǹȂȊȃǹȈ
ǺǯȀȁǹǻȅȈ/Ǻ4 (ǻȃȈǾ ȃȅȂǿȀȅȊ ȈȍȂǹȉȅȈ
ȉȂǾȂǹ ǻǿȅǿȀǾȉǿȀȍȃ ĬǼȂǹȉȍȃ
16 ȂĮȡ 21
ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ «Ǻ» ȈȉǾȃ ǼǻȊǼĬǹ
ĭ. 424/18/324601/Ȉ.1872
ǹȆǹǿȉȅȊȂǼȃǹ ǻǿȀǹǿȅȁȅīǾȉǿȀǹ
1. īȚĮ ĲȘ ıȣȝȝİĲȠȤȒ ıĲȠ įȚĮȖȦȞȚıȝȩ:
Į. ǹȓĲȘıȘ-ȣʌİȪșȣȞȘ įȒȜȦıȘ Ș ȠʌȠȓĮ ıȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȐ.
(ȊʌȩįİȚȖȝĮ «1» ĲȘȢ ȆȡȠıșȒțȘȢ «1» ĲȠȣ ȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ «Ǻ»)
ȈȣȞȚıĲȐĲĮȚ ıĲȠȣȢ ȣʌȠȥȘĳȓȠȣȢ ȞĮ įȚĮȕȐıȠȣȞ ʌȡȠıİțĲȚțȐ ĲȚȢ ĮȞĮȜȣĲȚțȑȢ
ȠįȘȖȓİȢ ıȣȝʌȜȒȡȦıȘȢ ĲȘȢ ĮȓĲȘıȘȢ-ȣʌİȪșȣȞȘȢ įȒȜȦıȘȢ țĮȚ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĲȦȞ
įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȫȞ ʌȠȣ ʌĮȡȑȤȠȞĲĮȚ ȝȑıȦ ĲȘȢ ȝȘȤĮȞȠȖȡĮĳȚțȒȢ İĳĮȡȝȠȖȒȢ ʌȡȚȞ
ĲȘȞ ȠȡȚıĲȚțȠʌȠȓȘıȒ ĲȘȢ.
Ǿ ȝİĲĮĳȩȡĲȦıȘ ĲȦȞ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȫȞ ıİ ȝȠȡĳȒ PDF ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İȣțȡȚȞȒȢ
țĮȚ ĲȠ ȝȑȖİșȠȢ ĲȠȣ țȐșİ ĮȡȤİȓȠȣ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 5 MB.
ȕ. ǼȣțȡȚȞȑȢ ĳȦĲȠĮȞĲȓȖȡĮĳȠ ĲȦȞ įȪȠ ȩȥİȦȞ ĲȠȣ įİȜĲȓȠȣ ĮıĲȣȞȠȝȚțȒȢ Ȓ
ıĲȡĮĲȚȦĲȚțȒȢ (ȖȚĮ ĲȠȣȢ ȣʌȘȡİĲȠȪȞĲİȢ) ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ.
Ȗ. ǼȣțȡȚȞȑȢ ĳȦĲȠĮȞĲȓȖȡĮĳȠ ĮʌȠįİȚțĲȚțȠȪ ĲȦȞ ȖȡĮȝȝĮĲȚțȫȞ ȖȞȫıİȦȞ ʌȠȣ
ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ, ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȘ įȘȜȦșİȓıĮ İȚįȚțȩĲȘĲĮ. īȚĮ ĲȘȞ ȠȡșȒ ȣʌȠȕȠȜȒ ĲȦȞ
įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȫȞ įȚİȣțȡȚȞȓȗȠȞĲĮȚ, ĲĮ İȟȒȢ:
(1) ȉĮ ĮʌȠįİȚțĲȚțȐ ȖȡĮȝȝĮĲȚțȫȞ ȖȞȫıİȦȞ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ İțįȠșİȓ Įʌȩ ȝȘ
įȘȝȩıȚĮ İțʌĮȚįİȣĲȚțȐ ȚįȡȪȝĮĲĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ șİȦȡȘȝȑȞĮ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȡȝȩįȚĮ țȡĮĲȚțȒ
ĮȡȤȒ (ʌ.Ȥ. ĲĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ıʌȠȣįȫȞ ĲȦȞ ȚįȚȦĲȚțȫȞ ǿǼȀ ȞĮ İȓȞĮȚ șİȦȡȘȝȑȞĮ Įʌȩ ĲȘȞ
ĮȡȝȩįȚĮ ȣʌȘȡİıȓĮ ĲȠȣ ȅǼǼȀ țȜʌ).
ǼʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ, ȩıĮ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ ȑȤȠȣȞ İțįȠșİȓ Įʌȩ ȟȑȞȘ ȀȡĮĲȚțȒ ǹȡȤȒ
Ȓ ȅȡȖĮȞȚıȝȩ Ȓ ǴįȡȣȝĮ țĮȚ ȖȚĮ ĲȠ ȜȩȖȠ ĮȣĲȩ İȓȞĮȚ ȖȡĮȝȝȑȞĮ ıİ ȖȜȫııĮ
įȚĮĳȠȡİĲȚțȒ Įʌȩ ĲȘȞ İȜȜȘȞȚțȒ, șĮ ʌȡȑʌİȚ, ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ ȖȓȞȠȣȞ įİțĲȐ, ȞĮ
İȓȞĮȚ İʌȚțȣȡȦȝȑȞĮ ȖȚĮ ĲȘ ȖȞȘıȚȩĲȘĲĮ ĲȠȣȢ țĮȚ ȝİĲĮĳȡĮıȝȑȞĮ ıĲĮ İȜȜȘȞȚțȐ
Įʌȩ İȜȜȘȞȚțȒ įȚʌȜȦȝĮĲȚțȒ ĮȡȤȒ ıĲȠ İȟȦĲİȡȚțȩ, Įʌȩ İȟȠȣıȚȠįȠĲȘȝȑȞȠȣȢ
įȚțȘȖȩȡȠȣȢ ıĲȘȞ ǼȜȜȐįĮ Ȓ ĲȘ ȝİĲĮĳȡĮıĲȚțȒ ȣʌȘȡİıȓĮ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ
ǼȟȦĲİȡȚțȫȞ ĲȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ.
(2) ǵʌȠȣ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ʌȡȠțȒȡȣȟȘ ȠȡȓȗİĲĮȚ ȦȢ ʌȡȠıȩȞ ĲȠ ȠȝȫȞȣȝȠ Ȓ
ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ İȚįȚțȩĲȘĲĮȢ ȚıȩĲȚȝȠ ʌĲȣȤȓȠ Ȓ įȓʌȜȦȝĮ ȉȡȚĲȠȕȐșȝȚĮȢ ǼțʌĮȓįİȣıȘȢ ıȤȠȜȫȞ
ĲȘȢ ĮȜȜȠįĮʌȒȢ, Ș ĮȞĲȚıĲȠȚȤȓĮ țĮȚ ȚıȠĲȚȝȓĮ ĮȣĲȠȪ ȝİ ĲȠȣȢ ĲȓĲȜȠȣȢ ʌȠȣ ȤȠȡȘȖȠȪȞ ĲĮ
İȜȜȘȞȚțȐ ȆĮȞİʌȚıĲȒȝȚĮ Ȓ ȉǼǿ ʌȚıĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ĮȡȝȩįȚȠ țȡĮĲȚțȩ ĳȠȡȑĮ.
(3) ǵʌȠȣ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ʌȡȠțȒȡȣȟȘ ȠȡȓȗİĲĮȚ ȦȢ ʌȡȠıȩȞ ĲȠ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ
İȚįȚțȩĲȘĲĮȢ ʌĲȣȤȓȠ Ȓ įȓʌȜȦȝĮ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ Ȓ ȉǼǿ ĲȘȢ ȘȝİįĮʌȒȢ, Ș ȑȞȞȠȚĮ ĲȦȞ ȩȡȦȞ
ĮȣĲȫȞ İȓȞĮȚ ȩĲȚ ĲȠ ʌĲȣȤȓȠ ʌİȡȓ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ, ıĲȘȡȓȗİĲĮȚ ıİ ıʌȠȣįȑȢ ʌȠȣ
țĮȜȪʌĲȠȣȞ ȝİ ʌȜȒȡȘ İʌȐȡțİȚĮ ĲȠ ȖȞȦıĲȚțȩ ĮȞĲȚțİȓȝİȞȠ ĲȠȣ ʌĲȣȤȓȠȣ ʌȠȣ ȗȘĲİȓĲĮȚ ȝİ
ĲȘȞ ʌȡȠțȒȡȣȟȘ. ȉȘȞ ʌİȡȓ ĮȣĲȠȪ ĮȞĲȚıĲȠȚȤȓĮ ȤȠȡȘȖİȓ ĲȠ ĮȡȝȩįȚȠ ȩȡȖĮȞȠ ĲȠȣ

351

352

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 12/22.03.2021

Ǻ-2
ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ Ȓ ȉǼǿ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ, ıĲȠ ȠʌȠȓȠ ĮȞȒțİȚ ĲȠ ȉȝȒȝĮ ʌȠȣ ȤȠȡȒȖȘıİ ĲȠ İȞ ȜȩȖȦ
ʌĲȣȤȓȠ.
ȂȠȡȚȠįȠĲȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ȖȡĮȝȝĮĲȚțȑȢ ȖȞȫıİȚȢ ȝȩȞȠ ĲȠȣ ĮȞȦĲȑȡȠȣ İʌȚʌȑįȠȣ, İțĲȩȢ
İȐȞ ȠȚ ȖȡĮȝȝĮĲȚțȑȢ ȖȞȫıİȚȢ ĲȘȢ įȘȜȦșİȓıĮȢ İȚįȚțȩĲȘĲĮȢ ĮʌĮȚĲȠȪȞ
ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠ ĲȓĲȜȠ ıʌȠȣįȫȞ, ȩʌȠȣ ı’ ĮȣĲȒ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȝȠȡȚȠįȠĲİȓĲĮȚ
ĮȣĲȩȢ, ĮȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ ĲȘȢ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĮȞȫĲİȡȠȣ ĲȓĲȜȠȣ ıʌȠȣįȫȞ (ʌȤ İȐȞ ȖȚĮ ĲȘ
įȘȜȦșİȓıĮ İȚįȚțȩĲȘĲĮ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠ ʌĲȣȤȓȠ ǿǼȀ țĮȚ ȣʌȠȕȜȘșİȓ Įʌȩ
ĲȠȞ ȣʌȠȥȒĳȚȠ ǼȆ.ȅȆ. țĮȚ ʌĲȣȤȓȠ ȉǼǿ ʌȠȣ įİȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ İȚįȚțȩĲȘĲĮ,
ȝȠȡȚȠįȠĲİȓĲĮȚ ĲȠ ıȤİĲȚțȩ ʌĲȣȤȓȠ ǿǼȀ).
į. ȅȚ țȐĲȠȤȠȚ ĲȓĲȜȠȣ ȟȑȞȦȞ ȖȜȦııȫȞ (ȐȡȚıĲȘ ī2/C2, ʌȠȜȪ țĮȜȒ ī1/C1 țĮȚ
țĮȜȒ Ǻ2) İȣțȡȚȞȑȢ ĳȦĲȠĮȞĲȓȖȡĮĳȠ ĮʌȠįİȚțĲȚțȠȪ ȖȞȫıȘȢ ȟȑȞȘȢ ȖȜȫııĮȢ . Ǿ ȖȞȫıȘ
ĲȘȢ ĮȖȖȜȚțȒȢ ȖȜȫııĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȠ İʌȓʌİįȠ ĮȣĲȒȢ (ȐȡȚıĲȘ ī2/C2, ʌȠȜȪ țĮȜȒ ī1/C1
țĮȚ țĮȜȒ Ǻ2), ȩʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ, ĮʌȠįİȚțȞȪİĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲȠ
ȐȡșȡȠ 28 ĲȠȣ ʌ.į. 50/2001 (ǹǯ39).
ȂȠȡȚȠįȠĲİȓĲĮȚ ȝȩȞȠ ȝȓĮ ȖȞȫıȘ ȟȑȞȘȢ ȖȜȫııĮȢ, ıĲȠ ȣȥȘȜȩĲİȡȠ İʌȓʌİįȠ.
İ. ȅȚ țȐĲȠȤȠȚ ǻȚʌȜȫȝĮĲȠȢ ȅįȒȖȘıȘȢ Ǻǯ, īǯ, ǻǯ Ȓ Ǽǯ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ İȣțȡȚȞȑȢ
ĳȦĲȠĮȞĲȓȖȡĮĳȠ ĲȠȣ įȚʌȜȫȝĮĲȠȢ ȠįȒȖȘıȘȢ.
ıĲ. ǼȣțȡȚȞȑȢ ĳȦĲȠĮȞĲȓȖȡĮĳȠ ȕİȕĮȓȦıȘȢ ȤȡȩȞȠȣ ʌȡȠȨʌȘȡİıȓĮȢ ıİ
ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘ İȚįȚțȩĲȘĲĮ ʌȠȣ įȘȜȫȞİȚ Ƞ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ ıĲȘȞ ĮȓĲȘıȘ – ȣʌİȪșȣȞȘ įȒȜȦıȒ
ĲȠȣ, ĮʌȠįİȚțȞȣȩȝİȞȘȢ ȝİ ȕİȕĮȚȫıİȚȢ ĲȠȣ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȠȪ ĳȠȡȑĮ țĮȚ ĲȠȣ İȡȖȠįȩĲȘ
(ȊʌȩįİȚȖȝĮ «6» ĲȘȢ ȆȡȠıșȒțȘȢ «6» ĲȠȣ ȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ «Ǻ»).
ǼȐȞ Ș ʌȡȠȨʌȘȡİıȓĮ ĲȠȣ ȣʌȠȥȘĳȓȠȣ įİȞ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıĲȘȞ İȚįȚțȩĲȘĲĮ ǼȆ.ȅȆ.,
ʌȠȣ įȘȜȫȞİȚ ıĲȘȞ ĮȓĲȘıȘ – ȣʌİȪșȣȞȘ įȒȜȦıȒ ĲȠȣ, ĲȩĲİ ĮȣĲȒ įİȞ șĮ
ȝȠȡȚȠįȠĲİȓĲĮȚ.
ȗ. ȅȚ ȚįȚȫĲİȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ İțʌȜȘȡȫıİȚ ȩȜİȢ ĲȚȢ ıĲȡĮĲȚȦĲȚțȑȢ ĲȠȣȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ
Ȓ ȝȑȡȠȢ ĮȣĲȫȞ țĮȚ ȑȤȠȣȞ ĮʌȠȜȣșİȓ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ, ȞĮ ıȣȝʌȜȘȡȫıȠȣȞ ȝİ ȚįȚĮȓĲİȡȘ
ʌȡȠıȠȤȒ ĲĮ ıĲȡĮĲȠȜȠȖȚțȐ ĲȠȣȢ ıĲȠȚȤİȓĮ ıĲȘȞ ĮȓĲȘıȘ – ȣʌİȪșȣȞȘ įȒȜȦıȘ, ȖȚĮ ȞĮ
ȝȠȡȚȠįȠĲȘșȠȪȞ ĮȞȐȜȠȖĮ. Ǿ İʌȚȕİȕĮȓȦıȘ ĲȘȢ ĮțȡȓȕİȚĮȢ ĲȦȞ įȘȜȦșȑȞĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ, șĮ
ȖȓȞİȚ ĮȣĲİʌȐȖȖİȜĲĮ Įʌȩ ĲȘȞ ǼʌȚĲȡȠʌȒ ǼȜȑȖȤȠȣ ǻȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȫȞ ȝȑıȦ ĲȦȞ ĮȡȝȠįȓȦȞ
ȈĲȡĮĲȠȜȠȖȚțȫȞ ȊʌȘȡİıȚȫȞ.
Ș. ȅȚ ȣʌȘȡİĲȠȪȞĲİȢ ıĲȚȢ ǲȞȠʌȜİȢ ǻȣȞȐȝİȚȢ ȅʌȜȓĲİȢ ǺȡĮȤİȓĮȢ ǹȞĮțĮĲȐĲĮȟȘȢ
(ȅǺǹ) țĮȚ ȅʌȜȓĲİȢ ʌȠȣ İțʌȜȘȡȫȞȠȣȞ ıĲȡĮĲİȪıȚȝȘ ıĲȡĮĲȚȦĲȚțȒ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ, ȞĮ ȑȤȠȣȞ
șİĲȚțȒ İȚıȒȖȘıȘ ȖȚĮ țĮĲȐĲĮȟȘ, Įʌȩ ĲȠȞ ĲİȜİȣĲĮȓȠ ǻȚȠȚțȘĲȒ ĲȠȣȢ (ȊʌȩįİȚȖȝĮ «2» ĲȘȢ
ȆȡȠıșȒțȘȢ «2» ĲȠȣ ȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ «Ǻ») țĮȚ ʌȜȒȡİȢ ǹȞĲȓȖȡĮĳȠ ĭȪȜȜȠȣ ȂȘĲȡȫȠȣ
(ǹĭȂ), ıĲȠ ȠʌȠȓȠ ȝİĲĮȟȪ ȐȜȜȦȞ ȞĮ ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮʌȠȞİȝȘșİȓıİȢ İȚįȚțȩĲȘĲİȢ.
2. īȚĮ ĲȠȣȢ ĮȞȒțȠȞĲİȢ ıĲȚȢ ʌĮȡĮțȐĲȦ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ:
Į. ȉȑțȞĮ ȆȠȜȣĲȑțȞȦȞ:
ǺİȕĮȓȦıȘ țȣȡȦȝȑȞȘ Įʌȩ ĲȘȞ ǹȞȫĲĮĲȘ ȈȣȞȠȝȠıʌȠȞįȓĮ ȆȠȜȣĲȑțȞȦȞ (ȝİ
ĲȘ ıĳȡĮȖȓįĮ «ĲȣȖȤȐȞİȚ ȑȖțȣȡȠ») ıİ ȚıȤȪ.
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ȕ. ȉȑțȞĮ Ȓ ĮįȑȜĳȚĮ ĮȞĮʌȒȡȦȞ țĮȚ ĲȡĮȣȝĮĲȚıșȑȞĲȦȞ ıİ ʌȠȜİȝȚțȑȢ
İʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ıĲȡĮĲȚȦĲȚțȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ĲȡȚȫȞ ȀȜȐįȦȞ ĲȦȞ ǼȞȩʌȜȦȞ
ǻȣȞȐȝİȦȞ İȚȡȘȞȚțȒȢ ʌİȡȚȩįȠȣ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ȑȤȠȣȞ ĮȞĮʌȘȡȓĮ ıİ ʌȠıȠıĲȩ İȟȒȞĲĮ
İʌĲȐ ĲȠȚȢ İțĮĲȩ (67%) țĮȚ ȐȞȦ, ȜȩȖȦ ʌȐșȘıȒȢ ĲȠȣȢ ıİ įȚĮĲİĲĮȖȝȑȞȘ ȣʌȘȡİıȓĮ
țĮȚ ȑȞİțĮ ĮȣĲȒȢ:
(1) ǺİȕĮȓȦıȘ Įʌȩ ǻǼȆǹĬǹ (ȊʌȩįİȚȖȝĮ «4» ĲȘȢ ȆȡȠıșȒțȘȢ «4» ĲȠȣ
ȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ «Ǻ»).
(2) ǼțțĮșĮȡȚıĲȚțȩ ȈȘȝİȓȦȝĮ ȖȚĮ ıȣȞĲĮȟȚȠȪȤȠ ȈĲȡĮĲȚȦĲȚțȩ Ȓ ȤȡȘȝĮĲȚțȩ
ȑȞĲĮȜȝĮ İĳȐʌĮȟ ȠȚțȠȞȠȝȚțȠȪ ȕȠȘșȒȝĮĲȠȢ.
(3) ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ȅȚțȠȖİȞİȚĮțȒȢ ȀĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲİȜİȣĲĮȓȠȣ įȚȝȒȞȠȣ.
(4) īȞȦȝȐĲİȣıȘ ǹȞȫĲĮĲȘȢ ȊȖİȚȠȞȠȝȚțȒȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ (ǹȊǼ) ĲȠȣ
ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣ ȀȜȐįȠȣ, ʌȠȣ ȞĮ ȑȤİȚ İțįȠșİȓ İȞĲȩȢ ĲİȜİȣĲĮȓȠȣ İȟĮȝȒȞȠȣ țĮȚ ȞĮ ȕİȕĮȚȫȞİȚ
ĲȠ ʌȠıȠıĲȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ.
Ȗ. ȉȑțȞĮ Ȓ ĮįȑȜĳȚĮ ĲȦȞ șĮȞȩȞĲȦȞ ıĲȡĮĲȚȦĲȚțȫȞ ĲȦȞ ǼȞȩʌȜȦȞ
ǻȣȞȐȝİȦȞ ıĲȠȞ ʌȩȜİȝȠ Ȓ ıĲȘȞ İȚȡȒȞȘ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ įȚĮĲİĲĮȖȝȑȞȘȢ
ȣʌȘȡİıȓĮȢ țĮȚ ȑȞİțĮ ĮȣĲȒȢ:
(1) ǺİȕĮȓȦıȘ Įʌȩ ĲȠ īİȞȚțȩ ǼʌȚĲİȜİȓȠ ʌȠȣ ĮȞȒțİ Ƞ ȖȠȞȑĮȢ Ȓ Ƞ ĮįİȜĳȩȢ
(ȊʌȩįİȚȖȝĮ «3» ĲȘȢ ȆȡȠıșȒțȘȢ «3» ĲȠȣ ȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ «Ǻ»).
(2) ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ȅȚțȠȖİȞİȚĮțȒȢ ȀĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲİȜİȣĲĮȓȠȣ įȚȝȒȞȠȣ.
į. ȉȑțȞĮ ǼȜȜȒȞȦȞ ȝȠȞȓȝȦȞ ıĲȡĮĲȚȦĲȚțȫȞ, İĳȑįȡȦȞ țĮȚ țȜȘȡȦĲȫȞ
ȠʌȜȚĲȫȞ ʌȠȣ ıȣȝȝİĲİȓȤĮȞ ȝİ ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ ıĲĮ ʌȠȜİȝȚțȐ ȖİȖȠȞȩĲĮ ĲȘȢ
ȤȡȠȞȚțȒȢ ʌİȡȚȩįȠȣ Įʌȩ ĲȘȞ 20Ș ǿȠȣȜȓȠȣ ȑȦȢ ĲȘȞ 20Ș ǹȣȖȠȪıĲȠȣ 1974 ıĲȘȞ
ȀȪʌȡȠ, țĮșȫȢ țĮȚ ıĲĮ ȖİȖȠȞȩĲĮ ʌȠȣ ȑȜĮȕĮȞ ȤȫȡĮ ĲȠ 1964 ıĲȘȞ ȉȣȜȘȡȓĮ țĮȚ
ȁİȣțȦıȓĮ țĮȚ ĲȠ 1967 ıĲȘȞ ȀȠĳȓȞȠȣ țĮȚ ĲȠȣȢ ǹȖȓȠȣȢ ĬİȠįȫȡȠȣȢ ĲȘȢ ȀȪʌȡȠȣ:
(1) ǺİȕĮȓȦıȘ Įʌȩ ĲȠ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ īİȞȚțȩ ǼʌȚĲİȜİȓȠ (īǼȈ/ǻǿȈ –
īǼǹ/ȂȠȣıİȓȠ ǿıĲȠȡȓĮȢ Ȇǹ – īǼȃ/Ǻ4), ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ șĮ ĳĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ Ƞ ȖȠȞȑĮȢ ĲȠȣ
ȣʌȠȥȘĳȓȠȣ ıȣȝȝİĲİȓȤİ ȝİ ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ ıĲĮ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞĮ ʌȠȜİȝȚțȐ ȖİȖȠȞȩĲĮ.
(2) ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ȅȚțȠȖİȞİȚĮțȒȢ ȀĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲİȜİȣĲĮȓȠȣ įȚȝȒȞȠȣ.
İ. ȉȑțȞĮ Ȓ ĮįȑȜĳȚĮ ʌȡȠıȫʌȠȣ ʌȠȣ ĮʌİȕȓȦıİ Ȓ ĲȡĮȣȝĮĲȓıșȘțİ İȟĮȚĲȓĮȢ
ĲȡȠȝȠțȡĮĲȚțȒȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ.
(1) ȆȚıĲȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ȕİȕĮȚȫıİȚȢ Ȓ ȐȜȜĮ İʌȓıȘȝĮ ȑȖȖȡĮĳĮ ıĲȠȚȤİȓĮ
įȚțĮıĲȚțȒȢ, ĮıĲȣȞȠȝȚțȒȢ Ȓ ȐȜȜȘȢ ĮȡȤȒȢ, İȜȜȘȞȚțȒȢ Ȓ ȟȑȞȘȢ, ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȠȞ ĲȩʌȠ ıĲȠȞ
ȠʌȠȓȠ ȑȜĮȕİ ȤȫȡĮ ĲȠ ȖİȖȠȞȩȢ.
(2) ǹȞĲȓȖȡĮĳȠ ĲȘȢ ʌȡȐȟȘȢ ĮʌȠȞȠȝȒȢ ıȪȞĲĮȟȘȢ Ȓ ȐȜȜȘȢ ȕȠȒșİȚĮȢ ıĲȠ
ʌȡȩıȦʌȠ ʌȠȣ ȑʌĮșİ İȟĮȚĲȓĮȢ ĲȡȠȝȠțȡĮĲȚțȒȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ (Ȓ ıĲȘȞ ȠȚțȠȖȑȞİȚȐ ĲȠȣ) țȚ
İĳȩıȠȞ įİȞ ȑȤİȚ İțįȠșİȓ ĮțȩȝȘ ĲȑĲȠȚĮ, ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ ĲȠȣ ȕȠȣȜİȪȝĮĲȠȢ ĲȠȣ ȠȚțİȓȠȣ
ǻȚțĮıĲȚțȠȪ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ, ʌȠȣ ĲȣȤȩȞ İțįȩșȘțİ ȖȚĮ ĲȠȞ ıțȠʌȩ ĮȣĲȩ Ȓ Įʌȩ ȣʌİȪșȣȞȘ
įȒȜȦıȘ ĲȠȣ Ȟ.1599/86 (ǹǯ 15) ĲȠȣ İȞįȚĮĳİȡȠȝȑȞȠȣ, ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ șĮ įȘȜȫȞİȚ ĮĳİȞȩȢ ȩĲȚ
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Ǻ-4
įİȞ ȑȤİȚ İțįȠșİȓ ʌȡȐȟȘ Ȓ ȕȠȪȜİȣȝĮ țĮȚ ĮĳİĲȑȡȠȣ ĮȞ ȑȤİȚ ȣʌȠȕȜȘșİȓ ĮȓĲȘȝĮ ȖȚĮ ȑțįȠıȒ
ĲȠȣȢ ȝȑȤȡȚ ĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ țĮĲȐșİıȘȢ ĲȘȢ įȒȜȦıȘȢ.
(3) ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ȠȚțȠȖİȞİȚĮțȒȢ țĮĲȐıĲĮıȘȢ (ĲİȜİȣĲĮȓȠȣ įȚȝȒȞȠȣ) Įʌȩ
ĲȠȞ ǻȒȝȠ Ȓ ĲȘȞ ȀȠȚȞȩĲȘĲĮ ȩʌȠȣ ĲȠ ʌȡȩıȦʌȠ İȓȤİ Ȓ ȑȤİȚ ĲȘȞ ȠȚțȠȖİȞİȚĮțȒ ĲȠȣ ȝİȡȓįĮ.
ıĲ. ȉȑțȞĮ ĲȡȓĲİțȞȦȞ ȠȚțȠȖİȞİȚȫȞ.
ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ȅȚțȠȖİȞİȚĮțȒȢ ȀĮĲȐıĲĮıȘȢ (ĲİȜİȣĲĮȓȠȣ įȚȝȒȞȠȣ) Įʌȩ ĲȠ
įȒȝȠ ıĲĮ įȘȝȠĲȠȜȩȖȚĮ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ İȓȞĮȚ İȖȖİȖȡĮȝȝȑȞȠȚ ȠȚ ȖȠȞİȓȢ ĲȠȣ ȣʌȠȥȘĳȓȠȣ Ȓ Ƞ
ȖȠȞȑĮȢ Įʌȩ ĲȠȞ ȠʌȠȓȠ ĮȞĲȜİȓ ĲȠ įȚțĮȓȦȝĮ ȑȞĲĮȟȘȢ ıĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ĮȣĲȒ, ıĲȠ ȠʌȠȓȠ ȞĮ
ĳĮȓȞȠȞĲĮȚ ĲĮ İȞ ȗȦȒ ĲȑțȞĮ.
ȗ. ȂȠȞȓȝȦȢ įȚĮȝȑȞȠȞĲİȢ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȘȢ ĬȡȐțȘȢ, ȞȒıȦȞ ǹȞĮĲȠȜȚțȠȪ
ǹȚȖĮȓȠȣ țĮȚ ǻȦįİțĮȞȒıȠȣ [įȚĮȝȠȞȒ ıĲȘȞ İȞ ȜȩȖȦ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲĮ
ĲİȜİȣĲĮȓĮ ʌȑȞĲİ (5) ȑĲȘ].
ǺİȕĮȓȦıȘ ȝȠȞȓȝȦȢ įȚĮȝİȞȩȞĲȦȞ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȘȢ ĬȡȐțȘȢ, ȞȒıȦȞ
ǹȞĮĲȠȜȚțȠȪ ǹȚȖĮȓȠȣ țĮȚ ǻȦįİțĮȞȒıȠȣ (ȊʌȩįİȚȖȝĮ «5» ĲȘȢ ȆȡȠıșȒțȘȢ «5» ĲȠȣ
ȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ «Ǻ»).
Ș. ȀȐĲȠȤȠȚ ȂİĲĮȜȜȓȠȣ ǼȟȩȤȠȣ ȆȡȐȟİȦȢ.
ǼȣțȡȚȞȑȢ ĳȦĲȠĮȞĲȓȖȡĮĳȠ ĲȘȢ ʌȡȐȟȘȢ ĮʌȠȞȠȝȒȢ ĲȠȣ ıȤİĲȚțȠȪ ȝİĲĮȜȜȓȠȣ.
ȆȇȅȈĬǾȀǼȈ
«1» ȊʌȩįİȚȖȝĮ «1» ǹǿȉǾȈǾ–ȊȆǼȊĬȊȃǾ ǻǾȁȍȈǾ īǿǹ ȆȇȅȈȁǾȌǾ ǼȆ.ȅȆ.
«2» ȊʌȩįİȚȖȝĮ «2» ǼǿȈǾīǾȈǾ ǻǿȅǿȀǾȉǾ īǿǹ ȀǹȉǹȉǹȄǾ OBA-ȅȆȁǿȉǾ
ȈȉȇǹȉǼȊȈǿȂǾȈ ȊȆȅȋȇǼȍȈǾȈ ȍȈ ǼȆ.ȅȆ.
«3» ȊʌȩįİȚȖȝĮ «3» ǺǼǺǹǿȍȈǾ īǿǹ ȉǼȀȃǹ ǳ ǹǻǼȁĭǿǹ ĭȅȃǼȊĬǼȃȉȍȃ ǳ
Ĭǹȃȅȃȉȍȃ (Ȉȉȅȃ ȆȅȁǼȂȅ Ǿ ȈȉǾȃ ǼǿȇǾȃǾ) ȈǼ ǻǿǹȉǼȉǹīȂǼȃǾ
ȊȆǾȇǼȈǿǹ
«4» ȊʌȩįİȚȖȝĮ «4» ǺǼǺǹǿȍȈǾ ǹȃǹȆǾȇȅȊ ǼǿȇǾȃǿȀǾȈ ȆǼȇǿȅǻȅȊ ǳ
ȆȅȁǼȂǿȀȍȃ ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǼȍȃ
«5» ȊʌȩįİȚȖȝĮ «5» ǺǼǺǹǿȍȈǾ ȂȅȃǿȂȍȈ ǻǿǹȂǼȃȅȃȉȍȃ ȈȉǾȃ ȆǼȇǿȅȋǾ ȉǾȈ
ĬȇǹȀǾȈ, ȃǾȈȍȃ ǹȃǹȉȅȁǿȀȅȊ ǹǿīǹǿȅȊ Ȁǹǿ ǻȍǻǼȀǹȃǾȈȅȊ
«6» ȊʌȩįİȚȖȝĮ «6» ǺǼǺǹǿȍȈǾ ȆȇȅȏȆǾȇǼȈǿǹȈ ǼȇīȅǻȅȉǾ
«7» ȊʌȩįİȚȖȝĮ «7» ǻǼȁȉǿȅ ȊīǼǿȅȃȅȂǿȀǾȈ ǼȄǼȉǹȈǾȈ ȊȆȅȌǾĭǿȅȊ ǼȆ.ȅȆ.

ǹțȡȚȕȑȢ ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ

ȊʌȜȖȩȢ (ȃȅȂ) ǼȣȐȖȖİȜȠȢ ȀĮʌȠȪıțĮĲȗȘȢ
ǼʌȚĲİȜȒȢ ȉȝ. ǻȚȠȚțȘĲȚțȫȞ ĬİȝȐĲȦȞ

ǹȞĲȚȞĮȪĮȡȤȠȢ ǿȦȐȞȞȘȢ ǻȡȣȝȠȪıȘȢ Ȇ.ȃ.
ȊʌĮȡȤȘȖȩȢ īǼǼĬǹ
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īǼȃǿȀȅ ǼȆǿȉǼȁǼǿȅ ǼĬȃǿȀǾȈ ǹȂȊȃǹȈ
ǺǯȀȁǹǻȅȈ/Ǻ4 (ǻȃȈǾ ȃȅȂǿȀȅȊ ȈȍȂǹȉȅȈ
ȉȂǾȂǹ ǻǿȅǿȀǾȉǿȀȍȃ ĬǼȂǹȉȍȃ
16 ȂĮȡ 21
ȆȇȅȈĬǾȀǾ «1» Ȉȉȅ ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ «Ǻ»
ȉǾȈ ǼǻȊǼĬǹ ĭ.424/18/324601/Ȉ.1872
(ȊʌȩįİȚȖȝĮ «1»)
īȞȒıȚȠ ǹȓĲȘıȘȢ: 0520d07-g128-48b9-3dr9645ff95
Ȁǹ:141
ǹǿȉǾȈǾ–ȊȆǼȊĬȊȃǾ ǻǾȁȍȈǾ īǿǹ ȆȇȅȈȁǾȌǾ ǼȆ.ȅȆ. ȃȅȂǿȀȅȊ ȈȍȂǹȉȅȈ
ȈȉȅǿȋǼǿǹ ȊȆȅȌǾĭǿȅȊ
ǼȆȍȃȊȂȅ: ȃǿȀȅȁǹȅȊ

ȅȃȅȂǹ: īǼȍȇīǿȅȈ

ȅȃȅȂǹ ȆǹȉǼȇǹ: ǿȍǹȃȃǾȈ

ȅȃȅȂǹ ȂǾȉǼȇǹȈ: ǼȁǼȃǾ

ĭȊȁȅ: ǹȃǻȇǹȈ
ȉȅȆȅȈ/ȃȅȂȅȈ īǼȃȃǾȈǾȈ: ȀǾĭǿȈǿǹȈ, ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹ ǹȉȉǿȀǾȈ
ǻǾȂȅȈ-ȀȅǿȃȅȉǾȉǹ /ȃȅȂȅȈ ȂǾȉȇȍȍȃ ǹȇȇǼȃȍȃ: Ȇ.Ǽ. ȄǹȃĬǾȈ, ȉ.Ȁ. ȃǼȅȋȍȇǿȅȊ, ǻ. ȄǹȃĬǾȈ, Ȇ.Ǽ.
ȄǹȃĬǾȈ
ǻǾȂȅȈ-ȀȅǿȃȅȉǾȉǹ /ȃȅȂȅȈ ǻǾȂȅȉȅȁȅīǿȍȃ: Ȇ.Ǽ. ȄǹȃĬǾȈ, ȉ.Ȁ. ȃǼȅȋȍȇǿȅȊ, ǻ. ȄǹȃĬǾȈ, Ȇ.Ǽ. ȄǹȃĬǾȈ
ǻǿǼȊĬȊȃȈǾ ȂȅȃǿȂǾȈ ǻǿǹȂȅȃǾȈ: ȀǾĭǿȈǿǹȈ, ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹ ǹȉȉǿȀǾȈ
ȅįȩȢ, ĮȡȚșȝȩȢ: ǹȇȋǹǿǹȈ ǾȁǿǻȅȈ, 3
ǻȒȝȠȢ/ȀȠȚȞȩĲȘĲĮ: ǻǾȂȅȈ ȀǾĭǿȈǿǹȈ

ȃȠȝȩȢ: ǹȉȉǿȀǾȈ

ǹıĲȣȞ. ȉȝȒȝĮ ĲȩʌȠȣ įȚĮȝȠȞȒȢ: ǹȉ ȀǾĭǿȈǿǹȈ

ȉȘȜȑĳȦȞȠ: 6999999999

'ǹȜȜȠ ȉȘȜȑĳȦȞȠ:

Ǽ-mail: test.mail@mail.gr

ǼȉȅȈ īǼȃȃǾȈǾȈ: 1995

ǹȇ. ǻǼȁȉǿȅȊ ȉǹȊȉȅȉǾȉǹȈ: ǹǽ35315

'ȊȥȠȢ: 1.98

ǻǿȆȁȍȂǹ ȅǻǾīǾȈǾȈ: ǻǿȆȁȍȂǹ Ǻ ȀǹȉǾīȅȇǿǹȈ
ǹȊȉȅȀǿȃǾȉȅȊ

Ȉǹ: 543/5135/35

ȀȁǹǻȅȈ – ȅȆȁȅ Ȓ ȈȍȂǹ –ǺǹĬȂȅȈ: Ȉȉȇ ǻǺ

ǾȂǼȇ/ȃǿǹ ȀǹȉǹȉǹȄǾȈ: 20-08-2019

ǾȂǼȇ/ȃǿǹ ǹȆȅȁȊȈǾȈ: 23-09-2020

Ȃȅȃǹǻǹ ȆȅȊ ȊȆǾȇǼȉǼǿ: 474ȉǻǺ

ȃȅȂȅȈ ǼǻȇǹȈ ȂȅȃǹǻǹȈ: ȇȅǻȅȆǾȈ

ǹȆȅȃǼȂǾĬǼǿȈǼȈ ǼǿǻǿȀȅȉǾȉǼȈ Ȁǹȉǹ ȉǾȃ ǼȀȆȁǾȇȍȈǾ ȉǾȈ ȈȉȇǹȉǿȍȉǿȀǾȈ ȂȅȊ ȊȆȅȋȇǼȍȈǾȈ:
ȋǼǿȇǿȈȉǾȈ MLRS
ȊȆǾȇǼȉǾȈǹ ȈȉǿȈ ǼǿǻǿȀǼȈ ǻȊȃǹȂǼǿȈ ȍȈ ǹȁǼȄǿȆȉȍȉǿȈȉǾȈ 'ǳ Ȋ/Ǻ ȀǹȉǹȈȉȇȅĭǼǹȈ: ȃǹǿ
ȊȆǾȇǼȉǾȈǹ 'ǳ ȊȆǾȇǼȉȍ ȍȈ ȅǺǹ: ȃǹǿ

ȊȆȅǺǿǺǹȈȉǾȀǹ 'ǳ ǼȄǼȆǼȈǹ ȉȅȊ ǺǹĬȂȅȊ ȂȅȊ: ȅȋǿ
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Ǻ-1-2
ȉİȜȫ Ȓ ĲȑȜİıĮ țĮĲȐ ĲȠ ʌĮȡİȜșȩȞ ıİ ĮȞĮȕȠȜȒ țĮĲȐĲĮȟȘȢ ȖȚĮ ȜȩȖȠȣȢ ȣȖİȓĮȢ Įʌȩ ȊȖİȚȠȞȠȝȚțȒ ǼʌȚĲȡȠʌȒ ĲȦȞ
ǼȞȩʌȜȦȞ ǻȣȞȐȝİȦȞ: ǼȓȤĮ țȡȚșİȓ țĮĲȐ ĲȠ ʌĮȡİȜșȩȞ ȚțĮȞȩȢ ıȦȝĮĲȚțȒȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ ǿ/2 Ȓ ǿ/3 Ȓ ǿ/4 Ȓ ǿ/5 Įʌȩ ȊȖİȚȠȞȠȝȚțȒ ǼʌȚĲȡȠʌȒ
ĲȦȞ ǼȞȩʌȜȦȞ ǻȣȞȐȝİȦȞ: ȅȋǿ
ȂȠȣ İʌȚȕȜȒșȘțİ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ İțʌȜȒȡȦıȘȢ ĲȦȞ ıĲȡĮĲȚȦĲȚțȫȞ ȝȠȣ ȣʌȠȤȡİȫıİȦȞ ıȣȞȠȜȚțȐ ʌİȚșĮȡȤȚțȒ
ʌȠȚȞȒ ĳȣȜȐțȚıȘȢ ʌȠȣ İʌȘȡȑĮıİ Ȓ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İʌȘȡİȐıİȚ ĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȠȡȚıĲȚțȒȢ ĮʌȩȜȣıȒȢ ȝȠȣ: -

ǼȆǿĬȊȂǿǹ ǼǿǻǿȀȅȉǾȉǹȈ
ȅ-Ȉ

ǹȀ

ǼǿǻǿȀȅȉǾȉǹ

ȆȇȍȉǾ ǼȆǿȁȅīǾ

ȃȅȂǿȀȅ ȈȍȂǹ 2701

ǻȚȠȚțȘĲȚțȩȢ ȈĲȡĮĲȠȜȠȖȚțȠȪ-ȆȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıĲȒȢ-ǹȞĮȜȣĲȒȢ Ǿ/Ȋ

ȃȅȂǿȀȅ ȈȍȂǹ

ǻȚȠȚțȘĲȚțȩȢ ȈĲȡĮĲȠȜȠȖȚțȠȪ-ȉİȤȞȚțȩȢ ǻȚțĲȪȦȞ

ȀȠȚȞȩȢ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ ȈȄ: ȃǹǿ
ȀȠȚȞȩȢ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ Ȇȃ: ȅȋǿ
ȀȠȚȞȩȢ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ Ȇǹ: ȅȋǿ
ǺǼǺǹǿȍȈǾ ȆǹȇȅȊȈǿǹȈǾȈ ȈȉǿȈ ǼȆǿȉȇȅȆǼȈ ǼȆǿȁȅīǿȀǾȈ ǻǿǹǻǿȀǹȈǿǹȈ
ǼȆǿȉȇȅȆǼȈ

ǾȂǼȇ/ȃǿǹ ȆǹȇȅȊȈǿǹȈǾȈ

ȊȆȅīȇǹĭǾ/Ȉĭȇǹīǿǻǹ

ǹʌĮȜȜĮȖȫȞ (Ǽǹ)

ȌȣȤȠĲİȤȞȚțȫȞ ǼȟİĲȐıİȦȞ

ǹșȜȘĲȚțȫȞ ǻȠțȚȝĮıȚȫȞ

ȊȆȅǺȁǾĬǼȃȉǹ ǻǿȀǹǿȅȁȅīǾȉǿȀǹ
ȉȊȆȅȈ ǻǿȀǹǿȅȁȅīǾȉǿȀȅȊ
ǹʌȠįİȚțĲȚțȩ īȞȫıȘȢ ȄȑȞȘȢ īȜȫııĮȢ
ǹʌȠįİȚțĲȚțȩ īȡĮȝȝĮĲȚțȫȞ īȞȫıİȦȞ
ǻȓʌȜȦȝĮ ȅįȒȖȘıȘȢ
ȉĮȣĲȩĲȘĲĮ
ȅǻǾīǿǼȈ ȉȠ ʌĮȡȩȞ įİȜĲȓȠ İțĲȣʌȫȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ȣʌȠȥȒĳȚȠ/Į ǼȆ.ȅȆ. ȃȅȂǿȀȅȊ ȈȍȂǹȉȅȈ
ȝȑıĮ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚȜȠȖȒ ǼțĲȪʌȦıȘ ǹȓĲȘıȘȢ ĲȘȢ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒȢ İĳĮȡȝȠȖȒȢ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĲȘȢ ĮȓĲȘıȘȢ
ȣʌȠȥȘĳȓȠȣ/ĮȢ ǼȆȅȆ ȃȅȂǿȀȅȊȈ ȈȍȂǹȉȅȈ ıĲȘȞ ȚıĲȠıİȜȓĮ https://epopnom.army.gr, ȩʌȦȢ
ıȤİĲȚțȑȢ ȠįȘȖȓİȢ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ıİ ĮȣĲȒ.

ǹțȡȚȕȑȢ ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ

ȊʌȜȖȩȢ (ȃȅȂ) ǼȣȐȖȖİȜȠȢ ȀĮʌȠȪıțĮĲȗȘȢ
ǼʌȚĲİȜȒȢ ȉȝ. ǻȚȠȚțȘĲȚțȫȞ ĬİȝȐĲȦȞ

ǹȞĲȚʌĲȑȡĮȡȤȠȢ (ǿ) īİȫȡȖȚȠȢ ĭĮıȠȪȜĮȢ
ǼʌȚĲİȜȐȡȤȘȢ īǼǼĬǹ
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īǼȃǿȀȅ ǼȆǿȉǼȁǼǿȅ ǼĬȃǿȀǾȈ ǹȂȊȃǹȈ
ǺǯȀȁǹǻȅȈ/Ǻ4 (ǻȃȈǾ ȃȅȂǿȀȅȊ ȈȍȂǹȉȅȈ
ȉȂǾȂǹ ǻǿȅǿȀǾȉǿȀȍȃ ĬǼȂǹȉȍȃ
16 ȂĮȡ 21
ȆȇȅȈĬǾȀǾ «2» Ȉȉȅ ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ «Ǻ»
ȉǾȈ ǼǻȊǼĬǹ ĭ.424/18/324601/Ȉ.1872
(ȊʌȩįİȚȖȝĮ «2»)
ǼǿȈǾīǾȈǾ ǻǿȅǿȀǾȉǾ
īǿǹ ȀǹȉǹȉǹȄǾ OBA-ȅȆȁǿȉǾ ȈȉȇǹȉǼȊȈǿȂǾȈ ȊȆȅȋȇǼȍȈǾȈ ȍȈ ǼȆ.ȅȆ.
īȚĮ ĲȠȞ ……………………………………………………………………………………
(ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ Ƞ ȕĮșȝȩȢ, Ș İȚįȚțȩĲȘĲĮ, ĲȠ ȠȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ, ĲȠ ʌĮĲȡȫȞȣȝȠ, Ƞ Ȉǹ
țĮȚ Ș ǼȈȈȅ ĲȠȣ ȠʌȜȓĲȘ) ıȣȞĲĮȤșİȓıĮ Įʌȩ ĲȠȞ …………………………………………
(ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ Ƞ ȕĮșȝȩȢ, ĲȠ ȠȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ țĮȚ Ƞ ǹȂ ĲȠȣ ǻȚȠȚțȘĲȒ/ ǻȚİȣșȣȞĲȒ ĲȘȢ
ȂȠȞȐįĮȢ) ǻȚȠȚțȘĲȒ Ĳ ………………………….................................… (ĮȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ Ș
ȂȠȞȐįĮ)
ǹ/ǹ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ȆȇȅȈȅȃȉǹ

īȃȍȂǾ
ȃǹǿ-ȅȋǿ

ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ

ȆİȚșĮȡȤȚțȩȢ
ȉȓȝȚȠȢ
ǼȚȜȚțȡȚȞȒȢ
ȆȡȩșȣȝȠȢ
ȊȖȚȒȢ
ǹʌȠįȠĲȚțȩȢ
ȀĮĲȐȜȜȘȜȠȢ ıĲȘȞ İȚįȚțȩĲȘĲȐ ĲȠȣ
ǲȤİȚ İȜĮĲĲȫȝĮĲĮ țĮȚ ʌȠȚĮ

ǼǿȈǾīǾȈǾ: ǼȚıȘȖȠȪȝĮȚ șİĲȚțȐ Ȓ ĮȡȞȘĲȚțȐ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲȐĲĮȟȘ ĲȠȣ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ȦȢ
ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȓĮ ȅʌȜȓĲȘ (ǼȆ.ȅȆ.) ȖȚĮ ĲȠȣȢ ʌĮȡĮțȐĲȦ ȜȩȖȠȣȢ (ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ʌȜȒȡȘȢ
ĮȚĲȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ İȚıȒȖȘıȘȢ): .........................................
...........................................................................................................................
ȉȩʌȠȢ, ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ
ȅ
ǻȚȠȚțȘĲȒȢ
ȈĳȡĮȖȓįĮ ȂȠȞȐįĮȢ
ȊʌȠȖȡĮĳȒ
ȈĳȡĮȖȓįĮ ȣʌȠȖȡȐĳȠȞĲȠȢ

ǹțȡȚȕȑȢ ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ
ȊʌȜȖȩȢ (ȃȅȂ) ǼȣȐȖȖİȜȠȢ ȀĮʌȠȪıțĮĲȗȘȢ
ǼʌȚĲİȜȒȢ ȉȝ. ǻȚȠȚțȘĲȚțȫȞ ĬİȝȐĲȦȞ

ǹȞĲȚʌĲȑȡĮȡȤȠȢ (ǿ) īİȫȡȖȚȠȢ ĭĮıȠȪȜĮȢ
ǼʌȚĲİȜȐȡȤȘȢ īǼǼĬǹ
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īǼȃǿȀȅ ǼȆǿȉǼȁǼǿȅ ǼĬȃǿȀǾȈ ǹȂȊȃǹȈ
ǺǯȀȁǹǻȅȈ/Ǻ4 (ǻȃȈǾ ȃȅȂǿȀȅȊ ȈȍȂǹȉȅȈ
ȉȂǾȂǹ ǻǿȅǿȀǾȉǿȀȍȃ ĬǼȂǹȉȍȃ
16 ȂĮȡ 21
ȆȇȅȈĬǾȀǾ «3» Ȉȉȅ ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ «Ǻ»
ȉǾȈ ǼǻȊǼĬǹ ĭ.424/18/324601/Ȉ.1872
(ȊʌȩįİȚȖȝĮ «3»)
ǺǼǺǹǿȍȈǾ
īǿǹ ȉǼȀȃǹ ǳ ǹǻǼȁĭǿǹ ĭȅȃǼȊĬǼȃȉȍȃ ǳ Ĭǹȃȅȃȉȍȃ (Ȉȉȅȃ ȆȅȁǼȂȅ Ǿ ȈȉǾȃ
ǼǿȇǾȃǾ) ȈǼ ǻǿǹȉǼȉǹīȂǼȃǾ ȊȆǾȇǼȈǿǹ
īǼȃǿȀȅ ǼȆǿȉǼȁǼǿȅ ......................................................
ǺǼǺǹǿȍȈǾ
ȅ..........................................................................................................................(1)
ǺİȕĮȚȫȞȦ
ǵĲȚ Ƞ/Ș ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ/Į ǼȆ.ȅȆ. ............……..................................................................
İȓȞĮȚ ......................................... ĲȠȣ (2) ................................................................. ʌȠȣ
ĳȠȞİȪșȘțİ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ ʌȠȜİȝȚțȫȞ İʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ …………………………..
Ȓ ʌȠȣ ʌȑșĮȞİ İȞ țĮȚȡȫ İȚȡȒȞȘȢ, țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ įȚĮĲİĲĮȖȝȑȞȘȢ ȣʌȘȡİıȓĮȢ ʌȡȩįȘȜĮ
țĮȚ ĮȞĮȝĳȚıȕȒĲȘĲĮ ȑȞİțĮ ĮȣĲȒȢ. Ǿ ȕİȕĮȓȦıȘ ĮȣĲȒ ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ ȪıĲİȡĮ Įʌȩ ĮȓĲȘıȒ
ĲȠȣ/ĲȘȢ ȖȚĮ ıȣȝȝİĲȠȤȒ ıĲȠ įȚĮȖȦȞȚıȝȩ ʌȡȩıȜȘȥȘȢ ǼȆ.ȅȆ.
ȉȩʌȠȢ, ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ
ȅ
ǻȚİȣșȣȞĲȒȢ
ȈĳȡĮȖȓįĮ ȂȠȞȐįĮȢ
ȊʌȠȖȡĮĳȒ
ȈĳȡĮȖȓįĮ ȣʌȠȖȡȐĳȠȞĲȠȢ
ȅǻǾīǿǼȈ
1. ȈĲȘ șȑıȘ (1) ȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȠȣ ǻȚİȣșȣȞĲȠȪ ĲȠȣ
ȈĲȡĮĲȚȦĲȚțȠȪ ȆȡȠıȦʌȚțȠȪ ĲȠȣ țȐșİ ȀȜȐįȠȣ.
2. ȈĲȘ șȑıȘ (2) ȖȡȐĳİĲĮȚ Ƞ ȕĮșȝȩȢ, ȩʌȜȠ, ǹȂ țĮȚ ȠȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ ĲȠȣ ȖȠȞȑĮ Ȓ ĮįİȜĳȠȪ.
3. Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȕİȕĮȓȦıȘ İțįȓįİĲĮȚ ȝİĲȐ ĲȘȞ ʌȡȠıțȩȝȚıȘ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ ȠȚțȠȖİȞİȚĮțȒȢ
țĮĲȐıĲĮıȘȢ ıĲȘȞ İțįȓįȠȣıĮ ǹȡȤȒ.

ǹțȡȚȕȑȢ ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ
ȊʌȜȖȩȢ (ȃȅȂ) ǼȣȐȖȖİȜȠȢ ȀĮʌȠȪıțĮĲȗȘȢ
ǼʌȚĲİȜȒȢ ȉȝ. ǻȚȠȚțȘĲȚțȫȞ ĬİȝȐĲȦȞ

ǹȞĲȚʌĲȑȡĮȡȤȠȢ (ǿ) īİȫȡȖȚȠȢ ĭĮıȠȪȜĮȢ
ǼʌȚĲİȜȐȡȤȘȢ īǼǼĬǹ
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īǼȃǿȀȅ ǼȆǿȉǼȁǼǿȅ ǼĬȃǿȀǾȈ ǹȂȊȃǹȈ
ǺǯȀȁǹǻȅȈ/Ǻ4 (ǻȃȈǾ ȃȅȂǿȀȅȊ ȈȍȂǹȉȅȈ
ȉȂǾȂǹ ǻǿȅǿȀǾȉǿȀȍȃ ĬǼȂǹȉȍȃ
16 ȂĮȡ 21
ȆȇȅȈĬǾȀǾ «4» Ȉȉȅ ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ «Ǻ»
ȉǾȈ ǼǻȊǼĬǹ ĭ.424/18/324601/Ȉ.1872
(ȊʌȩįİȚȖȝĮ «4»)
ǺǼǺǹǿȍȈǾ
ǹȃǹȆǾȇȅȊ ǼǿȇǾȃǿȀǾȈ ȆǼȇǿȅǻȅȊ ǳ ȆȅȁǼȂǿȀȍȃ ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǼȍȃ
ȊȆȅȊȇīǼǿȅ ǼĬȃǿȀǾȈ ǹȂȊȃǹȈ
ǻǼȆǹĬǹ
īȇǹĭ. ǹȃǹȆǾȇȍȃ ĬȊȂ. ȆȅȁǼȂȅȊ
ǺǼǺǹǿȍȈǾ
ǺİȕĮȚȫȞȠȣȝİ ȩĲȚ Ƞ ........................................................................................................
İȓȞĮȚ ĮȞȐʌȘȡȠȢ (1) …………………………………………………………………..............
ǹȡȚș. ǺȚȕȜȚĮȡȓȠȣ ȈȣȞĲȐȟİȦȞ…...............................................țĮȚ ȝİ ĮȞĮʌȘȡȓĮ ȣʌȐȖİĲĮȚ
ıĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȃ……………………….
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ ȖȚĮ ȞĮ ȤȡȘıȚȝİȪıİȚ ………………………………………..
ȉȩʌȠȢ-ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ
ĬǼȍȇǾĬǾȀǼ
ȅ ǻǿǼȊĬȊȃȉǾȈ ǻǼȆǹĬǹ

ȉȠ īȡĮĳ. ǹȞĮʌ. Ĭȣȝ. ȆȠȜȑȝȠȣ

ȈĳȡĮȖȓįĮ ȂȠȞȐįĮȢ
ȊʌȠȖȡĮĳȒ
ȊʌȠȖȡĮĳȒ
ȈĳȡĮȖȓįĮ ȣʌȠȖȡȐĳȠȞĲȠȢ

ȈĳȡĮȖȓįĮ ȣʌȠȖȡȐĳȠȞĲȠȢ

ȅǻǾīǿǼȈ
(1) īȡȐĳİĲĮȚ «İȚȡȘȞȚțȒȢ ʌİȡȚȩįȠȣ» Ȓ ʌȠȜİȝȚțȫȞ İʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ ȝİ ĲȘȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ ȝȞȘȝȩȞİȣıȘ
ĲȠȣ ȃȩȝȠȣ.

ǹțȡȚȕȑȢ ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ

ȊʌȜȖȩȢ (ȃȅȂ) ǼȣȐȖȖİȜȠȢ ȀĮʌȠȪıțĮĲȗȘȢ
ǼʌȚĲİȜȒȢ ȉȝ. ǻȚȠȚțȘĲȚțȫȞ ĬİȝȐĲȦȞ

ǹȞĲȚʌĲȑȡĮȡȤȠȢ (ǿ) īİȫȡȖȚȠȢ ĭĮıȠȪȜĮȢ
ǼʌȚĲİȜȐȡȤȘȢ īǼǼĬǹ
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īǼȃǿȀȅ ǼȆǿȉǼȁǼǿȅ ǼĬȃǿȀǾȈ ǹȂȊȃǹȈ
ǺǯȀȁǹǻȅȈ/Ǻ4 (ǻȃȈǾ ȃȅȂǿȀȅȊ ȈȍȂǹȉȅȈ
ȉȂǾȂǹ ǻǿȅǿȀǾȉǿȀȍȃ ĬǼȂǹȉȍȃ
16 ȂĮȡ 21
ȆȇȅȈĬǾȀǾ «5» Ȉȉȅ ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ «Ǻ»
ȉǾȈ ǼǻȊǼĬǹ ĭ.424/18/324601/Ȉ.1872
(ȊʌȩįİȚȖȝĮ «5»)
ǺǼǺǹǿȍȈǾ ȂȅȃǿȂȍȈ ǻǿǹȂǼȃȅȃȉȍȃ ȈȉǾȃ
ȆǼȇǿȅȋǾ ȉǾȈ ĬȇǹȀǾȈ, ȃǾȈȍȃ ǹȃǹȉȅȁǿȀȅȊ ǹǿīǹǿȅȊ Ȁǹǿ ǻȍǻǼȀǹȃǾȈȅȊ
*[ȉȓșİĲĮȚ ʌȡȠȢ įȚİȣțȩȜȣȞıȘ ĲȦȞ ĮȡȝȠįȓȦȞ įȘȝȠĲȚțȫȞ ĮȡȤȫȞ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ ȝİ ĲȘ ȡȪșȝȚıȘ ĲȘȢ
ʌİȡȓʌĲȦıȘȢ Șǯ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 1 ĲȠȣ ʌ.į. 292/2001 (ǹǯ204) țĮȚ įİȞ ĮʌȠĲİȜİȓ
įİıȝİȣĲȚțȩ ʌȡȩĲȣʌȠ]

ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹ..........................
ǻǾȂȅȈ ǳ ȀȅǿȃȅȉǾȉǹ....................................
ǺǼǺǹǿȍȈǾ
ȅ ǻȒȝĮȡȤȠȢ Ȓ ȆȡȩİįȡȠȢ ĲȘȢ ȀȠȚȞȩĲȘĲĮȢ .......................................................………
ǺİȕĮȚȫȞȦ
ȩĲȚ Ƞ/Ș ................................................................................................................………
ĲȠȣ .....................................................................țĮȚ ĲȘȢ..............................………İȓȞĮȚ
ȖȡĮȝȝȑȞȠȢ/Ș ıĲĮ ȂȘĲȡȫĮ ǹȡȡȑȞȦȞ/ǻȘȝȠĲȠȜȩȖȚĮ ĲȠȣ ǻȒȝȠȣ Ȓ ȀȠȚȞȩĲȘĲȐȢ ȝĮȢ ȝİ
ĮȪȟȠȞĲĮ ĮȡȚșȝȩ........................................țĮȚ ȑĲȠȢ ȖȑȞȞȘıȘȢ ............................………..
ǹʌȩ............................………… (1) (Ȓ Įʌȩ ĲȩĲİ) ĲȩıȠ Ƞ/Ș ȓįȚȠȢ/Į ȩıȠ țĮȚ ȠȚ ȖȠȞİȓȢ
ĲȠȣ/ĲȘȢ (2) įȚĮȝȑȞİȚ/ȞȠȣȞ ȝȩȞȚȝĮ ıĲȠ ǻȒȝȠ Ȓ ȀȠȚȞȩĲȘĲĮ...........................................(3)
ȃȠȝȠȪ..............................................
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ, ȪıĲİȡĮ Įʌȩ ĮȓĲȘıȘ ĲȠȣ/ĲȘȢ İȞįȚĮĳİȡȠȝȑȞȠȣ/ȘȢ ȖȚĮ ĲȘ
ıȣȝȝİĲȠȤȒ ĲȠȣ/ĲȘȢ ıĲȠ įȚĮȖȦȞȚıȝȩ ǼȆ.ȅȆ.
ȉȩʌȠȢ-ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ
ȅ ǻǾȂǹȇȋȅȈ
ȈĳȡĮȖȓįĮ ȊʌȘȡİıȓĮȢ
ȊʌȠȖȡĮĳȒ
ȈĳȡĮȖȓįĮ ȣʌȠȖȡȐĳȠȞĲȠȢ
ȅǻǾīǿǼȈ
(1) ǹȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ Ș ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȑȞĮȡȟȘȢ ĲȘȢ įȚĮȝȠȞȒȢ
(2) Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ȒĲĮȞ ĮȞȒȜȚțȠȢ
(3) ǹȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ Ƞ ĲȩʌȠȢ ȝȩȞȚȝȘȢ įȚĮȝȠȞȒȢ

ǹțȡȚȕȑȢ ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ
ȊʌȜȖȩȢ (ȃȅȂ) ǼȣȐȖȖİȜȠȢ ȀĮʌȠȪıțĮĲȗȘȢ
ǼʌȚĲİȜȒȢ ȉȝ. ǻȚȠȚțȘĲȚțȫȞ ĬİȝȐĲȦȞ

ǹȞĲȚʌĲȑȡĮȡȤȠȢ (ǿ) īİȫȡȖȚȠȢ ĭĮıȠȪȜĮȢ
ǼʌȚĲİȜȐȡȤȘȢ īǼǼĬǹ
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īǼȃǿȀȅ ǼȆǿȉǼȁǼǿȅ ǼĬȃǿȀǾȈ ǹȂȊȃǹȈ
ǺǯȀȁǹǻȅȈ/Ǻ4 (ǻȃȈǾ ȃȅȂǿȀȅȊ ȈȍȂǹȉȅȈ
ȉȂǾȂǹ ǻǿȅǿȀǾȉǿȀȍȃ ĬǼȂǹȉȍȃ
16 ȂĮȡ 21
ȆȇȅȈĬǾȀǾ «6» Ȉȉȅ ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ «Ǻ»
ȉǾȈ ǼǻȊǼĬǹ ĭ.424/18/324601/Ȉ.1872
(ȊʌȩįİȚȖȝĮ «6»)
ǺǼǺǹǿȍȈǾ ȆȇȅȏȆǾȇǼȈǿǹȈ ǼȇīȅǻȅȉǾ
(ȈȣȞȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ ȝĮȗȓ ȝİ ȕİȕĮȓȦıȘ ǹıĳĮȜȚıĲȚțȠȪ ĳȠȡȑĮ)

………………………………………
(ǼʌȦȞȣȝȓĮ İȡȖȠįȩĲȘ Ȓ İĲĮȚȡİȓĮȢ)

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ: ……………………………

ǺǼǺǹǿȍȈǾ
ȅ/Ǿ (ȠȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ İȡȖȠįȩĲȘ) …………………………………………….. ȕİȕĮȚȫȞȦ
ȩĲȚ Ƞ/Ș (ȠȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ ȣʌȠȥȘĳȓȠȣ) ………………………………… ĮʌĮıȤȠȜȒșȘțİ ȦȢ
…………………………………….. Įʌȩ ……….. ȝȑȤȡȚ …..…….. ıĲȘȞ İĲĮȚȡİȓĮ (Ȓ ȐȜȜȠ)
………………………… ȈȪȞȠȜȠ ʌȡȠȨʌȘȡİıȓĮȢ: ….………….....................................
Ǿ ĮȞȦĲȑȡȦ ʌȡȠȨʌȘȡİıȓĮ ʌȡȠțȪʌĲİȚ Įʌȩ ĲȚȢ ıȣȝȕȐıİȚȢ ȣʌ’ ĮȡȚș. ..………………. țĮȚ
…………………….………….ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ıȣȞĮĳșİȓ ȝİĲĮȟȪ ĲȠȣ (ȠȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ
ȣʌȠȥȘĳȓȠȣ)………………………………………… țĮȚ Ĳ… (ȠȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ İȡȖȠįȩĲȘ Ȓ
İĲĮȚȡİȓĮȢ) ……………………………………………….
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ
ʌȡȩıȜȘȥȘȢ ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚȫȞ ȅʌȜȚĲȫȞ (ǼȆ.ȅȆ.).

ıİ įȚĮȖȦȞȚıȝȩ

ȅ
ǺǼǺǹǿȍȃ

ȈĳȡĮȖȓįĮ ǼĲĮȚȡİȓĮȢ
ȊʌȠȖȡĮĳȒ
ȈĳȡĮȖȓįĮ ȣʌȠȖȡȐĳȠȞĲȠȢ

ǹțȡȚȕȑȢ ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ

ȊʌȜȖȩȢ (ȃȅȂ) ǼȣȐȖȖİȜȠȢ ȀĮʌȠȪıțĮĲȗȘȢ
ǼʌȚĲİȜȒȢ ȉȝ. ǻȚȠȚțȘĲȚțȫȞ ĬİȝȐĲȦȞ

ǹȞĲȚʌĲȑȡĮȡȤȠȢ (ǿ) īİȫȡȖȚȠȢ ĭĮıȠȪȜĮȢ
ǼʌȚĲİȜȐȡȤȘȢ īǼǼĬǹ
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īǼȃǿȀȅ ǼȆǿȉǼȁǼǿȅ ǼĬȃǿȀǾȈ ǹȂȊȃǹȈ
ǺǯȀȁǹǻȅȈ/Ǻ4 (ǻȃȈǾ ȃȅȂǿȀȅȊ ȈȍȂǹȉȅȈ
ȉȂǾȂǹ ǻǿȅǿȀǾȉǿȀȍȃ ĬǼȂǹȉȍȃ
16 ȂĮȡ 21
ȆȇȅȈĬǾȀǾ «7» Ȉȉȅ ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ «Ǻ»
ȉǾȈ ǼǻȊǼĬǹ ĭ.424/18/324601/Ȉ.1872
(ȊʌȩįİȚȖȝĮ «7»)

ǻǼȁȉǿȅ ȊīǼǿȅȃȅȂǿȀǾȈ ǼȄǼȉǹȈǾȈ ȊȆȅȌǾĭǿȅȊ ǼȆ.ȅȆ.
(ǼțĲȣʌȫȞİĲĮȚ ıĲȚȢ įȪȠ ȩȥİȚȢ ĲȠȣ ȓįȚȠȣ ĳȪȜȜȠȣ țĮȚ ʌȡȠıțȠȝȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ/ĲȘȞ ȣʌȠȥȒĳȚȠ/Į, ıĲȠ ȈĲȡĮĲȚȦĲȚțȩ
ȃȠıȠțȠȝİȓȠ ȩʌȠȣ șĮ İȟİĲĮıĲİȓ ȝİ İʌȚıȣȞĮʌĲȩȝİȞİȢ ĲȚȢ țȜȚȞȚțȩ-İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȑȢ İȟİĲȐıİȚȢ ĲȠȣ ʌȓȞĮțĮ ǹ.)

ȀȦįȚțȩȢ ǹȓĲȘıȘȢ: 141
ǼʌȫȞȣȝȠ: ȃǿȀȅȁǹȅȊ
ǵȞȠȝĮ: īǼȍȇīǿȅȈ
ǵȞȠȝĮ ȆĮĲȑȡĮ: ǿȍǹȃȃǾȈ ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ
īȑȞȞȘıȘȢ: 24-01-1985
ǹȡș. ǻİȜĲ. ȉĮȣĲȩĲȘĲĮȢ: ǹǽ35315
ǹĭȂ: 0987123419
ǹȂȀǹ: 29089211111
Ȉǹ: 543/5135/35
ȅ-Ȉ

ǹȀ

ǼǿǻǿȀȅȉǾȉǹ

Ȁȅǿȃȅ ȃȅȂǿȀȅ ȈȍȂǹ

2701

ǻȚȠȚțȘĲȚțȩȢ ȈĲȡĮĲȠȜȠȖȚțȠȪ-ȆȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıĲȒȢ ǹȞĮȜȣĲȒȢ Ǿ/Ȋ

ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ǹȊǼ
ǹȡȚș. īȞȦȝ. ǹȞȫĲ. ȊȖİȚȠȞ. ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ:

ǶȥȠȢ:

Ǿȝİȡ. ǼȟȑĲĮıȘȢ:

ǺȐȡȠȢ:
ǻȂȈ:

ǹȆȅĭǹȈǾ ǼȆǿȉȇȅȆǾȈ
ȀȇǿȃǼȉǹǿ ǿȀǹȃȅȈ ȀǹȉǾīȅȇǿǹȈ ……………………………………..(ǿ/1ȑȦȢ ǿ/5)
-ȅ-

-ȅ-

īȇǹȂȂǹȉǼǹȈ

ȆȇȅǼǻȇȅȈ

-ȉǹȂǼȁǾ
A.

B.
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Ǻ-7-2
ȆȓȞĮțĮȢ ǹ. ǼȇīǹȈȉǾȇǿǹȀǼȈ ǼȄǼȉǹȈǼǿȈ ȆȇȅǺȁǼȆȅȂǼȃǼȈ ǹȆȅ ȉǾȃ ȆĮǻ 7-1/2009
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

īİȞȚțȒ ǼȟȑĲĮıȘ ĮȓȝĮĲȠȢ,
ȠȣȡȓĮ,
ȈȐțȤĮȡȠ, țȡİĮĲȚȞȓȞȘ,
ȉȡĮȞıĮȝȚȞȐıİȢ, ȖİȞȚțȒ
ȠȪȡȦȞ, HBsAg, HCV,
HIV, TKE, Test Covid19 (ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȦȞ
3ȘȝİȡȫȞ)
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....CYL
ǹȅ…./10..../10....SPH….CYL
ǹȃȉ.ȋȇȍȂ…ȈȉȇǹǺǿȈȂȅȈ..
ǹȁȁȅ ȃȅȈǾȂǹ……..

īȣȞĮȚțȠȜȠȖȚțȒ İȟȑĲĮıȘ,
Test ȀȣȒıİȦȢ

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

ǻǼȇȂǹȉȅȁȅīǿȀȅ

ȌȊȋǿǹȉȇǿȀȅ

ȉȠȟȚțȠȜȠȖȚțȒ ȅȪȡȦȞ,
İȞĲȩȢ ĲȠȣ ʌȡȫĲȠȣ
İʌĲĮȒȝİȡȠȣ ȝİĲȐ ĲȘȞ
țĮĲȐĲĮȟȘ

ȅȇĬȅȆǼǻǿȀȅ

ȆǹĬȅȁȅīǿȀȅ

ȊȌȅȈ:
ǺǹȇȅȈ:
ǻ.Ȃ.Ȉ.

ȆȇȅȈȅȋǾ: Ȉȉȅ Ȇǹȇȅȃ ǼȆǿȈȊȃǹȆȉȅȃȉǹǿ ȅȁǼȈ ȅǿ ȊīǼǿȅȃȅȂǿȀǼȈ ǼȄǼȉǹȈǼǿȈīȃȍȂǹȉǼȊȈǼǿȈ. ǻǼȃ ǹȆȅȈȉǼȁȁǼȉǹǿ ȂǼ ȉǾȃ ǹǿȉǾȈǾ-ȊȆǼȊĬȊȃǾ ǻǾȁȍȈǾ ǹȁȁǹ
ȆȇȅȈȀȅȂǿǽǼȉǹǿ ǹȆȅ ȉȅȃ ȊȆȅȌǾĭǿȅ Ȁǹȉǹ ȉǾȃ 1Ș ǾȂǼȇǹ ȉȍȃ ȆȀǼ Ȉȉȅ ǼȄǼȉǹȈȉǿȀȅ
ȀǼȃȉȇȅ ȆȅȊ Ĭǹ ǼȄǼȉǹȈĬǼǿ
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Ǻ-7-3
ȅǻǾīǿǼȈ
ȅǻǾīǿǼȈ: ȉȠ ʌĮȡȩȞ įİȜĲȓȠ İțĲȣʌȫȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ȣʌȠȥȒĳȚȠ/Į ǼȆ.ȅȆ ȝȑıĮ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚȜȠȖȒ
ǼȀȉȊȆȍȈǾ ĲȘȢ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒȢ İĳĮȡȝȠȖȒȢ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĲȘȢ ĮȓĲȘıȘȢ ȣʌȠȥȘĳȓȠȣ/ĮȢ ǼȆ.ȅȆ
ıĲȘȞ ȚıĲȠıİȜȓįĮ «https://epopnom.army.gr», ȩʌȦȢ ıȤİĲȚțȑȢ ȠįȘȖȓİȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ
ıİ ĮȣĲȒ.

ǼʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ Ȋʌ. ǹȡȚș. ȆȡȦĲ. Ȋ4Į/20100/10-3-2014 ȑȖȖȡĮĳȠ ĲȠȣ
ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȊȖİȓĮȢ țĮȚ ȀȠȚȞȦȞȚțȫȞ ǹıĳĮȜȓıİȦȞ, Ș Ȋʌ. ǹȡȚș. 139491/16-11-2006 (Ǻǯ
1747) ȀȠȚȞȒ ȊʌȠȣȡȖȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ «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 ıĲȠȞ ȣʌȩȥȘ
įȚĮȖȦȞȚıȝȩ, ȠȚ ȣʌȠȥȒĳȚȠȚ, (țȐĲȠȤȠȚ ȕȚȕȜȚĮȡȓȠȣ ȠȚțȠȞȠȝȚțȒȢ ĮįȣȞĮȝȓĮȢ Ȓ
ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ țȠȚȞȦȞȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ), ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ șĮ ʌȡȠıȑȡȤȠȞĲĮȚ ıĲĮ ȞȠıȠțȠȝİȓĮ,
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȞĮ ʌȡȠıțȠȝȓȗȠȣȞ ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ ĲȘȢ ĮȓĲȘıȘȢ – ȣʌİȪșȣȞȘȢ įȒȜȦıȘȢ ıȣȝȝİĲȠȤȒȢ
ĲȠȣȢ (ȊʌȩįİȚȖȝĮ «1» ĲȘȢ ȆȡȠıșȒțȘȢ «1» ĲȠȣ ȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ «Ǻ») ıĲȠ įȚĮȖȦȞȚıȝȩ
ȣʌȠȥȘĳȓȦȞ ǼȆ.ȅȆ.
ǹțȡȚȕȑȢ ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ

ȊʌȜȖȩȢ (ȃȅȂ) ǼȣȐȖȖİȜȠȢ ȀĮʌȠȪıțĮĲȗȘȢ
ǼʌȚĲİȜȒȢ ȉȝ. ǻȚȠȚțȘĲȚțȫȞ ĬİȝȐĲȦȞ

ǹȞĲȚʌĲȑȡĮȡȤȠȢ (ǿ) īİȫȡȖȚȠȢ ĭĮıȠȪȜĮȢ
ǼʌȚĲİȜȐȡȤȘȢ īǼǼĬǹ
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īǼȃǿȀȅ ǼȆǿȉǼȁǼǿȅ ǼĬȃǿȀǾȈ ǹȂȊȃǹȈ
ǺǯȀȁǹǻȅȈ/Ǻ4 (ǻȃȈǾ ȃȅȂǿȀȅȊ ȈȍȂǹȉȅȈ
ȉȂǾȂǹ ǻǿȅǿȀǾȉǿȀȍȃ ĬǼȂǹȉȍȃ
16 ȂĮȡ 21
ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ «ī» ȈȉǾȃ ǼǻȊǼĬǹ
ĭ.424/18/324601/Ȉ.1872
ȀȇǿȉǾȇǿǹ ǼȆǿȁȅīǾȈ

[ǱȡșȡȠ 1 ĲȠȣ ʌ.į. 292/2001 (ǹǯ 204), ȩʌȦȢ
ĲȡȠʌȠʌȠȚȒșȘțİ țĮȚ ȚıȤȪİȚ ıȒȝİȡĮ]

1.
ȅȚ ȣʌȠȥȒĳȚȠȚ ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȓİȢ ȅʌȜȓĲİȢ (ǼȆ.ȅȆ.) ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ĲĮ
ʌȡȠıȩȞĲĮ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 2 ĲȠȣ Ȟ. 2936/2001 (ǹǯ 166) țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ İȓțȠıȚ
(20) șȑıİȦȞ ĲȠȣ ȀȠȚȞȠȪ ȃȠȝȚțȠȪ ȈȫȝĮĲȠȢ İʌȚȜȑȖȠȞĲĮȚ ȝİ ĲĮ İȟȒȢ țȡȚĲȒȡȚĮ:
Į.
ȂȠȡȚȠįȩĲȘıȘ ȖȡĮȝȝĮĲȚțȫȞ ȖȞȫıİȦȞ (ȝȠȡȚȠįȠĲȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ȖȡĮȝȝĮĲȚțȑȢ
ȖȞȫıİȚȢ ȝȩȞȠ ĲȠȣ ĮȞȦĲȑȡȠȣ İʌȚʌȑįȠȣ):
450 ȝȠȞȐįİȢ.

(1) ȆĲȣȤȓȠ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ – ȉǼǿ (Ȓ ȚıȩĲȚȝȦȞ ıȤȠȜȫȞ İȟȦĲİȡȚțȠȪ):

(2) ȈʌȠȣįĮıĲȑȢ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ – ȉǼǿ (Ȓ ȚıȩĲȚȝȦȞ ıȤȠȜȫȞ
İȟȦĲİȡȚțȠȪ) ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ıȣȖțİȞĲȡȫıİȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȚȢ ȝȚıȑȢ įȚįĮțĲȚțȑȢ ȝȠȞȐįİȢ ʌȠȣ
ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȩțĲȘıȘ ʌĲȣȤȓȠȣ: 350 ȝȠȞȐįİȢ.
(3) ǹʌȩĳȠȚĲȠȚ ǿǼȀ įȘȝȠıȓȦȞ Ȓ ȚįȚȦĲȚțȫȞ ĮȞĮȖȞȦȡȚıȝȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȘȞ
ĮȡȝȩįȚĮ țȡĮĲȚțȒ ȣʌȘȡİıȓĮ (Ȓ ȚıȩĲȚȝȦȞ ıȤȠȜȫȞ İȟȦĲİȡȚțȠȪ): 300 ȝȠȞȐįİȢ.
ȕ.
ȋȡȩȞȠȢ ʌȡȠȨʌȘȡİıȓĮȢ ıĲȘȞ İȚįȚțȩĲȘĲĮ ʌȠȣ ȠȚ ȣʌȠȥȒĳȚȠȚ İʌȚșȣȝȠȪȞ
ȞĮ țĮĲĮĲĮȖȠȪȞ, ĮʌȠįİȚțȞȣȩȝİȞȠȢ ȝİ ȕİȕĮȚȫıİȚȢ ĲȠȣ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȠȪ ĳȠȡȑĮ țĮȚ ĲȠȣ
İȡȖȠįȩĲȘ (ȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚ ȦȢ ʌȡȠȨʌȘȡİıȓĮ țĮȚ Ș șȘĲİȓĮ ıĲȚȢ ǲȞȠʌȜİȢ ǻȣȞȐȝİȚȢ ȝȩȞȠ
ıĲȘȞ ȓįȚĮ Ȓ ıİ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ İȚįȚțȩĲȘĲĮ ȐȜȜȠȣ țȜȐįȠȣ ĲȦȞ ǼȞȩʌȜȦȞ ǻȣȞȐȝİȦȞ):
(1) ȆȡȠȨʌȘȡİıȓĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȡȚȫȞ (3) ȝȘȞȫȞ: 50 ȝȠȞȐįİȢ.
100 ȝȠȞȐįİȢ.
150 ȝȠȞȐįİȢ.

(2) ȆȡȠȨʌȘȡİıȓĮ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȡİȚȢ (3) ȝȒȞİȢ țĮȚ ȝȑȤȡȚ ȑȟȚ (6) ȝȒȞİȢ:
(3) ȆȡȠȨʌȘȡİıȓĮ ʌȐȞȦ Įʌȩ ȑȟȚ (6) ȝȒȞİȢ țĮȚ ȝȑȤȡȚ İȞȞȑĮ (9) ȝȒȞİȢ:

(4) ȆȡȠȨʌȘȡİıȓĮ ʌȐȞȦ Įʌȩ İȞȞȑĮ (9) ȝȒȞİȢ țĮȚ ȝȑȤȡȚ įȫįİțĮ (12)
ȝȒȞİȢ: 200 ȝȠȞȐįİȢ.
(5) ȆȡȠȨʌȘȡİıȓĮ ȐȞȦ ĲȦȞ įȫįİțĮ (12) ȝȘȞȫȞ: 250 ȝȠȞȐįİȢ.
Ȗ.

ȀȐĲȠȤȠȚ ȂİĲĮȜȜȓȦȞ ǼȟȩȤȠȣ ȆȡȐȟİȦȢ: 200 ȝȠȞȐįİȢ.

į.
īȞȫıȘ ȟȑȞȦȞ ȖȜȦııȫȞ, ʌȠȣ įȚĮʌȚıĲȫȞİĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ȚıȤȪȠȞĲĮ
ȖȚĮ ĲȠ įȚȠȡȚıȝȩ ıİ șȑıİȚȢ ĳȠȡȑȦȞ ĲȠȣ ǻȘȝȠıȓȠȣ ȉȠȝȑĮ (ȝȠȡȚȠįȠĲİȓĲĮȚ ȝȩȞȠ ȝȓĮ ȖȞȫıȘ
ȟȑȞȘȢ ȖȜȫııĮȢ, ıĲȠ ȣȥȘȜȩĲİȡȠ İʌȓʌİįȠ):
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ī-2

(1) īȞȫıȘ ȟȑȞȘȢ ȖȜȫııĮȢ ıİ İʌȓʌİįȠ «ȀĮȜȒ ȖȞȫıȘ/Ǻ2»: 50
ȝȠȞȐįİȢ.
(2) īȞȫıȘ ȟȑȞȘȢ ȖȜȫııĮȢ ıİ İʌȓʌİįȠ «ȆȠȜȪ țĮȜȒ/ī1/C1»: 100
ȝȠȞȐįİȢ.
(3) īȞȫıȘ ȟȑȞȘȢ ȖȜȫııĮȢ ıİ İʌȓʌİįȠ «ǱȡȚıĲȘ ȖȞȫıȘ/ī2/C2»: 150
ȝȠȞȐįİȢ.
İ.
ǹʌȩ ĲȚȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȐȡșȡȠ 11 ʌĮȡ. 1 ĲȠȣ
Ȟ.3648/2008 (ǹǯ 38) ĲȑțȞĮ ʌȠȜȣĲȑțȞȦȞ, ĲȑțȞĮ Ȓ ĮįȑȜĳȚĮ ĮȞĮʌȒȡȦȞ țĮȚ
ĲȡĮȣȝĮĲȚıșȑȞĲȦȞ ıİ ʌȠȜİȝȚțȑȢ İʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ıĲȡĮĲȚȦĲȚțȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ĲȡȚȫȞ
ȀȜȐįȦȞ ĲȦȞ ǼȞȩʌȜȦȞ ǻȣȞȐȝİȦȞ İȚȡȘȞȚțȒȢ ʌİȡȚȩįȠȣ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ȑȤȠȣȞ ĮȞĮʌȘȡȓĮ ıİ
ʌȠıȠıĲȩ İȟȒȞĲĮ İʌĲȐ ĲȠȚȢ İțĮĲȩ (67%) țĮȚ ȐȞȦ, ȜȩȖȦ ʌȐșȘıȘȢ ĲȠȣȢ ıİ įȚĮĲİĲĮȖȝȑȞȘ
ȣʌȘȡİıȓĮ țĮȚ ȑȞİțĮ ĮȣĲȒȢ, ĲȑțȞĮ Ȓ ĮįȑȜĳȚĮ ĲȦȞ șĮȞȩȞĲȦȞ ıĲȡĮĲȚȦĲȚțȫȞ ĲȦȞ ǼȞȩʌȜȦȞ
ǻȣȞȐȝİȦȞ ıĲȠȞ ʌȩȜİȝȠ Ȓ ıĲȘȞ İȚȡȒȞȘ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ įȚĮĲİĲĮȖȝȑȞȘȢ ȣʌȘȡİıȓĮȢ țĮȚ
ȑȞİțĮ ĮȣĲȒȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȑțȞĮ ǼȜȜȒȞȦȞ ȝȩȞȚȝȦȞ ıĲȡĮĲȚȦĲȚțȫȞ, İĳȑįȡȦȞ țĮȚ țȜȘȡȦĲȫȞ
ȠʌȜȚĲȫȞ, ʌȠȣ ıȣȝȝİĲİȓȤĮȞ ȝİ ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ ıĲĮ ʌȠȜİȝȚțȐ ȖİȖȠȞȩĲĮ ĲȘȢ
ȤȡȠȞȚțȒȢ ʌİȡȚȩįȠȣ Įʌȩ ĲȘȞ 20Ȓ ǿȠȣȜȓȠȣ ȑȦȢ ĲȘȞ 20Ȓ ǹȣȖȠȪıĲȠȣ 1974 ıĲȘȞ ȀȪʌȡȠ,
țĮșȫȢ țĮȚ ıĲĮ ȖİȖȠȞȩĲĮ ʌȠȣ ȑȜĮȕĮȞ ȤȫȡĮ ĲȠ 1964 ıĲȘȞ ȉȣȜȘȡȓĮ țĮȚ ȁİȣțȦıȓĮ țĮȚ ĲȠ
1967 ıĲȘȞ ȀȠĳȓȞȠȣ țĮȚ ĲȠȣȢ ǹȖȓȠȣȢ ĬİȠįȫȡȠȣȢ ĲȘȢ ȀȪʌȡȠȣ țĮșȫȢ țĮȚ ĲȑțȞĮ Ȓ
ĮįȑȜĳȚĮ ʌȡȠıȫʌȠȣ ʌȠȣ ĮʌİȕȓȦıİ Ȓ ĲȡĮȣȝĮĲȓıșȘțİ İȟĮȚĲȓĮȢ ĲȡȠȝȠțȡĮĲȚțȒȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ:
100 ȝȠȞȐįİȢ. ȉȑțȞĮ ĲȡȓĲİțȞȦȞ ȠȚțȠȖİȞİȚȫȞ: 50 ȝȠȞȐįİȢ. ȅȚ ĮȞȒțȠȞĲİȢ ıİ
ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ ĲȘȢ ȝȓĮȢ ĲȦȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ țĮĲȘȖȠȡȚȫȞ, ȜĮȝȕȐȞȠȣȞ ȝȓĮ ȝȩȞȠ ĳȠȡȐ ĲȚȢ
ȝȠȞȐįİȢ ĲȘȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ ȝİ ĲȘ ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ ȝȠȡȚȠįȩĲȘıȘ.
ıĲ. ȊʌȘȡİĲȠȪȞĲİȢ Ȓ ȣʌȘȡİĲȒıĮȞĲİȢ ȦȢ ȅʌȜȓĲİȢ ǺȡĮȤİȓĮȢ ǹȞĮțĮĲȐĲĮȟȘȢ
(ȅǺǹ) ıĲȚȢ ǲȞȠʌȜİȢ ǻȣȞȐȝİȚȢ: 100 ȝȠȞȐįİȢ ȝȑȤȡȚ ĲȘ ıȣȝʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ ʌȡȫĲȠȣ ȑĲȠȣȢ
țĮȚ İʌȚʌȜȑȠȞ 50 ȝȠȞȐįİȢ ȝİ ĲȘ ıȣȝʌȜȒȡȦıȘ țȐșİ İʌȩȝİȞȠȣ ȑĲȠȣȢ.
ȗ.
ǼȞĲȠʌȚȩĲȘĲĮ ȝȠȞȓȝȦȢ įȚĮȝİȞȩȞĲȦȞ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȘȢ ĬȡȐțȘȢ, ȞȒıȦȞ
ǹȞĮĲȠȜȚțȠȪ ǹȚȖĮȓȠȣ țĮȚ ǻȦįİțĮȞȒıȠȣ [įȚĮȝȠȞȒ ıĲȘȞ İȞ ȜȩȖȦ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲĮ
ĲİȜİȣĲĮȓĮ ʌȑȞĲİ (5) ȑĲȘ] ĮʌȠįİȚțȞȣȩȝİȞȘ ȝİ ȕİȕĮȓȦıȘ ĲȘȢ ȠȚțİȓĮȢ įȘȝȠĲȚțȒȢ ĮȡȤȒȢ:
100 ȝȠȞȐįİȢ.
Ș
ȊʌȘȡİĲȠȪȞĲİȢ Ȓ ȣʌȘȡİĲȒıĮȞĲİȢ ıĲȚȢ ǲȞȠʌȜİȢ ǻȣȞȐȝİȚȢ: ȈȪȞȠȜȠ
ȝȘȞȫȞ ıĲȡĮĲİȪıȚȝȘȢ ıĲȡĮĲȚȦĲȚțȒȢ ȣʌȠȤȡȑȦıȘȢ (ȝİ ıĲȡȠȖȖȣȜȠʌȠȓȘıȘ ıĲȠȞ ĮȝȑıȦȢ
ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȠ Ȓ İʌȩȝİȞȠ ĮțȑȡĮȚȠ, ȩĲĮȞ ȠȚ ȘȝȑȡİȢ șȘĲİȓĮȢ İȓȞĮȚ ȜȚȖȩĲİȡİȢ ĲȦȞ
įİțĮʌȑȞĲİ Ȓ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ țĮȚ ȓıİȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ) ȋ ıȣȞĲİȜİıĲȒ 10. ǼȚįȚțȐ ȖȚĮ ĲȠȣȢ
ȣʌȘȡİĲȠȪȞĲİȢ Ȓ ȣʌȘȡİĲȒıĮȞĲİȢ ȖȚĮ ȠıȠįȒʌȠĲİ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıĲȘȝĮ ıĲȘȞ ǼȁǻȊȀ, Ƞ
ıȣȞĲİȜİıĲȒȢ ĮȣȟȐȞİĲĮȚ ıİ 15.
ș.

ȀĮĲȠȤȒ įȚʌȜȫȝĮĲȠȢ ȠįȒȖȘıȘȢ:
(1) Ǻǯ ȀĮĲȘȖȠȡȓĮȢ: 50 ȝȠȞȐįİȢ.
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ī-3
(2) īǯ Ȓ ǻǯ Ȓ Ǽǯ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ: 100 ȝȠȞȐįİȢ.
ǹțȡȚȕȑȢ ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ

ǹȞĲȚȞĮȪĮȡȤȠȢ ǿȦȐȞȞȘȢ ǻȡȣȝȠȪıȘȢ Ȇ.ȃ.
ȊʌĮȡȤȘȖȩȢ īǼǼĬǹ

ȊʌȜȖȩȢ (ȃȅȂ) ǼȣȐȖȖİȜȠȢ ȀĮʌȠȪıțĮĲȗȘȢ
ǼʌȚĲİȜȒȢ ȉȝ. ǻȚȠȚțȘĲȚțȫȞ ĬİȝȐĲȦȞ
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