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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
26 Φεβρουαρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ Α.Σ.Ε.Π.

Αρ. Φύλλου 8

ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN AΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Αριθμ. οικ.: 129
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
την υποβολή υποψηφιότητας για την πλήρωση δέκα (10) θέσεων Ειδικών Επιστημόνων στο
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΛ.ΚΕ.Δ.).
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»
(Α΄ 134), όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 60 του νόμου
αυτού,
β. του ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α΄ 314), όπως ισχύει και ιδίως τις
παρ. 5 και 6 του άρθρου 13 του νόμου αυτού,
γ. του ν. 2431/1996 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση»
(Α΄ 175), όπως ισχύει,
δ. του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»

(Α΄ 176), όπως ισχύει και ιδίως την παρ. 3 του άρθρου
22 του νόμου αυτού.
2. Το π.δ. 50/2001 «Προσόντα Διορισμού σε θέσεις
φορέων του Δημόσιου» (Α΄ 39), όπως ισχύει.
3. Την από 13.1.2021 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.ΚΕ.Δ.
κατά τη 13η Συνεδρίασή του.
4. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη πλήρωσης των ως άνω θέσεων, θα βαρύνει τον εγκεκριμένο
προϋπολογισμό του ΕΛ.ΚΕ.Δ., στον οποίο υπάρχουν οι
σχετικές πιστώσεις.
5. Την ανάγκη άμεσης πλήρωσης δέκα (10) θέσεων
Ειδικών Επιστημόνων εγνωσμένης αξίας, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την προκήρυξη της πλήρωσης θέσεων προσωπικού,
με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου
Χρόνου, διάρκειας τριών (3) ετών, για την κάλυψη δέκα
(10) θέσεων Ειδικών Επιστημόνων εγνωσμένης αξίας
για την εκπλήρωση των σκοπών του ΕΛ.ΚΕ.Δ. και για
την κάλυψη των ιδιαιτέρων αναγκών του Δημοσίου
κατά τον έλεγχο των διαστημικών δραστηριοτήτων
και την εποπτεία των διαστημικών αντικειμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 60 του
ν. 4623/2019, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων και κατ’ αναλογική εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου
13 του ν. 3429/2005.
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Οι προκηρυσσόμενες θέσεις αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα:
Ι. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣOΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
α/α

Θέση

Κατηγορία / Ειδικότητα

Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων
ανά θέση

ΕΕΠ-Μηχανικών ή
Θετικών Επιστημών

3 ΕΤΗ

1

ΕΕΠ-Νομικών

3 ΕΤΗ

1

1

Δορυφορική Παρατήρηση της Γης
(Earth Observation)

2

Νομικός Σύμβουλος
(Legal Services)

3

Δορυφορικές Επικοινωνίες και
Ολοκληρωμένες Εφαρμογές
(Satellite Communications and
Integrated Applications)

ΕΕΠ-Μηχανικών ή
Θετικών Επιστημών

3 ΕΤΗ

1

4

Εφαρμογές Δορυφορικού
Εντοπισμού και Πλοήγησης
(GNSS Applications)

ΕΕΠ-Μηχανικών ή
Θετικών Επιστημών

3 ΕΤΗ

1

5

Διαστημικά Συστήματα Δεδομένων
(Space Data Systems)

ΕΕΠ-Μηχανικών ή
Θετικών Επιστημών

3 ΕΤΗ

1

6

Οικονομικός Σύμβουλος
(Economic Advisor/Expert)

ΕΕΠ-Οικονομολόγων

3 ΕΤΗ

1

7

Διαστημικές Επιστήμες και
Εξερεύνηση του Διαστήματος
(Space Sciences and Space
Exploration)

ΕΕΠ-Μηχανικών ή
Θετικών Επιστημών

3 ΕΤΗ

1

8

Διαστημικά Συστήματα
(Space Systems)

ΕΕΠ-Μηχανικών ή
Θετικών Επιστημών

3 ΕΤΗ

3

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ, ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ
Οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα καθώς και τα απαιτούμενα και πρόσθετα επιθυμητά προσόντα πρόσληψης ανά
θέση περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ της παρούσας που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
ΙΙΙ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει:
1. Να είναι Έλληνες Πολίτες ή πολίτες των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι
ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και
Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση
ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο ν.δ. 3832/1958, όπως ισχύει.
2. Να έχουν άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
παρ. 4 του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001.
3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
4. Να μην συντρέχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική
αντίληψη (σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν στη χώρα προέλευσης του υποψηφίου), τόσο κατά το χρόνο
λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων όσο και κατά την πρόσληψη.
5. Οι άρρενες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές. Η μη εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους - μέλους της Ε.Ε.,
στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού ή πρόσληψης.
6. Να μην έχουν συμπληρώσει το 64ο έτος της ηλικίας τους.
7. Να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα / ιδιότητες (π.χ. πτυχίο, διδακτορικό δίπλωμα, μεταπτυχιακό τίτλο,
εμπειρία, τίτλο ξένης γλώσσας), όπως και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων
τους - εφόσον τα τελευταία αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
της ηλεκτρονικής αίτησης.
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Β. ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Βασικός τίτλος σπουδών: Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο
ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, όπως αυτό περιγράφεται ανά θέση στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄.
2. Επιστημονική εξειδίκευση, όπως αυτή ορίζεται ανά θέση στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ και η οποία αποδεικνύεται ανά
θέση κατά τα ειδικότερα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ της παρούσας που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, με:
• διδακτορικό δίπλωμα Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής, στο γνωστικό αντικείμενο των
προκηρυσσόμενων θέσεων ή
• μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού έτους Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής, στο αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου.
Επισημαίνεται ότι:
α) Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στον βασικό τίτλο, δεν λογίζεται
ως μεταπτυχιακός τίτλος (παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3328/2005, παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 50/2001, με την
επιφύλαξη του άρθρου 46 του ν. 4485/2017).
β) Όταν ο διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος που αποδεικνύει την επιστημονική εξειδίκευση για τις προκηρυσσόμενες θέσεις χορηγείται και σε κατόχους διαφόρων βασικών πτυχίων γίνονται δεκτά και τα πτυχία αυτά ως
τυπικό προσόν (παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 50/2001).
γ) Η εμπειρία λογίζεται κατά περίπτωση, μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα ανά θέση στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄. Τα σχετικά με την απόδειξη της εμπειρίας αναφέρονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄.
Η εμπειρία προσμετράται επιπλέον της 2ετούς εμπειρίας που αναφέρεται για τους κατόχους μεταπτυχιακών
τίτλων, με εξαίρεση της περίπτωσης απαιτούμενης πρόσθετης εμπειρίας.
3. Πρόσθετη εμπειρία όπου αυτή απαιτείται κατά το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’.
4. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Τα σχετικά με την απόδειξη της γνώσης ξένης γλώσσας αναφέρονται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄.
Σημείωση: Τα ανωτέρω Ειδικά Τυπικά Προσόντα Πρόσληψης πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία
ημέρα της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων όσο και κατά την πρόσληψη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της
παρούσας που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής).
ΙV. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Α. Η υποβολή των αιτήσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών και στοιχείων θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.
Οι ενδιαφερόμενοι που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης, κατά την υποβολή υποψηφιότητάς
τους, καλούνται να συμπληρώσουν την «ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ» που προσαρτάται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ και
να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στο ΕΛ.ΚΕ.Δ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας sec@hsc.gov.gr
Το πρότυπο της αίτησης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΕΛ.ΚΕ.Δ. Οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται στη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους για τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτησή τους, ο οποίος θα
χρησιμοποιείται ως αναφορά.
Με την ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ, οι ενδιαφερόμενοι συνυποβάλλουν υποχρεωτικά και τα κάτωθι:
(α) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου, σε μορφή pdf.
(β) Επιστολή ενδιαφέροντος και κινήτρου για την προς πλήρωση θέση (σε μορφή pdf, με ανώτατο όριο 500
λέξεων) η οποία θα συνεκτιμηθεί κατά την αξιολόγηση για την επιλογή των υποψηφίων.
Συμπλήρωση ή αντικατάσταση της ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ επιτρέπεται έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, η δε ανακρίβεια των δηλούμενων
στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
Υποψήφιοι που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για περισσότερες από μία θέσεις, καλούνται να υποβάλουν
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ και Επιστολή ενδιαφέροντος και κινήτρου για καθεμία από τις θέσεις για τις οποίες
ενδιαφέρονται.
Κατά την υποβολή της ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ, οι ενδιαφερόμενοι δεν θα συνυποβάλουν τα δικαιολογητικά
και πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα, τις ιδιότητες και την εργασιακή εμπειρία που δηλώνονται στην
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ και το βιογραφικό σημείωμά τους.
Β. Μετά την πρώτη αξιολόγηση των αιτήσεων υποψηφιότητας, οι υποψήφιοι που θα έχουν προκριθεί για συνέντευξη, θα κληθούν από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά και πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα, τις ιδιότητες και την
εργασιακή εμπειρία που επικαλούνται στην ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ και το βιογραφικό σημείωμά τους.
Τα δικαιολογητικά και τα πιστοποιητικά που γίνονται δεκτά για την απόδειξη των προσόντων, των ιδιοτήτων και
της εργασιακής εμπειρίας που κατέχουν οι υποψήφιοι, αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’.
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V. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΑΣΕΩΝ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ
Η αξιολόγηση και η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΚΕ.Δ. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής τηρούνται συνοπτικά.
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει με βάση τα προσόντα, τη μοριοδότηση και τη βαθμολόγηση των υποψηφίων όπως περιγράφεται ανά θέση στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’.
Κατά την πρώτη αξιολόγηση των αιτήσεων υποψηφιότητας, η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής αρχικά ελέγχει τη συνδρομή στο πρόσωπο κάθε υποψηφίου των τυπικών προϋποθέσεων και προσόντων που απαιτούνται
από την παρούσα Προκήρυξη και αποκλείει τους υποψηφίους για τους οποίους διαπιστώνει έλλειψη τυπικής
προϋπόθεσης. Όσοι αποκλείονται για τυπικούς λόγους, ενημερώνονται από το ΕΛ.ΚΕ.Δ. στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής αξιολογεί τα στοιχεία των αιτήσεων υποψηφιότητας, τα βιογραφικά σημειώματα και τις επιστολές ενδιαφέροντος και κινήτρου των λοιπών υποψηφίων και τους κατατάσσει
ανά θέση με βάση τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν σύμφωνα με τη μοριοδότηση που περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’. Βάσει της κατάταξης των υποψηφίων, η Επιτροπή καθορίζει από το σύνολο των υποψηφίων, εκείνους
που επιλέγει να καλέσει σε συνέντευξη για κάθε προκηρυσσόμενη θέση, σε αριθμό τουλάχιστον διπλάσιο του
αριθμού των προς πλήρωση θέσεων, εφόσον υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός υποψηφίων προς τούτο.
Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης, η οικεία Επιτροπή καλεί τους προκριθέντες υποψηφίους να
υποβάλουν τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά και πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα,
τις ιδιότητες και την εργασιακή εμπειρία τους και να προσέλθουν σε προσωπική συνέντευξη σε χώρο και σε χρόνο
που θα καθορισθεί και θα τους ανακοινωθεί από την Επιτροπή. Η προσωπική συνέντευξη δύναται να διενεργηθεί
και απομακρυσμένα. Κατά τη συνέντευξη, η Επιτροπή αξιολογεί τους υποψηφίους για την κατανόηση της εργασίας
και των απαιτήσεων της θέσης, καθώς και για την προσωπικότητά τους, βαθμολογώντας τους βάσει της μοριοδότησης όπως περιγράφεται ανά θέση στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’.
Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης και της προσωπικής συνέντευξης θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα
και εχεμύθεια ως προς την αίτηση υποψηφιότητας, τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσουν οι
υποψήφιοι.
Μετά το πέρας των συνεντεύξεων, η Επιτροπή καταρτίζει τον προσωρινό Πίνακα Κατάταξης ανά θέση.
Στην περίπτωση κατά την οποία υποψήφιος καταλαμβάνει βάσει μοριοδότησης θέση προσληπτέου σε περισσότερες της μίας θέσεων που έχει αιτηθεί, καλείται να επιλέξει οριστικά μια εξ αυτών.
Ο προσωρινός Πίνακας Κατάταξης δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΕΛ.ΚΕ.Δ. Παράλληλα το ΕΛ.ΚΕ.Δ. ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερόμενους στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους.
Κατόπιν της ανάρτησης των αποτελεσμάτων, οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα:
• Υποβολής ένστασης εντός 5 ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης.
• Πρόσβασης, κατόπιν γραπτής αίτησης προς το ΕΛ.ΚΕ.Δ. εντός 5 ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης, στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης / βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων, υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/41631/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ήτοι όταν συντρέχει στο πρόσωπό τους το έννομο συμφέρον της υπεράσπισης των δικαιωμάτων τους ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων ή
αρχών.
Η ένσταση επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και όχι για την ουσιαστική εκτίμηση της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής.
Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΕΛ.ΚΕ.Δ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας sec@hsc.gov.gr.
Υπόδειγμα ενστάσεων επισυνάπτεται στο Παράρτημα Δ’ της παρούσας που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Ενστάσεις ή αιτήσεις πρόσβασης που περιέρχονται στο ΕΛ.ΚΕ.Δ. μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας
λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου, αλλά θεωρούνται εκπρόθεσμες (απαράδεκτες).
Αρμόδια να εξετάσει τις ενστάσεις είναι η Επιτροπή Ενστάσεων που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΚΕ.Δ. Η Επιτροπή αποφαίνεται με αιτιολογημένη απόφασή της, την οποία κοινοποιεί στους
ενιστάμενους.
Μετά την εξέταση των ενστάσεων, ο Πίνακας Κατάταξης επικυρώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής καταρτίζει βάσει αυτού τους οριστικούς πίνακες Προσληπτέων ανά
θέση, οι οποίοι δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΕΛ.ΚΕ.Δ. Επίσης, καταρτίζεται και Πίνακας Επιλαχόντων για την
περίπτωση που απαιτηθεί τυχόν αναπλήρωση προσληπτέου / προσληφθέντα.
VΙ. ΠΡΟΣΛΗΨΗ
Η πρόσληψη των επιλεγέντων υποψηφίων ανά θέση θα γίνει μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 60 του ν. 4623/2019.
Η πρόσληψη πραγματοποιείται με την υπογραφή σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με
το ΕΛ.ΚΕ.Δ., διάρκειας τριών (3) ετών.
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Οι προσληπτέοι καλούνται αρμοδίως να γνωρίσουν εντός ευλόγου χρόνου στο ΕΛ.ΚΕ.Δ. την πρόθεσή τους για
αποδοχή της πρόσληψής τους. Σε περίπτωση άρνησης αποδοχής πρόσληψης, τη θέση του καταλαμβάνει ο πρώτος στη θέση υποψήφιος σύμφωνα με τον Πίνακα Επιλαχόντων.
Στο πρόσωπο όσων αποδέχονται την πρόσληψη δεν πρέπει να συντρέχουν ζητήματα ασυμβίβαστου και σύγκρουσης συμφερόντων ως προς την θέση που πρόκειται να καλύψουν.
Οι προσληφθέντες, οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους θα αντικαθίστανται, με σχετική
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, από υποψήφιο βάσει της κατάταξης του στον Πίνακα Επιλαχόντων. Όσοι
προσλαμβάνονται λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων προσληφθέντων, θα υπογράφουν σύμβαση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με το ΕΛ.ΚΕ.Δ., με διάρκεια μέχρι τη λήξη της αρχικής τριετίας για την οποία
είχε υπογραφεί η σύμβαση του αποχωρούντα προσληφθέντα.
VII. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι Αιτήσεις Υποψηφιότητας, τα Βιογραφικά Σημειώματα και οι Επιστολές Ενδιαφέροντος και Κινήτρου των υποψηφίων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΕΛ.ΚΕ.Δ. στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου sec@hsc.gov.gr
εντός προθεσμίας 30 ημερών από την δημοσίευση της παρούσας στο Τεύχος Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.). Η προθεσμία λήξης υποβολής αιτήσεων ανακοινώνεται και στην ιστοσελίδα του ΕΛ.ΚΕ.Δ. Αιτήσεις που περιέρχονται στο ΕΛ.ΚΕ.Δ. μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου, αλλά θεωρούνται εκπρόθεσμες (απαράδεκτες).
VIII. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η παρούσα Προκήρυξη δημοσιεύεται στο Τεύχος Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΛ.ΚΕ.Δ.) και
θα αποσταλεί στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ) για ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων.
Τα συνημμένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Προκήρυξης.
Οι υποψήφιοι οφείλουν να ενημερώνονται με βάση τα αναρτώμενα στην ιστοσελίδα του ΕΛ.ΚΕ.Δ. για ανακοινώσεις σχετικές με την παρούσα.
IX. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Το ΕΛ.ΚΕ.Δ. θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τους υποψηφίους και περιλαμβάνονται στις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που καταθέτουν ή προκύπτουν από αυτά αποκλειστικά για τον σκοπό της επιλογής των υποψηφίων για τις προκηρυσσόμενες θέσεις και για την υποστήριξη των
σχετικών διαδικασιών. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται σύμφωνα με
τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (2016/679/ΕΕ) και την κατά περίπτωση ισχύουσα
εθνική νομοθεσία.
Τα ως άνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν διαβιβάζονται, κοινοποιούνται, ανακοινώνονται σε τρίτους
και δεν καθίστανται προσβάσιμα σε αυτούς, εκτός εάν αυτό επιβάλλεται από τον νόμο ή είναι απαραίτητο για την
εκπλήρωση δημοσίου συμφέροντος, ή για την ικανοποίηση υπέρτερου εννόμου συμφέροντος του τρίτου προσώπου. Ως τέτοιο δικαίωμα νοείται το δικαίωμα του τρίτου να ασκήσει, υπό την ιδιότητα του συνυποψήφιου, τα εκ
του νόμου δικαιώματά του αναφορικά με την προσβολή των σχετικών αποφάσεων, πινάκων κ.α. (π.χ. υποβολή ένστασης, άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως κ.α.). Στην τελευταία περίπτωση η διαβίβαση, κοινοποίηση, ανακοίνωση ή
παροχή πρόσβασης, περιορίζεται στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σχετικά στοιχεία και δικαιολογητικά
που αποτέλεσαν τη βάση της αξιολόγησης των υποψηφίων για την κατάληψη της συγκεκριμένης προς πλήρωση
θέσης. Πριν την ανακοίνωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή/ και στοιχείων συνυποψήφιων στον αιτούντα το ΕΛ.ΚΕ.Δ. θα ενημερώσει τα υποκείμενα των δεδομένων με τον κατά περίπτωση πρόσφορο τρόπο. Το
ΕΛ.ΚΕ.Δ. διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τα σχετικά στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβάλλονται μόνο για το διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του ως άνω σκοπού της επεξεργασίας (ολοκλήρωση
της διαδικασίας επιλογής). Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σχετικά στοιχεία και δικαιολογητικά διατηρούνται και ύστερα από το διάστημα αυτό, εφόσον αυτό απαιτείται από διάταξη νόμου ή είναι απαραίτητο για τη
θεμελίωση, άσκηση ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ Ȱ’:
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ȠȦȦȢȨȤȥȢ ȟȢȧȪȥȬȜȮȤȜ

HELLENIC REPUBLIC

ȯɎɍɓɏɀɂɜɍȲɄɔɇȽɈɛɑ
ȟɇȽɈɓȾɚɏɋɄɐɄɑ


 

ǹȡȚșȝȩȢ ȆȡȦĲȠțȩȜȜȠȣ
[ıȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ Ǽȁ.ȀǼ.ǻ.]

ȋĮȜȐȞįȡȚ, ……./……./2021

ǹǿȉǾȈǾ ȊȆȅȌǾĭǿȅȉǾȉǹȈ - ȊȆǼȊĬȊȃǾ ǻǾȁȍȈǾ
ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ șȑıİȦȞ ǼȚįȚțȫȞ ǼʌȚıĲȘȝȩȞȦȞ ıĲȠ

ǼȁȁǾȃǿȀȅ ȀǼȃȉȇȅ ǻǿǹȈȉǾȂǹȉȅȈ (Ǽȁ.ȀǼ.ǻ.)
ȝİ ȈȊȂǺǹȈǾ ǼȇīǹȈǿǹȈ ǿǻǿȍȉǿȀȅȊ ǻǿȀǹǿȅȊ ȅȇǿȈȂǼȃȅȊ ȋȇȅȃȅȊ
(ȐȡșȡȠ 60 ʌĮȡ. 16 ĲȠȣ ȃ. 4623/2019)

ǹ.

ĬǼȈǾ ǼǿǻǿȀȅȊ ǼȆǿȈȉǾȂȅȃǹ

[ĮȞĮĳȑȡİĲİ ĲȠȞ ĲȓĲȜȠ ĲȘȢ șȑıȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ İȞįȚĮĳȑȡİıĲİ, ȩʌȦȢ ĮȣĲȩȢ țĮĲĮȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ (ǿ) țĮȚ ıĲȠ ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ Ǻ’
ĲȘȢ ȆȡȠțȒȡȣȟȘȢ]

Ǻ.

ȈȉȅǿȋǼǿǹ ȊȆȅ ȌǾ ĭǿȅȊ [ıȣȝʌȜȘȡȫıĲİ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ĲĮ ĮĲȠȝȚțȐ ıĮȢ ıĲȠȚȤİȓĮ]

ǼʌȫȞȣȝȠ:
ǵȞȠȝĮ:
ǵȞȠȝĮ țĮȚ ǼʌȫȞȣȝȠ ȆĮĲȑȡĮ:
ǵȞȠȝĮ țĮȚ ǼʌȫȞȣȝȠ ȂȘĲȑȡĮȢ:
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȖȑȞȞȘıȘȢ (ȠȜȠȖȡȐĳȦȢ țĮȚ ĮȡȚșȝȘĲȚțȐ):
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ȉȩʌȠȢ īȑȞȞȘıȘȢ:
ǹȡȚșȝȩȢ ǻİȜĲȓȠȣ ȉĮȣĲȩĲȘĲĮȢ:
ǹȂȀǹ:
ȉȩʌȠȢ ȀĮĲȠȚțȓĮȢ:
ȅįȩȢ:

ǹȡȚșȝȩȢ:

ȉ.Ȁ.

ȉȘȜ. İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ (ıĲĮșİȡȩ/țȚȞȘĲȩ):
ǻ/ȞıȘ ǾȜİțĲȡ. ȉĮȤȣįȡȠȝİȓȠȣ (email):

ī. ȉǿȉȁȅǿ ȈȆȅȊǻȍȃ - ǼȄǼǿǻǿȀǼȊȈǾ
[ıȣȝʌȜȘȡȫıĲİ țĮĲȐȜȜȘȜĮ (ȝİ ĲȠ ıȘȝİȓȠ ȋ ıĲȠ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ ʌİįȓȠ ȃǹǿ/ȅȋǿ) ĲȠȣȢ ĲȓĲȜȠȣȢ ıʌȠȣįȫȞ ʌȠȣ țĮĲȑȤİĲİ, ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȢ ȖȚĮ ĲȠȞ țȐșİ ĲȓĲȜȠ
ıʌȠȣįȫȞ ĲȠ ȓįȡȣȝĮ, ĲȘ ıȤȠȜȒ, ĲȠ ĲȝȒȝĮ, ĲȠȞ ȕĮșȝȩ țĮȚ ĲȣȤȩȞ įȚİȣțȡȚȞȚıĲȚțȐ ıȤȩȜȚĮ]

ȆȉȊȋǿȅ / ǻǿȆȁȍȂǹ

ȃǹǿ:

ȅȋǿ:

ǴįȡȣȝĮ:
ȈȤȠȜȒ:
ȉȝȒȝĮ:
ǺĮșȝȩȢ:
ǻȚİȣțȡȚȞȚıĲȚțȐ ıȤȩȜȚĮ (İȐȞ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ):

ǻǼȊȉǼȇȅ ȆȉȊȋǿȅ / ǻǿȆȁȍȂǹ

ǴįȡȣȝĮ:
ȈȤȠȜȒ:
ȉȝȒȝĮ:
ǺĮșȝȩȢ:
ǻȚİȣțȡȚȞȚıĲȚțȐ ıȤȩȜȚĮ (İȐȞ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ):

ȃǹǿ:

ȅȋǿ:
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ȂǼȉǹȆȉȊȋǿǹȀȅȈ ȉǿȉȁȅȈ (Master)
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ȃǹǿ:

ȅȋǿ:

ǴįȡȣȝĮ:
ȈȤȠȜȒ:
ȉȝȒȝĮ/ ǼȡȖĮıĲȒȡȚȠ /ȉȠȝȑĮȢ:

ȉȓĲȜȠȢ ǻȚʌȜȦȝĮĲȚțȒȢ ǼȡȖĮıȓĮȢ:

ǻȚİȣțȡȚȞȚıĲȚțȐ ıȤȩȜȚĮ (İȐȞ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ):

ǻǼȊȉǼȇȅȈ ȂǼȉǹȆȉȊȋǿǹȀȅȈ ȉǿȉȁȅȈ (Master)

ȃǹǿ:

ȅȋǿ:

ȃǹǿ:

ȅȋǿ:

ǴįȡȣȝĮ:
ȈȤȠȜȒ:
ȉȝȒȝĮ/ ǼȡȖĮıĲȒȡȚȠ /ȉȠȝȑĮȢ:
ȉȓĲȜȠȢ ǻȚʌȜȦȝĮĲȚțȒȢ ǼȡȖĮıȓĮȢ:
ǻȚİȣțȡȚȞȚıĲȚțȐ ıȤȩȜȚĮ (İȐȞ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ):

ǻǿǻǹȀȉȅȇǿȀȅ ǻǿȆȁȍȂǹ

ǴįȡȣȝĮ:
ȈȤȠȜȒ:
ȉȝȒȝĮ/ ǼȡȖĮıĲȒȡȚȠ /ȉȠȝȑĮȢ:

ȉȓĲȜȠȢ ǻȚĮĲȡȚȕȒȢ:

ǻȚİȣțȡȚȞȚıĲȚțȐ ıȤȩȜȚĮ (İȐȞ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ):
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ǻ. ǼȇīǹȈǿǹȀǾ ǼȂȆǼǿȇǿǹ
[ȆİȡȚȖȡȐȥĲİ ıȣȞȠʌĲȚțȐ ĲȠȞ ĳȠȡȑĮ, ĲȘ șȑıȘ, ĲȠ ĮȞĲȚțİȓȝİȞȠ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ, ĲȘ ȤȡȠȞȚțȒ ʌİȡȓȠįȠ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ (ȑȞĮȡȟȘ-ȜȒȟȘ) țĮȚ ĲȘ ıȣȞȠȜȚțȒ
ȤȡȠȞȚțȒ įȚȐȡțİȚĮ ıİ ȝȒȞİȢ ȖȚĮ țȐșİ șȑıȘ İȡȖĮıȓĮȢ ıȤİĲȚțȒ ȝİ ĲȠ İȚįȚțȩ ȖȞȦıĲȚțȩ ĮȞĲȚțİȓȝİȞȠ ĲȘȢ ʌȡȠȢ ʌȜȒȡȦıȘ șȑıȘȢ]
ĭȅȇǼǹȈ

ĬǼȈǾ / ǹȃȉǿȀǼǿȂǼȃȅ ǹȆǹȈȋȅȁǾȈǾȈ / ǹȇȂȅǻǿȅȉǾȉǹ

ȋȇȅȃǿȀǾ ȆǼȇǿȅǻȅȈ Ȁǹǿ ǻǿǹȇȀǼǿǹ

Ǽ. ǼȇǼȊȃǾȉǿȀǾ ǻȇǹȈȉǾȇǿȅȉǾȉǹ
[ǹȞĮĳȑȡİĲİ ĲȠȞ ĮȡȚșȝȩ ĲȦȞ įȘȝȠıȚİȣȝȑȞȦȞ İȡİȣȞȘĲȚțȫȞ İȡȖĮıȚȫȞ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ Science Citation Index Expanded țĮȚ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ
įȘȝȠıȓİȣıȘȢ (ĲȓĲȜȠ, ȑĲȠȢ įȘȝȠıȓİȣıȘȢ, İʌȚıĲȘȝȠȞȚțȩ ʌİȡȚȠįȚțȩ) ȖȚĮ ȝȑȤȡȚ 5 įȘȝȠıȚİȪıİȚȢ]

ȈȣȞȠȜȚțȩȢ ĮȡȚșȝȩȢ įȘȝȠıȚİȪıİȦȞ (Science Citation Index Expanded):
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Ȉȉ. ȄǼȃǼȈ īȁȍȈȈǼȈ
īȁȍ ȈȈ ǹ

ǼțʌȜȒȡȦıȘ ıĲȡĮĲȚȦĲȚțȫȞ ȣʌȠȤȡİȫıİȦȞ Ȓ ȞȩȝȚȝȘ ĮʌĮȜȜĮȖȒ

Ǽ Ȇǿ ȆǼ ǻȅ

ȃǹǿ:

ȅȋǿ:

(ȝȩȞȠ ȖȚĮ ȐȞįȡİȢ ȣʌȠȥȒĳȚȠȣȢ)

Ȃİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ǹǿȉǾȈǾ ȊȆȅȌǾĭǿȅȉǾȉǹȈ ıȣȞȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ [ıȣȝʌȜȘȡȫıĲİ ȝİ ĲȠ ıȘȝİȓȠ ȋ ıĲȠ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ ʌİįȓȠ ȃǹǿ/ȅȋǿ]:
1.

ǹȞĮȜȣĲȚțȩ ȕȚȠȖȡĮĳȚțȩ ıȘȝİȓȦȝĮ

ȃǹǿ:

ȅȋǿ:

2.

ǼʌȚıĲȠȜȒ İȞįȚĮĳȑȡȠȞĲȠȢ țĮȚ țȚȞȒĲȡȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠȢ ʌȜȒȡȦıȘ șȑıȘ

ȃǹǿ:

ȅȋǿ:

Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 8/26.02.2021
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ȊȆǼȊĬȊȃǾ ǻǾȁȍȈǾ
Ǿ ĮțȡȓȕİȚĮ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıİ ĮȣĲȒ ĲȘȞ ĮȓĲȘıȘ-įȒȜȦıȘ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȜİȖȤșİȓ ȝİ ȕȐıȘ ĲȠ ĮȡȤİȓȠ ȐȜȜȦȞ ȣʌȘȡİıȚȫȞ
(ȐȡșȡȠ 8 ʌĮȡ. 4 ȃ. 1599/1986)

Ȃİ ĮĲȠȝȚțȒ ȝȠȣ İȣșȪȞȘ țĮȚ ȖȞȦȡȓȗȠȞĲĮȢ ĲȚȢ țȣȡȫıİȚȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡ. 6 ĲȠȣ Ȑȡșȡ. 22 ĲȠȣ
ȃ. 1599/1986, įȘȜĮįȒ: «ǵʌȠȚȠȢ İȞ ȖȞȫıİȚ ĲȠȣ įȘȜȫȞİȚ ȥİȣįȒ ȖİȖȠȞȩĲĮ Ȓ ĮȡȞİȓĲĮȚ Ȓ ĮʌȠțȡȪʌĲİȚ ĲĮ ĮȜȘșȚȞȐ ȝİ ȑȖȖȡĮĳȘ
ȣʌİȪșȣȞȘ įȒȜȦıȘ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 8 ĲȚȝȦȡİȓĲĮȚ ȝİ ĳȣȜȐțȚıȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȡȚȫȞ ȝȘȞȫȞ. ǼȐȞ Ƞ ȣʌĮȓĲȚȠȢ ĮȣĲȫȞ ĲȦȞ ʌȡȐȟİȦȞ
ıțȩʌİȣİ ȞĮ ʌȡȠıʌȠȡȓıİȚ ıĲȠȞ İĮȣĲȩȞ ĲȠȣ Ȓ ıİ ȐȜȜȠȞ ʌİȡȚȠȣıȚĮțȩ ȩĳİȜȠȢ ȕȜȐʌĲȠȞĲĮȢ ĲȡȓĲȠȞ Ȓ ıțȩʌİȣİ ȞĮ ȕȜȐȥİȚ ȐȜȜȠȞ,
ĲȚȝȦȡİȓĲĮȚ ȝİ țȐșİȚȡȟȘ ȝȑȤȡȚ 10 İĲȫȞ», įȘȜȫȞȦ ȩĲȚ:
1. ǲȤȦ įȚțĮȓȦȝĮ ıȣȝȝİĲȠȤȒȢ ıĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ İʌȚȜȠȖȒȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠțȒȡȣȟȘȢ țĮșȩĲȚ ȑȤȦ ĲȘȞ ȣȖİȓĮ țĮȚ ĲȘ ĳȣıȚțȒ

țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ ʌȠȣ ȝȠȣ İʌȚĲȡȑʌİȚ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ țĮșȘțȩȞĲȦȞ ĲȘȢ ʌȡȠȢ ʌȜȒȡȦıȘȢ șȑıȘȢ țĮȚ įİȞ ȑȤȦ țȫȜȣȝĮ
ʌȡȩıȜȘȥȘȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ȠȚțİȓĮ ȆȡȠțȒȡȣȟȘ, țĮșȩıȠȞ: Į) įİȞ ȑȤȦ țĮĲĮįȚțĮıĲİȓ ȖȚĮ țĮțȠȪȡȖȘȝĮ țĮȚ ıİ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ʌȠȚȞȒ ȖȚĮ țȜȠʌȒ, ȣʌİȟĮȓȡİıȘ (țȠȚȞȒ Ȓ ıĲȘȞ ȣʌȘȡİıȓĮ), ĮʌȐĲȘ, İțȕȓĮıȘ, ʌȜĮıĲȠȖȡĮĳȓĮ, ĮʌȚıĲȓĮ
įȚțȘȖȩȡȠȣ, įȦȡȠįȠțȓĮ, țĮĲĮʌȓİıȘ, ĮʌȚıĲȓĮ ʌİȡȓ ĲȘȞ ȣʌȘȡİıȓĮ, ʌĮȡȐȕĮıȘ țĮșȒțȠȞĲȠȢ, țĮș’ ȣʌȠĲȡȠʌȒ ıȣțȠĳĮȞĲȚțȒ
įȣıĳȒȝȘıȘ, țĮșȫȢ țĮȚ ȖȚĮ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȑȖțȜȘȝĮ țĮĲȐ ĲȘȢ ȖİȞİĲȒıȚĮȢ İȜİȣșİȡȓĮȢ Ȓ ȑȖțȜȘȝĮ ȠȚțȠȞȠȝȚțȒȢ
İțȝİĲȐȜȜİȣıȘȢ ĲȘȢ ȖİȞİĲȒıȚĮȢ ȗȦȒȢ, ȕ) įİȞ İȓȝĮȚ ȣʌȩįȚțȠȢ țĮȚ įİȞ ȑȤȦ ʌĮȡĮʌİȝĳșİȓ ȝİ ĲİȜİıȓįȚțȠ ȕȠȪȜİȣȝĮ Ȓ țĮĲ’
ȐȜȜȠȞ ȞȩȝȚȝȠ ĲȡȩʌȠ ȖȚĮ țĮțȠȪȡȖȘȝĮ Ȓ ȖȚĮ ʌȜȘȝȝȑȜȘȝĮ ĲȘȢ ʌİȡȓʌĲȦıȘȢ Į, ȑıĲȦ țĮȚ ĮȞ ĲȠ ĮįȓțȘȝĮ ĮȣĲȩ ȑȤİȚ
ʌĮȡĮȖȡĮĳİȓ, Ȗ) įİȞ ȑȤȦ ıĲİȡȘșİȓ ȜȩȖȦ țĮĲĮįȓțȘȢ ĲĮ ʌȠȜȚĲȚțȐ ȝȠȣ įȚțĮȚȫȝĮĲĮ, į) įİȞ ĲİȜȫ ȣʌȩ ıĲİȡȘĲȚțȒ įȚțĮıĲȚțȒ
ıȣȝʌĮȡȐıĲĮıȘ (ʌȜȒȡȘ Ȓ ȝİȡȚțȒ), ȣʌȩ İʌȚțȠȣȡȚțȒ įȚțĮıĲȚțȒ ıȣȝʌĮȡȐıĲĮıȘ (ʌȜȒȡȘ Ȓ ȝİȡȚțȒ) țĮȚ ȣʌȩ ĲȚȢ įȪȠ ĮȣĲȑȢ
țĮĲĮıĲȐıİȚȢ, İ) įİȞ ȑȤȦ ĮʌȠȜȣșİȓ Įʌȩ șȑıȘ įȘȝȩıȚĮȢ ȣʌȘȡİıȓĮȢ Ȓ ȅ.ȉ.ǹ. Ȓ ȐȜȜȠȣ ȃȠȝȚțȠȪ ȆȡȠıȫʌȠȣ ĲȠȣ įȘȝȩıȚȠȣ
ĲȠȝȑĮ, ȜȩȖȦ İʌȚȕȠȜȒȢ ĲȘȢ ʌİȚșĮȡȤȚțȒȢ ʌȠȚȞȒȢ ĲȘȢ ȠȡȚıĲȚțȒȢ ʌĮȪıȘȢ Ȓ ȜȩȖȦ țĮĲĮȖȖİȜȓĮȢ ĲȘȢ ıȪȝȕĮıȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ȖȚĮ
ıʌȠȣįĮȓȠ ȜȩȖȠ, ȠĳİȚȜȩȝİȞȠ ıİ ȣʌĮȚĲȚȩĲȘĲĮ ĲȠȣ İȡȖĮȗȠȝȑȞȠȣ.
2. ǲȜĮȕĮ ȖȞȫıȘ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ȆȡȠțȒȡȣȟȘȢ țĮȚ ĲȠȣȢ ĮʌȠįȑȤȠȝĮȚ ĮȞİʌȚĳȪȜĮțĲĮ țĮȚ țĮșǯ ȠȜȠțȜȘȡȓĮȞ.
3. ǵȜĮ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȘȢ ĮȓĲȘıȒȢ ȝȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ȕȚȠȖȡĮĳȚțȠȪ ıȘȝİȚȫȝĮĲȩȢ ȝȠȣ İȓȞĮȚ ĮțȡȚȕȒ țĮȚ ĮȜȘșȒ țĮȚ țĮĲȑȤȦ ĲĮ

ʌȡȠıȩȞĲĮ ĲȘȢ ʌȡȠȢ ʌȜȒȡȦıȘ șȑıȘȢ, ȩʌȦȢ ĮȣĲȐ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠțȒȡȣȟȘ țĮȚ ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ
ĮȓĲȘıȘ. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȞĮțȡȓȕİȚĮȢ ȖȞȦȡȓȗȦ ȩĲȚ șĮ ȑȤȦ ĲȚȢ ıȣȞȑʌİȚİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ
ȃ. 1599/1986.

Ǿ ȝ İȡȠȝȘȞ ȓĮ: . .. .. . ... .. .. .. .. .. .. ..

ȅ Ȟ Ƞ ȝ Į Ĳ İʌ ȫ Ȟ ȣȝ Ƞ: ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

ȅ /Ǿ ȣ ʌ Ƞ ȥ Ȓ ĳ Ț. . ..

[ȣʌȠȖȡĮĳȒ]

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

184

Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 8/26.02.2021

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ Ȳ’:
ȵȻȴȻȾɃ ɅȵɆȻȳɆȰɀɀȰ Ⱥȵɇȸɇ, ɅɆɃɇɃɁɈɏɁ ȾȰȻ ɀɃɆȻɃȴɃɈȸɇȸɇ ɈɏɁ ɅɆɃɇ ɅȿȸɆɏɇȸ ȺȵɇȵɏɁ.

1. ȴʉʌʐʔʉʌɿʃɼ Ʌɲʌɲʏɼʌɻʍɻ ʏɻʎ ȳɻʎ
Earth Observation
Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ:
Ƀ/ȸ ɸɿɷɿʃʊʎ ɸʋɿʍʏɼʅʘʆ ʋʉʐ ɽɲ ʃɲʄʑʗɸɿ ɲʐʏɼʆ ʏɻ ɽɹʍɻ ʍʏʉ ȵȿȿȸɁȻȾɃ ȾȵɁɈɆɃ ȴȻȰɇɈȸɀȰɈɃɇ
(ȵȿ.Ⱦȵ.ȴ.), ɽɲ ɸʀʆɲɿ ʐʋɸʑɽʐʆʉʎ/ɻ ɶɿɲ ʏʉʆ ʍʖɸɷɿɲʍʅʊ, ʏʉʆ ʍʐʆʏʉʆɿʍʅʊ, ʏɻʆ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ ʃɲɿ
ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻ ɹʌɶʘʆ ʃɲɿ ʋʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆ ʍʏʉʆ ʏʉʅɹɲ ʏɻʎ ɷʉʌʐʔʉʌɿʃɼʎ ʋɲʌɲʏɼʌɻʍɻʎ ʏɻʎ ȳɻʎ,
ʍɸ ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲ ʅɸ ɷɻʅʊʍɿʉʐʎ ʃɲɿ ɿɷɿʘʏɿʃʉʑʎ ʔʉʌɸʀʎ ʍʏɻʆ ȵʄʄɳɷɲ ʃɲɿ ʏʉ ɸʇʘʏɸʌɿʃʊ, ʋʉʐ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʍʏʉʆ ʏʉʅɹɲ ɲʐʏʊʆ. Ƀ/ɻ ʐʋʉʗɼʔɿʉʎ/ɲ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɸʀʆɲɿ ʋʏʐʖɿʉʑʖʉʎ ɇʖʉʄɼʎ
Ⱥɸʏɿʃʙʆ ȵʋɿʍʏɻʅʙʆ ɼ ɀɻʖɲʆɿʃʊʎ ʅɸ ɿʍʖʐʌʊ ʐʋʊɴɲɽʌʉ ʍɸ ɽɹʅɲʏɲ ɷʉʌʐʔʉʌɿʃɼʎ ʏɻʄɸʋɿʍʃʊʋɻʍɻʎ
ʃɲɿ ɸʅʋɸɿʌʀɲ ʍɸ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ/ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʘʆ ʋʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆ.
Ȱʋɲʌɲʀʏɻʏɲ ʋʌʉʍʊʆʏɲ: Ƀɿ ʐʋʉʗɼʔɿʉɿ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʃɲʏɹʖʉʐʆ:
•
•

Ʌʏʐʖʀʉ ɇʖʉʄɼʎ Ⱥɸʏɿʃʙʆ ȵʋɿʍʏɻʅʙʆ ɼ ɇʖʉʄɼʎ ɀɻʖɲʆɿʃʙʆ.
ɀɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʊ ʏʀʏʄʉ ʍʋʉʐɷʙʆ ɼ ȴɿɷɲʃʏʉʌɿʃʊ ȴʀʋʄʘʅɲ ʍɸ ɽɹʅɲ ʍʖɸʏɿʃʊ ʅɸ ʏɻ ȴʉʌʐʔʉʌɿʃɼ
Ɉɻʄɸʋɿʍʃʊʋɻʍɻ ʃɲɿ Ʌɲʌɲʏɼʌɻʍɻ ȳɻʎ.

•

ȵʌɶɲʍɿɲʃɼ ɸʅʋɸɿʌʀɲ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ɷʑʉ (2) ɸʏʙʆ ʅɸʏɳ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʋʊʃʏɻʍɻ ʏʉʐ ʅɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʉʑ
ʏʀʏʄʉʐ ʍɸ ɽɹʅɲʏɲ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏʉ ɸɿɷɿʃʊ ɶʆʘʍʏɿʃʊ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ʏɻʎ ɽɹʍɻʎ ʅɹʍʘ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎ ʍʏʉ
ʍʖɸɷɿɲʍʅʊ, ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ ʃɲɿ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ɸʌɸʐʆɻʏɿʃʙʆ ɼ/ʃɲɿ ɲʆɲʋʏʐʇɿɲʃʙʆ ʋʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆ.

•

ȱʌɿʍʏɻ ɶʆʙʍɻ ʏɻʎ Ȱɶɶʄɿʃɼʎ ʃɲɿ ʏɻʎ ȵʄʄɻʆɿʃɼʎ ɶʄʙʍʍɲʎ.

Ʌʌʊʍɽɸʏɲ ɸʋɿɽʐʅɻʏɳ ʋʌʉʍʊʆʏɲ:
•
•

•
•

ȴɻʅʉʍɿɸʐʅɹʆʉ ɸʌɸʐʆɻʏɿʃʊ ɹʌɶʉ ʍɸ ɹɶʃʌɿʏɲ ɷɿɸɽʆɼ ʋɸʌɿʉɷɿʃɳ ʍʏʉ ɸɿɷɿʃʊ ɶʆʘʍʏɿʃʊ
ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ʏɻʎ ɽɹʍɻʎ.
Ʌʌʉʒʋɻʌɸʍʀɲ ʍʏɻ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ʃɲɿ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ ɹʌɶʘʆ ʏʉʐ ȵʐʌʘʋɲʁʃʉʑ Ƀʌɶɲʆɿʍʅʉʑ
ȴɿɲʍʏɼʅɲʏʉʎ (ESA) ʃɲɿ ʏʘʆ ɸʆʏɸʏɲʄʅɹʆʘʆ ʉʆʏʉʏɼʏʘʆ ʏʉʐ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ COPERNICUS
(COPERNICUS Entrusted Entities) ʍʏʉ ɸɿɷɿʃʊ ɶʆʘʍʏɿʃʊ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ʏɻʎ ɽɹʍɻʎ.
Ʌʌʉʒʋɻʌɸʍʀɲ ʍɸ ɸɽʆɿʃʊ ɼ ɷɿɸɽʆɼ ȴɿɲʍʏɻʅɿʃʊ Ƀʌɶɲʆɿʍʅʊ ʍɸ ʍʖɸʏɿʃʊ ʅɸ ʏʉ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ʏɻʎ
ɽɹʍɻʎ ʋɸɷʀʉ.
ȵʐʌɸʀɲ ɶʆʙʍɻ ʏʘʆ ɷʉʌʐʔʉʌɿʃʙʆ ʋɲɽɻʏɿʃʙʆ ʃɲɿ ɸʆɸʌɶɻʏɿʃʙʆ ɷɸʃʏʙʆ ʃɲɿ ɲɿʍɽɻʏɼʌʘʆ, ʏʘʆ
ʅɸɽʊɷʘʆ ɲʆɳʄʐʍɻʎ ʃɲɿ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎ ʏɻʄɸʋɿʍʃʉʋɿʃʙʆ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ, ʏʘʆ ʋʉɿʃʀʄʘʆ
ɸʔɲʌʅʉɶʙʆ ʃɲɿ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʍɸ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ, ɲɶʌʉɷɿɲʏʌʉʔɼ, ɲʍʔɳʄɸɿɲ, ʐɶɸʀɲ, ʃʄɿʅɲʏɿʃɼ
ɲʄʄɲɶɼ, ʖɲʌʏʉɶʌɲʔɼʍɸɿʎ ʃ.ɲ.

Ɉʑʋʉʎ ɽɹʍɻʎ:
Ʌʄɼʌʉʐʎ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ
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Ȱ/Ȱ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ Ⱦʌɿʏɻʌʀʉʐ

1.

Ʌʏʐʖʀʉ ɇʖʉʄɼʎ Ⱥɸʏɿʃʙʆ ȵʋɿʍʏɻʅʙʆ ɼ ɇʖʉʄɼʎ ɀɻʖɲʆɿʃʙʆ.

2.

ɀɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʊʎ ʏʀʏʄʉʎ ʍʋʉʐɷʙʆ ɼ ȴɿɷɲʃʏʉʌɿʃʊ ȴʀʋʄʘʅɲ
ʍɸ ɽɹʅɲ ʍʖɸʏɿʃʊ ʅɸ ʏʉ ɸɿɷɿʃʊ ɶʆʘʍʏɿʃʊ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ʏɻʎ
ɽɹʍɻʎ.
ȵʌɶɲʍɿɲʃɼ ɸʅʋɸɿʌʀɲ ɳʆʘ ʏʘʆ ɷʑʉ (2) ɸʏʙʆ ʅɸʏɳ ɲʋʊ ʏɻʆ
ɲʋʊʃʏɻʍɻ ʏʉʐ ʅɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʉʑ ʏʀʏʄʉʐ (Master) ʍɸ ɽɹʅɲʏɲ
ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏʉ ɸɿɷɿʃʊ ɶʆʘʍʏɿʃʊ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ʏɻʎ ɽɹʍɻʎ.

3.

4.

5.

6.

ȴɻʅʉʍɿɸʐʅɹʆʉ ɸʌɸʐʆɻʏɿʃʊ ɹʌɶʉ ʍɸ ɷɿɸɽʆɼ ʋɸʌɿʉɷɿʃɳ ʅɸ
ʃʌɿʏɹʎ ʋʉʐ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʍʏʉ Science Citation Index
Expanded ʍʏʉ ɸɿɷɿʃʊ ɶʆʘʍʏɿʃʊ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ʏɻʎ ɽɹʍɻʎ.
Ʌʌʉʒʋɻʌɸʍʀɲ ʍɸ ɸɽʆɿʃʊ ɼ ɷɿɸɽʆɼ ȴɿɲʍʏɻʅɿʃʊ Ƀʌɶɲʆɿʍʅʊ
(ɶɿɲ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ 1 ɹʏʉʎ) ʍɸ ɽɹʅɲʏɲ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏʉ ɸɿɷɿʃʊ
ɶʆʘʍʏɿʃʊ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ʏɻʎ ɽɹʍɻʎ.
ɇʐʆɹʆʏɸʐʇɻ ʃɲɿ ȵʋɿʍʏʉʄɼ ȵʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏʉʎ ʃɲɿ Ⱦɿʆɼʏʌʉʐ
ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ʏɻʎ ʃɲʏɲʆʊɻʍɻʎ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʃɲɿ ʏʘʆ
ɲʋɲɿʏɼʍɸʙʆ ʏɻʎ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏɻʎ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊʏɻʏɲʎ ʏʉʐ
ʐʋʉʗɻʔʀʉʐ.
Ȱʆʙʏɲʏɻ ɇʐʆʉʄɿʃɼ Ȳɲɽʅʉʄʉɶʀɲ

Ȳɲɽʅʉʄʉɶʀɲ
2 ʅʊʌɿɲ ɳʋɲʇ ʃɲɿ ɸʋɿʋʄɹʉʆ
ʍʐʆ 1 ʅʊʌɿʉ ɶɿɲ ɴɲɽʅʊ >6, ʍʐʆ 2 ʅʊʌɿɲ ɶɿɲ ɴɲɽʅʊ >7,
ʍʐʆ 3 ʅʊʌɿɲ ɶɿɲ ɴɲɽʅʊ >8
(ɲʆʙʏɲʏʉ ʊʌɿʉ ʅʉʌʀʘʆ 5)
10 ʅʊʌɿɲ (20 ʅʊʌɿɲ ʍʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ȴɿɷɲʃʏʉʌɿʃʉʑ
ȴɿʋʄʙʅɲʏʉʎ)
Ⱦɳɽɸ ʅɼʆɲʎ ɸʅʋɸɿʌʀɲʎ ʋɹʌɲʆ ʏʘʆ ɷʑʉ (2) ɸʏʙʆ
ʄɲʅɴɳʆɸɿ 0,40 ʅʊʌɿɲ, ʅɸ ɲʆʙʏɲʏʉ ʊʌɿʉ ʏʉʐʎ 50 ʅɼʆɸʎ
(ɲʆʙʏɲʏʉ ʊʌɿʉ ʅʉʌʀʘʆ 20)
3 ʅʊʌɿɲ ɶɿɲ ʃɳɽɸ ɷɻʅʉʍʀɸʐʍɻ
(ɲʆʙʏɲʏʉ ʊʌɿʉ ʅʉʌʀʘʆ 15)
2,5 ʅʊʌɿɲ ɲʆɳ ɹʏʉʎ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ
(ɲʆʙʏɲʏʉ ʊʌɿʉ ʅʉʌʀʘʆ 15)
25 ʅʊʌɿɲ

100 ʅʊʌɿɲ
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2. ȴʉʌʐʔʉʌɿʃɹʎ ȵʋɿʃʉɿʆʘʆʀɸʎ ʃɲɿ Ƀʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆɸʎ ȵʔɲʌʅʉɶɹʎ
Satellite Communications and Integrated Applications
Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ:
Ƀ/ȸ ɸɿɷɿʃʊʎ ɸʋɿʍʏɼʅʘʆ ʋʉʐ ɽɲ ʃɲʄʑʗɸɿ ɲʐʏɼʆ ʏɻ ɽɹʍɻ ʍʏʉ ȵȿȿȸɁȻȾɃ ȾȵɁɈɆɃ ȴȻȰɇɈȸɀȰɈɃɇ
(ȵȿ.Ⱦȵ.ȴ.), ɽɲ ɸʀʆɲɿ ʐʋɸʑɽʐʆʉʎ/ɻ ɶɿɲ ʏʉʆ ʍʖɸɷɿɲʍʅʊ, ʏʉʆ ʍʐʆʏʉʆɿʍʅʊ, ʏɻʆ ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻ ʃɲɿ ʏɻʆ
ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ ɹʌɶʘʆ ʃɲɿ ʋʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆ ʍʏʉʆ ɸʐʌʑʏɸʌʉ ʏʉʅɹɲ ʏʘʆ ɷʉʌʐʔʉʌɿʃʙʆ ʏɻʄɸʋɿʃʉɿʆʘʆɿʙʆ
ʃɲɿ ʏʘʆ ʉʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆʘʆ ɷʉʌʐʔʉʌɿʃʙʆ ɸʔɲʌʅʉɶʙʆ, ʍɸ ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲ ʅɸ ɷɻʅʊʍɿʉʐʎ ʃɲɿ ɿɷɿʘʏɿʃʉʑʎ
ʔʉʌɸʀʎ ʍʏɻʆ ȵʄʄɳɷɲ ʃɲɿ ʏʉ ɸʇʘʏɸʌɿʃʊ, ʋʉʐ ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʍʏʉʆ ʏʉʅɹɲ ɲʐʏʊʆ. Ƀ/ɻ
ʐʋʉʗɼʔɿʉʎ/ɲ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɸʀʆɲɿ ʋʏʐʖɿʉʑʖʉʎ ɇʖʉʄɼʎ Ⱥɸʏɿʃʙʆ ȵʋɿʍʏɻʅʙʆ ɼ ɀɻʖɲʆɿʃʊʎ ʅɸ ɿʍʖʐʌʊ
ʐʋʊɴɲɽʌʉ ʍɸ ɽɹʅɲʏɲ ɷʉʌʐʔʉʌɿʃʙʆ ʏɻʄɸʋɿʃʉɿʆʘʆɿʙʆ ʃɲɿ ɸʅʋɸɿʌʀɲ ʍɸ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ/ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʘʆ ʋʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆ.
Ȱʋɲʌɲʀʏɻʏɲ ʋʌʉʍʊʆʏɲ: Ƀɿ ʐʋʉʗɼʔɿʉɿ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʃɲʏɹʖʉʐʆ:
•
•
•

•

Ʌʏʐʖʀʉ ɇʖʉʄɼʎ Ⱥɸʏɿʃʙʆ ȵʋɿʍʏɻʅʙʆ ɼ ɇʖʉʄɼʎ ɀɻʖɲʆɿʃʙʆ.
ɀɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʊ ʏʀʏʄʉ ʍʋʉʐɷʙʆ ɼ ȴɿɷɲʃʏʉʌɿʃʊ ȴʀʋʄʘʅɲ ʍɸ ɽɹʅɲ ʍʖɸʏɿʃʊ ʅɸ ʏɿʎ ȴʉʌʐʔʉʌɿʃɹʎ
Ɉɻʄɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɸʎ ʃɲɿ ʏɿʎ Ƀʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆɸʎ ȵʔɲʌʅʉɶɹʎ .
ȵʌɶɲʍɿɲʃɼ ɸʅʋɸɿʌʀɲ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ɷʑʉ (2) ɸʏʙʆ ʅɸʏɳ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʋʊʃʏɻʍɻ ʏʉʐ ʅɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʉʑ
ʏʀʏʄʉʐ ʍɸ ɽɹʅɲʏɲ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏʉ ɸɿɷɿʃʊ ɶʆʘʍʏɿʃʊ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ʏɻʎ ɽɹʍɻʎ ʍʏɻ ɴɿʉʅɻʖɲʆʀɲ ɼ
ʅɹʍʘ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎ ʍɸ ɸʌɸʐʆɻʏɿʃʊ/ɲʆɲʋʏʐʇɿɲʃʊ ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ.
ȱʌɿʍʏɻ ɶʆʙʍɻ ʏɻʎ Ȱɶɶʄɿʃɼʎ ʃɲɿ ʏɻʎ ȵʄʄɻʆɿʃɼʎ ɶʄʙʍʍɲʎ.

Ʌʌʊʍɽɸʏɲ ɸʋɿɽʐʅɻʏɳ ʋʌʉʍʊʆʏɲ ʍɻʅɲʆʏɿʃʉʑ ɴɳʌʉʐʎ:
•
•
•
•
•

ȴɻʅʉʍɿɸʐʅɹʆʉ ɸʌɸʐʆɻʏɿʃʊ ɹʌɶʉ ʍɸ ɹɶʃʌɿʏɲ ɷɿɸɽʆɼ ʋɸʌɿʉɷɿʃɳ ʍʏʉ ɸɿɷɿʃʊ ɶʆʘʍʏɿʃʊ
ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ʏɻʎ ɽɹʍɻʎ.
Ʌʌʉʒʋɻʌɸʍʀɲ ʍʏɻ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ʃɲɿ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ ɹʌɶʘʆ ʏʉʐ ȵʐʌʘʋɲʁʃʉʑ Ƀʌɶɲʆɿʍʅʉʑ
ȴɿɲʍʏɼʅɲʏʉʎ (ESA) ʍʏʉ ɸɿɷɿʃʊ ɶʆʘʍʏɿʃʊ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ʏɻʎ ɽɹʍɻʎ.
ɇʐʅʅɸʏʉʖɼ ʍʏʉʆ ʍʖɸɷɿɲʍʅʊ ɼ ʏɻʆ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ ɼ ʏɻʆ ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻ ɷɿɲʍʏɻʅɿʃʙʆ ɲʋʉʍʏʉʄʙʆ.
Ʌʌʉʒʋɻʌɸʍʀɲ ʍɸ ɸɽʆɿʃʊ ɼ ɷɿɸɽʆɼ ȴɿɲʍʏɻʅɿʃʊ Ƀʌɶɲʆɿʍʅʊ ʍʏʉ ɸɿɷɿʃʊ ɶʆʘʍʏɿʃʊ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ
ʏɻʎ ɽɹʍɻʎ
ȵʐʌɸʀɲ ɶʆʙʍɻ ʏʘʆ ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʙʆ ɷɿʃʏʑʘʆ ʃɲɿ ʏɻʄɸʋɿʃʉɿʆʘʆɿʙʆ ʍɸ GSO ʃɲɿ ɁGSO ɷʉʌʐʔʉʌɿʃɳ
ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ.

Ɉʑʋʉʎ ɽɹʍɻʎ:
Ʌʄɼʌʉʐʎ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ
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Ȱ/Ȱ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ Ⱦʌɿʏɻʌʀʉʐ

1.

Ʌʏʐʖʀʉ ɇʖʉʄɼʎ Ⱥɸʏɿʃʙʆ ȵʋɿʍʏɻʅʙʆ ɼ ɇʖʉʄɼʎ ɀɻʖɲʆɿʃʙʆ

2.

ɀɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʊʎ ʏʀʏʄʉʎ ʍʋʉʐɷʙʆ ɼ ȴɿɷɲʃʏʉʌɿʃʊ ȴʀʋʄʘʅɲ
ʍɸ ɽɹʅɲ ʍʖɸʏɿʃʊ ʅɸ ʏʉ ɸɿɷɿʃʊ ɶʆʘʍʏɿʃʊ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ʏɻʎ
ɽɹʍɻʎ.
ȵʌɶɲʍɿɲʃɼ ɸʅʋɸɿʌʀɲ ɳʆʘ ʏʘʆ ɷʑʉ (2) ɸʏʙʆ ʅɸʏɳ ɲʋʊ ʏɻʆ
ɲʋʊʃʏɻʍɻ ʏʉʐ ʅɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʉʑ ʏʀʏʄʉʐ ʍɸ ɽɹʅɲʏɲ ʍʖɸʏɿʃɳ
ʅɸ ʏʉ ɸɿɷɿʃʊ ɶʆʘʍʏɿʃʊ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ʏɻʎ ɽɹʍɻʎ.

3.

4.

5.

6.

ȴɻʅʉʍɿɸʐʅɹʆʉ ɸʌɸʐʆɻʏɿʃʊ ɹʌɶʉ ʍɸ ɷɿɸɽʆɼ ʋɸʌɿʉɷɿʃɳ ʅɸ
ʃʌɿʏɹʎ ʋʉʐ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʍʏʉ Science Citation Index
Expanded ʍʏʉ ɸɿɷɿʃʊ ɶʆʘʍʏɿʃʊ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ʏɻʎ ɽɹʍɻʎ
Ʌʌʉʒʋɻʌɸʍʀɲ ʍɸ ɸɽʆɿʃʊ ɼ ɷɿɸɽʆɼ ȴɿɲʍʏɻʅɿʃʊ Ƀʌɶɲʆɿʍʅʊ
(ɶɿɲ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ 1 ɹʏʉʎ) ʍɸ ɽɹʅɲʏɲ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏʉ ɸɿɷɿʃʊ
ɶʆʘʍʏɿʃʊ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ʏɻʎ ɽɹʍɻʎ.
ɇʐʆɹʆʏɸʐʇɻ ʃɲɿ ȵʋɿʍʏʉʄɼ ȵʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏʉʎ ʃɲɿ Ⱦɿʆɼʏʌʉʐ
ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ʏɻʎ ʃɲʏɲʆʊɻʍɻʎ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʃɲɿ ʏʘʆ
ɲʋɲɿʏɼʍɸʙʆ ʏɻʎ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏɻʎ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊʏɻʏɲʎ ʏʉʐ
ʐʋʉʗɻʔʀʉʐ
Ȱʆʙʏɲʏɻ ɇʐʆʉʄɿʃɼ Ȳɲɽʅʉʄʉɶʀɲ

Ȳɲɽʅʉʄʉɶʀɲ
2 ʅʊʌɿɲ ɳʋɲʇ ʃɲɿ ɸʋɿʋʄɹʉʆ
ʍʐʆ 1 ʅʊʌɿʉ ɶɿɲ ɴɲɽʅʊ >6, ʍʐʆ 2 ʅʊʌɿɲ ɶɿɲ ɴɲɽʅʊ
>7, ʍʐʆ 3 ʅʊʌɿɲ ɶɿɲ ɴɲɽʅʊ >8
(ɲʆʙʏɲʏʉ ʊʌɿʉ ʅʉʌʀʘʆ 5)
10 ʅʊʌɿɲ (20 ʅʊʌɿɲ ʍʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ȴɿɷɲʃʏʉʌɿʃʉʑ
ȴɿʋʄʙʅɲʏʉʎ)
Ⱦɳɽɸ ʅɼʆɲʎ ɸʅʋɸɿʌʀɲʎ ʋɹʌɲʆ ʏʘʆ ɷʑʉ (2) ɸʏʙʆ
ʄɲʅɴɳʆɸɿ 0,40 ʅʊʌɿɲ, ʅɸ ɲʆʙʏɲʏʉ ʊʌɿʉ ʏʉʐʎ 50
ʅɼʆɸʎ
(ɲʆʙʏɲʏʉ ʊʌɿʉ ʅʉʌʀʘʆ 20)
3 ʅʊʌɿɲ ɶɿɲ ʃɳɽɸ ɷɻʅʉʍʀɸʐʍɻ
(ɲʆʙʏɲʏʉ ʊʌɿʉ ʅʉʌʀʘʆ 15)
2,5 ʅʊʌɿɲ ɲʆɳ ɹʏʉʎ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ
(ɲʆʙʏɲʏʉ ʊʌɿʉ ʅʉʌʀʘʆ 15)
25 ʅʊʌɿɲ

100 ʅʊʌɿɲ
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3. ȵʔɲʌʅʉɶɹʎ ȴʉʌʐʔʉʌɿʃʉʑ ȵʆʏʉʋɿʍʅʉʑ ʃɲɿ Ʌʄʉɼɶɻʍɻʎ
GNSS Applications
Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ:
Ƀ/ȸ ɸɿɷɿʃʊʎ ɸʋɿʍʏɼʅʘʆ ʋʉʐ ɽɲ ʃɲʄʑʗɸɿ ɲʐʏɼʆ ʏɻ ɽɹʍɻ ʍʏʉ ȵȿȿȸɁȻȾɃ ȾȵɁɈɆɃ ȴȻȰɇɈȸɀȰɈɃɇ
(ȵȿ.Ⱦȵ.ȴ.), ɽɲ ɸʀʆɲɿ ʐʋɸʑɽʐʆʉʎ/ɻ ɶɿɲ ʏʉʆ ʍʖɸɷɿɲʍʅʊ, ʏʉʆ ʍʐʆʏʉʆɿʍʅʊ ʃɲɿ ʏɻʆ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ ɹʌɶʘʆ
ʃɲɿ ʋʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆ ʍʏʉʆ ʏʉʅɹɲ ʏʘʆ ɷʉʌʐʔʉʌɿʃʙʆ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ʋʄʉɼɶɻʍɻʎ, ʍɸ ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲ ʅɸ
ɷɻʅʊʍɿʉʐʎ ʃɲɿ ɿɷɿʘʏɿʃʉʑʎ ʔʉʌɸʀʎ ʍʏɻʆ ȵʄʄɳɷɲ ʃɲɿ ʏʉ ɸʇʘʏɸʌɿʃʊ, ʋʉʐ ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʍʏʉʆ
ʏʉʅɹɲ ɲʐʏʊʆ. Ƀ/ɻ ʐʋʉʗɼʔɿʉʎ/ɲ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɸʀʆɲɿ ʋʏʐʖɿʉʑʖʉʎ ɇʖʉʄɼʎ Ⱥɸʏɿʃʙʆ ȵʋɿʍʏɻʅʙʆ ɼ
ɀɻʖɲʆɿʃʊʎ ʅɸ ɿʍʖʐʌʊ ʐʋʊɴɲɽʌʉ ʍɸ ɽɹʅɲʏɲ ɷʉʌʐʔʉʌɿʃɼʎ ʋʄʉɼɶɻʍɻʎ ʃɲɿ ɸʅʋɸɿʌʀɲ ʍɸ
ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ/ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʘʆ ʋʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆ ʅɸ ɶʆʙʍɸɿʎ ʃɲɿ ɸʅʋɸɿʌʀɲ ʍɸ ʋʉʄʄɲʋʄɳ
ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ GNSS, ʍʐʆɷʐɲʍʅʊ ʅɸʏʌɼʍɸʘʆ, ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ ʃɲɿ ɲʆɳʄʐʍɻ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ ʍɸ ʋʌɲɶʅɲʏɿʃʊ
ʖʌʊʆʉ ɶɿɲ ɹʇʐʋʆɲ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ, ʏɸʖʆɿʃɹʎ ɲʋʊʄʐʏʉʐ ʃɲɿ ʍʖɸʏɿʃʉʑ ɸʆʏʉʋɿʍʅʉʑ, ʃɿʆɻʅɲʏɿʃʉʑ ʃɲɿ
ɷɿʃʏʐɲʃʉʑ ʃɿʆɻʅɲʏɿʃʉʑ ɸʆʏʉʋɿʍʅʉʑ, ʉʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆɲ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ GNSS ʃɲɿ ʊʌɲʍɻʎ ʐʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ
ʅɸ ʋʉɿʃʀʄɸʎ ɸʔɲʌʅʉɶɹʎ.

Ȱʋɲʌɲʀʏɻʏɲ ʋʌʉʍʊʆʏɲ: Ƀɿ ʐʋʉʗɼʔɿʉɿ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʃɲʏɹʖʉʐʆ:
•
•
•

•

Ʌʏʐʖʀʉ ɇʖʉʄɼʎ Ⱥɸʏɿʃʙʆ ȵʋɿʍʏɻʅʙʆ ɼ ɇʖʉʄɼʎ ɀɻʖɲʆɿʃʙʆ
ɀɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʊ ʏʀʏʄʉ ʍʋʉʐɷʙʆ ɼ ȴɿɷɲʃʏʉʌɿʃʊ ȴʀʋʄʘʅɲ ʍɸ ɽɹʅɲ ʍʖɸʏɿʃʊ ʅɸ ʏɲ Ʌɲɶʃʊʍʅɿɲ
ɇʐʍʏɼʅɲʏɲ ȴʉʌʐʔʉʌɿʃʉʑ ȵʆʏʉʋɿʍʅʉʑ (GNSS)
ȵʌɶɲʍɿɲʃɼ ɸʅʋɸɿʌʀɲ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ɷʑʉ (2) ɸʏʙʆ ʅɸʏɳ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʋʊʃʏɻʍɻ ʏʉʐ ʅɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʉʑ
ʏʀʏʄʉʐ ʍɸ ɽɹʅɲʏɲ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏʉ ɸɿɷɿʃʊ ɶʆʘʍʏɿʃʊ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ʏɻʎ ɽɹʍɻʎ ʍʏɻ ɴɿʉʅɻʖɲʆʀɲ ɼ
ʅɹʍʘ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎ ʍɸ ɸʌɸʐʆɻʏɿʃʊ/ɲʆɲʋʏʐʇɿɲʃʊ ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ.
ȱʌɿʍʏɻ ɶʆʙʍɻ ʏɻʎ Ȱɶɶʄɿʃɼʎ ʃɲɿ ʏɻʎ ȵʄʄɻʆɿʃɼʎ ɶʄʙʍʍɲʎ

Ʌʌʊʍɽɸʏɲ ɸʋɿɽʐʅɻʏɳ ɶɸʆɿʃɳ ʋʌʉʍʊʆʏɲ:
•
•
•

ȴɻʅʉʍɿɸʐʅɹʆʉ ɸʌɸʐʆɻʏɿʃʊ ɹʌɶʉ ʍɸ ɹɶʃʌɿʏɲ ɷɿɸɽʆɼ ʋɸʌɿʉɷɿʃɳ ʍʏʉ ɸɿɷɿʃʊ ɶʆʘʍʏɿʃʊ
ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ʏɻʎ ɽɹʍɻʎ.
ɇʐʅʅɸʏʉʖɼ ʍʏɻ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ʃɲɿ ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻ ɷʉʌʐʔʉʌɿʃʙʆ ɶɸʘɷɲɿʏɿʃʙʆ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ GNSS ʃɲɿ
ʍʏʉ ʍʖɸɷɿɲʍʅʊ ʃɲɿ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ ɲʄɶʉʌʀɽʅʘʆ/ʄʉɶɿʍʅɿʃʉʑ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎ ʏʉʐʎ.
Ʌʌʉʒʋɻʌɸʍʀɲ ʍɸ ɸɽʆɿʃʊ ɼ ɷɿɸɽʆɼ ȴɿɲʍʏɻʅɿʃʊ Ƀʌɶɲʆɿʍʅʊ ɼ ʍɸ ɸʌɸʐʆɻʏɿʃɳ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲ
ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏʉ ɸɿɷɿʃʊ ɶʆʘʍʏɿʃʊ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ʏɻʎ ɽɹʍɻʎ.

Ɉʑʋʉʎ ɽɹʍɻʎ:
Ʌʄɼʌʉʐʎ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ
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Ȱ/Ȱ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ Ⱦʌɿʏɻʌʀʉʐ

Ȳɲɽʅʉʄʉɶʀɲ

1.

Ʌʏʐʖʀʉ ɇʖʉʄɼʎ Ⱥɸʏɿʃʙʆ ȵʋɿʍʏɻʅʙʆ ɼ ɇʖʉʄɼʎ ɀɻʖɲʆɿʃʙʆ.

2.

ɀɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʊʎ ʏʀʏʄʉʎ ʍʋʉʐɷʙʆ ɼ ȴɿɷɲʃʏʉʌɿʃʊ ȴʀʋʄʘʅɲ.

3.

ȵʌɶɲʍɿɲʃɼ ɸʅʋɸɿʌʀɲ ɳʆʘ ʏʘʆ ɷʑʉ (2) ɸʏʙʆ ʅɸʏɳ ɲʋʊ ʏɻʆ
ɲʋʊʃʏɻʍɻ ʏʉʐ ʅɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʉʑ (ɼ ɷɿɷɲʃʏʉʌɿʃʉʑ) ʏʀʏʄʉʐ ʍɸ
ɽɹʅɲʏɲ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏʉ ɸɿɷɿʃʊ ɶʆʘʍʏɿʃʊ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ʏɻʎ
ɽɹʍɻʎ.

Ⱦɳɽɸ ʅɼʆɲʎ ɸʅʋɸɿʌʀɲʎ ʋɹʌɲʆ ʏʘʆ ɷʑʉ (2) ɸʏʙʆ
ʄɲʅɴɳʆɸɿ 0,40 ʅʊʌɿɲ, ʅɸ ɲʆʙʏɲʏʉ ʊʌɿʉ ʏʉʐʎ 50
ʅɼʆɸʎ
(ɲʆʙʏɲʏʉ ʊʌɿʉ ʅʉʌʀʘʆ 20)

4.

ȴɻʅʉʍɿɸʐʅɹʆʉ ɸʌɸʐʆɻʏɿʃʊ ɹʌɶʉ ʍɸ ɷɿɸɽʆɼ ʋɸʌɿʉɷɿʃɳ ʅɸ
ʃʌɿʏɹʎ ʋʉʐ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʍʏʉ Science Citation Index
Expanded ʍʏʉ ɸɿɷɿʃʊ ɶʆʘʍʏɿʃʊ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ʏɻʎ ɽɹʍɻʎ.
Ʌʌʉʒʋɻʌɸʍʀɲ ʍɸ ɸɽʆɿʃʊ ɼ ɷɿɸɽʆɼ ȴɿɲʍʏɻʅɿʃʊ Ƀʌɶɲʆɿʍʅʊ
(ɶɿɲ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ 1 ɹʏʉʎ) ʍɸ ɽɹʅɲʏɲ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏʉ ɸɿɷɿʃʊ
ɶʆʘʍʏɿʃʊ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ʏɻʎ ɽɹʍɻʎ.
ɇʐʆɹʆʏɸʐʇɻ ʃɲɿ ȵʋɿʍʏʉʄɼ ȵʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏʉʎ ʃɲɿ Ⱦɿʆɼʏʌʉʐ
ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ʏɻʎ ʃɲʏɲʆʊɻʍɻʎ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʃɲɿ ʏʘʆ
ɲʋɲɿʏɼʍɸʙʆ ʏɻʎ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏɻʎ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊʏɻʏɲʎ ʏʉʐ
ʐʋʉʗɻʔʀʉʐ.
Ȱʆʙʏɲʏɻ ɇʐʆʉʄɿʃɼ Ȳɲɽʅʉʄʉɶʀɲ

3 ʅʊʌɿɲ ɶɿɲ ʃɳɽɸ ɷɻʅʉʍʀɸʐʍɻ
(ɲʆʙʏɲʏʉ ʊʌɿʉ ʅʉʌʀʘʆ 15)

5.

6.

2 ʅʊʌɿɲ ɳʋɲʇ ʃɲɿ ɸʋɿʋʄɹʉʆ
ʍʐʆ 1 ʅʊʌɿʉ ɶɿɲ ɴɲɽʅʊ >6, ʍʐʆ 2 ʅʊʌɿɲ ɶɿɲ ɴɲɽʅʊ
>7, ʍʐʆ 3 ʅʊʌɿɲ ɶɿɲ ɴɲɽʅʊ >8
(ɲʆʙʏɲʏʉ ʊʌɿʉ ʅʉʌʀʘʆ 5)
10 ʅʊʌɿɲ (20 ʅʊʌɿɲ ʍʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ȴɿɷɲʃʏʉʌɿʃʉʑ
ȴɿʋʄʙʅɲʏʉʎ)

2,5 ʅʊʌɿɲ ɲʆɳ ɹʏʉʎ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ
(ɲʆʙʏɲʏʉ ʊʌɿʉ ʅʉʌʀʘʆ 15)
25 ʅʊʌɿɲ

100 ʅʊʌɿɲ
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4. ȴɿɲʍʏɻʅɿʃɳ ɇʐʍʏɼʅɲʏɲ ȴɸɷʉʅɹʆʘʆ
Space Data Systems
Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ:
Ƀ/ȸ ɸɿɷɿʃʊʎ ɸʋɿʍʏɼʅʘʆ ʋʉʐ ɽɲ ʃɲʄʑʗɸɿ ɲʐʏɼʆ ʏɻ ɽɹʍɻ ʍʏʉ ȵȿȿȸɁȻȾɃ ȾȵɁɈɆɃ ȴȻȰɇɈȸɀȰɈɃɇ
(ȵȿ.Ⱦȵ.ȴ.), ɽɲ ɸʀʆɲɿ ʐʋɸʑɽʐʆʉʎ/ɻ ɶɿɲ ʏʉʆ ʃɲɽʉʌɿʍʅʊ ʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔʙʆ, ʏɻʆ ɲʆɳʋʏʐʇɻ, ʏʉʆ
ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃʊ ɹʄɸɶʖʉ ʃɲɿ ɷʉʃɿʅɼ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ʍʐʄʄʉɶɼʎ, ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎ, ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʃɲɿ
ɲʋʉɽɼʃɸʐʍɻʎ ɷʉʌʐʔʉʌɿʃʙʆ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ. Ƀ/ɻ ʐʋʉʗɼʔɿʉʎ/ɲ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɹʖɸɿ ɸʅʋɸɿʌʀɲ ʃɲɿ ɶʆʙʍɻ
ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʙʆ ɷɿɲʍʑʆɷɸʍɻʎ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ ʃɲɿ ʅɸʏɲɷɸɷʉʅɹʆʘʆ, ʋʌʉʏʑʋʘʆ ʏʐʋʉʋʉʀɻʍɻʎ,
ɷɿɲʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃʊʏɻʏɲʎ ɷɿɲʍʏɻʅɿʃʙʆ ʃɲɿ ɶɸʘʖʘʌɿʃʙʆ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ ʃɲɿ ɸʔɲʌʅʉɶʙʆ, ɴɳʍɸɿʎ
ɶɸʘʖʘʌɿʃʙʆ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ, ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʙʆ onboard ɲʋʉɽɼʃɸʐʍɻʎ ʃɲɿ ʐʋʉʄʉɶɿʍʏɿʃʙʆ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ
ʆɹʔʉʐʎ ʐʗɻʄʙʆ ɸʋɿɷʊʍɸʘʆ. Ƀ/ɻ ʐʋʉʗɼʔɿʉʎ/ɲ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɸʀʆɲɿ ʋʏʐʖɿʉʑʖʉʎ ɀɻʖɲʆɿʃʊʎ ɻ
ɇʖʉʄɼʎ Ⱥɸʏɿʃʙʆ ȵʋɿʍʏɻʅʙʆ ʅɸ ɸɿɷʀʃɸʐʍɻ ʍɸ ɽɹʅɲʏɲ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ ʅɸɽʊɷʘʆ ʃɲɿ ʄʉɶɿʍʅɿʃʉʑ
ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ.

Ȱʋɲʌɲʀʏɻʏɲ ʋʌʉʍʊʆʏɲ: Ƀɿ ʐʋʉʗɼʔɿʉɿ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʃɲʏɹʖʉʐʆ:
•
•
•

•

Ʌʏʐʖʀʉ ɇʖʉʄɼʎ Ⱥɸʏɿʃʙʆ ȵʋɿʍʏɻʅʙʆ ɼ ɇʖʉʄɼʎ ɀɻʖɲʆɿʃʙʆ
ɀɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʊ ʏʀʏʄʉ ʍʋʉʐɷʙʆ ɼ ȴɿɷɲʃʏʉʌɿʃʊ ȴʀʋʄʘʅɲ ʍɸ ɽɹʅɲ ʍʖɸʏɿʃʊ ʅɸ ȴɿɲʍʏɻʅɿʃɳ
ɇʐʍʏɼʅɲʏɲ ȴɸɷʉʅɹʆʘʆ
ȵʌɶɲʍɿɲʃɼ ɸʅʋɸɿʌʀɲ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ɷʑʉ (2) ɸʏʙʆ ʅɸʏɳ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʋʊʃʏɻʍɻ ʏʉʐ ʅɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʉʑ
ʏʀʏʄʉʐ ʍɸ ɽɹʅɲʏɲ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏʉ ɸɿɷɿʃʊ ɶʆʘʍʏɿʃʊ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ʏɻʎ ɽɹʍɻʎ ʍʏɻ ɴɿʉʅɻʖɲʆʀɲ ɼ
ʅɹʍʘ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎ ʍɸ ɸʌɸʐʆɻʏɿʃʊ/ɲʆɲʋʏʐʇɿɲʃʊ ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ.
ȱʌɿʍʏɻ ɶʆʙʍɻ ʏɻʎ Ȱɶɶʄɿʃɼʎ ʃɲɿ ʏɻʎ ȵʄʄɻʆɿʃɼʎ ɶʄʙʍʍɲʎ

Ʌʌʊʍɽɸʏɲ ɸʋɿɽʐʅɻʏɳ ʋʌʉʍʊʆʏɲ:
•
•

•

ȴɻʅʉʍɿɸʐʅɹʆʉ ɸʌɸʐʆɻʏɿʃʊ ɹʌɶʉ ʍɸ ɹɶʃʌɿʏɲ ɷɿɸɽʆɼ ʋɸʌɿʉɷɿʃɳ ʍʏʉ ɸɿɷɿʃʊ ɶʆʘʍʏɿʃʊ
ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ʏɻʎ ɽɹʍɻʎ
ɇʐʅʅɸʏʉʖɼ ʍʏʉʆ ʍʖɸɷɿɲʍʅʊ ɼ ʏɻʆ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ ɼ ʏɻʆ ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻ ɷɿɲʍʏɻʅɿʃʙʆ ɲʋʉʍʏʉʄʙʆ
ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɸʎ ɷɿɲʍʑʆɷɸʍɻʎ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ ʃɲɿ ʅɸʏɲɷɸɷʉʅɹʆʘʆ, ʋʌʉʏʑʋʘʆ
ʏʐʋʉʋʉʀɻʍɻʎ, ɷɿɲʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃʊʏɻʏɲʎ ɷɿɲʍʏɻʅɿʃʙʆ ʃɲɿ ɶɸʘʖʘʌɿʃʙʆ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ ʃɲɿ
ɸʔɲʌʅʉɶʙʆ, ɴɳʍɸɿʎ ɶɸʘʖʘʌɿʃʙʆ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ, ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʙʆ onboard ɲʋʉɽɼʃɸʐʍɻʎ ʃɲɿ
ʐʋʉʄʉɶɿʍʏɿʃʙʆ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ʆɹʔʉʐʎ ʐʗɻʄʙʆ ɸʋɿɷʊʍɸʘʆ
Ʌʌʉʒʋɻʌɸʍʀɲ ʍɸ ɸɽʆɿʃʊ ɼ ɷɿɸɽʆɼ ȴɿɲʍʏɻʅɿʃʊ Ƀʌɶɲʆɿʍʅʊ ʍʖɸʏɿʃɼ ʅɸ ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɸʎ
ɷɿɲʍʑʆɷɸʍɻʎ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ ʃɲɿ ʅɸʏɲɷɸɷʉʅɹʆʘʆ, ʋʌʉʏʑʋʘʆ ʏʐʋʉʋʉʀɻʍɻʎ, ɷɿɲʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃʊʏɻʏɲʎ
ɷɿɲʍʏɻʅɿʃʙʆ ʃɲɿ ɶɸʘʖʘʌɿʃʙʆ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ ʃɲɿ ɸʔɲʌʅʉɶʙʆ, ɴɳʍɸɿʎ ɶɸʘʖʘʌɿʃʙʆ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ,
ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʙʆ onboard ɲʋʉɽɼʃɸʐʍɻʎ ʃɲɿ ʐʋʉʄʉɶɿʍʏɿʃʙʆ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ʆɹʔʉʐʎ ʐʗɻʄʙʆ
ɸʋɿɷʊʍɸʘʆ

Ɉʑʋʉʎ ɽɹʍɻʎ:
Ʌʄɼʌʉʐʎ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ
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Ȳɲɽʅʉʄʊɶɻʍɻ - Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ʋʌʉʍʊʆʏʘʆ

Ȱ/Ȱ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ Ⱦʌɿʏɻʌʀʉʐ

1.

Ʌʏʐʖʀʉ ɇʖʉʄɼʎ Ⱥɸʏɿʃʙʆ ȵʋɿʍʏɻʅʙʆ ɼ ɇʖʉʄɼʎ ɀɻʖɲʆɿʃʙʆ.

2.

ɀɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʊʎ ʏʀʏʄʉʎ ʍʋʉʐɷʙʆ ɼ ȴɿɷɲʃʏʉʌɿʃʊ ȴʀʋʄʘʅɲ
ʍɸ ɽɹʅɲ ʍʖɸʏɿʃʊ ʅɸ ʏʉ ɸɿɷɿʃʊ ɶʆʘʍʏɿʃʊ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ʏɻʎ
ɽɹʍɻʎ.
ȵʌɶɲʍɿɲʃɼ ɸʅʋɸɿʌʀɲ ɳʆʘ ʏʘʆ ɷʑʉ (2) ɸʏʙʆ ʅɸʏɳ ɲʋʊ ʏɻʆ
ɲʋʊʃʏɻʍɻ ʏʉʐ ʅɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʉʑ ʏʀʏʄʉʐ ʍɸ ɽɹʅɲʏɲ ʍʖɸʏɿʃɳ
ʅɸ ʏʉ ɸɿɷɿʃʊ ɶʆʘʍʏɿʃʊ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ʏɻʎ ɽɹʍɻʎ.

3.

4.

5.

6.

ȴɻʅʉʍɿɸʐʅɹʆʉ ɸʌɸʐʆɻʏɿʃʊ ɹʌɶʉ ʍɸ ɷɿɸɽʆɼ ʋɸʌɿʉɷɿʃɳ ʅɸ
ʃʌɿʏɹʎ ʋʉʐ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʍʏʉ Science Citation Index
Expanded ʍʏʉ ɸɿɷɿʃʊ ɶʆʘʍʏɿʃʊ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ʏɻʎ ɽɹʍɻʎ.
Ʌʌʉʒʋɻʌɸʍʀɲ ʍɸ ɸɽʆɿʃʊ ɼ ɷɿɸɽʆɼ ȴɿɲʍʏɻʅɿʃʊ Ƀʌɶɲʆɿʍʅʊ
(ɶɿɲ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ 1 ɹʏʉʎ) ʍɸ ɽɹʅɲʏɲ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏʉ ɸɿɷɿʃʊ
ɶʆʘʍʏɿʃʊ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ʏɻʎ ɽɹʍɻʎ.
ɇʐʆɹʆʏɸʐʇɻ ʃɲɿ ȵʋɿʍʏʉʄɼ ȵʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏʉʎ ʃɲɿ Ⱦɿʆɼʏʌʉʐ
ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ʏɻʎ ʃɲʏɲʆʊɻʍɻʎ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʃɲɿ ʏʘʆ
ɲʋɲɿʏɼʍɸʙʆ ʏɻʎ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏɻʎ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊʏɻʏɲʎ ʏʉʐ
ʐʋʉʗɻʔʀʉʐ.
Ȱʆʙʏɲʏɻ ɇʐʆʉʄɿʃɼ Ȳɲɽʅʉʄʉɶʀɲ

Ȳɲɽʅʉʄʉɶʀɲ
2 ʅʊʌɿɲ ɳʋɲʇ ʃɲɿ ɸʋɿʋʄɹʉʆ
ʍʐʆ 1 ʅʊʌɿʉ ɶɿɲ ɴɲɽʅʊ >6, ʍʐʆ 2 ʅʊʌɿɲ ɶɿɲ ɴɲɽʅʊ
>7, ʍʐʆ 3 ʅʊʌɿɲ ɶɿɲ ɴɲɽʅʊ >8
(ɲʆʙʏɲʏʉ ʊʌɿʉ ʅʉʌʀʘʆ 5)
10 ʅʊʌɿɲ (20 ʅʊʌɿɲ ʍʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ȴɿɷɲʃʏʉʌɿʃʉʑ
ȴɿʋʄʙʅɲʏʉʎ)
Ⱦɳɽɸ ʅɼʆɲʎ ɸʅʋɸɿʌʀɲʎ ʋɹʌɲʆ ʏʘʆ ɷʑʉ (2) ɸʏʙʆ
ʄɲʅɴɳʆɸɿ 0,40 ʅʊʌɿɲ, ʅɸ ɲʆʙʏɲʏʉ ʊʌɿʉ ʏʉʐʎ 50
ʅɼʆɸʎ
(ɲʆʙʏɲʏʉ ʊʌɿʉ ʅʉʌʀʘʆ 20)
3 ʅʊʌɿɲ ɶɿɲ ʃɳɽɸ ɷɻʅʉʍʀɸʐʍɻ
(ɲʆʙʏɲʏʉ ʊʌɿʉ ʅʉʌʀʘʆ 15)
2,5 ʅʊʌɿɲ ɲʆɳ ɹʏʉʎ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ
(ɲʆʙʏɲʏʉ ʊʌɿʉ ʅʉʌʀʘʆ 15)
25 ʅʊʌɿɲ

100 ʅʊʌɿɲ
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5. ȴɿɲʍʏɻʅɿʃɹʎ ȵʋɿʍʏɼʅɸʎ ʃɲɿ ȵʇɸʌɸʑʆɻʍɻ ʏʉʐ ȴɿɲʍʏɼʅɲʏʉʎ
Space Sciences and Space Exploration
Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ:
Ƀ/ȸ ɸɿɷɿʃʊʎ ɸʋɿʍʏɼʅʘʆ ʋʉʐ ɽɲ ʃɲʄʑʗɸɿ ɲʐʏɼʆ ʏɻ ɽɹʍɻ ʍʏʉ ȵȿȿȸɁȻȾɃ ȾȵɁɈɆɃ ȴȻȰɇɈȸɀȰɈɃɇ
(ȵȿ.Ⱦȵ.ȴ.), ɽɲ ɸʀʆɲɿ ʐʋɸʑɽʐʆʉʎ/ɻ ɶɿɲ ʏʉʆ ʍʖɸɷɿɲʍʅʊ, ʏʉʆ ʍʐʆʏʉʆɿʍʅʊ ʃɲɿ ʏɻʆ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ
ʋʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆ ʋʉʐ ʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿ ʅɸ ʏɻʆ ɹʌɸʐʆɲ ʃɲɿ ɲʆɳʋʏʐʇɻ ʍʏɲ ʋɸɷʀɲ ʏɻʎ ȴɿɲʍʏɻʅɿʃɼʎ
ȵʋɿʍʏɼʅɻʎ ʃɲɿ ʏɻʎ ȵʇɸʌɸʑʆɻʍɻʎ ʏʉʐ ȴɿɲʍʏɼʅɲʏʉʎ, ʍɸ ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲ ʅɸ ɷɻʅʊʍɿʉʐʎ ʃɲɿ ɿɷɿʘʏɿʃʉʑʎ
ʔʉʌɸʀʎ ʋʉʐ ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʍʏʉʆ ʏʉʅɹɲ ɲʐʏʊʆ ʍʏɻʆ ȵʄʄɳɷɲ ʃɲɿ ʏʉ ɸʇʘʏɸʌɿʃʊ. Ƀ/ɻ
ʐʋʉʗɼʔɿʉʎ/ɲ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɸʀʆɲɿ ʋʏʐʖɿʉʑʖʉʎ ɇʖʉʄɼʎ Ⱥɸʏɿʃʙʆ ȵʋɿʍʏɻʅʙʆ ɼ ɀɻʖɲʆɿʃʊʎ ʅɸ ɿʍʖʐʌʊ
ʐʋʊɴɲɽʌʉ ʍɸ ɽɹʅɲʏɲ ȴɿɲʍʏɻʅɿʃɼʎ ȶʌɸʐʆɲʎ ʃɲɿ ɸʅʋɸɿʌʀɲ ʍɸ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ/ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʘʆ
ʋʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆ.
Ȱʋɲʌɲʀʏɻʏɲ ʋʌʉʍʊʆʏɲ: Ƀɿ ʐʋʉʗɼʔɿʉɿ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʃɲʏɹʖʉʐʆ:
•
•
•

•

Ʌʏʐʖʀʉ ɇʖʉʄɼʎ Ⱥɸʏɿʃʙʆ ȵʋɿʍʏɻʅʙʆ ɼ ɇʖʉʄɼʎ ɀɻʖɲʆɿʃʙʆ.
ɀɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʊ ʏʀʏʄʉ ʍʋʉʐɷʙʆ ɼ/ʃɲɿ ȴɿɷɲʃʏʉʌɿʃʊ ȴʀʋʄʘʅɲ ʍɸ ɽɹʅɲ ʍʖɸʏɿʃʊ ʅɸ ȴɿɲʍʏɻʅɿʃɹʎ
ȵʋɿʍʏɼʅɸʎ.
ȵʌɶɲʍɿɲʃɼ ɸʅʋɸɿʌʀɲ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ɷʑʉ (2) ɸʏʙʆ ʅɸʏɳ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʋʊʃʏɻʍɻ ʏʉʐ ʅɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʉʑ
ʏʀʏʄʉʐ ʍɸ ɽɹʅɲʏɲ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏʉ ɸɿɷɿʃʊ ɶʆʘʍʏɿʃʊ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ʏɻʎ ɽɹʍɻʎ ʅɹʍʘ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎ ʍɸ
ɸʌɸʐʆɻʏɿʃʊ/ɲʆɲʋʏʐʇɿɲʃʊ ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ.
ȱʌɿʍʏɻ ɶʆʙʍɻ ʏɻʎ Ȱɶɶʄɿʃɼʎ ʃɲɿ ʏɻʎ ȵʄʄɻʆɿʃɼʎ ɶʄʙʍʍɲʎ.

Ʌʌʊʍɽɸʏɲ ɸʋɿɽʐʅɻʏɳ ʋʌʉʍʊʆʏɲ:
•
•

ȴɻʅʉʍɿɸʐʅɹʆʉ ɸʌɸʐʆɻʏɿʃʊ ɹʌɶʉ ʍɸ ɹɶʃʌɿʏɲ ɷɿɸɽʆɼ ʋɸʌɿʉɷɿʃɳ ʍʏʉ ɸɿɷɿʃʊ ɶʆʘʍʏɿʃʊ
ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ʏɻʎ ɽɹʍɻʎ.
ɇʐʅʅɸʏʉʖɼ ʍʏʉʆ ʍʖɸɷɿɲʍʅʊ ɼ ʏɻʆ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ ɼ ʏɻʆ ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻ ɷɿɲʍʏɻʅɿʃʙʆ ɲʋʉʍʏʉʄʙʆ.

•

Ʌʌʉʒʋɻʌɸʍʀɲ ʍɸ ɸɽʆɿʃʊ ɼ ɷɿɸɽʆɼ ɷɿɲʍʏɻʅɿʃʊ ʉʌɶɲʆɿʍʅʊ.

Ɉʑʋʉʎ ɽɹʍɻʎ:
Ʌʄɼʌʉʐʎ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ
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Ȳɲɽʅʉʄʊɶɻʍɻ - Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ʋʌʉʍʊʆʏʘʆ

Ȱ/Ȱ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ Ⱦʌɿʏɻʌʀʉʐ

1.

Ʌʏʐʖʀʉ ɇʖʉʄɼʎ Ⱥɸʏɿʃʙʆ ȵʋɿʍʏɻʅʙʆ ɼ ɇʖʉʄɼʎ ɀɻʖɲʆɿʃʙʆ.

2.

ɀɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʊʎ ʏʀʏʄʉʎ ʍʋʉʐɷʙʆ ɼ ȴɿɷɲʃʏʉʌɿʃʊ ȴʀʋʄʘʅɲ
ʍɸ ɽɹʅɲ ʍʖɸʏɿʃʊ ʅɸ ʏʉ ɸɿɷɿʃʊ ɶʆʘʍʏɿʃʊ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ʏɻʎ
ɽɹʍɻʎ.
ȵʌɶɲʍɿɲʃɼ ɸʅʋɸɿʌʀɲ ɳʆʘ ʏʘʆ ɷʑʉ (2) ɸʏʙʆ ʅɸʏɳ ɲʋʊ ʏɻʆ
ɲʋʊʃʏɻʍɻ ʏʉʐ ʅɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʉʑ ʏʀʏʄʉʐ ʍɸ ɽɹʅɲʏɲ ʍʖɸʏɿʃɳ
ʅɸ ʏʉ ɸɿɷɿʃʊ ɶʆʘʍʏɿʃʊ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ʏɻʎ ɽɹʍɻʎ.

3.

4.

5.

6.

ȴɻʅʉʍɿɸʐʅɹʆʉ ɸʌɸʐʆɻʏɿʃʊ ɹʌɶʉ ʍɸ ɷɿɸɽʆɼ ʋɸʌɿʉɷɿʃɳ ʅɸ
ʃʌɿʏɹʎ ʋʉʐ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʍʏʉ Science Citation Index
Expanded ʍʏʉ ɸɿɷɿʃʊ ɶʆʘʍʏɿʃʊ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ʏɻʎ ɽɹʍɻʎ.
Ʌʌʉʒʋɻʌɸʍʀɲ ʍɸ ɸɽʆɿʃʊ ɼ ɷɿɸɽʆɼ ȴɿɲʍʏɻʅɿʃʊ Ƀʌɶɲʆɿʍʅʊ
(ɶɿɲ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ 1 ɹʏʉʎ) ʍɸ ɽɹʅɲʏɲ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏʉ ɸɿɷɿʃʊ
ɶʆʘʍʏɿʃʊ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ʏɻʎ ɽɹʍɻʎ.
ɇʐʆɹʆʏɸʐʇɻ ʃɲɿ ȵʋɿʍʏʉʄɼ ȵʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏʉʎ ʃɲɿ Ⱦɿʆɼʏʌʉʐ
ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ʏɻʎ ʃɲʏɲʆʊɻʍɻʎ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʃɲɿ ʏʘʆ
ɲʋɲɿʏɼʍɸʙʆ ʏɻʎ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏɻʎ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊʏɻʏɲʎ ʏʉʐ
ʐʋʉʗɻʔʀʉʐ.
Ȱʆʙʏɲʏɻ ɇʐʆʉʄɿʃɼ Ȳɲɽʅʉʄʉɶʀɲ

Ȳɲɽʅʉʄʉɶʀɲ
2 ʅʊʌɿɲ ɳʋɲʇ ʃɲɿ ɸʋɿʋʄɹʉʆ
ʍʐʆ 1 ʅʊʌɿʉ ɶɿɲ ɴɲɽʅʊ >6, ʍʐʆ 2 ʅʊʌɿɲ ɶɿɲ ɴɲɽʅʊ
>7, ʍʐʆ 3 ʅʊʌɿɲ ɶɿɲ ɴɲɽʅʊ >8
(ɲʆʙʏɲʏʉ ʊʌɿʉ ʅʉʌʀʘʆ 5)
10 ʅʊʌɿɲ (20 ʅʊʌɿɲ ʍʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ȴɿɷɲʃʏʉʌɿʃʉʑ
ȴɿʋʄʙʅɲʏʉʎ)
Ⱦɳɽɸ ʅɼʆɲʎ ɸʅʋɸɿʌʀɲʎ ʋɹʌɲʆ ʏʘʆ ɷʑʉ (2) ɸʏʙʆ
ʄɲʅɴɳʆɸɿ 0,40 ʅʊʌɿɲ, ʅɸ ɲʆʙʏɲʏʉ ʊʌɿʉ ʏʉʐʎ 50
ʅɼʆɸʎ
(ɲʆʙʏɲʏʉ ʊʌɿʉ ʅʉʌʀʘʆ 20)
3 ʅʊʌɿɲ ɶɿɲ ʃɳɽɸ ɷɻʅʉʍʀɸʐʍɻ
(ɲʆʙʏɲʏʉ ʊʌɿʉ ʅʉʌʀʘʆ 15)
2,5 ʅʊʌɿɲ ɲʆɳ ɹʏʉʎ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ
(ɲʆʙʏɲʏʉ ʊʌɿʉ ʅʉʌʀʘʆ 15)
25 ʅʊʌɿɲ

100 ʅʊʌɿɲ
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6. ȴɿɲʍʏɻʅɿʃɳ ɇʐʍʏɼʅɲʏɲ
Space Systems
Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ:
Ƀ/ȸ ɸɿɷɿʃʊʎ ɸʋɿʍʏɼʅʘʆ ʋʉʐ ɽɲ ʃɲʄʑʗɸɿ ɲʐʏɼʆ ʏɻ ɽɹʍɻ ʍʏʉ ȵȿȿȸɁȻȾɃ ȾȵɁɈɆɃ ȴȻȰɇɈȸɀȰɈɃɇ
(ȵȿ.Ⱦȵ.ȴ.), ɽɲ ɸʀʆɲɿ ʐʋɸʑɽʐʆʉʎ/ɻ ɶɿɲ ʏʉʆ ʍʖɸɷɿɲʍʅʊ ʏʘʆ ʏɸʖʆɿʃʙʆ ʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔʙʆ, ʏɻʆ ɲʆɳʋʏʐʇɻ
ʃɲɿ ʏʉʆ ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃʊ ɹʄɸɶʖʉ ɸʋɿʅɹʌʉʐʎ ʏʅɻʅɳʏʘʆ-ʐʋʉʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ-ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ɷɿɲʍʏɻʅɿʃʙʆ
ʍʃɲʔʙʆ (spacecraft platforms and [sub]systems), ʏʉʆ ʍʖɸɷɿɲʍʅʊ, ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ ʃɲɿ ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻ
ɷʉʅɿʃʙʆ, ʅɻʖɲʆʉʄʉɶɿʃʙʆ, ɻʄɸʃʏʌɿʃʙʆ ʃɲɿ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ ʐʋʉʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ, ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ɸʐʔʐʉʑʎ
ɸʄɹɶʖʉʐ, ʅɻʖɲʏʌʉʆɿʃɼʎ, ʌʉʅʋʉʏɿʃɼʎ ʃɲɿ ɲʐʏʉʅɲʏɿʍʅʙʆ ɶɿɲ ɷɿɲʍʏɻʅɿʃɳ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ʃɲɿ ʉʖɼʅɲʏɲ
ʍɸ ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲ ʅɸ ɷɻʅʊʍɿʉʐʎ ɼ/ʃɲɿ ɿɷɿʘʏɿʃʉʑʎ ʔʉʌɸʀʎ ʍʏɻʆ ȵʄʄɳɷɲ ʃɲɿ ʏʉ ɸʇʘʏɸʌɿʃʊ, ʋʉʐ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʍʏʉʆ ʏʉʅɹɲ ɲʐʏʊʆ. Ƀ/ɻ ʐʋʉʗɼʔɿʉʎ/ɲ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɸʀʆɲɿ ʋʏʐʖɿʉʑʖʉʎ ɇʖʉʄɼʎ
Ⱥɸʏɿʃʙʆ ȵʋɿʍʏɻʅʙʆ ɼ ɀɻʖɲʆɿʃʊʎ ʅɸ ɸʇɸɿɷʀʃɸʐʍɻ ɼ/ʃɲɿ ɸʅʋɸɿʌʀɲ ʍɸ ɹʌɶɲ ʃɲɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʋʉʐ
ʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿ ʅɸ ʊʄɲ ʏɲ ʍʏɳɷɿɲ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ɷɿɲʍʏɻʅɿʃʙʆ ʍʃɲʔʙʆ, ɲʋʊ ʏʉʆ ɲʌʖɿʃʊ
ʍʖɸɷɿɲʍʅʊ ʃɲɿ ʏɻʆ ʋʌʘʏʉʏʐʋʉʋʉʀɻʍɻ ʘʎ ʏʉʆ ʏɸʄɿʃʊ ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃʊ ɹʄɸɶʖʉ ʃɲɿ ʏɻʆ ʋɿʍʏʉʋʉʀɻʍɼ ʏʉʐʎ.

Ȱʋɲʌɲʀʏɻʏɲ ʋʌʉʍʊʆʏɲ: Ƀɿ ʐʋʉʗɼʔɿʉɿ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʃɲʏɹʖʉʐʆ:
•
•
•

•

Ʌʏʐʖʀʉ ɇʖʉʄɼʎ Ⱥɸʏɿʃʙʆ ȵʋɿʍʏɻʅʙʆ ɼ ɇʖʉʄɼʎ ɀɻʖɲʆɿʃʙʆ.
ɀɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʊ ʏʀʏʄʉ ʍʋʉʐɷʙʆ ɼ ȴɿɷɲʃʏʉʌɿʃʊ ȴʀʋʄʘʅɲ ʍɸ ɽɹʅɲ ʍʖɸʏɿʃʊ ʅɸ ȴɿɲʍʏɻʅɿʃɳ
ɇʐʍʏɼʅɲʏɲ.
ȵʌɶɲʍɿɲʃɼ ɸʅʋɸɿʌʀɲ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ɷʑʉ (2) ɸʏʙʆ ʅɸʏɳ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʋʊʃʏɻʍɻ ʏʉʐ ʅɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʉʑ
ʏʀʏʄʉʐ ʍɸ ɽɹʅɲʏɲ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏʉ ɸɿɷɿʃʊ ɶʆʘʍʏɿʃʊ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ʏɻʎ ɽɹʍɻʎ ʍʏɻ ɴɿʉʅɻʖɲʆʀɲ ɼ
ʅɹʍʘ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎ ʍɸ ɸʌɸʐʆɻʏɿʃʊ/ɲʆɲʋʏʐʇɿɲʃʊ ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ.
ȱʌɿʍʏɻ ɶʆʙʍɻ ʏɻʎ Ȱɶɶʄɿʃɼʎ ʃɲɿ ʏɻʎ ȵʄʄɻʆɿʃɼʎ ɶʄʙʍʍɲʎ.

Ʌʌʊʍɽɸʏɲ ɸʋɿɽʐʅɻʏɳ ʋʌʉʍʊʆʏɲ:
•
•

ȴɻʅʉʍɿɸʐʅɹʆʉ ɸʌɸʐʆɻʏɿʃʊ ɹʌɶʉ ʍɸ ɹɶʃʌɿʏɲ ɷɿɸɽʆɼ ʋɸʌɿʉɷɿʃɳ ʍʏʉ ɸɿɷɿʃʊ ɶʆʘʍʏɿʃʊ
ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ʏɻʎ ɽɹʍɻʎ.
ɇʐʅʅɸʏʉʖɼ ʍʏʉʆ ʍʖɸɷɿɲʍʅʊ ɼ ʏɻʆ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ ɼ ʏɻʆ ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻ ɷɿɲʍʏɻʅɿʃʙʆ ɲʋʉʍʏʉʄʙʆ.

•

Ʌʌʉʒʋɻʌɸʍʀɲ ʍɸ ɸɽʆɿʃʊ ɼ ɷɿɸɽʆɼ ȴɿɲʍʏɻʅɿʃʊ Ƀʌɶɲʆɿʍʅʊ ʋɳʆʘ ʍʏʉ ʍʖɸɷɿɲʍʅʊ, ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ
ʃɲɿ ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻ ɷʉʅɿʃʙʆ, ʅɻʖɲʆʉʄʉɶɿʃʙʆ, ɻʄɸʃʏʌɿʃʙʆ ʃɲɿ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ ʐʋʉʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ,
ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ɸʐʔʐʉʑʎ ɸʄɹɶʖʉʐ, ʅɻʖɲʏʌʉʆɿʃɼʎ, ʌʉʅʋʉʏɿʃɼʎ ʃɲɿ ɲʐʏʉʅɲʏɿʍʅʙʆ ɶɿɲ
ɷɿɲʍʏɻʅɿʃɳ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ʃɲɿ ʉʖɼʅɲʏɲ.

•

ȳʆʙʍɻ ʃɲɿ ʖʌɼʍɻ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆʘʆ ʄʉɶɿʍʅɿʃʙʆ ʍʖɸɷʀɲʍɻʎ ɷʉʌʐʔʉʌɿʃʙʆ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ
(ɸʆɷɸɿʃʏɿʃɳ: Satellite Tool Kit, GMAT, ESATAN, SPENVIS).

Ɉʑʋʉʎ ɽɹʍɻʎ:
Ʌʄɼʌʉʐʎ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ

Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 8/26.02.2021
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Ȱ/Ȱ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ Ⱦʌɿʏɻʌʀʉʐ

1.

Ʌʏʐʖʀʉ ɇʖʉʄɼʎ Ⱥɸʏɿʃʙʆ ȵʋɿʍʏɻʅʙʆ ɼ ɇʖʉʄɼʎ ɀɻʖɲʆɿʃʙʆ.

2.

ɀɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʊʎ ʏʀʏʄʉʎ ʍʋʉʐɷʙʆ ɼ ȴɿɷɲʃʏʉʌɿʃʊ ȴʀʋʄʘʅɲ
ʍɸ ɽɹʅɲ ʍʖɸʏɿʃʊ ʅɸ ʏʉ ɸɿɷɿʃʊ ɶʆʘʍʏɿʃʊ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ʏɻʎ
ɽɹʍɻʎ.
ȵʌɶɲʍɿɲʃɼ ɸʅʋɸɿʌʀɲ ɳʆʘ ʏʘʆ ɷʑʉ (2) ɸʏʙʆ ʅɸʏɳ ɲʋʊ ʏɻʆ
ɲʋʊʃʏɻʍɻ ʏʉʐ ʅɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʉʑ ʏʀʏʄʉʐ ʍɸ ɽɹʅɲʏɲ ʍʖɸʏɿʃɳ
ʅɸ ʏʉ ɸɿɷɿʃʊ ɶʆʘʍʏɿʃʊ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ʏɻʎ ɽɹʍɻʎ.

3.

4.

5.

6.

ȴɻʅʉʍɿɸʐʅɹʆʉ ɸʌɸʐʆɻʏɿʃʊ ɹʌɶʉ ʍɸ ɷɿɸɽʆɼ ʋɸʌɿʉɷɿʃɳ ʅɸ
ʃʌɿʏɹʎ ʋʉʐ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʍʏʉ Science Citation Index
Expanded ʍʏʉ ɸɿɷɿʃʊ ɶʆʘʍʏɿʃʊ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ʏɻʎ ɽɹʍɻʎ.
Ʌʌʉʒʋɻʌɸʍʀɲ ʍɸ ɸɽʆɿʃʊ ɼ ɷɿɸɽʆɼ ȴɿɲʍʏɻʅɿʃʊ Ƀʌɶɲʆɿʍʅʊ
(ɶɿɲ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ 1 ɹʏʉʎ) ʍɸ ɽɹʅɲʏɲ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏʉ ɸɿɷɿʃʊ
ɶʆʘʍʏɿʃʊ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ʏɻʎ ɽɹʍɻʎ.
ɇʐʆɹʆʏɸʐʇɻ ʃɲɿ ȵʋɿʍʏʉʄɼ ȵʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏʉʎ ʃɲɿ Ⱦɿʆɼʏʌʉʐ
ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ʏɻʎ ʃɲʏɲʆʊɻʍɻʎ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʃɲɿ ʏʘʆ
ɲʋɲɿʏɼʍɸʙʆ ʏɻʎ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏɻʎ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊʏɻʏɲʎ ʏʉʐ
ʐʋʉʗɻʔʀʉʐ.
Ȱʆʙʏɲʏɻ ɇʐʆʉʄɿʃɼ Ȳɲɽʅʉʄʉɶʀɲ

Ȳɲɽʅʉʄʉɶʀɲ
2 ʅʊʌɿɲ ɳʋɲʇ ʃɲɿ ɸʋɿʋʄɹʉʆ
ʍʐʆ 1 ʅʊʌɿʉ ɶɿɲ ɴɲɽʅʊ >6, ʍʐʆ 2 ʅʊʌɿɲ ɶɿɲ ɴɲɽʅʊ
>7, ʍʐʆ 3 ʅʊʌɿɲ ɶɿɲ ɴɲɽʅʊ >8
(ɲʆʙʏɲʏʉ ʊʌɿʉ ʅʉʌʀʘʆ 5)
10 ʅʊʌɿɲ (20 ʅʊʌɿɲ ʍʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ȴɿɷɲʃʏʉʌɿʃʉʑ
ȴɿʋʄʙʅɲʏʉʎ)
Ⱦɳɽɸ ʅɼʆɲʎ ɸʅʋɸɿʌʀɲʎ ʋɹʌɲʆ ʏʘʆ ɷʑʉ (2) ɸʏʙʆ
ʄɲʅɴɳʆɸɿ 0,40 ʅʊʌɿɲ, ʅɸ ɲʆʙʏɲʏʉ ʊʌɿʉ ʏʉʐʎ 50
ʅɼʆɸʎ
(ɲʆʙʏɲʏʉ ʊʌɿʉ ʅʉʌʀʘʆ 20)
3 ʅʊʌɿɲ ɶɿɲ ʃɳɽɸ ɷɻʅʉʍʀɸʐʍɻ
(ɲʆʙʏɲʏʉ ʊʌɿʉ ʅʉʌʀʘʆ 15)
2,5 ʅʊʌɿɲ ɲʆɳ ɹʏʉʎ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ
(ɲʆʙʏɲʏʉ ʊʌɿʉ ʅʉʌʀʘʆ 15)
25 ʅʊʌɿɲ

100 ʅʊʌɿɲ
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7. Νομικός Σύμβουλος
Legal Services
Περιγραφή:
Ο/Η ειδικός επιστήμων που θα καλύψει αυτήν τη θέση στο Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος
(ΕΛΚΕΔ), θα είναι υπεύθυνος/η για τη σύνταξη και την ερμηνεία νομικών κειμένων, κανόνων και
διαδικασιών, συμφωνιών/συμβάσεων με άλλους φορείς (εθνικούς και διεθνείς) που διέπουν τη
δραστηριότητα Φορέων του Δημοσίου καθώς και για την παροχή νομικής υποστήριξης προς το
Δ.Σ. μέσω νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων που εντάσσονται στο γενικότερο πεδίο των
σκοπών και αρμοδιοτήτων του ΕΛΚΕΔ. Ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι πτυχιούχος Νομικών
Επιστημών με εξειδίκευση σε θέματα σχετικά με το Δίκαιο του Διαστήματος, ή με Επιστήμη και
σύγχρονη Τεχνολογία, ή με το Εμπορικό ή το Εταιρικό ή Διοικητικό δίκαιο.
Απαραίτητα προσόντα: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν:
•
•

•

•
•

Πτυχίο Νομική Σχολής.
Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή Διδακτορικό Δίπλωμα σε θέμα σχετικό με το Δίκαιο του
Διαστήματος, ή με Επιστήμη και σύγχρονη Τεχνολογία, ή με το Εμπορικό, ή το Εταιρικό, ή το
Διοικητικό δίκαιο.
Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά από την απόκτηση του μεταπτυχιακού
τίτλου και πρόσθετη αποδεδειγμένη δικαστηριακή ή συμβουλευτική εμπειρία τουλάχιστον
επτά (7) ετών.
Να είναι δικηγόροι τουλάχιστον παρ’ Εφέταις και μέλη ενός από τους Δικηγορικούς
Συλλόγους της χώρας.
Άριστη γνώση της Αγγλικής και της Ελληνικής γλώσσας.

Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα:
•

Προϋπηρεσία σε εθνικό ή διεθνή Διαστημικό Οργανισμό.

•
•

Ικανότητα στην επίλυση δύσκολων προβλημάτων και διαχείρισης σύνθετου περιβάλλοντος.
Κατοχή δεύτερου τίτλου σπουδών σχετικού με Διεθνείς ή Ευρωπαϊκές Σπουδές

•

Καλή γνώση σε δεύτερη ξένη γλώσσα (Γερμανική, Γαλλική, Ισπανική, Ιταλική)

Τύπος θέσης:
Πλήρους απασχόλησης
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Ȳɲɽʅʉʄʊɶɻʍɻ - Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ʋʌʉʍʊʆʏʘʆ
Ȱ/Ȱ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ Ⱦʌɿʏɻʌʀʉʐ

Ȳɲɽʅʉʄʉɶʀɲ

1.

Ʌʏʐʖʀʉ Ɂʉʅɿʃɼʎ ɇʖʉʄɼʎ.

2 ʅʊʌɿɲ ɳʋɲʇ ʃɲɿ ɸʋɿʋʄɹʉʆ
ʍʐʆ 1 ʅʊʌɿʉ ɶɿɲ ɴɲɽʅʊ >6, ʍʐʆ 2 ʅʊʌɿɲ ɶɿɲ ɴɲɽʅʊ
>7, ʍʐʆ 3 ʅʊʌɿɲ ɶɿɲ ɴɲɽʅʊ >8
(ɲʆʙʏɲʏʉ ʊʌɿʉ ʅʉʌʀʘʆ 5)
10 ʅʊʌɿɲ (20 ʅʊʌɿɲ ʍʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ȴɿɷɲʃʏʉʌɿʃʉʑ
ȴɿʋʄʙʅɲʏʉʎ)

2.

ɀɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʊʎ ʏʀʏʄʉʎ ʍʋʉʐɷʙʆ ɼ ȴɿɷɲʃʏʉʌɿʃʊ ȴʀʋʄʘʅɲ.

3.

ȵʌɶɲʍɿɲʃɼ ɸʅʋɸɿʌʀɲ ɳʆʘ ʏʘʆ ɷʑʉ (2) ɸʏʙʆ ʅɸʏɳ ɲʋʊ ʏɻʆ
ɲʋʊʃʏɻʍɻ ʏʉʐ ʅɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʉʑ ʏʀʏʄʉʐ ʃɲɿ ɳʆʘ ʏʘʆ ɸʋʏɳ
(7) ɸʏʙʆ ʍʐʆʉʄɿʃɳ ʍɸ ɽɹʅɲʏɲ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏʉ ɸɿɷɿʃʊ
ɶʆʘʍʏɿʃʊ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ʏɻʎ ɽɹʍɻʎ.

Ⱦɳɽɸ ʅɼʆɲʎ ɸʅʋɸɿʌʀɲʎ ʋɹʌɲʆ ʏʘʆ ɷʑʉ (2) ɸʏʙʆ
ʄɲʅɴɳʆɸɿ 0,40 ʅʊʌɿɲ, ʅɸ ɲʆʙʏɲʏʉ ʊʌɿʉ ʏʉʐʎ
50ʅɼʆɸʎ
(ɲʆʙʏɲʏʉ ʊʌɿʉ ʅʉʌʀʘʆ 20)

4.

Ⱦɲʏʉʖɼ ɷɸʑʏɸʌʉʐ ʏʀʏʄʉʐ ʍʋʉʐɷʙʆ ʍʖɸʏɿʃʉʑ ʅɸ ȴɻʅʊʍɿɲ
ȴɿʉʀʃɻʍɻ ɼ ȴɿɸɽʆɸʀʎ ɼ ȵʐʌʘʋɲʁʃɹʎ ʍʋʉʐɷɹʎ.

5 ʅʊʌɿɲ

5.

Ⱦɲʄɼ ɶʆʙʍɻ (ɸʋʀʋɸɷʉ Ȳ2) ʍɸ ɷɸʑʏɸʌɻ ʇɹʆɻ ɶʄʙʍʍɲ
(ȳɸʌʅɲʆɿʃɼ, ȳɲʄʄɿʃɼ, Ȼʍʋɲʆɿʃɼ, Ȼʏɲʄɿʃɼ).

5 ʅʊʌɿɲ ɶɿɲ ʏɻʆ ʃɲʄɼ ɶʆʙʍɻ ʍɸ ɷɸʑʏɸʌɻ ʇɹʆɻ
ɶʄʙʍʍɲ (ȳɸʌʅɲʆɿʃɼ, ȳɲʄʄɿʃɼ, Ȼʍʋɲʆɿʃɼ, Ȼʏɲʄɿʃɼ)

6.

Ʌʌʉʒʋɻʌɸʍʀɲ ʍɸ ɸɽʆɿʃʊ ɼ ɷɿɸɽʆɼ ȴɿɲʍʏɻʅɿʃʊ Ƀʌɶɲʆɿʍʅʊ
(ɶɿɲ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ 1 ɹʏʉʎ).

2,5 ʅʊʌɿɲ ɲʆɳ ɹʏʉʎ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ (ɲʆʙʏɲʏʉ ʊʌɿʉ
ʅʉʌʀʘʆ 20)

7.

ɇʐʆɹʆʏɸʐʇɻ ʃɲɿ ȵʋɿʍʏʉʄɼ ȵʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏʉʎ ʃɲɿ Ⱦɿʆɼʏʌʉʐ
ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ʏɻʎ ʃɲʏɲʆʊɻʍɻʎ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʃɲɿ ʏʘʆ
ɲʋɲɿʏɼʍɸʙʆ ʏɻʎ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏɻʎ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊʏɻʏɲʎ ʏʉʐ
ʐʋʉʗɻʔʀʉʐ.
Ȱʆʙʏɲʏɻ ɇʐʆʉʄɿʃɼ Ȳɲɽʅʉʄʉɶʀɲ

25 ʅʊʌɿɲ

100 ʅʊʌɿɲ
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8. Ƀɿʃʉʆʉʅɿʃʊʎ ɇʑʅɴʉʐʄʉʎ
Economic Advisor/Expert
Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ:
Ƀ/ȸ ɸɿɷɿʃʊʎ ɸʋɿʍʏɼʅʘʆ ʋʉʐ ɽɲ ʃɲʄʑʗɸɿ ɲʐʏɼʆ ʏɻ ɽɹʍɻ ʍʏʉ ȵȿȿȸɁȻȾɃ ȾȵɁɈɆɃ ȴȻȰɇɈȸɀȰɈɃɇ
(ȵȿ.Ⱦȵ.ȴ.), ɽɲ ɸʀʆɲɿ ʐʋɸʑɽʐʆʉʎ/ɻ (ɲ) ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʃʋʊʆɻʍɻ ʅɸʄɸʏʙʆ ʃɲɿ ɲʆɳʄʐʍɻʎ ʏɻʎ ɲɶʉʌɳʎ ʋʉʐ
ʍʖɸʏʀɺɸʏɲɿ ʅɸ ʋʌʉʁʊʆʏɲ ʃɲɿ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ɷɿɲʍʏɻʅɿʃɼʎ ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏʉ ʍʖɸɷɿɲʍʅʊ
ʋʌʉʏɳʍɸʘʆ ʃɲɿ ʍʏʌɲʏɻɶɿʃʙʆ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ ʃɲɿ ʅɸɶɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ ʃɹʌɷʉʐʎ ʃɲɿ (ɴ) ɶɿɲ ʏɻʆ ɸɿʍɼɶɻʍɻ,
ʋɸʌɿʉɷɿʃɼ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ʃɲɿ ɸʋɿʃɲɿʌʉʋʉʀɻʍɻ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆ ʍʏʊʖʘʆ ʃɲɿ ʅɸɽʊɷʘʆ ɸʋʀʏɸʐʇɻʎ ʏʉʐʎ. Ƀ/ɻ
ʐʋʉʗɼʔɿʉʎ/ɲ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɸʀʆɲɿ ʋʏʐʖɿʉʑʖʉʎ Ƀɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆ ȵʋɿʍʏɻʅʙʆ ɼ ɇʖʉʄɼʎ Ⱥɸʏɿʃʙʆ
ȵʋɿʍʏɻʅʙʆ ɼ ɀɻʖɲʆɿʃʊʎ ʅɸ ɸʇɸɿɷʀʃɸʐʍɻ ʍɸ ɽɹʅɲʏɲ Ƀɿʃʉʆʉʅʀɲʎ ʃɲɿ ȴɿʉʀʃɻʍɻʎ ʃɲɿ ɸʅʋɸɿʌʀɲ ʍɸ
ɹʌɶɲ ʃɲɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʋʉʐ ʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿ ʅɸ ʏʉ ȴɿɳʍʏɻʅɲ ʃɲɿ ɶɸʆɿʃʊʏɸʌɲ ʏʉ ʖʙʌʉ ʏɻʎ ɷɿɲʍʏɻʅɿʃɼʎ
ɴɿʉʅɻʖɲʆʀɲʎ ʃɲɿ ʏɻʎ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʙʆ ʃɲɿ ɸʔɲʌʅʉɶʙʆ.

Ȱʋɲʌɲʀʏɻʏɲ ʋʌʉʍʊʆʏɲ: Ƀɿ ʐʋʉʗɼʔɿʉɿ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʃɲʏɹʖʉʐʆ:
•
•
•
•

Ʌʏʐʖʀʉ Ƀɿʃʉʆʉʅɿʃɼʎ ɇʖʉʄɼʎ ɼ ɇʖʉʄɼʎ Ⱥɸʏɿʃʙʆ ȵʋɿʍʏɻʅʙʆ ɼ ɇʖʉʄɼʎ ɀɻʖɲʆɿʃʙʆ
ɀɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʊ ʏʀʏʄʉ ʍʋʉʐɷʙʆ ɼ ȴɿɷɲʃʏʉʌɿʃʊ ȴʀʋʄʘʅɲ ʍɸ ɽɹʅɲ ʍʖɸʏɿʃʊ ʅɸ ʏɻ ȴɿʉʀʃɻʍɻ
ȵʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ ɼ ʏɲ ȵʔɲʌʅʉʍʅɹʆɲ Ƀɿʃʉʆʉʅɿʃɳ ɼ ʏɻʆ Ƀɿʃʉʆʉʅʀɲ ʃɲɿ Ȱʆɳʋʏʐʇɻ.
ȵʌɶɲʍɿɲʃɼ ɸʅʋɸɿʌʀɲ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ɷʑʉ (2) ɸʏʙʆ ʅɸʏɳ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʋʊʃʏɻʍɻ ʏʉʐ ʅɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʉʑ
ʏʀʏʄʉʐ ʍɸ ɽɹʅɲʏɲ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏʉ ɸɿɷɿʃʊ ɶʆʘʍʏɿʃʊ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ʏɻʎ ɽɹʍɻʎ.
ȱʌɿʍʏɻ ɶʆʙʍɻ ʏɻʎ Ȱɶɶʄɿʃɼʎ ʃɲɿ ʏɻʎ ȵʄʄɻʆɿʃɼʎ ɶʄʙʍʍɲʎ.

Ʌʌʊʍɽɸʏɲ ɸʋɿɽʐʅɻʏɳ ʋʌʉʍʊʆʏɲ:
•
•
•
•
•

Ʌʌʉʒʋɻʌɸʍʀɲ ʍɸ ɸɽʆɿʃʊ ɼ ɷɿɸɽʆɼ ȴɿɲʍʏɻʅɿʃʊ Ƀʌɶɲʆɿʍʅʊ.
Ⱦɲʏʉʖɼ ɷɸʑʏɸʌʉʐ ʏʀʏʄʉʐ ʍʋʉʐɷʙʆ ʍʖɸʏɿʃʉʑ ʅɸ ȴɻʅʊʍɿɲ ȴɿʉʀʃɻʍɻ.
Ⱦɲʄɼ ɶʆʙʍɻ ʍɸ ɷɸʑʏɸʌɻ ʇɹʆɻ ɶʄʙʍʍɲ (ȳɸʌʅɲʆɿʃɼ, ȳɲʄʄɿʃɼ, Ȼʍʋɲʆɿʃɼ, Ȼʏɲʄɿʃɼ)
ȳʆʙʍɻ ʏʉʐ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃʉʑ-ɲʆɲʋʏʐʇɿɲʃʉʑ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ ʋʉʐ ʍʖɸʏʀɺɸʏɲɿ ʅɸ ɷɿɲʍʏɻʅɿʃɳ
ʋʌʉʁʊʆʏɲ ʃɲɿ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ.
Ȼʃɲʆʊʏɻʏɲ ʍʏɻʆ ɸʋʀʄʐʍɻ ɷʑʍʃʉʄʘʆ ʋʌʉɴʄɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʍʑʆɽɸʏʉʐ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ.

Ɉʑʋʉʎ ɽɹʍɻʎ:
Ʌʄɼʌʉʐʎ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ
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Ȳɲɽʅʉʄʊɶɻʍɻ - Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ʋʌʉʍʊʆʏʘʆ
Ȱ/Ȱ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ Ⱦʌɿʏɻʌʀʉʐ

1.

Ʌʏʐʖʀʉ Ƀɿʃʉʆʉʅɿʃɼʎ ɇʖʉʄɼʎ ɼ Ⱥɸʏɿʃʙʆ ȵʋɿʍʏɻʅʙʆ ɼ
ɇʖʉʄɼʎ ɀɻʖɲʆɿʃʙʆ.

2.

ɀɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʊʎ ʏʀʏʄʉʎ ʍʋʉʐɷʙʆ ɼ ȴɿɷɲʃʏʉʌɿʃʊ ȴʀʋʄʘʅɲ
ʍɸ ɽɹʅɲ ʍʖɸʏɿʃʊ ʅɸ ʏʉ ɸɿɷɿʃʊ ɶʆʘʍʏɿʃʊ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ʏɻʎ
ɽɹʍɻʎ.
ȵʌɶɲʍɿɲʃɼ ɸʅʋɸɿʌʀɲ ɳʆʘ ʏʘʆ (2) ɸʏʙʆ ʅɸʏɳ ɲʋʊ ʏɻʆ
ɲʋʊʃʏɻʍɻ ʏʉʐ ʅɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʉʑ ʏʀʏʄʉʐ ʍɸ ɽɹʅɲʏɲ ʍʖɸʏɿʃɳ
ʅɸ ʏʉ ɸɿɷɿʃʊ ɶʆʘʍʏɿʃʊ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ʏɻʎ ɽɹʍɻʎ.

3.

Ȳɲɽʅʉʄʉɶʀɲ
2 ʅʊʌɿɲ ɳʋɲʇ ʃɲɿ ɸʋɿʋʄɹʉʆ
ʍʐʆ 1 ʅʊʌɿʉ ɶɿɲ ɴɲɽʅʊ >6, ʍʐʆ 2 ʅʊʌɿɲ ɶɿɲ ɴɲɽʅʊ >7,
ʍʐʆ 3 ʅʊʌɿɲ ɶɿɲ ɴɲɽʅʊ >8
(ɲʆʙʏɲʏʉ ʊʌɿʉ ʅʉʌʀʘʆ 5)
10 ʅʊʌɿɲ (20 ʅʊʌɿɲ ʍʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ȴɿɷɲʃʏʉʌɿʃʉʑ
ȴɿʋʄʙʅɲʏʉʎ)
Ⱦɳɽɸ ʅɼʆɲʎ ɸʅʋɸɿʌʀɲʎ ʋɹʌɲʆ ʏʘʆ ɷʑʉ (2) ɸʏʙʆ
ʄɲʅɴɳʆɸɿ 0,40 ʅʊʌɿɲ, ʅɸ ɲʆʙʏɲʏʉ ʊʌɿʉ ʏʉʐʎ 50 ʅɼʆɸʎ
(ɲʆʙʏɲʏʉ ʊʌɿʉ ʅʉʌʀʘʆ 20)

4.

Ⱦɲʏʉʖɼ ɷɸʑʏɸʌʉʐ ʏʀʏʄʉʐ ʍʋʉʐɷʙʆ ʍʖɸʏɿʃʉʑ ʅɸ
ȴɻʅʊʍɿɲ ȴɿʉʀʃɻʍɻ.

5 ʅʊʌɿɲ

5.

Ⱦɲʄɼ ɶʆʙʍɻ (ɸʋʀʋɸɷʉ Ȳ2) ʍɸ ɷɸʑʏɸʌɻ ʇɹʆɻ ɶʄʙʍʍɲ
(ȳɸʌʅɲʆɿʃɼ, ȳɲʄʄɿʃɼ, Ȼʍʋɲʆɿʃɼ, Ȼʏɲʄɿʃɼ).

5 ʅʊʌɿɲ ɶɿɲ ʏɻʆ ʃɲʄɼ ɶʆʙʍɻ ʍɸ ɷɸʑʏɸʌɻ ʇɹʆɻ ɶʄʙʍʍɲ
(ȳɸʌʅɲʆɿʃɼ, ȳɲʄʄɿʃɼ, Ȼʍʋɲʆɿʃɼ, Ȼʏɲʄɿʃɼ)

6.

Ʌʌʉʒʋɻʌɸʍʀɲ ʍɸ ɸɽʆɿʃʊ ɼ ɷɿɸɽʆɼ ȴɿɲʍʏɻʅɿʃʊ Ƀʌɶɲʆɿʍʅʊ
(ɶɿɲ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ 1 ɹʏʉʎ).

2,5 ʅʊʌɿɲ ɲʆɳ ɹʏʉʎ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ
(ɲʆʙʏɲʏʉ ʊʌɿʉ ʅʉʌʀʘʆ 20)

7.

ɇʐʆɹʆʏɸʐʇɻ ʃɲɿ ȵʋɿʍʏʉʄɼ ȵʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏʉʎ ʃɲɿ Ⱦɿʆɼʏʌʉʐ
ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ʏɻʎ ʃɲʏɲʆʊɻʍɻʎ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʃɲɿ ʏʘʆ
ɲʋɲɿʏɼʍɸʙʆ ʏɻʎ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏɻʎ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊʏɻʏɲʎ ʏʉʐ
ʐʋʉʗɻʔʀʉʐ.
Ȱʆʙʏɲʏɻ ɇʐʆʉʄɿʃɼ Ȳɲɽʅʉʄʉɶʀɲ

25 ʅʊʌɿɲ

100 ʅʊʌɿɲ
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ ȳʚ:
ȴȻȾȰȻɃȿɃȳȸɈȻȾȰ ȾȰȻ ɅȻɇɈɃɅɃȻȸɈȻȾȰ - ɈɆɃɅɃɇ ȰɅɃȴȵȻɂȸɇ
Ƀɿ ʐʋʉʗɼʔɿʉɿ ʋʉʐ ɽɲ ʋʌʉʃʌɿɽʉʑʆ ɶɿɲ ʍʐʆɹʆʏɸʐʇɻ, ɽɲ ʃʄɻɽʉʑʆ ʆɲ ʐʋʉɴɳʄʉʐʆ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɳ ʏɲ
ʃɳʏʘɽɿ ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳ ʃɲɿ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃɳ ʋʉʐ ɲʋʉɷɸɿʃʆʑʉʐʆ ʏɲ ʋʌʉʍʊʆʏɲ, ʏɿʎ ɿɷɿʊʏɻʏɸʎ ʃɲɿ ʏɻʆ
ɸʌɶɲʍɿɲʃɼ ɸʅʋɸɿʌʀɲ ʋʉʐ ɸʋɿʃɲʄʉʑʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ȰȻɈȸɇȸ ɉɅɃɎȸɌȻɃɈȸɈȰɇ ʃɲɿ ʏʉ ɴɿʉɶʌɲʔɿʃʊ
ʍɻʅɸʀʘʅɳ ʏʉʐʎ:
1. Ȱʆʏʀɶʌɲʔʉ ʏʘʆ ɷʑʉ ʊʗɸʘʆ ʏɻʎ ɲʍʏʐʆʉʅɿʃɼʎ ʏʉʐʎ ʏɲʐʏʊʏɻʏɲʎ ɼ ʏɻʎ ʍʖɸʏɿʃɼʎ ʋʌʉʍʘʌɿʆɼʎ
ɴɸɴɲʀʘʍɻʎ ʏɻʎ ɲʌʅʊɷɿɲʎ ɲʌʖɼʎ ɼ ʏʘʆ ʃʌʀʍɿʅʘʆ ʍɸʄʀɷʘʆ ʏʉʐ ɷɿɲɴɲʏɻʌʀʉʐ (ɷɻʄ. ɲʐʏʙʆ ʊʋʉʐ
ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ ʉ ɲʌɿɽʅʊʎ ʃɲɿ ʏɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʏɲʐʏʊʏɻʏɲʎ ʏʉʐ ʃɲʏʊʖʉʐ) ɼ ʏʘʆ ɷʑʉ ʊʗɸʘʆ ʏɻʎ ɳɷɸɿɲʎ
ʉɷɼɶɻʍɻʎ ɼ ʏʘʆ ʃʌʀʍɿʅʘʆ ʍɸʄʀɷʘʆ ʏʉʐ ɲʏʉʅɿʃʉʑ ɴɿɴʄɿɲʌʀʉʐ ʐɶɸʀɲʎ ʉʋʉɿʉʐɷɼʋʉʏɸ
ɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃʉʑ ʔʉʌɹɲ. Ȱʆ ɷɸʆ ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ɻ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɶɹʆʆɻʍɻʎ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʋʌʉʍʃʉʅɿʍɽɸʀ
ʃɲɿ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ɼ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ɶɹʆʆɻʍɻʎ.
2. Ȱʆʏʀɶʌɲʔɲ Ɉʀʏʄʘʆ ɇʋʉʐɷʙʆ, ʅɸʏɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ʃɲɿ ɸʋɿʅʊʌʔʘʍɻʎ.
ɇʏʉʆ ɴɲʍɿʃʊ ʏʀʏʄʉ ʍʋʉʐɷʙʆ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɲʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ʉ ɲʃʌɿɴɼʎ ɴɲɽʅʊʎ, ɻ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʃɲɿ
ʏʉ ɹʏʉʎ ʃʏɼʍɻʎ ɲʐʏʉʑ. ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ʉ ɴɲɽʅʊʎ ɸʃʔʌɳɺɸʏɲɿ ʅɸ ɲʇɿʉʄʉɶɿʃʊ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʅʊ
ɼ ʅɸ ɲʃɹʌɲɿʉ ɲʌɿɽʅʊ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʐʋʉɴʄɻɽɸʀ ʃɲɿ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ʏɻʎ ʉɿʃɸʀɲʎ ʍʖʉʄɼʎ ɶɿɲ ʏʉʆ ɲʃʌɿɴɼ
ɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ ɴɲɽʅʊ, ʅɸ ɷʑʉ ɷɸʃɲɷɿʃɳ ʗɻʔʀɲ.
Ƀɿ ʏʀʏʄʉɿ ʍʋʉʐɷʙʆ ʋʉʐ ɶʀʆʉʆʏɲɿ ɲʋʉɷɸʃʏʉʀ ɸʀʆɲɿ ʉɿ ɲʃʊʄʉʐɽʉɿ:
ɲ) Ȳɲʍɿʃʊʎ ʏʀʏʄʉʎ ʍʋʉʐɷʙʆ: Ʌʏʐʖʀʉ ɼ ɷʀʋʄʘʅɲ Ȱʆʙʏɲʏʉʐ ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʉʑ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ (Ȱ.ȵ.Ȼ.) ɼ
ȵʄʄɻʆɿʃʉʑ Ȱʆʉɿʃʏʉʑ Ʌɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐ (ȵ.Ȱ.Ʌ.) Ȱ.ȵ.Ȼ. ɼ Ʌʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆ ɇʋʉʐɷʙʆ ȵʋɿʄʉɶɼʎ
(Ʌ.ɇ.ȵ.) Ȱ.ȵ.Ȼ. ʏɻʎ ɻʅɸɷɲʋɼʎ ɼ ɲʆɲɶʆʘʌɿʍʅɹʆʉ ɿʍʊʏɿʅʉ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ ʍʖʉʄʙʆ ʏɻʎ
ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ, ʋʉʐ ʃɲʄʑʋʏɸɿ ʏʉ ɶʆʘʍʏɿʃʊ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ʏɻʎ ɽɹʍɻʎ.
ʃɲɿ
ɴ) ȵʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃɼ ɸʇɸɿɷʀʃɸʐʍɻ, ʊʋʘʎ ɲʐʏɼ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ʃɲʏɳ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʍʏʉ ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ Ȳʚ ʃɲɿ ɻ
ʉʋʉʀɲ ɲʋʉɷɸɿʃʆʑɸʏɲɿ ʅɸ:
• ɷɿɷɲʃʏʉʌɿʃʊ ɷʀʋʄʘʅɲ ȵʄʄɻʆɿʃʉʑ Ȱ.ȵ.Ȼ. ɼ ɲʆɲɶʆʘʌɿʍʅɹʆʉ ɿʍʊʏɿʅʉ ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ, ʍʏʉ
ɶʆʘʍʏɿʃʊ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ʏʘʆ ʋʌʉʃɻʌʐʍʍʊʅɸʆʘʆ ɽɹʍɸʘʆ.
ɼ
• ʅɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʊ ʏʀʏʄʉ ʍʋʉʐɷʙʆ ɷɿɳʌʃɸɿɲʎ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ɸʆʊʎ (1) ɲʃɲɷɻʅɲʁʃʉʑ ɹʏʉʐʎ ȵʄʄɻʆɿʃʉʑ
Ȱ.ȵ.Ȼ. ɼ ȵʄʄɻʆɿʃʉʑ Ȱʆʉɿʃʏʉʑ Ʌɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐ (ȵ.Ȱ.Ʌ.) Ȱ.ȵ.Ȼ. ɼ ɲʆɲɶʆʘʌɿʍʅɹʆʉ ɿʍʊʏɿʅʉ ʏɻʎ
ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ, ʍʏʉ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ʏʘʆ ʋʌʉʃɻʌʐʍʍʊʅɸʆʘʆ ɽɹʍɸʘʆ ʃɲɿ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻ ɸʅʋɸɿʌʀɲ
ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ɷʑʉ (2) ɸʏʙʆ ʅɸʏɳ ʏɻʆ ɲʋʊʃʏɻʍɻ ʏʉʐ ʅɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʉʑ ʏʀʏʄʉʐ.
ʃɲɿ
ɶ) Ʌʌʊʍɽɸʏɻ ɸʅʋɸɿʌʀɲ ʃɲʏɳ ʏɲ ɸɿɷɿʃʊʏɸʌɲ ɸʃʏɿɽɹʅɸʆɲ ʍʏʉ ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ Ȳʚ.
ʃɲɿ
ɷ) ȱʌɿʍʏɻ ɶʆʙʍɻ ʏɻʎ ɸʄʄɻʆɿʃɼʎ ʃɲɿ ɲɶɶʄɿʃɼʎ ɶʄʙʍʍɲʎ.
ȵʋɿʍɻʅɲʀʆɸʏɲɿ ʊʏɿ:
ɲ) ɇʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ʉ ʅɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʊʎ ʏʀʏʄʉʎ ʍʐʅʋʄɻʌʙʆɸɿ ɼ ɸʆʍʘʅɲʏʙʆɸʏɲɿ ʍʏʉ ɴɲʍɿʃʊ
ʏʀʏʄʉ, ɷɸʆ ʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ʘʎ ʅɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʊʎ ʏʀʏʄʉʎ (ʆ. 3328/2005, ɳʌɽʌʉ 4, ʋɲʌ. 2, ʋ.ɷ. 50/2001,
ɳʌɽʌʉ 2, ʋɲʌ. 1). ȳʀʆʉʆʏɲɿ ɷɸʃʏʉʀ ɸʆɿɲʀʉɿ ʃɲɿ ɲɷɿɳʍʋɲʍʏʉɿ ʏʀʏʄʉɿ ʍʋʉʐɷʙʆ ʅɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʉʑ
ɸʋɿʋɹɷʉʐ (integrated masters) ʃɲʏɳ ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 46 ʏʉʐ ʆ. 4485/2017, ɸʔʊʍʉʆ ɻ
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ʉɿʃɸʀɲ ɷɿɲʋɿʍʏʘʏɿʃɼ ɲʋʊʔɲʍɻ ʋɸʌʀ ʐʋɲɶʘɶɼʎ ʏʉʐ ɸʃɳʍʏʉʏɸ ʏʅɼʅɲʏʉʎ ʍʏɿʎ ʘʎ ɳʆʘ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ
ʏʉʐ ʆʊʅʉʐ ɹʖɸɿ ɸʃɷʉɽɸʀ ʃɲɿ ɷɻʅʉʍɿɸʐɽɸʀ ʅɹʖʌɿ ʃɲɿ ʏɻʆ ʏɸʄɸʐʏɲʀɲ ɻʅɹʌɲ ʏɻʎ ʋʌʉɽɸʍʅʀɲʎ
ʐʋʉɴʉʄɼʎ ʏʘʆ ɲɿʏɼʍɸʘʆ ʏʘʆ ʐʋʉʗɻʔʀʘʆ. Ⱦɲʏɳ ʏɻʆ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ʏʘʆ ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃʙʆ ʏʘʆ
ʐʋʉʗɻʔʀʘʆ, ɻ ȵʋɿʏʌʉʋɼ Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ ʃɲɿ ȵʋɿʄʉɶɼʎ ɷʑʆɲʏɲɿ ʆɲ ɺɻʏɳ ʏɻʆ ʍʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɼ
ʋʌʉʍʃʊʅɿʍɻ ʏɻʎ ʉɿʃɸʀɲʎ ɷɿɲʋɿʍʏʘʏɿʃɼʎ ʋʌɳʇɻʎ, ɸʔʊʍʉʆ ʏʉʑʏɻ ɷɸʆ ɹʖɸɿ ɼɷɻ ʋʌʉʍʃʉʅɿʍɽɸʀ ɲʋʊ
ʏʉʐʎ ʐʋʉʗɻʔʀʉʐʎ.
ɴ) Ʉʏɲʆ ʉ ɷɿɷɲʃʏʉʌɿʃʊʎ ɼ ʅɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʊʎ ʏʀʏʄʉʎ ʋʉʐ ɲʋʉɷɸɿʃʆʑɸɿ ʏɻʆ ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃɼ
ɸʇɸɿɷʀʃɸʐʍɻ ɶɿɲ ʏɿʎ ʋʌʉʃɻʌʐʍʍʊʅɸʆɸʎ ɽɹʍɸɿʎ ʖʉʌɻɶɸʀʏɲɿ ʍɸ ʃɲʏʊʖʉʐʎ ɷɿɲʔʊʌʘʆ ɴɲʍɿʃʙʆ
ʋʏʐʖʀʘʆ, ɶʀʆʉʆʏɲɿ ɷɸʃʏɳ ʃɲɿ ʏɲ ʋʏʐʖʀɲ ɲʐʏɳ ʘʎ ʏʐʋɿʃʊ ʋʌʉʍʊʆ (ʋɲʌ. 1 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉ 2 ʏʉʐ ʋ.ɷ.
50/2001).
ɶ) Ƀɿ ʐʋʉʗɼʔɿʉɿ ʋʉʐ ɸʀʆɲɿ ʃɳʏʉʖʉɿ ɷɿɷɲʃʏʉʌɿʃʉʑ ɼ ʅɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʉʑ ʏʀʏʄʉʐ ʍʋʉʐɷʙʆ ɸʏɼʍɿɲʎ
ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ʔʉʀʏɻʍɻʎ ʐʋʉɴɳʄʄʉʐʆ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɳ ɸʐʃʌɿʆɹʎ ɲʆʏʀɶʌɲʔʉ ʏʉʐ ɷɿɷɲʃʏʉʌɿʃʉʑ ɼ
ʅɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʉʑ ɷɿʋʄʙʅɲʏʉʎ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ɲʋʊ ʏʉ Ʌɲʆɸʋɿʍʏɼʅɿʉ ʋʉʐ ʆɲ ʃɲɽʉʌʀɺɸɿ ʏʉ
ɶʆʘʍʏɿʃʊ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ɲʐʏʙʆ ɼ ʏɻʆ ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɻ ɸʇɸɿɷʀʃɸʐʍɻ ɲʋʊ ʏɻʆ ʋʌʉʃɼʌʐʇɻ, ɸʔʊʍʉʆ
ʏʉʑʏʉ ɷɸʆ ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ʍɲʔʙʎ ɲʋʊ ʏʉʐʎ ʋʌʉʍʃʉʅɿɺʊʅɸʆʉʐʎ ʏʀʏʄʉʐʎ, ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ ɸʀʆɲɿ
ɸʔɿʃʏɼ ɻ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ʏɻʎ ʍʐʆɳʔɸɿɲʎ ʃɲɿ ɸʋɳʌʃɸɿɲʎ ʋʉʐ ɲʆʏɿʍʏʉɿʖɸʀ ʍʏʉʆ ʋʌʉʍʃʉʅɿɺʊʅɸʆʉ
ʏʀʏʄʉ ʅɸ ʏɻʆ ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɻ ɸʇɸɿɷʀʃɸʐʍɻ ɲʋʊ ʏɻʆ ʋʌʉʃɼʌʐʇɻ. Ʉʍʉʆ ɲʔʉʌɳ ʏɻʆ
ɻʅɸʌʉʖʌʉʆʉʄʉɶʀɲ ʃʏɼʍɻʎ ʏʉʐ ɷɿɷɲʃʏʉʌɿʃʉʑ ʏʀʏʄʉʐ ʍʋʉʐɷʙʆ, ɸʔʊʍʉʆ ɲʐʏɼ ɷɸʆ ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ,
ɲʌʃɸʀ ɻ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ʏɻʎ ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲʎ ʏʉʐ ʉɿʃɸʀʉʐ Ȱ.ȵ.Ȼ. ɲʋʊ ʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ʆɲ ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ɻ
ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʃʏɼʍɻʎ ʏʉʐ ʏʀʏʄʉʐ ɼ ʏɻʎ ɸʋɿʏʐʖʉʑʎ ʐʋʉʍʏɼʌɿʇɻʎ ʏʉʐ ɽɹʅɲʏʉʎ ʏɻʎ ɷɿɷɲʃʏʉʌɿʃɼʎ
ɷɿɲʏʌɿɴɼʎ. ɇɸ ʃɳɽɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʌɹʋɸɿ ɲʋʊ ʏɲ ʋʌʉʍʃʉʅɿɺʊʅɸʆɲ ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳ ʆɲ ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ
ʏʉ ɽɹʅɲ ʏɻʎ ɷɿɷɲʃʏʉʌɿʃɼʎ ɷɿɲʏʌɿɴɼʎ
ɷ) Ɉɲ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃɳ ɲʆɲɶʆʙʌɿʍɻʎ ʏʘʆ ɲʋʉʃʏɻɽɹʆʏʘʆ ʍʏɻʆ ɲʄʄʉɷɲʋɼ ʏʀʏʄʘʆ ʍʋʉʐɷʙʆ ʏʘʆ
ʐʋʉʗɻʔʀʘʆ, ʐʋʊ ʏɻʆ ʋʌʉʒʋʊɽɸʍɻ ʊʏɿ ɷɸʆ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ɻ ʋɲʌɲʋʉʅʋɼ ʏʘʆ ʃɲʏʊʖʘʆ ʏʉʐʎ ʍɸ
ʍʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɹʎ ɸʇɸʏɳʍɸɿʎ, ɷʑʆɲʏɲɿ ʆɲ ɹʖʉʐʆ ɸʃɷʉɽɸʀ ʍɸ ʖʌʊʆʉ ʅɸʏɲɶɸʆɹʍʏɸʌʉ ʏɻʎ
ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲʎ ʄɼʇɻʎ ʏɻʎ ʋʌʉɽɸʍʅʀɲʎ ʐʋʉɴʉʄɼʎ ʏɻʎ ɲʀʏɻʍɻʎ. ɇɸ ʃɳɽɸ ʊʅʘʎ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ, ʏɲ
ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃɳ ɲʐʏɳ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɹʖʉʐʆ ɸʃɷʉɽɸʀ ʃɲɿ ʋʌʉʍʃʉʅɿʍɽɸʀ ʍʏʉ ȵȿ.Ⱦȵ.ȴ. ɸʆʏʊʎ ʏɻʎ
ʋʌʉɽɸʍʅʀɲʎ ʐʋʉɴʉʄɼʎ ɸʆʍʏɳʍɸʘʆ. Ƀɿ ɸʆ ʄʊɶʘ ʐʋʉʗɼʔɿʉɿ ʋʌɹʋɸɿ, ɲʔɸʆʊʎ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʐʋʉɴʉʄɼ
ʏɻʎ ɲʀʏɻʍɼʎ ʏʉʐʎ ʆɲ ɹʖʉʐʆ ʍɻʅɸɿʙʍɸɿ ʍʏɲ ʃɲʏɳʄʄɻʄɲ ʋɸɷʀɲ ʏɻʎ ʊʏɿ ʃɲʏɹʖʉʐʆ ʏɲ ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɲ
ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʋʌʉʃɼʌʐʇɻ ʋʌʉʍʊʆʏɲ / ɿɷɿʊʏɻʏɸʎ ʃɲɿ ɲʔɸʏɹʌʉʐ ʆɲ ʍʐʆʐʋʉɴɳʄʉʐʆ ʅɸ ʏɲ ʄʉɿʋɳ
ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳ: ɲ) ʏʉʆ ʋʌʉʎ ɲʆɲɶʆʙʌɿʍɻ ʏʀʏʄʉ ʍʋʉʐɷʙʆ (ʋʌʘʏʊʏʐʋʉʎ ɼ ʍɸ ʆʉʅʀʅʘʎ
ɸʋɿʃʐʌʘʅɹʆʉ ʔʘʏʉɲʆʏʀɶʌɲʔʉ) ʃɲɿ ɸʋʀʍɻʅɻ ʅɸʏɳʔʌɲʍɻ ɲʐʏʉʑ ʃɲɿ ɴ) ʔʘʏʉɲʆʏʀɶʌɲʔʉ ʏɻʎ
ʋʌʘʏʉʃʉʄʄɻʅɹʆɻʎ ʐʋʉɴʄɻɽɸʀʍɲʎ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎ ɲʀʏɻʍɻʎ ɲʆɲɶʆʙʌɿʍɻʎ ʋʌʉʎ ʏʉʆ ȴ.Ƀ.Ȱ.Ɉ.Ȱ.Ʌ. Ƀɿ
ɲʆʘʏɹʌʘ ʐʋʉʗɼʔɿʉɿ ʆɲɿ ʅɸʆ ʏɸʃʅɲʀʌɸʏɲɿ ʊʏɿ ɷɸʆ ɷɿɲɽɹʏʉʐʆ ʏʉ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉ ʋʌʉʍʊʆ ɼ ʃʌɿʏɼʌɿʉ
ʃɲʏɳʏɲʇɻʎ, ɷʑʆɲʆʏɲɿ, ʊʅʘʎ, ɸʆʏʊʎ ʏɻʎ ʋʌʉɲʆɲʔɸʌɽɸʀʍɲʎ ʋʌʉɽɸʍʅʀɲʎ ʐʋʉɴʉʄɼʎ ɸʆʍʏɳʍɸʘʆ
ʃɲɿ ɸʔʊʍʉʆ ʍʐʆʏʌɹʖʉʐʆ ʉɿ ɸʆ ʄʊɶʘ ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ: ɲ) ɸʔʊʍʉʆ ʋʌʊʃɸɿʏɲɿ ɶɿɲ ʏʐʋɿʃʊ ʋʌʉʍʊʆ
ʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎ, ʆɲ ʋʌʉɴʉʑʆ ʍʏɻʆ ʐʋʉɴʉʄɼ ɹʆʍʏɲʍɻʎ ʃɲʏɳ ʏʉʐ ʋʀʆɲʃɲ ʋʌʉʍʄɻʋʏɹʘʆ (ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ
ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ɸɶɶɸɶʌɲʅʅɹʆʉɿ ʍʏʉʆ ʉɿʃɸʀʉ ʋʀʆɲʃɲ) ɼ ɴ) ɸʔʊʍʉʆ ʋʌʊʃɸɿʏɲɿ ɶɿɲ
ʍʐʆɸʃʏɿʅʙʅɸʆʉ ʋʌʉʍʊʆ, ʆɲ ʋʌʉɴʉʑʆ ʍʏɻʆ ʐʋʉɴʉʄɼ ɹʆʍʏɲʍɻʎ ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ ɲʋʉɷɸʀʇʉʐʆ
ʏɻʆ ʃɲʏʉʖɼ ʏʉʐ ʍʐʆɸʃʏɿʅʙʅɸʆʉʐ ʋʌʉʍʊʆʏʉʎ ʏʉʐʎ. ɇɸ ɲʅʔʊʏɸʌɸʎ ʏɿʎ ɲʆʘʏɹʌʘ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ʉɿ
ʐʋʉʗɼʔɿʉɿ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʍʐʆʐʋʉɴɳʄʉʐʆ ʏɲ ʍʖɸʏɿʃɳ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃɳ ɲʆɲɶʆʙʌɿʍɻʎ ʏʘʆ
ɲʋʉʃʏɻɽɹʆʏʘʆ ʍʏɻʆ ɲʄʄʉɷɲʋɼ ʏʀʏʄʘʆ ʏʉʐʎ.
ɸ) ȸ ɸʅʋɸɿʌʀɲ ʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ʃɲʏɳ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ, ʅɸʏɳ ʏɻʆ ɲʋʊʃʏɻʍɻ ʏʉʐ ʅɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʉʑ ʏʀʏʄʉʐ
ʍʋʉʐɷʙʆ ʃɲʏɳ ʏɲ ɸɿɷɿʃʊʏɸʌɲ ɸʃʏɿɽɹʅɸʆɲ ʍʏʉ ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ Ȳʚ.
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3. Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃɳ ʃɲɿ ʏʀʏʄʉɿ ɶʄʘʍʍʉʅɳɽɸɿɲʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʋʊɷɸɿʇɻ ɶʆʙʍɻʎ ʇɹʆɻʎ ɶʄʙʍʍɲʎ.
ȳɿɲ ʏʉʐʎ ʐʋʉʗɻʔʀʉʐʎ ʃɲɿ ʋʉʄʀʏɸʎ ʏʘʆ ʃʌɲʏʙʆ - ʅɸʄʙʆ ʏɻʎ ȵʐʌʘʋɲʁʃɼʎ ȵʆʙʍɸʘʎ (ʆ.
2431/1996, Ȱʚ 175 ʅɸ ʏʉʐʎ ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʑʎ ʏɻʎ ʋɲʌ. 1 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 1 ɲʐʏʉʑ) ɻ ɳʌɿʍʏɻ ɶʆʙʍɻ ʏɻʎ
ȵʄʄɻʆɿʃɼʎ ɶʄʙʍʍɲʎ (ȳ2/C2) ɶɿɲ ʏɻʆ ɳʍʃɻʍɻ ʏʘʆ ʃɲɽɻʃʊʆʏʘʆ ʏʉʐʎ, ɲʋʉɷɸɿʃʆʑɸʏɲɿ ʅɸ
Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ȵʄʄɻʆʉʅɳɽɸɿɲʎ (ʆ. 4027/2011, ɳʌɽʌʉ 9), ʋʉʐ ʖʉʌɻɶɸʀʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ Ⱦɹʆʏʌʉ
ȵʄʄɻʆɿʃɼʎ ȳʄʙʍʍɲʎ (ɉ.ɅȰȻ.Ⱥ., Ȱʆɷʌɹɲ Ʌɲʋɲʆɷʌɹʉʐ 37, Ɉ.Ⱦ. 151 80 Ȱɽɼʆɲ, ʏɻʄ. 2103442322).
ȵʋʀʍɻʎ ɲʋʉɷɸɿʃʆʑɸʏɲɿ ʅɸ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ʏʉʐ ɇʖʉʄɸʀʉʐ ʏɻʎ ȵʄʄɻʆɿʃɼʎ ȳʄʙʍʍɲʎ ʏʉʐ
Ȱʌɿʍʏʉʏɸʄɸʀʉʐ Ʌɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐ Ⱥɸʍʍɲʄʉʆʀʃɻʎ (Ʌɲʆɸʋɿʍʏɻʅɿʉʑʋʉʄɻ Ⱥɸʍʍɲʄʉʆʀʃɻ, Ɉ.Ⱦ. 54 006,
ʏɻʄ.2310997571-72-76), ʏʉ ʉʋʉʀʉ ʖʉʌɻɶɸʀʏɲɿ ʑʍʏɸʌɲ ɲʋʊ ʍʖɸʏɿʃɼ ɸʇɹʏɲʍɻ ʏʉʐ ʐʋʉʗɻʔʀʉʐ ɼ
ɲʋʊ ɳʄʄɻ ʍʖʉʄɼ ɼ ʍʖʉʄɸʀʉ ȵʄʄɻʆɿʃɼʎ ȳʄʙʍʍɲʎ.
ȸ ɳʌɿʍʏɻ ɶʆʙʍɻ ʏɻʎ Ȱɶɶʄɿʃɼʎ ɶʄʙʍʍɲʎ (ȳ2/C2) ɲʋʉɷɸɿʃʆʑɸʏɲɿ ʅɸ ɴɳʍɻ ʏʉ ɳʌɽʌʉ 1 ʏʉʐ ʋ.ɷ.
146/2007 «Ɉʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻ ɷɿɲʏɳʇɸʘʆ ʏʉʐ ʋ.ɷ. 50/2001 Ⱦɲɽʉʌɿʍʅʊʎ ʋʌʉʍʊʆʏʘʆ ɷɿʉʌɿʍʅʉʑ ʍɸ
ɽɹʍɸɿʎ ʔʉʌɹʘʆ ʏʉʐ ɷɻʅʊʍɿʉʐ ʏʉʅɹɲ ʊʋʘʎ ɲʐʏʊ ɿʍʖʑɸɿ» (ɌȵȾ Ȱʚ 185)
ɇɻʅɸɿʙʆɸʏɲɿ ʊʏɿ ɷɸʆ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ɻ ɲʋʊɷɸɿʇɻ ʏɻʎ ɶʆʙʍɻʎ ʏɻʎ ʇɹʆɻʎ ɶʄʙʍʍɲʎ ɸɳʆ ʉɿ
ɸʋɿʃɲʄʉʑʅɸʆʉɿ ʏʀʏʄʉɿ ʍʋʉʐɷʙʆ ɹʖʉʐʆ ɲʋʉʃʏɻɽɸʀ ʍʏʉ ɸʇʘʏɸʌɿʃʊ, ʊʋʉʐ ʏɲ ʅɲɽɼʅɲʏɲ
ɷɿɷɳʍʃʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ʀɷɿɲ ɶʄʙʍʍɲ. Ɉʀʏʄʉɿ ʍʋʉʐɷʙʆ ɶʆʙʍɻʎ ʇɹʆɻʎ ɶʄʙʍʍɲʎ ʐʋɸʌʃɸʀʅɸʆʉʐ
ɸʋɿʋɹɷʉʐ ɲʋʉɷɸɿʃʆʑʉʐʆ ʃɲɿ ʏɻ ɶʆʙʍɻ ʃɲʏʙʏɸʌʉʐ (ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆʉʐ) ɸʋɿʋɹɷʉʐ ʏɻʎ ʇɹʆɻʎ
ɶʄʙʍʍɲʎ.
4. Ȱʋʉɷɸɿʃʏɿʃɳ
ɸʌɶɲʍɿɲʃɼʎ
ɲʋʉʍʏʉʄɹʎ/ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲ.

ɸʅʋɸɿʌʀɲʎ

ɼ

ʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎ

ʍɸ

ɷɿɲʍʏɻʅɿʃɹʎ

ȳɿɲ ʅɿʍɽʘʏʉʑʎ ʏʉʐ ɷɻʅʊʍɿʉʐ ɼ ɿɷɿʘʏɿʃʉʑ ʏʉʅɹɲ, ɻ ɸʌɶɲʍɿɲʃɼ ɸʅʋɸɿʌʀɲ ɲʋʉɷɸɿʃʆʑɸʏɲɿ: (ɲ) ʅɸ
ɴɸɴɲʀʘʍɻ ʏʉʐ ʉɿʃɸʀʉʐ ɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃʉʑ ʔʉʌɹɲ ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ʆɲ ɲʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ɻ ʖʌʉʆɿʃɼ ɷɿɳʌʃɸɿɲ
ʏɻʎ ɲʍʔɳʄɿʍɻʎ ʃɲɿ (ɴ) ʅɸ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ɸʌɶʉɷʊʏɻ ɼ ʏʉʐ ʉɿʃɸʀʉʐ ʔʉʌɹɲ ʏʉʐ ɷɻʅʉʍʀʉʐ ɲʋʊ ʏɻʆ
ʉʋʉʀɲ ʆɲ ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ɻ ʖʌʉʆɿʃɼ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʃɲɿ ʏʉ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ʏɻʎ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ.
ȳɿɲ ɸʄɸʑɽɸʌʉʐʎ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏʀɸʎ, ɻ ɸʌɶɲʍɿɲʃɼ ɸʅʋɸɿʌʀɲ ɲʋʉɷɸɿʃʆʑɸʏɲɿ: (ɲ) ʅɸ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ʏʉʐ
ʉɿʃɸʀʉʐ ɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃʉʑ ʔʉʌɹɲ ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ʆɲ ɲʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ɻ ʖʌʉʆɿʃɼ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ɲʍʔɳʄɿʍɻʎ
ʃɲɿ (ɴ) ʅɸ ʅʀɲ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ʍʖɸʏɿʃɼ ʍʑʅɴɲʍɻ ɼ ɷɸʄʏʀɲ ʋɲʌʉʖɼʎ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʋʉʐ ʆɲ ʃɲʄʑʋʏʉʐʆ
ɸʆɷɸɿʃʏɿʃʙʎ ʏɻ ʖʌʉʆɿʃɼ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʃɲɿ ʏʉ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ʏɻʎ ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɻʎ ɸʅʋɸɿʌʀɲʎ.
ȳɿɲ ɷɿʃɻɶʊʌʉʐʎ/ʆʉʅɿʃʉʑʎ ʍʐʅɴʉʑʄʉʐʎ, ɻ ɸʌɶɲʍɿɲʃɼ ɸʅʋɸɿʌʀɲ ɲʋʉɷɸɿʃʆʑɸʏɲɿ: (ɲ) ʅɸ
ɴɸɴɲʀʘʍɻ ʏʉʐ ʉɿʃɸʀʉʐ ɷɿʃɻɶʉʌɿʃʉʑ ʍʐʄʄʊɶʉʐ ʋɸʌʀ ɲʍʃɼʍɸʘʎ ʏʉʐ ɷɿʃɻɶʉʌɿʃʉʑ
ʄɸɿʏʉʐʌɶɼʅɲʏʉʎ, (ɴ) ɴɸɴɲʀʘʍɻ ȵɌȾȰ (Ɉʉʅɹɲʎ Ɂʉʅɿʃʙʆ) ɲʋʊ ʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ʆɲ ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ʋʊʏɸ ʉ
ʐʋʉʗɼʔɿʉʎ ɲʍʔɲʄʀʍʏɻʃɸ ʘʎ ɷɿʃɻɶʊʌʉʎ ɼ ɸʆɷɸʖʉʅɹʆʘʎ ʃɲɿ ʘʎ ɲʍʃʉʑʅɸʆʉʎ (ɷɸɷʉʅɹʆʉʐ ʊʏɿ ɻ
ɲʍʔɳʄɿʍɻ ʏʘʆ ɲʍʃʉʐʅɹʆʘʆ ɸʀʆɲɿ ʋʌʉɲɿʌɸʏɿʃɼ) ʃɲɿ (ɶ) ʅɸ ʅʀɲ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ʍʖɸʏɿʃɼ ʍʑʅɴɲʍɻ ɼ
ɷɸʄʏʀɲ ʋɲʌʉʖɼʎ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ɼ ɲʆʏʀɶʌɲʔɲ ʍʐʅɴʉʄɲʀʘʆ ɼ ɷɿʃʉɶʌɳʔʘʆ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ʃɲʏɲʏɸɽɸʀ
ɸʆʙʋɿʉʆ ȴɿʃɲʍʏɻʌʀʉʐ ɼ ɷɿʃɲʍʏɿʃʙʆ ɲʋʉʔɳʍɸʘʆ ɸʋʀ ɷɿʃʙʆ ʍʏɿʎ ʉʋʉʀɸʎ ʋɲʌɹʍʏɻ ʉ ɷɿʃɻɶʊʌʉʎ
ɼ ʐʋʉʅʆɻʅɳʏʘʆ ɼ ʋʌʉʍʔʐɶʙʆ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ʃɲʏɲʏɸɽɸʀ ɸʆʙʋɿʉʆ ɲʌʅʉɷʀʘʆ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʙʆ ɲʌʖʙʆ,
ɶɿɲ ʏɻʆ ʃɳʄʐʗɻ ɸʆɷɸɿʃʏɿʃʙʎ ʏɻʎ ʖʌʉʆɿʃɼʎ ɷɿɳʌʃɸɿɲʎ ʏɻʎ ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɻʎ ɸʅʋɸɿʌʀɲʎ. ȳɿɲ
ɹʅʅɿʍɽʉʐʎ ɷɿʃɻɶʊʌʉʐʎ ʋʉʐ ɷɸʆ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿʉʑʆ ʋɲʌɲʍʏɳʍɸɿʎ ʃɲɿ ɷɸʆ ʍʐʆʏɳʍʍʉʐʆ
ʍʐʅɴʊʄɲɿɲ, ɲʌʃɸʀ ɻ ʐʋʉɴʉʄɼ ɲʆʏɿɶʌɳʔʉʐ ʍʑʅɴɲʍɻʎ ʅɸ ʏʉʆ ʔʉʌɹɲ ʋɲʌʉʖɼʎ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ.
Ƀʅʉʀʘʎ, ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋɲʌʉʖɼʎ ɷɿʃɻɶʉʌɿʃʙʆ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʋʌʉʎ ɷɿʃɻɶʊʌʉʐʎ ɼ ɷɿʃɻɶʉʌɿʃɹʎ
ɸʏɲɿʌʀɸʎ ʅɸ ʃɲɽɸʍʏʙʎ ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɼʎ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ, ʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿ ɲʆʏʀɶʌɲʔʉ ʏɻʎ ʃɲʏɳ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɹɶɶʌɲʔɻʎ ʍʐʅʔʘʆʀɲʎ.
ȸ ɲʋʊɷɸɿʇɻ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎ ʍɸ ɷɿɲʍʏɻʅɿʃɹʎ ɲʋʉʍʏʉʄɹʎ ɼ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲ ʃɲʄʑʋʏɸʏɲɿ ʅɸ ɴɸɴɲʀʘʍɻ
ɷɿɲʍʏɻʅɿʃʉʑ
ʏʉʐ
ɸʃɳʍʏʉʏɸ
ɸʌɶʉɷʊʏɻ,
ɷɿɸʐɽʐʆʏɼ
ɼ
ɷɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ
ʏʉʐ
ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ/ɲʋʉʍʏʉʄɼʎ, ʍʏʉ ʉʋʉʀʉ ɲʋɲʍʖʉʄɼɽɻʃɸ ʉ ʐʋʉʗɼʔɿʉʎ ʃɲɿ ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ
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ʆɲ ɲʆɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿ ʌɻʏɳ ɻ ʖʌʉʆɿʃɼ ɷɿɳʌʃɸɿɲ, ʏʉ ɲʃʌɿɴɹʎ ɸʀɷʉʎ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʉɿ
ʏʐʖʊʆ ɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɸʎ ʏʉʐ ʐʋʉʗɻʔʀʉʐ ʃɲɽ’ ʊʄɻ ʏɻʆ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɼʎ ʏʉʐ. ɇɸ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɲɷʐʆɲʅʀɲʎ ʑʋɲʌʇɻʎ ʏɻʎ ɲʆʘʏɹʌʘ ɴɸɴɲʀʘʍɻʎ, ʃɲʏɲʏʀɽɸʏɲɿ ɸɶɶʌɳʔʘʎ ʉɿʉɷɼʋʉʏɸ
ɲʋʉɷɸɿʃʏɿʃʊ, ʏʉ ʉʋʉʀʉ ɽɲ ɲʇɿʉʄʉɶɻɽɸʀ ɲʃʉʄʉʑɽʘʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʋɳʌʃɸɿɳ ʏʉʐ ɲʋʊ ʏʉ ȵȿ.Ⱦȵ.ȴ. Ɉʉ
ȵȿ.Ⱦȵ.ȴ. ɷɿɲʏɻʌɸʀ ʏʉ ɷɿʃɲʀʘʅɲ ʆɲ ɲʋʉʌʌʀʗɸɿ ɲʋʉɷɸɿʃʏɿʃɳ, ʏɲ ʉʋʉʀɲ ɷɸʆ ɲʋʉɷɸɿʃʆʑʉʐʆ
ɸʋɲʌʃʙʎ ʏɻʆ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ ʍɸ ɷɿɲʍʏɻʅɿʃɼ ɲʋʉʍʏʉʄɼ/ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ.
5. Ȱʋʉɷɸɿʃʏɿʃɳ ɶɿɲ ɸʌɸʐʆɻʏɿʃʊ ɼ ʍʐɶɶʌɲʔɿʃʊ ɹʌɶʉ ɼ ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃɹʎ ɲʆɲʃʉɿʆʙʍɸɿʎ (ʋ.ʖ.
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɳ ɲʆʏʀɶʌɲʔɲ ɷɻʅʉʍɿɸʐʅɹʆʘʆ ɸʌɸʐʆɻʏɿʃʙʆ ɸʌɶɲʍɿʙʆ, ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʙʆ
ɲʆɲʃʉɿʆʙʍɸʘʆ, ʍʐɶɶʌɲʔɿʃʉʑ ɹʌɶʉʐ).
6. Ɉʐʖʊʆ ɳʄʄɲ ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳ ʋʉʐ ɲʋʉɷɸɿʃʆʑʉʐʆ ʏɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ʍʐʅʋɸʌɿʄɻʔɽɸʀ ʍʏʉ
ɴɿʉɶʌɲʔɿʃʊ ʍɻʅɸʀʘʅɲ ʃɲɿ, ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʃʌʀʍɻ ʏʉʐ ʐʋʉʗɻʔʀʉʐ, ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ʍʐʆɸʃʏɿʅɻɽʉʑʆ ʃɲʏɳ
ʏɻʆ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ʏɻʎ ʐʋʉʗɻʔɿʊʏɻʏɲʎ.
7. Ɉʀʏʄʉɿ, ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃɳ, ɲʋʉɷɸɿʃʏɿʃɳ ɸʅʋɸɿʌʀɲʎ ʃɲɿ ʄʉɿʋɳ ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳ ʋʉʐ ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ʍʏɻʆ
ɸʄʄɻʆɿʃɼ ɼ ɲɶɶʄɿʃɼ ɶʄʙʍʍɲ, ʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿ ʍɸ ɸʋʀʍɻʅɻ ʅɸʏɳʔʌɲʍɼ ʏʉʐʎ ʍʏɻʆ ɸʄʄɻʆɿʃɼ
ɶʄʙʍʍɲ.
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ ȴ’:
ɉɅɃȴȵȻȳɀȰ ȵɁɇɈȰɇȸɇ
ǹȡȚșȝȩȢ ȆȡȦĲȠțȩȜȜȠȣ
[ıȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ Ǽȁ.ȀǼ.ǻ.]

ɍɲʄɳʆɷʌɿ,……/……/2021

ȆȇȅȈ ȉǾȃ ǼȆǿȉȇȅȆǾ ǼȃȈȉǹȈǼȍȃ ȉȅȊ Ǽȁ.ȀǼ.ǻ.

ǼȃȈȉǹȈǾ

ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǼȃǿȈȉǹȂǼȃȅȊ
ǼʌȫȞȣȝȠ:
ǵȞȠȝĮ:
ǵȞȠȝĮ țĮȚ ǼʌȫȞȣȝȠ ȆĮĲȑȡĮ:
ǵȞȠȝĮ țĮȚ ǼʌȫȞȣȝȠ ȂȘĲȑȡĮȢ:
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȖȑȞȞȘıȘȢ (ȠȜȠȖȡȐĳȦȢ țĮȚ ĮȡȚșȝȘĲȚțȐ):

ȉȩʌȠȢ īȑȞȞȘıȘȢ:
ǹȡȚșȝȩȢ ǻİȜĲȓȠȣ ȉĮȣĲȩĲȘĲĮȢ:
ǹȂȀǹ:
ȉȩʌȠȢ ȀĮĲȠȚțȓĮȢ:
ȅįȩȢ:
ȉȘȜ. İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ (ıĲĮșİȡȩ/țȚȞȘĲȩ):
ǻ/ȞıȘ ǾȜİțĲȡ. ȉĮȤȣįȡȠȝİȓȠȣ (email):

ǹȡȚșȝȩȢ ȆȡȦĲȠțȩȜȜȠȣ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒȢ ĮȓĲȘıȘȢ ȣʌȠȥȘĳȚȩĲȘĲĮȢ

ĬǼȈǾ ǼǿǻǿȀȅȊ ǼȆǿȈȉǾȂȅȃǹ
[ĮȞĮĳȑȡİĲİ ĲȠȞ ĲȓĲȜȠ ĲȘȢ șȑıȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ȑȤİĲİ ȣʌȠȕȐȜİȚ ĲȘȞ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒ ĮȓĲȘıȘ ȣʌȠȥȘĳȚȩĲȘĲĮȢ]

ǹȡȚșȝȩȢ:

ȉ.Ȁ.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Χαλάνδρι, 19 Φεβρουαρίου 2021
Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΓΚΛΗΣ
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Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 8/26.02.2021

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*10000082602210036*

