ΠΡΟΣ:

Αποδέκτες Πίνακα «Α»

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
B1(ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)/7β
Τηλέφ.: 3350
Φ.447/114/601387
Σ.9915
Αθήνα,5 Δεκ 18

ΚΟΙΝ.:

ΓΕΣ/Β1/7β

ΘΕΜΑ:

Ηθικές Αμοιβές (Προτάσεις Παρασήμων - Μεταλλίων 2018)

ΣΧΕΤ.:

α.
β.
γ.
δ.
ε.

Ν. 106/75 «Περί των Ταγμάτων Αριστείας»
Ν.Δ. 376/74 «Περί των Στρατιωτικών Μεταλλίων»
ΣΚ 20-1 «Γενικός Κανονισμός Υπηρεσίας στο Στρατό»
ΠαΔ 4-40/98 «Περί Ηθικών Αμοιβών»
Φ.008/57/842728/Σ.1123/24 Οκτ 16 /ΓΕΣ/ΔΕΠΛΗ/3 ο Τμήμα

1. Σας γνωρίζουμε ότι, σε εφαρμογή του (δ) σχετικού, τουλάχιστον μια
(1) φορά το χρόνο το ΓΕΣ/Β1 εκδίδει εγκύκλιο υποβολής προτάσεων, στην οποία
συμπεριλαμβάνεται το προσωπικό που πληρεί τις τυπικές προϋποθέσεις για την
απονομή Παρασήμων ή Μεταλλίων.
2. Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των παραγόντων της ταχύτητας και της αξιοπιστίας, το ΓΕΣ/Β1/7β σε συνεργασία με το ΚΕΠΥΕΣ, δημιούργησε νέα εφαρμογή ηλεκτρονικής αξιολόγησης, με μεμακρυσμένη ηλεκτρονική καταχώρηση μεταβολών στο Ενιαίο Σύστημα Ελέγχου Προσωπικού (ΕΣΕΠ – WEB), όπως αναλυτικά περιγράφεται στα Παραρτήματα «Α», «Β» και «Γ». Αρχικά η εφαρμογή θα
εφαρμοστεί πιλοτικά, για την αξιολόγηση - γνωμάτευση επί της εγκυκλίου προτάσεων των Μεταλλίων Στρατιωτικής Αξίας Α΄ Τάξης (ΜΣΑΑ΄).
3. Η ορθή και η εμπρόθεσμη ενημέρωση των δυσμενών στοιχείων (δυσμενείς κρίσεις, ποινές, αποφάσεις δικαστηρίων, κλπ) από όλους τους εμπλεκομένους, καθώς και η επικαιροποιημένη καταχώρηση των πεδίων Οργανική Μονάδα και Δνση στο ΕΣΕΠ, από τις Διευθύνσεις (Ο-Σ), επηρεάζουν άμεσα τη διαδικασία Αξιολόγησης – Γνωμάτευσης επί του εκάστοτε Παρασήμου - Μεταλλίου
των στελεχών, με βάση την κείμενη νομοθεσία.
4. Έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής την 10 Δεκ 18.
5. Λοιπά όπως καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και τις διαταγές
που αφορούν στη σύνταξη των προτάσεων Παρασήμων - Μεταλλίων.
6. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.
7. Χειριστής θέματος: Σχης (ΠΖ) Μιχαήλ Ιωαννίδης, Επιτελής ΓΕΣ/Β1/7β,
τηλ.: 210 655 3350.
Ταξχος Αντώνιος Κωστάκης
Διευθυντής

Ακριβές Αντίγραφο

Σχης (ΠZ) Μιχαήλ Ιωαννίδης
Επιτελής ΓΕΣ/Β1/7β
-/-

-2ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α» Γενικές Οδηγίες
«Β» Οδηγίες Λειτουργίας της Εφαρμογής στο Επίπεδο του Αξιολογούντα - Γνωματεύοντα
«Γ» Ενέργειες Διευθύνσεων Ο-Σ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Β1(ΔΙΠΡΟ)/7β
5 Δεκ 18
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΓΗ
Φ.447/114/601387/Σ.9915
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
1. Με δεδομένες τις ημερομηνίες σύνταξης των προτάσεων μεταλλίων –
παρασήμων, αλλά και την προβλεπόμενη διαδικασία (αξιολόγηση, γνωμάτευση,
αποστολή και υποβολή προτάσεων στις Δνσεις Ο-Σ), δημιουργήθηκε
μηχανογραφική εφαρμογή υποβολής προτάσεων Παρασήμων – Μεταλλίων.
2. Η νέα διαδικασία (η οποία προσομοιάζει με τη διαδικασία Εκθέσεων
Αξιολόγησης) περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:
α. Έκδοση εγκυκλίου προτάσεων παρασήμων – μεταλλίων μέσω
ηλεκτρονικής εφαρμογής (ΓΕΣ/Β1/7β).
β. Προτάσεις αξιολόγησης επί των στελεχών της εγκυκλίου από τους
έχοντες το δικαίωμα αξιολόγησης, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής και παραγωγή
εκτυπωμένου αποτελέσματος (Hard copy)(αξιολογητές).
γ. Γνωμάτευση επί των προτάσεων αξιολόγησης από τους έχοντες το
δικαίωμα γνωμάτευσης, επί του εκτυπωμένου προϊόντος της παρ.2β του
παρόντος (γνωματεύοντες).
δ. Καταχώρηση των αποτελεσμάτων της γνωμάτευσης από τους
έχοντες το δικαίωμα αξιολόγησης, στην ηλεκτρονική εφαρμογή και στη συνέχεια
ηλεκτρονική υποβολή στις Δνσεις Ο-Σ (αξιολογητές).
ε. Υποβολή των εντύπων της παρ.2β του παρόντος στις Δνσεις (ΟΣ)/ΓΕΣ με αλληλογραφία των στελεχών της εγκυκλίου για αρχειοθέτηση στα
ατομικά τους έγγραφα.
στ. Γνωμάτευση και κατηγοριοποίηση με βάση το (δ) σχετικό, από τις
Δνσεις (Ο-Σ)/ΓΕΣ των στελεχών της εγκυκλίου, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής και
εν συνεχεία ηλεκτρονική υποβολή στο ΓΕΣ/Β1/7β (Δνσεις Ο-Σ).
ζ. Υποβολή εισήγησης, σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, επί του
συνόλου των αποτελεσμάτων, προς τη Γραμματεία Συμβουλίων, με σκοπό τη
λήψη απόφασης από το ΑΣΣ (ΓΕΣ/Β1/7β).
η. Μετά τη λήψη των πρακτικών του ΑΣΣ, δημιουργία εγκυκλίου
απονομής μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής (ΓΕΣ/Β1/7β).

-/-
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3. Κατόπιν των παραπάνω, οι Σχηματισμοί να εκδώσουν σχετικές δγές σε
όση έκταση το κρίνουν απαραίτητο προκειμένου να:
α. Συντονίσουν τις ενέργειες των υφισταμένων τους αναφορικά με τις
διαδικασίες έγκαιρης υποβολής προτάσεων μεταλλίων, καταρτίζοντας
χρονοδιαγράμματα και οργανώνοντας δίκτυο εξουσιοδοτημένων αγγελιοφόρων.
ώστε να ολοκληρωθεί η αποστολή των προτάσεων στις Δνσεις (Ο-Σ)/ΓΕΣ μέχρι
την 18 Ιαν 19 (τυχόν προβλήματα να αναφερθούν έγκαιρα).
β. Οργανώσουν, ελέγξουν και υποβοηθήσουν την καθολική
καταχώρηση των απαιτούμενων μεταβολών στην εφαρμογή της μεμακρυσμένης
καταχώρησης στο ΕΣΕΠ για το σύνολο των Μονάδων της ΠΕ τους.
4. Οι Αξκοί ασφάλειας πληροφορικής των Διευθύνσεων, τα ΔΕΠ ΜΔ
καθώς και τα Γραφεία Έρευνας Πληροφορικής των Σχηματισμών να
μεριμνήσουν για την πρόσβαση των αναγκαίων χρηστών στην εφαρμογή
ηλεκτρονικής αξιολόγησης και γνωμάτευσης παρασήμων - μεταλλίων, σε όλες τις
Υπηρεσίες – Μονάδες που εξυπηρετούν. Η παραπάνω εφαρμογή είναι διαθέσιμη
στο Πληροφοριακό Σύστημα του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου Προσωπικού
(ΕΣΕΠ) στην δικτυακή τοποθεσία http://esep.army.gr.mil στο διαβαθμισμένο
δίκτυο. Η δημιουργία των χρηστών θα γίνει όπως παρακάτω:
α. Χρήστες που δεν έχουν λογαριασμό μόνιμης ισχύος να αιτηθούν
πρόσβαση περιορισμένης ισχύος από το ΓΕΣ/Β’ ΚΛ. (τηλ.: 800 3881).
β. Χρήστες με πρόσβαση μόνιμης ισχύς να αιτηθούν σύμφωνα με το (ε)
σχετικό επέκταση των δικαιωμάτων τους για την εν λόγω εφαρμογή.
γ. Χρήστες των Δνσεων Ο/Σ ανεξαρτήτως αν έχουν λογαριασμό
μόνιμης ή μερικής ισχύος, να αιτηθούν πρόσβαση στην εφαρμογή όπως
προβλέπεται στο (ε) σχετικό.
5. Οι Δνσεις Ο-Σ να μεριμνήσουν για:
α. Την επικαιροποίηση των πεδίων Οργανική Μονάδα και Δνση του
ΕΣΕΠ.
β. Τη συγκέντρωση από τις Μονάδες του συνόλου των εντύπων
προτάσεων και την εν συνεχεία αρχειοθέτηση τους στα ατομικά έγγραφα των
στελεχών.
γ. Την γνωμάτευση και κατηγοριοποίηση των στελεχών μέσω της
ηλεκτρονικής εφαρμογής, με βάση τα προβλεπόμενα στο (δ) σχετικό.
δ. Την έγκαιρη υποβολή των αποτελεσμάτων μέσω της ηλεκτρονικής
εφαρμογής στο ΓΕΣ/Β1/7β, μέχρι την 15 Φεβ 19 (τυχόν προβλήματα να
αναφερθούν έγκαιρα).
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6. Κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί ότι οι ως άνω ενέργειες επηρεάζουν
καθοριστικά την απονομή μεταλλίων των στελεχών, καθώς και η αναγκαιότητα
τήρησης των κανόνων ασφαλείας σε όση έκταση αφορούν την παραπάνω
διαδικασία.

Ακριβές Αντίγραφο

Σχης (ΠZ) Μιχαήλ Ιωαννίδης
Επιτελής ΓΕΣ/Β1/7β

Σχης (ΠΖ) Θεοφάνης Αργυρόπουλος
Υποδιευθυντής

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Β1(ΔΙΠΡΟ)/7β
5 Δεκ 18
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ ΔΓΗ
Φ.447/114 / 601387/Σ.9915
ΟΔΗΓΙΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑ ΓΝΩΜΑΤΕΥΟΝΤΑ
1. Στην εφαρμογή μεμακρυσμένης καταχώρησης στο WEB ΕΣΕΠ, όλα τα
επίπεδα Δκσης του ΣΞ να καταχωρούν υπηρεσιακά στοιχεία των στελεχών, όπως
παρακάτω:
α. Η καταχώρηση των στοιχείων θα γίνεται από τους γεωγραφικά
πλησιέστερους κόμβους, με χρήση του WEB-ΕΣΕΠ λόγω ικανοποιητικής
ταχύτητας διασύνδεσης με τον κόμβο του ΓΕΣ, ώστε να εξασφαλίζεται η γρήγορη
απόκριση της εφαρμογής και η απρόσκοπτη καταχώρηση των δεδομένων.
β. Για τις ανάγκες καταχώρησης της κάθε Μονάδας - Ανεξάρτητης
Υπομονάδας – Υπηρεσίας, θα χορηγείται πρόσβαση για ένα (1) μήνα με κωδικό
μέσω των ΓΕΠ στο Διοικητή ή Διευθυντή αυτής ή σε νόμιμα εξουσιοδοτημένο
εκπρόσωπό τους.
γ. Για τις ανάγκες καταχώρησης των Μονάδων που ανήκουν απευθείας
στα ΓΕΣ και ΓΕΕΘΑ, τους κωδικούς καταχώρησης θα χορηγεί το ΓΕΣ/ΔΒ΄Κ στο
τηλέφωνο: 800 3881. Τεχνικές οδηγίες στο τηλέφωνο: 800 3664.
δ. Μετά την κάθε καταχώρηση να αποστέλλονται στο προϊστάμενο
κλιμάκιο τα προβλεπόμενα επίσημα έγγραφα που καταχωρήθηκαν για έλεγχο με
την ένδειξη “καταχωρήθηκε στο WEB-ΕΣΕΠ” και την ταυτότητα – υπογραφή του
καταχωρητή. Ο προϊστάμενος σχηματισμός να υποβάλλει τα εν λόγω στοιχεία
απευθείας στο ΓΕΣ/Δνσεις Ο-Σ.
2. Διαδικασία εισαγωγής στο σύστημα (πλήρες εγχειρίδιο βρίσκεται σε
ηλεκτρονική μορφή στην εφαρμογή)
α. Γενικά η διαδικασία εισόδου περιλαμβάνει τα εξής βήματα:
(1)
me ή Firefox).

Άνοιγμα του browser του υπολογιστή μας (κατά προτίμηση Chro

(2) Εισαγωγή
(http://sso.army.gr.mil).

της

διεύθυνσης

της

εφαρμογής

β. Ο χειριστής στην αρχική σελίδα (Εικόνα 1) έχει τη δυνατότητα να
διαβάσει τους όρους χρήσης του Πληροφοριακού Συστήματος και να εισαχθεί
πληκτρολογώντας το «Όνομα Χρήστη» και τον «Κωδικό Πρόσβασης» στα
αντίστοιχα πεδία. Υπάρχει η επιλογή «Ξέχασα τον κωδικό μου» για ανάκτηση
κωδικού.
-/-
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Εικόνα 1. Αρχική Σελίδα

γ. Εφόσον γίνει ο έλεγχος αυθεντικότητας του χειριστή, εμφανίζεται η
σελίδα με τα πληροφοριακά συστήματα στα οποία είναι πιστοποιημένος χρήστης
(Εικόνα 2).

Εικόνα 2. Κεντρική Σελίδα

δ. Ο χειριστής έχει πρόσβαση στο περιβάλλον του Πληροφοριακού
Συστήματος ΕΣΕΠ επιλέγοντας από το μενού «Διαχειριστικά Συστήματα», στα
αριστερά, την αντίστοιχη επιλογή (Βήμα 1 ο) και κατόπιν την επιλογή «Εφαρμογή
WEB ΕΣΕΠ» (Βήμα 2ο) (Εικόνα 3).

Εικόνα 3. Είσοδος στο WEB ΕΣΕΠ
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ε. Στην συνέχεια ο χρήστης επιλέγει από τις πάνω επιλογές την επιλογή
«ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ» (Βήμα 1ο) - «Β1 (ΔΙΠΡΟ)» (Βήμα 2ο) – «ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ»
(Εικόνα 4), ώστε να αποκτήσει πρόσβαση στο περιβάλλον του Πληροφοριακού
Υποσυστήματος της Αξιολόγησης Ηθικών Αμοιβών.
1
2

Εικόνα 4. Επιλογή Συστήματος Αξιολόγησης Ηθικών Αμοιβών

3. Ενέργειες Χειριστή στο Επίπεδο του Αξιολογούντα – Γνωματεύοντα
α. Εκτελώντας την παραπάνω διαδικασία ο χειριστής μεταβαίνει στη
κεντρική διεπαφή (Εικόνα 5) στην οποία διαφαίνεται στο αριστερό μέρος της σελίδας
οι διαθέσιμες επιλογές (Εικόνα 6).

Εικόνα 5. Κεντρική Σελίδα Ηθικών Αμοιβών

β. Για το χειριστή με την ιδιότητα του Αξιολογούντα η διαθέσιμη επιλογή
είναι (Εικόνα 6):

Εικόνα 6. Διαθέσιμες επιλογές χειριστή της Μονάδας

γ. Για τη αξιολόγηση των υποψηφίων ο χειριστής επιλέγει «Προτάσεις
Αξιολογούντα» και ανακατευθύνεται στη διεπαφή αξιολόγησης, η οποία περιέχει τα
στελέχη που έχουν προταθεί για λήψη ηθικής αμοιβής με την τρέχουσα εγκύκλιο
προτάσεων και υπάγονται στην αντίστοιχη Μονάδα (χρώμα κόκκινο) (Εικόνα 7).

Εικόνα 7. Κεντρική Διεπαφή Χειριστή Μονάδας

δ. Στην κεντρική διεπαφή συμπληρώνεται ο ΑΜ του Αξιολογητή και στη
συνέχεια επιλέγεται αναζήτηση σε περίπτωση που αυτός υπάγεται στο Στρατό
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Ξηράς ή τα πλήρη στοιχεία του, σε περίπτωση που δεν ανήκει σε αυτόν με τη
μορφοποίηση της (Εικόνας 8).

Εικόνα 8. Κεντρική Διεπαφή Χειριστή Μονάδας

ε. Επιλέγοντας μία προς μία με διπλό κλικ τις εγγραφές με το κόκκινο
χρώμα εισερχόμαστε στην οθόνη της (Εικόνας 9) που αφορά την κρίση για ένα
συγκεκριμένο Παράσημο ή Μετάλλιο ενός στελέχους (Εικόνα 9).

Εικόνα 9

στ. Επιλέγουμε Ναι ή Όχι ανάλογα με τη θετική ή όχι πρόταση και
παραθέτουμε τις σχετικές δικαιολογητικές σκέψεις. Στη συνέχεια επιλέγουμε
αποθήκευση και επιστρέφουμε στην (Εικόνα 10).

Εικόνα 10

Εικόνα 10

ζ. Το κίτρινο χρώμα στην εγγραφή υποδεικνύει, ότι η αξιολόγηση έχει
ολοκληρωθεί για το συγκεκριμένο στέλεχος, οπότε συνεχίζουμε στο επόμενο.
η. Όταν όλες οι εγγραφές κιτρινίσουν (έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση
των όλων των στελεχών της μονάδας) επιλέγουμε αποθήκευση, εκτυπώνουμε τα
εκτυπωτικά, επικυρώνουμε τα έγγραφα (υπογραφές – σφραγίδες) και
υποβάλλουμε το παραγόμενο αποτέλεσμα στον προϊστάμενο σχηματισμό για
γνωμάτευση με την προβλεπόμενη χειρόγραφη μέθοδο.
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θ. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας γνωμάτευσης από τον
προϊστάμενο
σχηματισμό
το
παραγόμενο
επικυρωμένο
αποτέλεσμα
παραλαμβάνεται από τη μονάδα και καταχωρείται ηλεκτρονικά όπως παρακάτω:

Εικόνα 11

ι. Αρχικά συμπληρώνουμε τα στοιχεία του γνωματεύοντα κατ’ αναλογία
με τα στοιχεία του αξιολογούντα (Εικόνα 11)

Εικόνα 12

ια. Στη συνέχεια επιλέγουμε μία προς μία τις κίτρινες εγγραφές κατά
αναλογία με τη διαδικασία της αξιολόγησης (Εικόνα 12).

Εικόνα 13

ιβ. Στην οθόνη της (Εικόνας 13) εισάγουμε επακριβώς το αποτέλεσμα της
γνωμάτευσης από το επικυρωμένο χειρόγραφο.

Εικόνα 14
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ιγ. Όταν υλοποιηθεί η εισαγωγή της γνωμάτευσης για όλα τα στελέχη,
όλες οι εγγραφές είναι πράσινες. Πραγματοποιούμε τελικό έλεγχο και όταν είμαστε
βέβαιοι για την ορθότητα του αποτελέσματος, επιλέγουμε αποθήκευση και
υποβολή. Μετά τη υποβολή δεν είναι δυνατό να πραγματοποιήσουμε
οποιεσδήποτε μεταβολές.
ιδ. Μετά τη διαδικασία της τελικής υποβολής αποστέλλουμε τα
επικυρωμένα χειρόγραφα στις αντίστοιχες Δνσεις Ο - Σ των στελεχών μαζί με το
διαβιβαστικό της Προσθήκης 1 του Παραρτήματος «Β».
ιε. Επισημαίνεται ότι, για τα στελέχη που υπηρετούν στο ΓΕΕΘΑ
και σε θέσεις εξωτερικού, την παραπάνω διαδικασία καταχώρησης των
στοιχείων προτάσεων στην εφαρμογή, στο επίπεδο του αξιολογούντα –
γνωματεύοντα, θα χειριστούν οι Δνσεις Ο-Σ/ΓΕΣ.

Ακριβές Αντίγραφο

Σχης (ΠΖ) Θεοφάνης Αργυρόπουλος
Υποδιευθυντής

Σχης (ΠZ) Μιχαήλ Ιωαννίδης
Επιτελής ΓΕΣ/Β1/7β

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
«1» (Υπόδειγμα) Διαβιβαστικό Πρότασης Αξιολογούντα
«2» (Υπόδειγμα) Έντυπο Προτάσεων Αξιολογούντα - Γνωματεύοντα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Β1 (ΔΙΠΡΟ)/7β
5 Δεκ 18
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.447/114/601387/Σ.9915
ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑ
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)
ΠΡΟΣ: ΔΝΣΗ (Ο-Σ)/ΓΕΣ
ΚΟΙΝ.: (Προϊστάμενο Κλιμάκιο)

ΜΟΝΑΔΑ …………………...
Τηλέφ.: ………………………….
Φ.447/……………………………
Σ. ………………………………...
……….. , ………………………..
Συνημμένα: …………….. φύλλα

ΘΕΜΑ: Ηθικές Αμοιβές
ΣΧΕΤ.: α. ΠαΔ 4-40/1998/ΓΕΣ/1ο ΕΓ/4/4
β. Φ.447/…./………./Σ.……./………/ΓΕΣ/Β1/7β (Παρούσα Δγή)
γ. Φ.447/…./………./Σ……./………/ΓΕΣ/Β1/7β (ΕΔΥΕΘΑ …/……)
1. Σας διαβιβάζουμε συνημμένα έντυπα προτάσεων απονομής του
…….……(1)..…………. για ……………..(2)….………...της δύναμής μας, οι οποίοι
συμπεριλαμβάνονται στο (γ) σχετικό, όπως στο Παράρτημα «Α».
2. Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης
και γνωμάτευσης για τα προτεινόμενα στελέχη, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα
(α) και (β) σχετικά, και τα αναγραφόμενα στα εν λόγω έντυπα προτάσεων συμφωνούν απόλυτα με τις αντίστοιχες καταχωρήσεις μας στην ηλεκτρονική εφαρμογή
ηθικών αμοιβών στο WEB ΕΣΕΠ.
3. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας, λόγω αρμοδιότητας.
4. Χειριστής θέματος: ………………(3)…………………….
Παρατηρήσεις:
(1) Αναγράφεται η ονομασία Παρασήμου/Μεταλλίου.
(2) Αναγράφεται ο αριθμός των προτεινόμενων ανά βαθμό στελεχών.
(3) Αναγράφεται ο χειριστής του θέματος.

Ακριβές Αντίγραφο
Σχης (ΠZ) Μιχαήλ Ιωαννίδης
Επιτελής ΓΕΣ/Β1/7β

Σχης (ΠΖ) Θεοφάνης Αργυρόπουλος
Υποδιευθυντής

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Β1 (ΔΙΠΡΟ)/7β
5 Δεκ 18
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.447/114/601387/Σ.9915
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑ - ΓΝΩΜΑΤΕΥΟΝΤΑ
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)
ΜΟΝΑΔΑ........................
ΠΡΟΤΑΣΗ
Προτείνεται ο/η ……………………………………..................... (Βαθμός, Ο/Σ, ΑΜ,
Προέλευση, Τάξη, Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο) με ……......................................
(Χρόνια Υπηρεσίας Αξκού ή Υπξκού), για την απονομή ή (μη απονομή) του
(Σύντμηση Ηθικής Αμοιβής) ................................................................

Αιτιολογικό πρότασης
απονομής ή μη

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ
Προϊσταμένου Κλιμακίου

Δντή Δνσης Όπλου ή
Σώματος

(Αναγράφεται η γνώμη του)

(Αναγράφεται η γνώμη του ή
σημειώνεται παρατήρηση «Δεν
απαιτείται γνωμάτευση», σε
περίπτωση που ο γνωματεύων
ή
ο
αξιολογών
είναι
αρχαιότερος του Δντή της
Δνσης).

Ημερομηνία................... Ημερομηνία.........................

Ημερομηνία..............................

Υπογραφή - Ταυτότητα
Αξιολογούντα

Υπογραφή - Ταυτότητα
Γνωματεύοντα

Υπογραφή - Ταυτότητα
Δντή

Σφραγίδα

Σφραγίδα

Σφραγίδα

Σημείωση : Προσοχή, η πρόταση να συνταχθεί σε χαρτί διαστάσεων «Α4».

Σχης
Ακριβές Αντίγραφο

Σχης (ΠZ) Μιχαήλ Ιωαννίδης
Επιτελής ΓΕΣ/Β1/7β

(ΠΖ) Θεοφάνης Αργυρόπουλος
Υποδιευθυντής

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Β1(ΔΙΠΡΟ)/7β
5 Δεκ 18
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ ΔΓΗ
Φ.447/114/601387/Σ.9915
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Ο – Σ
1. Χειριστής Διεύθυνσης
α. Εκτελώντας τη διαδικασία της παραγράφου 2 του Παραρτήματος «Β»
βρισκόμαστε στο μενού της (Εικόνας 1) και επιλέγουμε «Προτάσεις Διεύθυνσης».

Εικόνα 1

β. Στη συνέχεια βρισκόμαστε στη διεπαφή της (Εικόνας 2).

Εικόνα 2

γ. Τοποθετούμε το ΑΜ του Δντη της Διεύθυνσης και επιλέγοντας
Αναζήτηση παίρνουμε το αποτέλεσμα της (Εικόνας 3).

Εικόνα 3

-/-

Γ-2

δ. Επιλέγοντας μία προς μία με διπλό κλικ τις εγγραφές με το κόκκινο
χρώμα εισερχόμαστε στην οθόνη της (Eικόνας 4) Που αφορά την κρίση για ένα
συγκεκριμένο παράσημο ή μετάλλιο ενός στελέχους.

Εικόνα 4

Eικόνας 4

ε. Επιλέγουμε «Ναι» ή «Όχι» ανάλογα με τη θετική ή όχι πρόταση και
στη συνέχεια επιλέγουμε κατηγορία με βάση τα κριτήρια της ΠαΔ 4-40/98
υποβοηθούμενοι από το πεδίο «Παρατηρήσεις» και χρησιμοποιώντας κατά
περίπτωση εάν κριθεί αναγκαίο το περιληπτικό σημείωμα. Προαιρετικά θέτουμε
και σχόλια.
στ.

Στη συνέχεια επιλέγουμε «Αποθήκευση» και επιστρέφουμε στην
(Εικόνα 5). Όταν μετατραπούν σε πράσινα όλα τα πεδία τότε αυτό σημαίνει, ότι η
Διεύθυνση έχει γνωματεύσει σε όλες τις εγγραφές και τότε μπορεί να γίνει και
οριστική υποβολή προς το ΓΕΣ/Β1.

Εικόνα 5

Ακριβές Αντίγραφο

Σχης (ΠΖ) Θεοφάνης Αργυρόπουλος
Υποδιευθυντής

Σχης (ΠZ) Μιχαήλ Ιωαννίδης
Επιτελής ΓΕΣ/Β1/7β
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
«1» (Υπόδειγμα) Διαβιβαστικό Πρότασης της Δνσης Ο-Σ/ΓΕΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Β1 (ΔΙΠΡΟ)/7β
5 Δεκ 18
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»
ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.447/114/601387/Σ.9915
ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΝΣΗΣ Ο-Σ/ΓΕΣ
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)
ΠΡΟΣ: ΓΕΣ/Β1/7β

ΚΟΙΝ.: ΓΕΣ/ΔΙΕΘΥΝΣΗ ……….
ΓΕΣ/ΔΣΕ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ …………………...
Τηλέφ.: ………………………….
Φ.447/……………………………
Σ. ………………………………...
……….. , ………………………..
Συνημμένα: …………….. φύλλα

ΘΕΜΑ: Ηθικές Αμοιβές
ΣΧΕΤ.: α. ΠαΔ 4-40/1998/ΓΕΣ/1ο ΕΓ/4/4
β. Φ.447/…./………./Σ.……./………/ΓΕΣ/Β1/7β (Παρούσα Δγή)
γ. Φ.447/…./………./Σ……./………/ΓΕΣ/Β1/7β (ΕΔΥΕΘΑ …/……)
1. Σας διαβιβάζουμε προτάσεις απονομής του …….……(1)..…………. για
……………..(2)….………..., οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στο (γ) σχετικό, ταξινομημένοι κατά κατηγορία σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (α) όμοιο, όπως στα
Παραρτήματα «Α», «Β» και «Γ».
2. Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι, τα αναγραφόμενα στα Παραρτήματα «Α»,
«Β» και «Γ» συμφωνούν απόλυτα με τις αντίστοιχες καταχωρήσεις της Δνσης
στην ηλεκτρονική εφαρμογή ηθικών αμοιβών στο WEB ΕΣΕΠ.
3. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας, λόγω αρμοδιότητας.
4. Χειριστής θέματος: ………………(3)…………………….
Παρατηρήσεις:
(1) Αναγράφεται η ονομασία Παρασήμου/Μεταλλίου.
(2) Αναγράφεται ο αριθμός των προτεινόμενων ανά βαθμό στελεχών.
(3) Αναγράφεται ο χειριστής του θέματος.

Ακριβές Αντίγραφο
Σχης (ΠZ) Μιχαήλ Ιωαννίδης
Επιτελής ΓΕΣ/Β1/7β

Σχης (ΠΖ) Θεοφάνης Αργυρόπουλος
Υποδιευθυντής

