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Σα θαζήθνληα ηνπ γπαθέα ηνπ 1νπ Γξαθείνπ είλαη πνιιά θαη ζύλζεηα, όζα δειαδή είλαη 
θαη ηα θαζήθνληα ηνπ 1νπ Γξαθείνπ. Πεξηιεπηηθά, απηά είλαη ηα εμήο: 

 
1. Άδεηεο ζηξαηησηώλ θαη ζηειερώλ 
2. Γπλακνιόγηα ζηειερώλ θαη νπιηηώλ 
3. Δηζεξρόκελε θαη εμεξρόκελε αιιεινγξαθία 
4. Αξρεηνζέηεζε εγγξάθσλ 
5. ύληαμε πεξηνδηθώλ θαηαζηάζεσλ 
6. Δλεκέξσζε αηνκηθώλ εγγξάθσλ (ΓΤΜ) 
7. Ζκεξήζηα Γηαηαγή 
8. Φύιια Πνξείαο 

 
 

Αλαιπηηθά, έλα πξνο έλα: 
 

1. ΑΔΕΙΕ ΣΡΑΣΙΩΣΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΕΥΩΝ 
 

Όηαλ θάπνηνο ζηξαηηώηεο ζέιεη άδεηα, ππέπει ςποσπεωηικά λα ηελ αηηεζεί κέζσ ηεο 
ΖΚΑΛ (Ζκεξήζηα Καηάζηαζε Αλαθνξάο Λόρνπ). Ζ ΖΚΑΛ είλαη έλα έληππν ην νπνίν 
θάζε πξσί ππνρξεσηηθά ν επηινρίαο ηνπ ιόρνπ ζπκπιεξώλεη θαηάιιεια θαη ην 
παξαδίδεη, ππνγεγξακκέλν από ην Λνραγό, ζην 1ν Γξαθείν. ηελ ΖΚΑΛ αλαθέξνληαη 
δηάθνξα πξάγκαηα. Μέζα ζε όια, ππάξρεη θαη έλα πεδίν πνπ νλνκάδεηαη ΑΗΣΖΔΗ 
θαη είλαη ν ρώξνο ζηνλ νπνίν ν ηξαηηώηεο δεηά ηελ άδεηά ηνπ, π.ρ.: «Ο ηρηης (ΠΖ) 
Νεοκλής Νέογλοσ (Α:100/100/100) αιηείηαι πενθήμερη (05) κανονική άδεια και 
ηεηραήμερη (04) ειδική άδεια παραμεθορίοσ» για ηην πόλη ηης Λάριζας, αρτομένης 
από 22 Ασγ. 2002. Επίζης, αιηείηαι καηάζηαζη επιβιβάζεως αεροπορικώς ΡΟΔΟ – 
ΑΘΗΝΑ – ΡΟΔΟ και ζιδηροδρομικώς ΑΘΗΝΑ – ΛΑΡΘΑ – ΑΘΗΝΑ». Απηή είλαη κηα 
ηππηθή αίηεζε αδείαο. Λέεη όηη ν ηάδε ηξηεο, κε ην παξαπάλσ ΑΜ (Α) αηηείηαη 9 
εκέξεο άδεηα, από ηηο νπνίεο 5 είλαη θαλνληθή θαη 4 εηδηθή. Θέιεη λα πάεη Λάξηζα, ζηηο 
22 Απγ. 2002, θαη ζέιεη θαη θαηαζηάζεηο επηβίβαζεο, δειαδή ηα δωρεάν ειζιηήρια πνπ 
δηθαηνύηαη σο νπιίηεο πνπ ππεξεηεί ζε παξακεζόξην. 
 
 ημ.1: ΔΝΑΡΞΖ – ΛΖΞΖ ΑΓΔΗΑ: Ζ άδεηα απηή αξρίδεη ζηηο 22 Αςγ. 2002, άξα 
ν ζηξαηηώηεο θεύγει από ην ζηξαηόπεδν ζηηο 21 Αςγ. 2002, με ηην πποαναχώπηζη, 
ε νπνία είλαη δεδνκέλε θαη ηζρύεη γηα ΚΑΘΔ άδεηα. Γελ μερλάκε πνηέ ηελ 
πξναλαρώξεζε (κία κέξα πξηλ ην «αρτομένης από»). 
 ημ.2: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΠΗΒΗΒΑΔΩ: Κάζε ζηξαηηώηεο πνπ ππεξεηεί ζηελ 
παξακεζόξην, δικαιούηαι 4 θαηαζηάζεηο επηβηβάζεσο ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΩ (δειαδή 8 
δηαδξνκέο). Απηέο δελ είλαη απηνλόεην όηη ζπλνδεύνπλ θάζε άδεηα, κε άιια ιόγηα, ν 
ζηξαηηώηεο πξέπεη θάζε θνξά λα αιηείηαι θαηάζηαζε επηβίβαζεο, αλ ζέιεη. Οη 
αεξνπνξηθνί πξννξηζκνί είλαη: ΑΘΖΝΑ, ΖΡΑΚΛΔΗΟ θαη ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ μόνο ελώ 
δηθαηνύρνη ζεσξνύληαη κόλν νη ζηξαηηώηεο πνπ παίξλνπλ άδεηα γηα ηελ πόιε μόνιμηρ 
καηοικίαρ ηοςρ, π.ρ. ζηα ραξηηά κνπ θαίλεηαη όηη δηακέλσ κόληκα ζηελ Πάηξα αιιά 
αηηνύκαη άδεηα γηα Θεζζαινλίθε. Αλ θαη ε Θεζζαινλίθε είλαη απνδεθηόο πξννξηζκόο, 
δεν δικαιούμαι λα ηαμηδέςσ εθεί κε αεξνπνξηθή θαηάζηαζε επηβίβαζεο. Πξνζνρή! 
 
Γηα λα εγθξηζεί κηα άδεηα πεξλά από ηξία ζηάδηα, ηελ ππνγξαθή ηνπ Λνραγνύ, ηνπ 
Τπνδηνηθεηή (Τδθηή) θαη Γηνηθεηή (Γθηή), πξνθαλώο όκσο ε ηειηθή ππνγξαθή ηνπ 
Γθηή παίδεη θαη ηνλ θαζνξηζηηθό ξόιν. 
 



 3 

Όηαλ ινηπόλ ζπγθεληξώλνληαη νη ΖΚΑΛ όισλ ησλ ιόρσλ ζην γξαθείν (δηαδηθαζία 
πνπ πξέπεη λα έρεη ηειεηώζεη κέρξη ην αξγόηεξν ηηο 09:30) ηόηε ηηο βάδνπκε ζην 
Φάθειν Ζκεξήζηαο Καηάζηαζεο Αλαθνξάο Λόρσλ θαη ηηο αλεβάδνπκε γηα ππνγξαθή 
ζηνλ Τδθηή. Μεηά από θεη, νη ΖΚΑΛ νδεγνύληαη ζηνλ Γθηή θαη κεηά επηζηξέθνπλ ζην 
γξαθείν γηα λα εθδνζνύλ νη άδεηεο. 
 
Ζ έθδνζε κηαο άδεηαο γίλεηαη σο εμήο: ΚΑΘΔ άδεηα (ή ηκήκα αδείαο) κηθξόηεξν ησλ 4 
εκεξώλ γξάθεηαη ζε κηθξνκπιόθ. Ό,ηη πεξηζζόηεξν ζε κεγάιν αδεηόραξην. Σα 
νδνηπνξηθά πξνζηίζεληαη ζην ηειεπηαίν ηκήκα αδείαο θαη πξνζηίζεληαη ΜΟΝΟ ζηελ 
εκεξνκελία επηζηξνθήο ρσξίο λα θαίλνληαη πνπζελά αιινύ και κόλν ζην δεμί 
απόθνκκα ηνπ κηθξνκπινθ, απηό δειαδή πνπ παίξλεη ν αδεηνύρνο. Αλ ε άδεηα δελ 
πεξηιακβάλεη ρξήζε κηθξνκπινθ, ηόηε ηα νδνηπνξηθά πξνζηίζεληαη θαη πάιη ζηελ 
εκεξνκελία επηζηξνθήο ρσξίο λα θαίλνληαη πνπζελά, π.ρ.: 
 Παπ.1: έζησ όηη έλαο ζηξαηηώηεο παίξλεη ηελ εμήο άδεηα: 6ΚΑ + 4ΔΙΓ + 3ΟΓ 
αξρνκέλεο από 15 Απγ. 2002. ε κεγάιν αδεηόραξην γξάθνπκε ηηο έμη κέξεο. Ζ άδεηα 
μεθηλάεη ζηηο 15 Απγνύζηνπ θαη ιήγεη ζηηο 21 ην πξσί (νη αδεηνύρνη επηζηξέθνπλ 
πάληα ην πξσί ηεο επνκέλεο κεηά ηε ιήμε. Γηα λα κελ κπεξδεπόκαζηε, αξθεί ε 
ζηνηρεηώδεο πξόζζεζε ΑΡΥΟΜΔΝΗ+(απιθμόρ ημεπών), 15 Αςγ. + 6ημ.=21 Αςγ.) 
Αθνύ γξαθηεί ε 6ΚΑ γξάθνπκε ηελ 4 ειδική. Παίξλνπκε ην κηθξνκπινθ θαη 
ζπκπιεξώλνπκε θαλνληθά ηα πεδία. Δθεί πνπ γξάθεη Η.Γ.Σ. ζπκπιεξώλνπκε ην πόηε 
είλαη αξρόκελε ε άδεηα. ΠΡΟΟΥΗ: επεηδή ε άδεηα θόβεηαη ζε θνκκάηηα, ε 
εκεξνκελία έλαξμεο γηα ηηο 4 εκέξεο εηδηθή δελ είλαη πιένλ ε 15 Απγ αιιά ε 21 Απγ. 
Άξα, κε ΖΓΣ ηελ 21ε Απγ., κεηξάκε +4 γηα λα δνύκε πόηε ζα γπξίζεη ν ζηξαηηώηεο. 
Δπηζηξέθεη ινηπόλ ηελ 25η Απγ. Απηά γξάθνπκε ζην αξηζηεξό απόθνκκα ην νπνίν θαη 
κέλεη πάλσ ζην κηθξνκπινθ. ην δεμί απόθνκκα, γξάθνπκε πάιη ηα ίδηα ζηνηρεία, 
αιιά πποζθέηοςμε θαη ηα 3 οδοιποπικά πνπ πήξε ν ζηξαηηώηεο. Γειαδή, αληί, ζην 
πεδίν πνπ γξάθεη πόηε επηζηξέθεη, λα γξάςνπκε ηελ 25 Απγ. 2002, γξάθνπκε 
25+3=28 Αςγ. 2002. Σα νδνηπνξηθά δελ πξέπεη λα θαίλνληαη πνπζελά, κόλν ζην 
απόθνκκα πνπ παίξλεη ν αδεηνύρνο. Σειηθόο έιεγρνο: έρνπκε 6+4+3=13 κέξεο άδεηαο 
από 15 Απγ. Δπηζηξνθή 15 Απγ.+13εκ.=28 Απγ. 2002, άξα είκαζηε ζσζηνί. 
 Παπ.2: έζησ άδεηα 8ΚΑ + 2 ΟΓ. ε έλα κεγάιν αδεηόραξην γξάθνπκε ηελ 
θαλνληθή νθηαήκεξε άδεηα, θαη απιώο, ζην πεδίν γηα ηελ εκεξνκελία επηζηξνθήο 
πξνζζέηνπκε δύν εκέξεο. 
 Παπ.3: έζησ άδεηα 4ΚΑ + 12ΔΙΓ + 2ΟΓ. Δδώ δελ ρξεηαδόκαζηε θαζόινπ 
κεγάια αδεηόραξηα, δηόηη ε εηδηθή άδεηα παξακεζνξίνπ «ζπάεη» πάληα ζε κηθξνκπινθ 
ησλ ηεζζάξσλ. Έηζη: 4ΚΑ ζε κηθξνκπινθ, 12/4ΔΗΓ ζε κηθξνκπινθ (δειαδή 3 
ραξηάθηα ησλ 4 γηα ηελ ΔΗΓ) θαη ζην ηειεπηαίν πξνζζέηνπκε ηα 2 ΟΓ όπσο είπακε 
παξαπάλσ. Άξα ζύλνιν: ηέζζεξα κηθξά ραξηάθηα κηθξνκπινθ ησλ ηεζζάξσλ 
εκεξώλ. 
 
Μέλεη λα θόςνπκε θαη ηελ θαηάζηαζε επηβίβαζεο αλ ππάξρεη αλάινγε αίηεζε. Ο 
ηξόπνο ζπκπιήξσζεο είλαη απιόο αξθεί λα ζπκόκαζηε ην εμήο: γηα θαηάζηαζε 
επηβίβαζεο (ΚΔ) ακηοπλοϊκώρ, ε ζέζε είλαη ε ΓΔΤΣΔΡΗ (Β΄) ΓΙΑΚΔΚΡΙΜΔΝΗ. 
Αεποποπικώρ, είλαη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, κε ΚΣΔΛ δελ γξάθνπκε ηίπνηα ελώ 
ζιδηποδπομικώρ γξάθνπκε ΓΔΤΣΔΡΗ (Β’). 
 
Ζ άδεηα είλαη έηνηκε. Πνιύ πην ζεκαληηθό όκσο από ην λα γξάςνπκε κηα άδεηα, είλαη 
ην λα ηελ καηασωπίζοςμε θαη λα ηελ σπεώζοςμε ζωζηά ζηα θαηάιιεια ζεκεία. Σα 
ζεκεία απηά είλαη δύν: 
(α) Σν βηβιίν ΑΓΔΗΩΝ ΟΠΛΗΣΩΝ θαη 
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(β) Σν αξρείν ΑΓΔΗΔ ΣΑΓΜΑΣΟ κέζα ζηνλ Τπνινγηζηή. Ζ ζπκπιήξσζε είλαη 
απιή θαη δελ ρξεηάδεηαη επεμήγεζε. ΠΡΟΟΥΗ: κάθε θοπά πος ηελειώνοςμε με 
μια άδεια (μικπομπλοκ, αδειόσαπηα και ΚΔ) ππέπει επί ηόπος και αμέζωρ να 
ηην καηασωπούμε ζηο ΒΙΒΛΙΟ ΑΓΔΙΩΝ θαη κεηά, όηαλ θζάζεη ε εκεξνκελία 
αλαρώξεζεο, λα ηελ θαηαρσξίζνπκε θαη ζην αξρεην ΑΓΔΗΔ ΣΑΓΜΑΣΟ. Σν αξρείν 
απηό, καδί κε ην δπλακνιόγην, πξέπεη θάζε πξσί λα αλεβαίλεη ζηνλ Γθηή θαη ηνλ 
Τδθηή από έλα αληίηππν. Κιείλνληαο κε ηηο ΑΔΕΙΕ ΣΡΑΣΙΩΣΩΝ ζεκεηώλεηαη όηη 
ηελ ρξέσζε ζηα αηνκηθά έγγξαθα ηνπ θάζε νπιίηε ηελ αλαιακβάλεη αποκλειζηικά 
και μόνο ο Αξκόρ ηπαηολογίαρ και ποηέ ο γπαθέαρ (εθηόο θαη αλ δηαηαρζεί 
δηαθνξεηηθά από ηνλ Αμθό ιγίαο). 
 
Με ηηο άδεηεο ησλ ζηειερώλ ηα πξάγκαηα είλαη πεξίπνπ ηα ίδηα. Γηαθέξνπλ ζην όηη δελ 
θαηεβαίλνπλ κε ηελ ΖΚΑΛ αιιά κε ππεξεζηαθέο αλαθνξέο πνπ ππνβάιινπλ νη ίδηνη νη 
ελδηαθεξόκελνη. Με ηηο άδεηεο ζηειερώλ ζπλήζσο αζρνιείηαη ν Αμθόο 1νπ Γξαθείνπ 
(έθδνζε – ρξέσζε). 
 

ημ.: ηνλ κπιε θάθειν ΠΡΟ ΓΗΑΝΟΜΖ ηνπνζεηνύκε θαζεκεξηλά άδεηεο, 
ππεξεζηαθά ζεκεηώκαηα, Φύιια Πνξείαο θαη ό,ηη άιιν είλαη πξνο δηαλνκή (ζηνλ 
ΑΤΓΜ). 

 
2. ΔΤΝΑΜΟΛΟΓΙΑ ΟΠΛΙΣΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΕΥΩΝ 

 
Ζ ηήξεζε θαη θαζεκεξηλή ζύληαμε δπλακνινγίνπ είλαη ίζσο ε ζεκαληηθόηεξε εξγαζία 
ηνπ 1νπ Γξαθείνπ αιιά θπξίσο ηνπ γξαθέα ηνπ. Ζ Βίβινο ηνπ γξαθέα γη’ απηή ηε 
δνπιεηά είλαη ην αξρείν ΟΝΟΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ (ΠΗΟ ΠΡΟΦΑΣΖ) πνπ 
βξίζθεηαη ζηελ Δπηθάλεηα Δξγαζίαο ζην Φάθειν ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ ΥΡΖΖ. Ο 
γξαθέαο πξέπεη λα εμνηθεησζεί ΠΟΛΤ ΚΑΛΑ κε απηό ην αξρείν θαη λα ην «ςάμεη» 
πνιύ θαιά πξηλ αξρίζεη λα θάλεη επάλσ ηνπ αιιαγέο. Γελ πεξηέρεη ζπλαξηήζεηο ή θάηη 
άιιν απιώο είλαη πνιιέο θαη ζεκαληηθέο νη πιεξνθνξίεο πνπ αλαγξάθνληαη. Δθεί 
βξίζθνληαη ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ νπιηηώλ θαη ησλ ζηειερώλ ηεο Μνλάδαο, νη 
απνζπαζκέλνη νπιίηεο, νη ΔΟ θηι. Γηα θάζε εξώηεζε ή ζέκα ζρεηηθά κε ΓΤΝΑΜΖ 
ΜΟΝΑΓΟ, ν γξαθέαο πξέπεη λα απεπζύλεηαη ζην ελ ιόγσ αξρείν. 
 

3. ΕΙΕΡΥΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΞΕΡΥΟΜΕΝΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 
 

Όιε ε αιιεινγξαθία ηεο Μνλάδνο δηεθπεξαηώλεηαη από ην 1ν Γξαθείν. Ο 
ηαρπδξόκνο ηνπ ηάγκαηνο, βξίζθεηαη θάζε πξσί ζην γξαθείν, ζπγθεληξώλεη ηελ 
αιιεινγξαθία ησλ γξαθείσλ θαη ηα κεηαθέξεη ζηε Μεξαξρία γηα πεξαηηέξσ δηαλνκή 
ζηηο θαηά ηόπνπο δηεπζύλζεηο.  
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ΔΙΔΡΥΟΜΔΝΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 
 
Ζ εηζεξρόκελε αιιεινγξαθία έξρεηαη θάζε κέξα (πιελ Κ) ζηηο 17:00 πεξίπνπ ζην 
ΚΔΠΗΚ. Καηά ηηο 17:30, ν γξαθέαο πξέπεη λα θαηέβεη ζην ΚΔΠΗΚ θαη λα ηελ 
παξαιάβεη από ηνλ ΚΔΠΗΚάξην. Αθνύ ππνγξάςεη όηη ηελ ρξεώζεθε, ηελ κεηαθέξεη 
ζην γξαθείν θαη μεθηλά ηελ δνπιεηά ηεο ππωηοκόλληζηρ. Με ηνλ όξν απηό ελλννύκε 
ηε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία δίλνπκε ζε θάζε εηζεξρόκελν έγγξαθν έλαλ δηθό ηνπ 
αξηζκό γηα λα κπνξνύκε λα ην εληνπίζνπκε αξγόηεξα όηαλ ην ρξεηαζηνύκε. Ζ 
δηαδηθαζία έρεη σο εμήο: 
(α) ηνπνζεηνύκε ζην έγγξαθν ηηο δύν ζρεηηθέο ζθξαγίδεο (δεο παιαηόηεξν) 
(β) ζπκπιεξώλνπκε ζηελ θάησ δεμηά ζθξαγίδα ηα εμήο ζηνηρεία: 

1. Ζκεξνκελία εηζόδνπ: πνηα κέξα κπήθε ζηε Μνλάδα ην έγγξαθν 
2. Πξνο ελέξγεηα: πνην γξαθείν ζα ελεξγήζεη (πνπ πξέπεη λα ην δώζνπκε 

δειαδή) 
3. Αξηζκ. Πξσηνθόιινπ: ν αξηζκόο πξσηνθόιινπ. 

 
Σν 1 είλαη θαηαλνεηό. Ζκεξνκελία εηζόδνπ είλαη ε εκ/λία θαηά ηελ νπνία ην 
έρνπκε ζηα ρέξηα καο. Ωο πξνο ην 2: γηα λα δνύκε πνην από ηα ηέζζεξα γξαθεία 
ηνπ ηάγκαηνο ζα ελεξγήζεη ζην έγγξαθν (πνηνλ αθνξά δειαδή) θνηηάκε ην ζέκα 
ηνπ εγγξάθνπ. Υονηπικά, ό,ηη έρεη λα θάλεη κε ΠΡΟΩΠΙΚΟ ρξεώλεηαη ζην 1ν 

γξαθείν. Σα Οικονομικά θέμαηα, κε ην ηέηαξην γξαθείν. Σα Δκπαιδεςηικά 
θέμαηα κε ην ηξίην. Έλαο άγξαθνο θαλόλαο αλαγλώξηζεο είλαη λα βιέπνπκε ηνλ 
απνζηνιέα. Δάλ ν απνζηνιέαο είλαη π.ρ. ην ηξίην επηηειηθό γξαθείν ηνπ 
πληάγκαηνο, θαηά πάζα πηζαλόηεηα (95%) ην έγγξαθν πξννξίδεηαη γηα ην ηξίην 
γξαθείν ηνπ ηάγκαηνο. Γεληθώο πάλησο, θαιό είλαη λα ξσηάκε πξηλ ρξεώζνπκε 
γηαηί ε εζθαικέλε ρξέσζε δεκηνπξγεί δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα ζε απηνύο πνπ 
θαινύληαη λα παξαιάβνπλ ιάζνο έγγξαθα. Ωο πξνο ην 3: ηνλ αξηζκό 
πξσηνθόιινπ ηνλ βξίζθνπκε από ην βηβιίν «ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ 
ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ». Πξνζνρή ζηε ζσζηή ζπκπιήξσζε ησλ πεδίσλ. 
 

Αθνύ ηειεηώζεη ε δηαδηθαζία ζθξαγίδσλ θαη πξσηνθόιιεζεο, ηα έγγξαθα πξέπεη λα 
κπνπλ ζηνλ κπιε θάθειν ΔΗΔΡΥΟΜΔΝΑ ΔΓΓΡΑΦΑ. Σν επόκελν πξσί, ηα ειέγρεη 
πξώηα ν Αμθόο 1νπ Γξαθείνπ ή ν Αμθόο ιγίαο. Μεηά αλεβαίλνπλ ζηνλ Τδθηή θαη κεηά 
ζηνλ Γθηή. Αθνύ ηα δηαβάζνπλ, ηα εηζεξρόκελα επηζηξέθνπλ μαλά ζην 1ν Γξαθείν 
(όπσο θαη κε ηηο ΖΚΑΛ) γηα λα μοιπαζηούν/σπεωθούν ζηα θαηάιιεια γξαθεία 
(βάζεη ηεο ρξέσζεο πνπ θάλακε από ηελ πξνεγνύκελε). Ζ ρξέσζε ζηα γξαθεία 
γίλεηαη κε ην ΒΗΒΛΗΟ ΠΑΡΑΓΟΖ ΔΓΓΡΑΦΩΝ ή ΦΑΚΔΛΩΝ. Δθεί θαηαρσξνύκε ηα 
αηνκηθά ζηνηρεία θάζε εγγξάθνπ, δειαδή ηνλ αξηζκό ηνπ. 
 
Πξηλ πνύκε γηα ηνλ αξηζκό ελόο εγγξάθνπ θαη ην πνηνο είλαη θαη πσο βξίζθεηαη, 
νθείιεη ν γξαθέαο λα μέξεη όηη όηαλ κηιάκε γηα έγγξαθα ζην ζηξαηό, ελλννύκε θπξίσο 
δύν είδε εγγξάθσλ: ηα ζήμαηα θαη ηα διαβιβαζηικά.  
 
Σα ζήμαηα ρξεζηκεύνπλ ζην λα ιέκε ζηνλ παξαιήπηε θάηη, ζύληνκα, πεξηεθηηθά θαη 
γξήγνξα. Γηαθξίλνληαη από ηα δηαβηβαζηηθά έγγξαθα θπξίσο από ηελ κνξθή ηνπο. 
Έλα ένηςπο ζήμαηορ απνηειείηαη από πνιιά θνπηάθηα θαη γξακκέο, ζηνηρεία πνπ 
δελ αθήλνπλ πεξηζώξηα λα ην κπεξδέςνπκε.  
 
Σα διαβιβαζηικά έγγξαθα (ή απιώο δηαβηβαζηηθά ή θαη έγγξαθα) ρξεζηκεύνπλ ζην 
λα ιέκε ζηνλ παξαιήπηε θάηη, γηα ην νπνίν κπνξνύκε λα πξνζθέξνπκε θαη επαξθή 
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αηηηνιόγεζε ή επηρεηξεκαηνινγία. Γελ δεζκεπόκαζηε από πιεπξάο ρώξνπ. Μνξθηθά, 
ηα μερσξίδνπκε από ηα ζήκαηα γηα ηνλ ιόγν πνπ πξναλαθέξζεθε. Δίλαη δειαδή 
απιά θείκελα, ρσξίο γξακκέο ή πεδία γηα ζπκπιήξσζε.  
 
ΠΡΟΟΥΗ!!: θαη ηα ζήκαηα αιιά θαη ηα δηαβηβαζηηθά, ρσξίδνληαη ζε ζσέδια θαη 
ακπιβή αληίγξαθα.  
 
ρέδην ζήκαηνο ή ζρέδην εγγξάθνπ νλνκάδνπκε ηελ αξρηθή κνξθή ηνπ θεηκέλνπ, 
όπσο ην ζπληάζζεη ν Αμθόο θάζε γξαθείνπ, ππιν ην δεη θαη ην εγθξίλεη γηα απνζηνιή 
ν Γθηήο (απχίζω να εξηγώ από εδώ ηην ΕΞΕΡΥΟΜΕΝΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ). 
 
Γελ θεύγεη πνηέ από ηε Μνλάδα θάπνην έγγξαθν ρσξίο λα έρεη ιάβεη γλώζε ν 
Γηνηθεηήο. Ο Αμθνί ησλ γξαθείσλ ζπληάζζνπλ ηα έγγξαθα θαη ηα ππνβάιινπλ ζηνλ 
Γθηή γηα έγθξηζε. ε απηή ηνπο ινηπόλ ηε θάζε, ηα έγγξαθα (ζήκαηα θαη 
δηαβηβαζηηθά, είλαη ππό ηε κνξθή ζσεδίος). Αθνύ ν Γθηήο εγθξίλεη θαη ππνγξάςεη, 
ηόηε ην έγγξαθν, αθνύ δηνξζσζεί αλ ρξεηαζηεί, γίλεηαη ακπιβέρ ανηίγπαθο (ηνπ 
ζρεδίνπ). Σα ζρέδηα δηαθέξνπλ από ηα αθξηβή αληίγξαθα ζηηο ππνγξαθέο. Έζησ όηη ε 
παξαπάλσ παξάγξαθνο απηήο ηεο ζειίδαο είλαη έλα θείκελν γηα λα θύγεη πξνο 
απνζηνιή. ην ηέινο ηνπ πξέπεη λα κπνπλ νη ππνγξαθέο ζρεδίνπ πνπ είλαη αθξηβώο 
νη παξαθάησ: 
 
1ν ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΓΚΣΖ ΓΚΣΖ 

   
   
   

Δπζηάζηνο Λενληίνπ Ησάλλεο ειάκεο Μηραήι Υακαξάθεο 
Αλζζηήο (ΠΕ) Σρεο (ΠΕ) Άλρεο (ΠΕ) 
 
Γηα λα κελ ηα γξάθνπκε ζπλέρεηα κε ην ρέξη, θάπνηνο παιηόο γξαθέαο (θαιή ηνπ ώξα) 
επηλόεζε ην ζύζηεκα κε ηα θνπκπάθηα ζην WORD. Έηζη, παηώληαο ην καύξν 
αλζξσπάθη ζην ζεκείν πνπ ζέινπκε λα κπνπλ νη ππνγξαθέο, απηέο κπαίλνπλ 
απηόκαηα. (Σν θόθθηλν αλζξσπάθη είλαη γηα ηα ζρέδηα ζεκάησλ, όπνπ είλαη πάιη νη 
ίδηεο νη ππνγξαθέο, απιώο ππάξρνπλ θαη γξακκέο γηαηί όπσο είπακε, ηα ζήκαηα 
απνηεινύληαη από νξηδόληηεο γξακκέο, θαη δηαθνξεηηθά ζα ραινύζε ε κνξθνπνίεζε). 
Τπνγξάθεη ινηπόλ ην 1ν Γξαθείν θαη ην αλεβάδεη ζηνλ Τδθηή. Τπνγξάθεη ν Τδθηήο θαη 
ην ζηέιλεη ζηνλ Γθηή. Αθνύ ηα δεη θαη ν Γθηήο, ηα έγγξαθα μαλαέξρνληαη ζην πξώην 
γξαθείν κε ηηο δηνξζώζεηο (σξζνγξαθεηθέο, λνήκαηνο θηι). Ο γξαθέαο δηνξζώλεη ην 
ζρέδην θαη απνζεθεύεη ην έγγξαθν σο ακπιβέρ ανηίγπαθο πιένλ, ζβήνονηαρ ηηο 
πξνεγνύκελεο ππνγξαθέο θαη βάδνληαο απηέο: 
 

 Άλρεο (ΠΕ) Μηραήι Υακαξάθεο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Γηνηθεηήο 

  
  

Αλζζηήο (ΠΕ) Δπζηάζηνο Λενληίνπ  
Αμθόο 1νπ Γξαθείνπ  

 
Ζ εηζαγσγή απηώλ ησλ ππνγξαθώλ είλαη επίζεο απηνκαηνπνηεκέλε θαη επηηπγράλεηαη 
παηώληαο ην πξάζηλν αλζξσπάθη ζηε γξακκή εξγαιείσλ ηνπ WORD. (γηα ηα ζήκαηα 
απιώο ζβήλνπκε ηηο ππνγξαθέο ζρεδίνπ, δελ πξνζζέηνπκε ηίπνηα). 
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Ζ δηαθνξά ινηπόλ ελόο ζρεδίνπ από ην αθξηβέο είλαη όηη ην ηειεπηαίν απνηειεί ηελ 
εγθεθξηκέλε, δηνξζσκέλε εθδνρή ησλ ζθέςεσλ ηνπ ζπληάθηε ηνπ ζρεδίνπ. Καηά ηε 
κεηαηξνπή ηνπ ζρεδίνπ ζε αθξηβέο όκσο, εθηόο από ηηο δηνξζώζεηο πξέπεη λα 
δώζνπκε θαη ηνλ ιεγόκελν απιθμό εγγπάθος ζην ππό απνζηνιή έγγξαθν. Ο 
αξηζκόο ελόο εγγξάθνπ εκθαλίδεηαη ζηελ πάλσ δεμηά γσλία ηνπ εγγξάθνπ γηα ηα 
διαβιβαζηικά, θαη ζην πάλσ 1/3 ηνπ ζήμαηορ, π.σ. 
 
 

ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟ ΔΠΔΙΓΟΝ 
  
ΠΡΟ: 95 ΑΓΣΔ/1ν ΔΓ 211 ΣΑΓΜΑ ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ 
  1ν ΓΡΑΦΔΗΟ 
  Σει. (Δζση.) -1131- 
  Φ.561/83/5912 
ΚΟΗΝ: 211 ΣΔ/1ν Γξ. .1033 
  Α. Καιακώλαο, 07 Απγ. 2002 
  πλ.: Έλα (01) 

 
Απηό είλαη έλα απόζπαζκα από ην επάλσ κέξνο ελόο δηαβηβαζηηθνύ εγγξάθνπ. 
Ακέζσο κεηά αθνινπζεί ην ζέκα θαη ην θπξίσο θείκελν. Ο απιθμόρ αςηού ηος 
εγγπάθος και ΚΑΘΔ διαβιβαζηικού είναι Ο,ΣΙ ΞΔΚΙΝΑΔΙ ΑΠΟ ΣΟ ΓΡΑΜΜΑ Φ 
ΚΑΙ ΜΔΣΑ ΜΔΥΡΙ ΚΑΙ ΣΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΣΟΤ ., δειαδή Φ.561/83/5912/.1033/211 
ΣΔ/1ν Γξ. Απηόο είλαη ν πιήξεο αξηζκόο ηνπ εγγξάθνπ. Απηόο ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαη 
γηα ηελ ρξέσζε ηνπ εγγξάθνπ ζην θαηάιιειν γξαθείν θαη είλαη γεληθώο ν αξηζκόο 
πνπ ραξαθηεξίδεη ην έγγξαθν κέζα ζε άιια όκνηα. (ζα εμεγήζσ παξαθάησ ηη 
ζεκαίλεη θαη πσο εξκελεύεηαη απηόο ν αξηζκόο). 
 
Ο αξηζκόο εγγξάθνπ ελόο ζήκαηνο; 
 

 

ΔΝΣΤΠΟ ΗΜΑΣΟ 
ΔΔΒ/ΣΕ - 17 

 Αξηζκόο Καηαρσξήζεσο ζην 
ΚΔΠΗΚ 

Γηα ρξήζε κόλν από ηα Κέληξα Δπηθνηλσληώλ  

Ζκεξνκελία-ώξα θαη/ζεσο ζην 
ΚΔΠΗΚ 

 

ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ ΔΚΓΟΘΖΚΔ ΣΖΝ ΝΑ ΑΚΤΡΩΘΔΗ ΣΖΝ 

ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 
ΓΗΑ 

ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ 
(Ζκεξνκελ.-Ώξα, ΓΩΕ, Μήλαο, 

Έηνο) 
(Ζκενκελ.-Ώξα, ΓΩΕ, Μήλαο, Έηνο) 

ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΠΔΗΓΟΝ 22  18:00  Ε ΑΤΓ. 2002 ZPW 

ΒΑΘΜΟ ΑΦΑΛΔΗΑ 
Καηεγνξία εηδηθνύ ρεηξηζκνύ 

(SHD) 
ΟΓΖΓΗΔ: 

ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟ  

SIC:WAF 

            FM: 211 ΤΕ/1οΓΡ    

 

Απηό είλαη έλα απόζπαζκα από ην επάλσ κέξνο ελόο ζήκαηνο. Ο αξηζκόο ηνπ 
εγγξάθνπ βξίζθεηαη κέζα ζηα θπθιάθηα θαη είλαη ν εμήο: SIC:WAF/22 18:00Z AYΓ 
2002/211ΣΔ/1ν Γξ. 
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Αο δνύκε ηώξα ζε βάζνο ηη ζεκαίλεη ν θάζε αξηζκόο. 
 
Γηα ηα διαβιβαζηικά: 
 
Φ.561/83/5912/.1033/211 ΣΔ/1ν Γξ 
 
Κάζε δηαβηβαζηηθό, αλάινγα κε ην ζέκα ηνπ, εληάζζεηαη θαη ζε έλα θάκελο. Π.ρ. νη 
«Μεηαζέζεηο νπιηηώλ» κπαίλνπλ ζην θάθειν Φ.411. Σα δηαβηβαζηηθά κε ζέκα 
«Κηλήζεηο ηξαηησηηθνύ Πξνζσπηθνύ» ππάγνληαη ζην Φ.561. Απηό ην ζύζηεκα κε 
θαθέινπο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαιύηεξε νξγάλσζε ησλ εγγξάθσλ ησλ γξαθείσλ. 
Έηζη ινηπόλ, ην Φ.561 ζην ελ ιόγσ παξάδεηγκα ζεκαίλεη όηη ην έγγξαθν αλήθεη ζηελ 
θαηεγνξία εγγξάθσλ κε ζέκα «Κηλήζεηο ηξαηησηηθνύ Πξνζσπηθνύ». 
 
Ο αξηζκόο 83, ή ν αξηζκόο πνπ αθνινπζεί ηνλ αξηζκό Φ (θη) είλαη πάληα ν ιεγόκελνο 
απιθμόρ ςποθακέλλος. Δίλαη αύμσλ αξηζκόο θαη δειώλεη πνην θαηά ζεηξά έγγξαθν 
από ην Φ.561 πξόθεηηαη. Π.ρ. αλ ν θάθεινο Φ.561 έρεη 120 έγγξαθα, απηό είλαη 83ν . 
 
Ο αξηζκόο 5912 είλαη ν αξηζκόο πξσηνθόιινπ. Όπσο ζηα εηζεξρόκελα, έηζη θαη ζηα 
εμεξρόκελα έγγξαθα, πξέπεη λα κπαίλεη αξηζκόο πξσηνθόιινπ. Σνλ βξίζθνπκε από ην 
βηβιίν ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ. 
 
Σέινο, ην .1033 δειώλεη ηνλ αξηζκό ζρεδίνπ. Δίπακε πξηλ όηη έλα έγγξαθν, πξηλ 
απνζηαιεί, πξέπεη πξώηα λα ππνβιεζεί σο ζρέδην γηα έγθξηζε ζηνλ Γθηή. Όηαλ 
ππνβάιινπκε έλα ζρέδην, παίξλνπκε έλαλ αξηζκό ζρεδίνπ από ηνλ ζρεηηθό θάθειν. 
Απηόο ν αξηζκόο, ν 1033, δειώλεη αθξηβώο ηνλ αύμνληα αξηζκό πνπ είρε ην έγγξαθν 
πξηλ καο ην ζηείινπλ σο αθξηβέο. ην ζηξαηό, ηεξείηαη αξρείν και γηα ηα ζρέδηα και γηα 
ηα αθξηβή αληίγξαθα.  
 
Σέινο, ην 211ΣΔ/1ν Γξ. δειώλεη ηνλ απνζηνιέα. Με ηόζα ζηνηρεία ινηπόλ, είλαη 
αδύλαην λα κπεξδεπηνύλ δύν έγγξαθα θαη λα κελ κπνξέζνπκε λα ηα αλαδεηήζνπκε, 
αλ θάπνηα ζηηγκή ρξεηαζηεί. Όια απηά ηα ζηνηρεία, απνηεινύλ ηνλ απιθμό εγγπάθος 
ενόρ διαβιβαζηικού. 
 
Γηα ηα ζήμαηα: 
 
SIC:WAF/22 18:00Z AYΓ 2002/211ΣΔ/1ν Γξ. 
 
Σν SIC:WAF είλαη έλαο θσδηθόο αξηζκόο πνπ ραξαθηεξίδεη, όπσο ην Φ ζηα 
δηαβηβαζηηθά, ην ζέκα ελόο ζήκαηνο. Π.ρ. ην WAF αθνξά ηηο ηνπνζεηήζεηο – κεηαζέζεηο 
νπιηηώλ, ην PPA ζέκαηα πγηεηλήο λνζειείαο, θ.η.ι. 
 
Σν 22 είλαη ε εκέξα πνπ εζηάιε ην έγγξαθν, ην 18:00 ε ώξα θαη ην ΑΤΓ 2002 κήλαο 
θαη έηνο. Σν 211 ΣΔ/1ν Γξ. είλαη ν απνζηνιέαο.  
 
Πωρ ζςνηάζζοςμε ένα εξεπσόμενο έγγπαθο – βήμα βήμα 
 
Ο Αμθόο ζπληάζζεη ρεηξόγξαθα ην έγγξαθν (ζρέδην) θαη ην αλεβάδεη ζηνλ Τδθηή θαη 
Γθηή. (ππάξρεη πεξίπησζε λα δεηεζεί ην ζρέδην λα βγεη από ηνλ ππνινγηζηή, ζηελ 
πεξίπησζε πνπ ην θείκελν, ην ίδην ή ειαθξώο ηξνπνπνηεκέλν, έρεη 
μαλαρξεζηκνπνηεζεί θαη ζην παξειζόλ, νπόηε ν γξαθέαο νθείιεη λα βάιεη ηηο 
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ππνγξαθέο ζρεδίνπ (καύξν αλζξσπάθη). Αθνύ θαηέβεη ην ζρέδην, πξέπεη λα δώζνπκε 
ζην διαβιβαζηικό (έζησ δηαβηβαζηηθό γηα ην παξάδεηγκα, ζα δνύκε ην ζήκα κεηά) ηνλ 
αξηζκό εγγξάθνπ. ην ζρέδην, δεν ππάξρνπλ απηέο νη πιεξνθνξίεο, παξά κόλν ην Φ. 
Έζησ ινηπόλ όηη ην έγγξαθό καο αλήθεη ζην Φ.400. Αλνίγνπκε ηνλ θάθειν Φ.400. 
Πξώηε καο δνπιεηά είλαη λα δώζνπκε ηνλ αξηζκό ππνθαθέινπ. ηελ πξώηε ζειίδα 
θάζε θαθέινπ (ληνζηέ) ππάξρνπλ ηα Φύιια Καηαρώξεζεο Δγγξάθσλ (ΦΚΔ) από ηα 
νπνία παίξλνπκε ηνλ ππνθάθειν. Πεγαίλνπκε ινηπόλ ζην Φ.400 θαη θαηαρσξνύκε ην 
έγγξαθν. Σνλ αύμνληα αξηζκό πνπ γξάθνπκε ζην ΦΚΔ, ηνλ πεξλάκε ζην ζρέδην, 
ρεηξόγξαθα. Δίλαη ν αξηζκόο ππνθαθέινπ. Έπεηηα, πεγαίλνπκε ζην βηβιίν 
ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ θαη δίλνπκε ζην έγγξαθν πξσηόθνιιν θαη ην 
γξάθνπκε θαη απηό ρεηξόγξαθα ζην ζρέδην. Σέινο, δίλνπκε ηνλ αξηζκό ζρεδίνπ κε ηνλ 
ίδην ηξόπν, από ην θάθειν ζρεδίσλ. Δίλαη ζεκαληηθό, ζε θάζε βήκα, λα κελ μερλάκε λα 
ζπκπιεξώλνπκε ηνλ πιήξε αξηζκό ηνπ εγγξάθνπ ζε θάπνην από ηα ληνζηέ. 
 
Αθνύ ινηπόλ πάξνπκε (θηηάμνπκε) ηνλ αξηζκό εγγξάθνπ, ηνλ πιεθηξνινγνύκε ζηνλ 
ππνινγηζηή (πιεθηξνινγνύκε ΟΛΟΚΛΖΡΟ ην ζρέδην ζηνλ ππνινγηζηή, ζηελ 
πεξίπησζε πνπ καο δόζεθε ρεηξόγξαθν), βάδνπκε ηηο ππνγξαθέο αθξηβνύο 
αληηγξάθνπ (ην πξάζηλν αγρσκέλν αλζξσπάθη πνπ ηξέρεη λα πξνιάβεη ηνλ ηαρπδξόκν) 
θαη εθηππώλνπκε ην έγγξαθν ηόζεο θνξέο, όζνη είλαη θαη νη παξαιήπηεο, νη νπνίνη 
θαίλνληαη ζηελ πάλσ αξηζηεξή γσλία ηνπ δηαβηβαζηηθνύ. 
 
Ωο πξνο ηα ζήκαηα, ε δηαδηθαζία είλαη πην απιή, δηόηη νύηε αξηζκόο ππνθαθέινπ 
ππάξρεη αιιά νύηε θαη αξηζκόο πξσηνθόιινπ. Σν ζρέδην έρεη θαλνληθά ηηο ππνγξαθέο 
ζρεδίνπ ζήκαηνο (θόθθηλν αλζξσπάθη) απιώο δελ έρεη εκεξνκελία. Αλεβαίλεη γηα 
ππνγξαθή, ν Γθηήο βάδεη εκεξνκελία θαη ώξα, θαη κεηά ν γξαθέαο ην πεξλά ζηνλ 
ππνινγηζηή, θαη ην εθηππώλεη αλάινγα κε ηνλ αξηζκό παξαιεπηώλ. Τπελζπκίδεηαη όηη 
ηα αθξηβή αληίγξαθα ζεκάησλ δελ έρνπλ ππνγξαθέο αθξηβνύο, αλάινγεο κε ηα 
δηαβηβαζηηθά. 
 

4. ΑΡΥΕΙΟΘΕΣΗΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
 

Μέγηζηεο ζεκαζίαο είλαη ε θαη ε απσειοθέηηζη ησλ εγγξάθσλ πνπ «πεξλάλε» από ην 
γξαθείν γηα λα είλαη δπλαηή ε αλαδήηεζε θαη εύξεζή ηνπο αλ ρξεηαζηεί ζην κέιινλ. 
Αξρεηνζεηνύκε ηα (α) ζσέδια, (β) ηα ακπιβή, (γ) ηην ειζεπσόμενη αλληλογπαθία, (δ) 
ηιρ ΗΚΑΛ, (ε) ηα Φύλλα Ποπείαρ, κ.α. 
 
Πωρ κάνοςμε απσειοθέηηζη 
 
Όηαλ θάπνην έγγξαθν δελ ρξεηάδεηαη λα «θπθινθνξεί» ζε θάπνην γξαθείν, ή γηαηί 
έρνπκε ήδε ελεξγήζεη, είηε γηαηί είλαη ζρέδην, είηε γηαηί είλαη αθξηβέο, ν Αμθόο καο ιέεη λα 
βάινπκε ην έγγξαθν «ζην Αξρείν». Σν Αξρείν είλαη έλαο κπιε θάθεινο ζηνλ νπνίν 
βάδνπκε, αηαμηλόκεηα θαη δηάζπαξηα θάζε είδνπο έγγξαθα πξνο αξρεηνζέηεζε. Δπεηδή 
ην 1ν Γξαθείν έρεη πνιύ δνπιεηά, ν θάθεινο απηόο θνπζθώλεη πνιύ γξήγνξα, άξα δελ 
ελδείθλπηαη –επιβάλλεηαι, λα γίλεηαη ζπρλά αξρεηνζέηεζε.  
 
Αλνίγνπκε ην θάθειν θαη βγάδνπκε όια ηα έγγξαθα. Σα ηνπνζεηνύκε ζε ζηνίβεο, ην έλα 
πάλσ ζην άιιν, αλά ηύπν, δειαδή, ηα ζρέδηα ζεκάησλ καδί, ηα ζρέδηα δηαβηβαζηηθώλ 
καδί, ηηο ΖΚΑΛ όιεο καδί, ηα Φύιια Πνξείαο επίζεο θαη θ.ν.θ. Αθνύ ν θάθεινο αδεηάζεη, 
θαηαιήγνπκε λα έρνπκε κπξνζηά καο ζηνίβεο από έγγξαθα όκνηνπ ηύπνπ. Δπόκελν 
βήκα είλαη λα ηαμηλνκήζνπκε ζσζηά ηα ήδε –αλά ηύπν- ηαμηλνκεκέλα έγγξαθα. Οη 
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ΖΚΑΛ κπαίλνπλ ζε αλάπνδε ρξνλνινγηθή ζεηξά, δειαδή ε πην πξόζθαηε κπαίλεη 
πςειόηεξα ζηε ζηνίβα. ηα Φύιια Πνξείαο επίζεο. Σα ζρέδηα δηαβηβαζηηθώλ κπαίλνπλ 
ζε αλάπνδε ζεηξά αύμνληα αξηζκνύ ζρεδίνπ, άξα ν κεγαιύηεξνο αξηζκόο ζρεδίνπ (ή 
αιιηώο, ην πην πξόζθαην ζρέδην) κπαίλεη πάλσ-πάλσ. Σα ζρέδηα ζεκάησλ κε 
αλάπνδε ρξνλνινγία, επίζεο κε ην πην πξόζθαην πςειόηεξα. Σα αθξηβή αληίγξαθα 
ζεκάησλ επηζπλάπηνληαη κε ην ζρέδην ηνπο θαη κπαίλνπλ καδί. Σέινο, ηα αθξηβή 
αληίγξαθα (εηζεξρόκελα) κπαίλνπλ αλα Φ ελώ ηα εμεξρόκελα αλά αξηζκό ππνθαθέινπ.  
 
Αθνύ ηειεηώζνπκε θαη κε απηή ηελ εξγαζία, είκαζηε έηνηκνη λα πεξάζνπκε όιν απηό ην 
–ηαμηλνκεκέλν- ραξηνκάλη κέζα ζηα ληνζηέ. Οη ΖΚΑΛ κπαίλνπλ ζην ληνζηέ ΖΚΑΛ, ηα 
Φύιια Πνξείαο, κπαίλνπλ ζην ληνζηέ ΦΤΛΛΑ ΠΟΡΔΗΑ, ηα ζρέδηα δηαβηβαζηηθώλ 
κπαίλνπλ ζην ληνζηέ ζρεδίσλ (ζπκάζαη; Σνλ έρεηο ήδε αλνίμεη απηό ην θάθειν γηα λα 
πάξεηο αξηζκό ζρεδίνπ), ηα ζρέδηα ζεκάησλ ζην θάθειν εηζεξρνκέλσλ ζεκάησλ, ηα 
αθξηβή εμεξρόκελα ζήκαηα ζπλεκκέλα ζηα ζρέδηα ηνπο, θαη ηα αθξηβή εηζεξρόκελα 
ζήκαηα ζην ληνζηέ ΔΗΔΡΥΟΜΔΝΑ ΖΜΑΣΑ. Σέινο, ηα αθξηβή αληίγξαθα, πνπ έρνπλ 
ήδε κπεη αλά Φ, ηα βάδνπκε ζηα θαηάιιεια ληνζηέ Φ. (ππακηική εξάζκηζη είναι 
απαπαίηηηη ζε αςηά ηα θέμαηα!). 
 
 

5. ΤΝΣΑΞΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ 
 

Οη πεξηνδηθέο θαηαζηάζεηο είλαη έγγξαθα (δηαβηβαζηηθά) ηα νπνία ζπλήζσο 
ζπλνδεύνληαη θαη από κία ή πεξηζζόηεξεο θαηαζηάζεηο ή πίλαθεο θαη ππνβάιινληαη ζε 
πεξηνδηθά δηαζηήκαηα (αλά κήλα, αλά δίκελν, αλά δεθαπελζήκεξν) ζηε Μεξαξρία (95 
ΑΓΣΔ) ή ζην ύληαγκα (1/38 ΓΣΔ) ή ζην ΓΔ. Ο ζθνπόο ηνπο είλαη λα ελεκεξώλνπλ 
αλά ηαθηέο πεξηόδνπο ηα αλώηεξα θαη αλώηαηα θιηκάθηα γηα ηηο κεηαβνιέο ζρεηηθά κε 
ζεκαληηθά γηα ηε Μνλάδα θαη ην ζηξάηεπκα ζέκαηα όπσο ηηο Πνηλέο Αμθώλ – Τπμθώλ – 
Οπιηηώλ, κεηαβνιέο ζηειερώλ γηα Μηζζνδνζία, Γειηίν Αηπρεκάησλ θ.α. Οη πεξηνδηθέο 
θαηαζηάζεηο βξίζθνληαη ζηνλ ππνινγηζηή, ζην θάθειν Σα έγγξαθά κνπ, Πεξηνδηθέο 
Καηαζηάζεηο. Ο γξαθέαο ζα πξέπεη εγθαίξσο λα ελεκεξώλεη ηνλ Αμθό ηνπ γξαθείνπ γηα 
ην πόηε πιεζηάδεη ν θαηξόο λα εθδνζεί θάπνηα θαηάζηαζε κε βάζε ηνλ ζρεηηθό πίλαθα. 
 

6. ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΑΣΟΜΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ΔΤΜ ή ΦΟΑ) 
 

Ζ ελεκέξσζε ησλ αηνκηθώλ εγγξάθσλ ησλ νπιηηώλ, όπσο άδεηεο, ιεθζείζεο 
θαηαζηάζεηο επηβηβάζεσο θηι., είλαη απνθιεηζηηθή επζύλε θαη εξγαζία ηνπ Αμθνύ 
ηξαηνινγίαο. Δίλαη πνιύ ζεκαληηθή θαη ππεύζπλε εξγαζία θαζώο έρεη λα θάλεη κε 
άδεηεο θαη πνηλέο, θαη θάζε ιάζνο πιεξώλεηαη! Μόλν εάλ ν Αμθόο δώζεη εληνιή λα 
ρεηξηζηεί ν γξαθέαο ηα ΓΤΜ, ηόηε θαη κόλν ηόηε ν γξαθέαο κπνξεί λα επέκβεη.  
 

7. ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΓΗ 
 

Ζ «Ζκεξήζηα Γηαηαγή» απνηειεί ην ημεπολόγιο ηνπ Σάγκαηνο. Οη κεηαβνιέο πνπ 
ζπκβαίλνπλ θαζεκεξηλά, θαηαγξάθνληαη ζην βηβιίν ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΓΖ, κε έλαλ 
ζπγθεθξηκέλν ηξόπν θαη έθθξαζε. Ζ ζπλερόκελε, θαζεκεξηλή ελεκέξσζε ηεο 
Ζκεξήζηαο Γηαηαγήο είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηαηί αλάινγα κε ην ηη γξάθεηαη εθεί, 
ζπκβαίλνπλ ηα αθόινπζα: (α) πιεξώλνληαη νη ζηξαηηώηεο, (β) ζηηίδνληαη νη ζηξαηηώηεο, 
(γ) θαηαρσξνύληαη νη άδεηεο, (δ) ελεκεξώλεηαη ην δπλακνιόγην, θ.ά. Ζ εκεξήζηα 
δηαηαγή δελ καζαίλεηαη ζεσξεηηθά, ρξεηάδεηαη καλή ππακηική εξάζκηζη. 
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8. ΦΤΛΛΑ ΠΟΡΕΙΑ 
 

Σα Φύιια Πνξείαο απνηεινύλ ηα έγγξαθα πνπ δηθαηνινγνύλ ηελ παξνπζία θάπνηνπ 
νπιίηε ή Αμθνύ εθηόο ηξαηνπέδνπ, όηαλ απηόο δελ έρεη άδεηα ή δελ βξίζθεηαη ζε 
δηαηεηαγκέλε ππεξεζία. Δθδίδνληαη δειαδή ζε πεξηπηώζεηο κεηαζέζεσο θαη 
απόζπαζεο, γεληθόηεξα, όπνηε ππάξρεη θίλεζε ζηξαηησηηθνύ πξνζσπηθνύ από κηα 
Μνλάδα ζε κηα άιιε. Σα Φύιια Πνξείαο αλαγξάθνπλ ηελ εκεξνκελία αλαρώξεζεο ηνπ 
ζηξαηηώηε από ηε Μνλάδα θαη ηελ εκεξνκελία πνπ πξέπεη λα παξνπζηαζηεί ζηνλ 
πξννξηζκό ηνπ (θαη ηελ εκεξνκελία δηαγξαθήο ηνπ αλ κεηαηίζεηαη). Αλάινγα κε ηελ 
ρηιηνκεηξηθή απόζηαζε πνπ ρσξίδεη ηελ αλαρώξεζε κε ηνλ πξννξηζκό, δίδνληαη θαη 
αλάινγεο εκέξεο «θύιινπ πνξείαο», π.ρ. από Ρόδν κεηάζεζε ζην Μαπξνδέλδξη 
Κνδάλεο δηθαηνινγεί 4 εκέξεο, νη νπνίεο μεθηλνύλ ηην επομένη από ηελ αλαγξαθόκελε 
εκεξνκελία αλαρώξεζεο. Σα Φύιια Πνξείαο εθδίδνληαη εηο δηπινύλ, έλα γηα απηόλ πνπ 
απνρσξεί θαη έλα γηα ην αξρείν ηνπ 1νπ Γξαθείνπ. 
 
 
ΛΟΙΠΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΑ 
 

 Ξπξηζκέλνο θαη γπαιηζκέλνο θαζεκεξηλά (βιέπεηο ηνλ Γθηή πεξηζζόηεξν θαη από 
ηε γπλαίθα ηνπ!) 

 Πνηέ ειεύζεξνο αξβπιώλ (ζηπι αζιεηηθά θαη ζαγηνλάξεο ζην γξαθείν) 

 Αηνκηθή θαζαξηόηεηα -  ξνπρηζκόο – εκθάληζε 

 Αλνίγνπκε ην γξαθείν και ην απόγεπκα 

 ηηο 17:30 θαζεκεξηλά πιελ αββάηνπ θαη Κπξηαθήο παξαιακβάλνπκε ηελ 
ΤΔΑ (αιιεινγξαθία) από ην ΚΔΠΗΚ 

 Καζαξηόηεηεο ζην γξαθείν θάζε Κπξηαθή!! (θαιαζάθηα θαζεκεξηλά) 

 Αληίγξαθα αζθαιείαο ησλ ζεκαληηθώλ αξρείσλ ζε δηζθέηεο αλά ηαθηά 
δηαζηήκαηα 
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