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ΟΠΞΡΙΚΖΡΖ ΔΙΔΖΚΩΡΖΡ ΔΜΔΘΑΤΔΠΞΜΞΡ 

για ςη ρϋμαφη 

ΡΣΛΒΑΡΖΡ ΛΘΡΗΩΡΖΡ ΔΠΓΞΣ  

για ςημ σλξπξίηρη ςηπ Οοάνηπ  

«Ιέμςοξ Σπξρςήοινηπ Δπιυειοήρεχμ (ΙΣΔ) Οεοιτέοειαπ Ρςεοεάπ Δλλάδαπ» 

 

ξ Οεοιτεοειακϊ αμείξ Αμάπςσνηπ Οεοιτέοειαπ Ρςεοεάπ Δλλάδαπ 

 

Έυξμςαπ σπϊφη: 

1. ιπ διαςάνειπ ςξσ μ.4314/2014 (ΤΔΙ Α‟ 265) «Για ςη διαυείοιρη, ςξμ έλεγυξ και ςημ 

εταομξγή αμαπςσνιακόμ παοεμβάρεχμ για ςημ ποξγοαμμαςική πεοίξδξ 2014−2020, 

Β) Δμρχμάςχρη ςηπ Ξδηγίαπ 2012/17 ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ 

Ρσμβξσλίξσ ςηπ 13ηπ Θξσμίξσ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ρςξ ελλημικϊ δίκαιξ, 

ςοξπξπξίηρη ςξσ μ. 3419/2005 (Α 297) και άλλεπ διαςάνειπ», ϊπχπ έυει ςοξπξπξιηθεί 

και ιρυϋει και ιδίχπ απϊ ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 14 παο. 5 ςξσ μ. 4403/2016 (ΤΔΙ 

125/Α/2016),  

2. ιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 6 ςξσ μ. 2527/1997, ϊπχπ έυξσμ ςοξπξπξιηθεί και ιρυϋξσμ, 

ιδίχπ ςχμ διαςάνεχμ ςηπ παο. 4 ρςξιυ. δ) και ςηπ παο. 8 ρςξιυ. β),  

3. ιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 21 ςξσ μ. 2190/1994, ϊπχπ έυξσμ ςοξπξπξιηθεί και 

ιρυϋξσμ, 

4. ιπ διαςάνειπ ςξσ μ.3852/2010 «Μέα Αουιςεκςξμική ςηπ Ασςξδιξίκηρηπ και ςηπ 

Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ – Οοϊγοαμμα Ιαλλικοάςηπ» (ΤΔΙ 87/A‟/07.06.2010), 

ϊπχπ έυει ςοξπξπξιηθεί και ιρυϋει, 

5. ιπ διαςάνειπ ςξσ μ.2218/1994 «Ρϋρςαρη, Ρκξπϊπ και Αομξδιϊςηςεπ ςξσ 

Οεοιτεοειακξϋ αμείξσ Αμάπςσνηπ» (ΤΔΙ 90/Α‟/13.06.1994), ϊπχπ έυξσμ 

ςοξπξπξιηθεί και ιρυϋξσμ,   

6. ιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 18 ςξσ μ.2946/2001, με ςξ ξπξίξ ποξρεςέθη ρςξσπ ρκξπξϋπ 

ςξσ Οεοιτεοειακξϋ αμείξσ Αμάπςσνηπ η παοξυή σπηοεριόμ, η διεναγχγή εοεσμόμ 

και η εκπϊμηρη αμαπςσνιακόμ, ςευμξξικξμξμικόμ, ξογαμχςικόμ μελεςόμ, καθόπ και 
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η επίβλεφη και σλξπξίηρη ποξγοαμμάςχμ πξσ αμαθέςξσμ ρςξ αμείξ ςα Σπξσογεία, 

ξι Ξ..Α. Α΄ και Β΄ βαθμξϋ και ςα Μ.Ο.Δ.Δ., 

7. ημ ΣΑ 2141/22-1-1998 (ΤΔΙ 74 Β/4-2-1998) «Ιαμξμιρμϊπ Ξικξμξμικήπ Διξίκηρηπ και 

Διαυείοιρηπ ςχμ Οεοιτεοειακόμ αμείχμ Αμάπςσνηπ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε με ςημ 

ΣΑ 40608/19-10-2001 (ΤΔΙ 1428 Β/22-10-2001) και ιρυϋει, 

8. ημ ΣΑ 4683/9-02-1998 (ΤΔΙ 140/13-2-1998) «Ιαμξμιρμϊπ Οοξρχπικξϋ ςχμ 

Οεοιτεοειακόμ αμείχμ Αμάπςσνηπ, και ειδικϊςεοα ςξ άοθοξ 2.2 (εμϊςηςεπ ςχμ 

σπηοεριόμ ςξσ αμείξσ) και ςξ άοθοξ 6 (Αομξδιϊςηςεπ ςμήμαςξπ 

Δπιρςημξμικξςευμικήπ Σπξρςήοινηπ και Σλξπξίηρηπ Οοξγοαμμάςχμ),  

9. ημ σπ‟ αοιθμ. Οοχς. Ξικ. 3948/06.02.2017 εγκϋκλιξ ςξσ Σπξσογείξσ Δρχςεοικόμ, 

10. ημ σπ‟ αοίθμ. 1873/13-3-2017 Απϊταρη ςξσ Οεοιτεοειάουη Ρςεοεάπ Δλλάδαπ με 

θέμα: Έμςανη ςηπ ποάνηπ «Ιέμςοξ Σπξρςήοινηπ Δπιυειοήρεχμ (ΙΣΔ) Οεοιτέοειαπ 

Ρςεοεάπ Δλλάδαπ» με Ιχδικϊ ΞΟΡ 5003707 ρςξ επιυειοηριακϊ Οοϊγοαμμα «Ρςεοεά 

Δλλάδα 2014-2020» και 

11. ημ αο. 21-2017 Απϊταρη Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ ςξσ Οεοιτεοειακξϋ αμείξσ 

Αμάπςσνηπ Οεοιτέοειαπ Ρςεοεάπ Δλλάδαπ με θέμα «Απξδξυή ςηπ με αο.πο.1873/13-3-

2017 Απϊταρηπ Έμςανηπ ςηπ ποάνηπ «Ιέμςοξ Σπξρςήοινηπ Δπιυειοήρεχμ (ΙΣΔ) 

Οεοιτέοειαπ Ρςεοεάπ Δλλάδαπ». 

12. ημ αο. 22-2017 Απϊταρη Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ ςξσ Οεοιτεοειακξϋ αμείξσ 

Αμάπςσνηπ Οεοιτέοειαπ Ρςεοεάπ Δλλάδαπ με θέμα «Έγκοιρη ςηπ Απϊταρηπ 

Σλξπξίηρηπ με Ίδια Λέρα ςηπ ποάνηπ «Ιέμςοξ Σπξρςήοινηπ Δπιυειοήρεχμ (ΙΣΔ) 

Οεοιτέοειαπ Ρςεοεάπ Δλλάδαπ». 

13. ημ σπ‟ αοίθμ. 25/2017 Απϊταρη ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ ςξσ Οεοιτεοειακξϋ 

αμείξσ Αμάπςσνηπ Οεοιτέοειαπ Ρςεοεάπ Δλλάδαπ με θέμα «Έκδξρη ποϊρκληρηπ 

εκδήλχρηπ εμδιατέοξμςξπ για ςημ ρςελέυχρη ςηπ Ξμάδαπ Έογξσ ςηπ Οοάνηπ 

«Ιέμςοξ Σπξρςήοινηπ Δπιυειοήρεχμ (ΙΣΔ) Οεοιτέοειαπ Ρςεοεάπ Δλλάδαπ» με 

Ιχδικϊ ΞΟΡ 5003707 ρςξ ΔΟ «Ρςεοεά Δλλάδα 2014-2020». 

Ιαι εμϊφει ϊςι: 

1. Ζ παοξϋρα Οοϊρκληρη Δκδήλχρηπ Δμδιατέοξμςξπ, για ςη ρϋμαφη ρσμβάρεχμ 

μίρθχρηπ έογξσ, ρσγυοημαςξδξςξϋμεμχμ απϊ πϊοξσπ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμχμικξϋ 

αμείξσ, δεμ εμπίπςει ρςξ πεδίξ εταομξγήπ ςξσ άοθοξσ 6 ςξσ μ. 2527/1997, καθόπ 

και ςηπ Οοάνηπ Σπξσογικξϋ Ρσμβξσλίξσ 33/2006,  

 

ΑΟΔΣΗΣΜΔΘ 

 

Οοϊρκληρη εκδήλχρηπ εμδιατέοξμςξπ για ρϋμαφη ρϋμβαρηπ μίρθχρηπ έογξσ 

ξοιρμέμξσ υοϊμξσ, ρςξ πλαίριξ ςηπ Οοάνηπ με κχδικϊ MIS 5003707 και ςίςλξ «Ιέμςοξ 

Σπξρςήοινηπ Δπιυειοήρεχμ (ΙΣΔ) Οεοιτέοειαπ Ρςεοεάπ Δλλάδαπ», ςξσ άνξμα 

ποξςεοαιϊςηςαπ «Βελςίχρη ςηπ αμςαγχμιρςικϊςηςαπ ςχμ μικοξμεραίχμ επιυειοήρεχμ» 

ςξσ Δπιυειοηριακξϋ Οοξγοάμμαςξπ «Ρςεοεά Δλλάδα 2014-2020» πξσ ρσγυοημαςξδξςείςαι 

απϊ ςημ Δσοχπαψκή Έμχρη (Δσοχπαψκϊ αμείξ Οεοιτεοειακήπ Αμάπςσνηπ), για ςημ 

κάλσφη ςχμ κάςχθι θέρεχμ απαρυϊληρηπ, χπ ασςέπ αμαλσςικόπ πεοιγοάτξμςαι αμά 

σπηοερία, έδοα, ειδικϊςηςα, αομξδιϊςηςα και διάοκεια ρϋμβαρηπ ρςξμ ρσμημμέμξ 

ΟΑΠΑΠΖΛΑ Θ, ςξ ξπξίξ απξςελεί αμαπϊρπαρςξ ςμήμα ςηπ παοξϋραπ, και ειδικϊςεοα: 
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1. Λία (1) θέρη Ρςελέυξσπ Σπεσθϋμξσ Οξιϊςηςαπ 

2. Λία (1) θέρη Ρςελέυξσπ Σπεσθϋμξσ Τσρικξϋ Αμςικειμέμξσ 

3. Λία (1) θέρη Ρςελέυξσπ Σπεσθϋμξσ Ξικξμξμικξϋ Αμςικειμέμξσ 

4. έρρεοειπ (4) θέρειπ Ρσμβξϋλχμ 

5. Λία (1) θέρη Ρςελέυξσπ Σπεσθϋμξσ Δημξριϊςηςαπ Δικςϋχρηπ 

6. Λία (1) θέρη Ρςελέυξσπ Διξικηςικήπ Σπξρςήοινηπ 

α επιλεγέμςα ρςελέυη θα έυξσμ εμδεικςικόπ ςιπ αομξδιϊςηςεπ πξσ πεοιγοάτξμςαι αμά 

καςηγξοία θέρηπ ρςξ ΟΑΠΑΠΖΛΑ Θ, και άπςξμςαι ςηπ ξογάμχρηπ, ςηπ παοακξλξϋθηρηπ, 

ςξσ ρσμςξμιρμξϋ και ςηπ ςευμικήπ σπξρςήοινηπ ςηπ σλξπξίηρηπ ςξσ τσρικξϋ και 

ξικξμξμικξϋ αμςικειμέμξσ ςηπ Οοάνηπ καθόπ και ςηπ σπξβξλή Δκθέρεχμ απξςίμηρηπ 

δοάρεχμ, ϊπχπ ασςέπ πεοιγοάτξμςαι ρςξ αμςικείμεμξ ςξσ ποξγοάμμαςξπ. 

Διδικϊςεοα, ςα επιλεγέμςα ρςελέυη θα παοέυξσμ ςιπ σπηοερίεπ πξσ θα ςξσπ 

αμαςίθεμςαι απϊ ςξ Διξικηςικϊ Ρσμβξϋλιξ ςξσ Οεοιτεοειακϊ αμείξσ Αμάπςσνηπ 

Οεοιτέοειαπ Ρςεοεάπ Δλλάδαπ, επί καθημεοιμήπ βάρεχπ, εογάριμεπ ημέοεπ και όοεπ, 

καςά καμϊμα, και ρςξ πλαίριξ ςηπ άρκηρηπ ςχμ καθηκϊμςχμ ςξσπ, ρςημ έδοα ςξσ 

Οεοιτεοειακξϋ αμείξσ Αμάπςσνηπ Οεοιτέοειαπ Ρςεοεάπ Δλλάδαπ, ρςη Καμία καθόπ και 

ρςιπ έδοεπ ςχμ Οεοιτεοειακόμ Δμξςήςχμ. 

Ζ υοξμική διάοκεια ςηπ ρϋμβαρηπ έογξσ ξοίζεςαι ρε ςοιάμςα-ένι (36) μήμεπ, η ξπξία 

άουεςαι απϊ ςημ ημεοξμημία σπξγοατήπ ςχμ ρυεςικόμ ρσμβάρεχμ μίρθχρηπ έογξσ. 

Πηςόπ ξοίζεςαι ϊςι ξι σπϊ αμάθερη ρσμβάρειπ μίρθχρηπ έογξσ απξρκξπξϋμ απξκλειρςικά 

ρςημ κάλσφη ρσγκεκοιμέμχμ ειδικόμ αμαγκόμ πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ ςξ παοϊμ 

ρσγυοημαςξδξςξϋμεμξ ποϊγοαμμα και επ‟ ξσδεμί ρυεςίζξμςαι με πάγιεπ και διαοκείπ 

αμάγκεπ ςξσ Οεοιτεοειακξϋ αμείξσ Αμάπςσνηπ Οεοιτέοειαπ Ρςεοεάπ Δλλάδαπ. 

α επιλεγέμςα ρςελέυη ρςξ πλαίριξ ςηπ εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ μίρθχρηπ έογξσ θα 

λάβξσμ ςημ ποξβλεπϊμεμη αμξιβή, χπ ασςή ποξρδιξοίζεςαι ρςημ Οοάνη Έμςανηπ, 

σπαγϊμεμξι, καςά πεοίπςχρη, ρςξμ Δμιαίξ Τξοέα Ιξιμχμικήπ Αρτάλιρηπ (ΔΤΙΑ), είςε 

ρςημ αρταλιρςική καςηγξοία ςχμ ελεσθέοχμ επαγγελμαςιόμ, είςε ρςημ αρταλιρςική 

καςηγξοία ςχμ μιρθχςόμ, ρϋμτχμα με ςιπ εκάρςξςε ιρυϋξσρεπ διαςάνειπ. 

 

 

1. ΑΜΘΙΔΘΛΔΜΞ ΞΣ ΟΠΞΓΠΑΛΛΑΞΡ  

Ρςξ γεμικϊςεοξ πλαίριξ ςξσ ρςοαςηγικξϋ ρυεδιαρμξϋ ςηπ Οεοιτέοειαπ Ρςεοεάπ 

Δλλάδαπ, η δημιξσογία Ιέμςοξσ Σπξρςήοινηπ Δπιυειοήρεχμ (ΙΣΔ) θα απξςελέρει ρημείξ 

αματξοάπ για ςιπ επιυειοήρειπ και ςξσπ επεμδσςέπ.  

Ζ αμςίληφη για ςημ δημιξσογία εμϊπ μηυαμιρμξϋ για ςημ ρςήοινη ςϊρξ ςχμ 

στιρςάμεμχμ επιυειοήρεχμ ϊρξ και ςχμ σπξφήτιχμ επεμδσςόμ ξδήγηρε ρςξμ 

ποξςειμϊμεμξ ρυεδιαρμϊ ςξσ ΙΣΔ. Ζ αμάγκη ασςή πηγάζει απϊ παοάγξμςεπ πξσ 

ρσμθέςξσμ ςξ πεοιβάλλξμ ςηπ Οεοιτέοειαπ, ϊπχπ η σφηλή ποξρτξοά και ζήςηρη, ςα 

ειδικά υαοακςηοιρςικά ςηπ αγξοάπ εογαρίαπ (απαρυϊληρη & αμεογία), η δσμαμική ςχμ 

κλάδχμ ξικξμξμικήπ δοαρςηοιϊςηςαπ, ςα αμςαγχμιρςικά ξτέλη πξσ απξδίδει η 

Οεοιτέοεια ρςξσπ δσμηςικξϋ επεμδσςέπ, ξι ελλιπείπ υοημαςξδξςικξί πϊοξι κ.α. 
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Διδικϊςεοα, η αμάγκη σπξρςήοινηπ ςχμ επιυειοήρεχμ έυει χπ κξιμϊ παοαμξμαρςή ςα 

ενήπ: 

 (α) ξ ρϋμξλξ ςχμ επιυειοήρεχμ δεμ είμαι δσμαςϊμ μα εναρταλίρξσμ ςξ ρϋμξλξ ςχμ 

πληοξτξοιόμ πξσ ςξσπ υοειάζξμςαι ποξκειμέμξσ μα λάβξσμ καςάλληλεπ 

επιυειοημαςικέπ απξτάρειπ. 

 (β) Έυξσμ καιμξςϊμεπ ιδέεπ ξι ξπξίεπ ϊμχπ ρσυμά δεμ τςάμξσμ ρςξ ρςάδιξ 

εκμεςάλλεσρηπ -σλξπξίηρηπ. 

 (γ) Αδσμαςξϋμ πξλλέπ τξοέπ μα λειςξσογήρξσμ με απξςελερμαςικϊ και αμςαγχμιρςικϊ 

ςοϊπξ. 

 

Λέρχ ςηπ λειςξσογίαπ ςξσ ΙΣΔ αμαμέμξμςαι χτέλειεπ απϊ ςη βελςίχρη ςξσ 

επιυειοημαςικξϋ πεοιβάλλξμςξπ έςρι όρςε μα δημιξσογηθξϋμ ρσμθήκεπ «ρσλλξγικήπ 

απξςελερμαςικϊςηςαπ» ρε επιμέοξσπ κλάδξσπ παοαγχγήπ. Ξι χτέλειεπ ασςέπ θα 

ατξοξϋμ ρςημ αϋνηρη ςηπ ζήςηρηπ ςχμ παοαγϊμεμχμ ρςημ Οεοιτέοεια ποξψϊμςχμ και 

σπηοεριόμ, ρςημ ποξόθηρη ςηπ ξοθξλξγικήπ υχοξθέςηρηπ ςχμ παοαγχγικόμ 

δοαρςηοιξςήςχμ, ρςημ πεοεςαίοχ ανιξπξίηρη εοεσμηςικόμ τξοέχμ και 

ενειδικεσμέμξσ αμθοόπιμξσ δσμαμικξϋ καθόπ και ρςημ επχτελή υοήρη ςχμ 

μεςατξοικόμ και λξιπόμ σπξδξμόμ για ςημ κάλσφη ςχμ αμαγκόμ πξσ ρσμευόπ 

ασνάμξμςαι. 

Ξ μηυαμιρμϊπ δξμείςαι ρε δϋξ (2) πσλόμεπ. Ξ ποόςξπ έυει χπ ρςϊυξ μα σπξρςηοίνει 

κλάδξσπ στιρςάμεμχμ επιυειοήρεχμ και δσμηςικξϋπ επεμδσςέπ ρςημ Οεοιτέοεια 

παοέυξμςαπ ρςξυεσμέμη πληοξτϊοηρη και εμημέοχρη πεοί επεμδσςικόμ εσκαιοιόμ, 

αμαπςσνιακόμ ποξξπςικόμ και υοημαςξδξςήρεχμ και ξ δεϋςεοξπ έυει χπ ρςϊυξ μα 

παοέυει σπξρςηοικςικέπ σπηοερίεπ ποξρςιθέμεμηπ ανίαπ ρε στιρςάμεμεπ επιυειοήρειπ 

και δσμηςικξϋπ επεμδσςέπ πξσ επιθσμξϋμ μα δοαρςηοιξπξιηθξϋμ ρςημ Οεοιτέοεια. 

Αμαλσςικϊςεοα: 

 

Ξ 1ξπ Οσλόμαπ 

Σπξρςήοινη κλάδχμ στιρςάμεμχμ επιυειοήρεχμ και δσμηςικξϋπ μέξσπ επεμδσςέπ, ρςημ 

πεοιξυή ςηπ Οεοιτέοειαπ, παοέυξμςαπ ςιπ κάςχθι σπηοερίεπ εμημέοχρηπ: 

για δσμηςικξϋπ παοϊυξσπ σπηοεριόμ διάγμχρηπ αμαγκόμ και καθξδήγηρηπ για ςημ 

αμςιμεςόπιρή ςξσπ ή/και αμάπςσνηπ, ανιξλϊγηρηπ και εταομξγήπ επιυειοημαςικόμ 

ρυεδίχμ, 

για ενελίνειπ αγξοόμ και διάυσρηπ καλόμ ποακςικόμ, 

για δοάρειπ δικςϋχρηπ και ρσμεογαρίαπ. 

 

Ξ 2ξπ Οσλόμαπ 

Οαοξυή σπξρςηοικςικόμ σπηοεριόμ ποξρςιθέμεμηπ ανίαπ ρε στιρςάμεμεπ επιυειοήρειπ 

και δσμηςικξϋπ επεμδσςέπ πξσ επιθσμξϋμ μα δοαρςηοιξπξιηθξϋμ ρςημ πεοιξυή ςηπ 

Οεοιτέοειαπ, ξι ξπξίεπ πεοιλαμβάμξσμ ςιπ κάςχθι εμέογειεπ σπξρςήοινηπ : 

ρε θέμαςα διαδικαριόμ, αομξδιξςήςχμ, θερμικξϋ και καμξμιρςικξϋ πεοιβάλλξμςξπ και 

σπξρςήοινη ρε μξοτή ρσγκέμςοχρηπ ςηπ πληοξτξοίαπ, 

ρςημ πληοξτϊοηρη για ςιπ ρσμθήκεπ ςηπ ςξπικήπ αγξοάπ και ςιπ δσμαςϊςηςεπ πξσ 

παοέυξμςαι, 

ρςημ εμημέοχρη για ςξσπ ρσμαομϊδιξσπ πεοιτεοειακξϋπ τξοείπ ποξρέλκσρηπ διεθμόμ 

επεμδϋρεχμ, 

ΑΔΑ: 97ΣΗΚ2Π-1Μ5



 

5 

ρςημ σπξρςήοινη διαμϊοτχρηπ και σλξπξίηρηπ ςηπ Οεοιτεοειακήπ Ρςοαςηγικήπ ρυεςικά 

με ςημ επιυειοημαςικϊςηςα, μέρχ ςηπ παοακξλξϋθηρηπ ςχμ ρσμθηκόμ και ςάρεχμ ςηπ 

αγξοάπ και ςηπ παοξυήπ ςεκμηοίχρηπ για ςξμ ρυεδιαρμϊ, παοακξλξϋθηρη και απξςίμηρη 

πξλιςικόμ και μέςοχμ, 

ρςημ εμημέοχρη κλαδικόμ ρςξιυείχμ ςηπ Οεοιτέοειαπ (εμδεικςικά, σπξρςήοινη ςχμ 

Οεοιτεοειακόμ 

Ρσμβξσλίχμ Ιαιμξςξμίαπ, παοακξλξϋθηρη ςχμ απξςελερμάςχμ ςηπ RIS ρε γεμικξϋπ 

δείκςεπ αμάπςσνηπ ςηπ Οεοιτέοειαπ, κ.α.), 

ρςημ ενχρςοέτεια ςηπ Οεοιτέοειαπ με έμταρη ρςα ρσγκοιςικά πλεξμεκςήμαςα ασςήπ, 

μέρχ ςηπ παοξυήπ εμημέοχρηπ και πληοξτξοιόμ ξικξμξμικξϋ, επιυειοημαςικξϋ και 

γεμικϊςεοξσ πεοιβάλλξμςξπ ρε επίπεδξ υόοαπ, καθόπ και πληοξτϊοηρηπ για 

ρσγκεκοιμέμεπ δσμαςϊςηςεπ εναγχγικόμ κιμήρεχμ, ενεϋοερηπ εμπξοικόμ εςαίοχμ κςλ. 

 
 
2. ΣΟΞΥΠΔΩΘΙΑ ΟΠΞΡΞΜΑ ΣΟΞΦΖΤΘΩΜ  

 

Για ςημ σπξβξλή αίςηρηπ ρσμμεςξυήπ ρςη διαδικαρία ανιξλϊγηρηπ ξι σπξφήτιξι  

ποέπει μα ρσγκεμςοόμξσμ σπξυοεχςικόπ ςα ακϊλξσθα ποξρϊμςα: 

Α. Μα είμαι Έλλημεπ πξλίςεπ ή πξλίςεπ κοάςξσπ μέλξσπ ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ, σπϊ ςξμ 

ϊοξ ϊμχπ ϊςι γμχοίζξσμ άοιρςα ςημ Δλλημική γλόρρα. 

Β. Μα έυξσμ ρσμπληοόρει ςξ 18ξ  και μα μημ νεπεομξϋμ ςξ 65ξ έςξπ ςηπ ηλικίαπ ςξσπ, 

καςά ςξ υοϊμξ δημξρίεσρηπ ςηπ παοξϋραπ ποϊρκληρηπ εκδήλχρηπ εμδιατέοξμςξπ 

καθόπ και καςά ςξ υοϊμξ σπξβξλήπ ςηπ αίςηρηπ.  

Γ. Μα έυξσμ ςημ σγεία και ςημ τσρική καςαλληλϊςηςα πξσ ςξσπ επιςοέπει ςημ εκςέλερη 

ςχμ καθηκϊμςχμ ςηπ θέρηπ πξσ επιλέγξσμ.  

Δ. Μα μημ έυξσμ κόλσμα καςά ςξ άοθοξ καςά ςξ άοθοξ 8 ςξσ Ιόδικα Ιαςάρςαρηπ 

Δημξρίχμ Οξλιςικόμ Διξικηςικόμ Σπαλλήλχμ και Σπαλλήλχμ Μ.Ο.Δ.Δ (μ. 3528/2007, 

ΤΔΙ Α 26/9.02.2007), δηλαδή μα μημ έυξσμ καςαδικαρςεί για ςα ποξβλεπϊμεμα ρςξ 

χπ άμχ άοθοξ αδικήμαςα, μα μημ ςελξϋμ ρε σπξδικία για ςα χπ άμχ αδικήμαςα, μα 

μημ έυξσμ ρςεοηθεί ςχμ πξλιςικόμ δικαιχμάςχμ ςξσπ ρσμεπεία καςαδίκηπ και μα μημ 

ςελξϋμ σπϊ δικαρςική ρσμπαοάρςαρη. 

Δ. Μα έυξσμ εκπληοόρει ξι άοοεμεπ σπξφήτιξι ςιπ ρςοαςιχςικέπ ςξσπ σπξυοεόρειπ ή μα 

έυξσμ μϊμιμα απαλλαγεί απϊ ασςέπ, μα μημ είμαι αμσπϊςακςξι και μα μη έυξσμ 

καςαδικαρςεί για λιπξςανία με ςελερίδικη δικαρςική απϊταρη. 

Ρ. Μα διαθέςξσμ είςε απξλσςήοιξ λσκείξσ είςε ςίςλξ ρπξσδόμ Αμχςάςξσ Δκπαιδεσςικξϋ 

Θδοϋμαςξπ (Α.Δ.Θ.) καθόπ και ευμξλξγικξϋ Δπαγγελμαςικξϋ Θδοϋμαςξπ (.Δ.Θ.), επί 

ρσματόμ γμχρςικόμ αμςικειμέμχμ, ϊπχπ ξοίζεςαι χπ ποξαπαιςξϋμεμξ, αμά 

καςηγξοία θέρηπ, ρςξ ΟΑΠΑΠΖΛΑ ΘΘ καθόπ και ρςξ ΟΑΠΑΠΖΛΑ VΘΘ, ςα ξπξία 

απξςελξϋμ αμαπϊρπαρςξ ςμήμα ςηπ παοξϋρηπ. 

 

 

 

3. ΔΟΘΗΣΛΖΑ/ΡΣΜΔΙΘΛΩΛΔΜΑ ΟΠΞΡΞΜΑ ΣΟΞΦΖΤΘΩΜ 

 

Για ςημ ανιξλϊγηρη ςχμ σπξφητίχμ και ςημ διαμϊοτχρη ςξσ πίμακα καςάςανηπ, 

ρϋμτχμα με ςη διαδικαρία πξσ πεοιγοάτεςαι καςχςέοχ, θα ρσμεκςιμηθξϋμ, 

επιποξρθέςχπ, ςα κάςχθι ποξρϊμςα και ξι ιδιϊςηςεπ, ρϋμτχμα με ϊρα ξοίζξμςαι για ςξμ 

ςοϊπξ απϊδεινηπ ςξσπ ρςα ΟΑΠΑΠΖΛΑTA II-VI, ςα ξπξία απξςελξϋμ αμαπϊρπαρςξ ςμήμα 
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ςηπ παοξϋραπ: 

Α) Ξ βαθμϊπ απξλσςηοίξσ λσκείξσ και η καςξυή ςίςλξσ ρπξσδόμ επιπέδξσ 5 ςξσ Δθμικξϋ 

Ολαιρίξσ Οοξρϊμςχμ, για ςιπ θέρειπ, για ςιπ ξπξίεπ ξοίζεςαι χπ ποξαπαιςξϋμεμξ η 

καςξυή απξλσςηοίξσ Κσκείξσ, είςε ξ βαθμϊπ πςσυίξσ, η καςξυή δεϋςεοξσ πςσυίξσ, η 

καςξυή μεςαπςσυιακξϋ ςίςλξσ ρπξσδόμ καθόπ και διδακςξοικξϋ διπλόμαςξπ ρε 

ρσματή γμχρςικά αμςικείμεμα, ρϋμτχμα με ςξ ΟΑΠΑΠΖΛΑ ΘΘ για ςιπ θέρειπ, για ςιπ 

ξπξίεπ ξοίζεςαι χπ ποξαπαιςξϋμεμξ η καςξυή ςίςλξσ ρπξσδόμ Αμχςάςξσ 

Δκπαιδεσςικξϋ Θδοϋμαςξπ (Α.Δ.Θ.) καθόπ και ευμξλξγικξϋ Δπαγγελμαςικξϋ 

Θδοϋμαςξπ (.Δ.Θ.), 

Β) η ρσμάτεια ςχμ χπ άμχ ςίςλχμ ρπξσδόμ με ςξ αμςικείμεμξ ςηπ επιλεγϊμεμηπ θέρηπ, 

Γ) η γμόρη νέμχμ γλχρρόμ,  

Δ) ξι δενιϊςηςεπ ρςξσπ H/Y,  

Δ) η επαγγελμαςική εμπειοία, ρε ρσματήπ κλάδξσπ εογαρίαπ και 

Ρ) η ρσμδοξμή κξιμχμικόμ κοιςηοίχμ (αμεογία, μέλη πξλϋςεκμχμ και μξμξγξμεψκόμ 

ξικξγεμειόμ). 

Ε) η ποϊςαρη ςχμ σπξφητίχμ επί ζηςημάςχμ πξσ άπςξμςαι ςχμ ειδικϊςεοχμ απαιςήρεχμ 

και αμαγκόμ ςηπ επιλεγϊμεμηπ θέρηπ. 

 

 

 

4. ΟΔΠΘΞΠΘΡΛΞΘ 

 

α) Ξι σπξφήτιξι δεμ δϋμαμςαι μα έυξσμ παοάλληλη ρϋμβαρη έογξσ με ςξ ΟΑ χπ μέλξπ 

ξμάδαπ έογξσ ρςξ ίδιξ ή ρε άλλξ έογξ ςξσ ΟΑ. 

β) Ξι ρσμμεςέυξμςεπ πξσ επιλεγξϋμ θα εκςελξϋμ ςξ έογξ ςξσπ, ρε υόοξ πξσ θα ςξσ 

παοαυχοήρει ςξ ΟΑ, καςά ςιπ εογάριμεπ ημέοεπ και όοεπ. 

γ) Όρξι σπξφήτιξι έυξσμ ρσμεογαρςεί καςά ςξ παοελθϊμ με ςξ ΟΑ και ςξ παοαδξςέξ 

ςξσπ δεμ έυει παοαλητθεί μεοικόπ ή ξλικόπ επειδή κοίθηκε αμεπαοκέπ, απξκλείξμςαι 

απϊ ςημ διαδικαρία επιλξγήπ. 

δ) ξ ίδιξ ποϊρχπξ δεμ δϋμαςαι μα σπξβάλλει αίςηρη ρε πεοιρρϊςεοεπ απϊ μια θέρειπ 

ρςξ πλαίριξ ςηπ Οοϊρκληρηπ. Ξι εμδιατεοϊμεμξι θα ποέπει μα σπξβάλξσμ αίςηρη για 

μία μϊμξ θέρη. Ζ σπξβξλή ρε πεοιρρϊςεοεπ απϊ μία, θέρειπ απξςελεί λϊγξ 

απξκλειρμξϋ απϊ ςη διαδικαρία επιλξγήπ. 

Ρϋμτχμα με ςξ ΟΔ164/2004, ςξ ΟΑ διαςηοεί ςξ δικαίχμα σπξγοατήπ μέαπ ρϋμβαρηπ 

με ςξ ίδιξ ποϊρχπξ, για ςιπ αμάγκεπ ςξσ έογξσ, ετϊρξμ εγκοιθεί η παοάςαρη ςηπ 

λειςξσογίαπ ςηπ ποάνηπ (απϊ ςημ αομϊδια Διαυειοιρςική Αουή), εάμ η μέα ρϋμβαρη 

ατξοά ρςημ εκςέλερη ςχμ ίδιχμ καθηκϊμςχμ πξσ ρσμιρςξϋμ και ςξ αμςικείμεμξ ςηπ 

ποόςηπ ρϋμβαρηπ, ετϊρξμ ςξϋςξ δεμ ποξρκοξϋει ρςη μξμική τϋρη ςχμ σπϊ κοίρη 

θέρεχμ και ρςημ κείμεμη μξμξθερία.  

 

 

 

5. ΣΟΞΒΞΚΖ ΑΘΖΡΔΩΜ – ΔΘΙΑΘΞΚΞΓΖΘΙΑ 

 

Ζ Οοϊρκληρη Δκδήλχρηπ Δμδιατέοξμςξπ μαζί με ςα ΟΑΠΑΠΖΛΑΑ ασςήπ θα 

αμαοςηθεί ρςξ διαδικςσακϊ ςϊπξ «ΔΘΑΣΓΔΘΑ» και ρςξ διαδικςσακϊ ςϊπξ ςξσ 

Οεοιτεοειακξϋ αμείξσ Αμάπςσνηπ Οεοιτέοειαπ Ρςεοεάπ Δλλάδαπ.  

Ξι εμδιατεοϊμεμξι καλξϋμςαι μα σπξβάλξσμ ςημ αίςηρη, ϊπχπ ασςή πεοιλαμβάμεςαι 

ρςξ ΟΑΠΑΠΖΛΑ VΘΘΘ ςηπ παοξϋραπ, ρσμξδεσϊμεμη απϊ ςα απαοαίςηςα δικαιξλξγηςικά, 
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εμςϊπ ρτοαγιρμέμξσ τακέλξσ διάρςαρηπ Α4, είςε ρςξ ποχςϊκξλλξ ςηπ σπηοερίαπ ςξσ 

αμείξσ Οεοιτεοειακήπ Αμάπςσνηπ Ρςεοεάπ Δλλάδαπ, είςε με ρσρςημέμη ςαυσδοξμική 

επιρςξλή ή με ςαυσμεςατξοά ρςημ ακϊλξσθη διεϋθσμρη:  

Οεοιτεοειακϊ αμείξ Αμάπςσνηπ Οεοιτέοειαπ Ρςεοεάπ Δλλάδαπ 

Κ. Ιαλσβίχμ 2, Καμία 

.Ι.: 35132 

ηλέτχμξ: 2231354719 

Ταν: 2231354720 

Για ςημ σπ. αοιθμ.1681/23-6-2017 Οοϊρκληρη Δκδήλχρηπ Δμδιατέοξμςξπ για 

ρϋμαφη ρϋμβαρηπ μίρθχρηπ έογξσ για ςημ θέρη με κχδικϊ ......................, ρςξ 

πλαίριξ  ςηπ Οοάνηπ με κχδικϊ MIS 5003707 και ςίςλξ «Ιέμςοξ Σπξρςήοινηπ 

Δπιυειοήρεχμ (ΙΣΔ) Οεοιτέοειαπ Ρςεοεάπ Δλλάδαπ» 

 

Οοξθερμία σπξβξλήπ ςαυσδοξμικόμ αιςήρεχμ: 24-6-2017 έχπ 3-7-2017. 

(ημεοξμημία λήνηπ με ρτοαγίδα ςαυσδοξμείξσ). 

 

 

Ζ ποξθερμία σπξβξλήπ ςχμ αιςήρεχμ είμαι δέκα (10) ημέοεπ (σπξλξγιζϊμεμεπ 

ημεοξλξγιακά), αουίζει απϊ ςημ επϊμεμη ημέοα ςηπ αμάοςηρηπ ρςηπ παοξϋραπ ρςξ 

διαδικςσακϊ ςϊπξ «ΔΘΑΣΓΔΘΑ», και χπ εκ ςξϋςξσ, καςαληκςική ημεοξμημία σπξβξλήπ ςχμ 

αιςήρεχμ είμαι 3-7-2017 και όοα 15:00. Ωπ ςελική ημεοξμημία λήφηπ απϊ ςξ 

Οεοιτεοειακϊ αμείξ Αμάπςσνηπ Οεοιτέοειαπ Ρςεοεάπ Δλλάδαπ ςχμ αιςήρεχμ ρε 

πεοίπςχρη απξρςξλήπ ςξσπ μέρχ ρσρςημέμηπ επιρςξλήπ ή σπηοεριόμ ςαυσμεςατξοάπ, 

λξγίζεςαι η ημεοξμημία πξσ αμαγοάτεςαι επί ςξσ τακέλξσ απϊ ςξ τξοέα απξρςξλήπ, ξ 

ξπξίξπ, μεςά ςημ απξρτοάγιρή ςξσ επιρσμάπςεςαι ρςημ αίςηρη ςξσ σπξφητίξσ. 

Ζ χπ άμχ αίςηρη επέυει θέρη σπεϋθσμηπ δήλχρηπ. Ζ ακοίβεια ςχμ ρςξιυείχμ πξσ 

αματέοξμςαι ρςημ αίςηρη – δήλχρη μπξοεί μα ελεγυθεί με βάρη ςξ αουείξ άλλχμ 

σπηοεριόμ (άοθοξ 8 παο. 4 Μ. 1599/1986). 

Ιάθε σπξφήτιξπ δικαιξϋςαι μα σπξβάλει μία μϊμξ αίςηρη και για μία μϊμξ καςηγξοία 

θέρηπ. Ζ ρόοεσρη θέρεχμ διατξοεςικόμ καςηγξοιόμ ρε μία ή πεοιρρϊςεοεπ αιςήρειπ 

ρσμεπάγεςαι ασςξδικαίχπ ρε κάθε πεοίπςχρη ακϋοχρη ϊλχμ ςχμ αιςήρεχμ και 

απξκλειρμϊ ςξσ σπξφητίξσ απϊ ςημ πεοαιςέοχ διαδικαρία. 

Λε ςημ καςάθερη ςηπ αίςηρηπ ξι εμδιατεοϊμεμξι/επ θα σπξβάλλξσμ επί πξιμή 

απξκλειρμξϋ τάκελξ δικαιξλξγηςικόμ, ξ ξπξίξπ θα τέοει απαοαίςηςα σπξγεγοαμμέμη 

ςημ αίςηρη, και επιποξρθέςχπ, ςα ρςξιυεία-έγγοατα, ρςα ξπξία ρςηοίζξσμ ςημ 

σπξφητιϊςηςα ςξσπ, ρϋμτχμα με ςα κοιςήοια ςηπ παοξϋραπ, και ειδικϊςεοα: 

Α.Τχςξαμςίγοατξ Αρςσμξμικξϋ Δελςίξσ ασςϊςηςαπ και ςχμ δϋξ ϊφεχμ 

Β.Σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ Μ.1599/1986 με θεχοημέμξ ςξ γμήριξ ςηπ σπξγοατήπ 

δηλόμξμςαπ ϊςι: α) Δεμ έυχ κόλσμα καςά ςξ άοθοξ 8 ςξσ Ιόδικα Ιαςάρςαρηπ 

Δημξρίχμ Οξλιςικόμ Διξικηςικόμ Σπαλλήλχμ και Σπαλλήλχμ Μ.Ο.Δ.Δ, ρϋμτχμα με ςα 

ξοιζϊμεμα αμχςέοχ σπϊ 2.δ. (μ. 3528/2007, ΤΔΙ Α 26/9.02.2007), και β) ςξ ρϋμξλξ 

ςχμ σπξβληθέμςχμ τχςξαμςιγοάτχμ είμαι πιρςά αμςίγοατα εκ ςχμ ποχςξςϋπχμ πξσ 

βοίρκξμςαι ρςημ καςξυή μξσ..  

Γ. Αμαλσςικϊ Βιξγοατικϊ ρημείχμα.  
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Δ. Ρσμπληοχμέμη «Αίςηρη Δκδήλχρηπ Δμδιατέοξμςξπ για ρϋμαφη ρϋμβαρηπ μίρθχρηπ 

έογξσ» (ΟΑΠΑΠΖΛΑ VIII). 

Δ. Τχςξαμςίγοατα ςχμ απαιςξϋμεμχμ αμά θέρη, ςίςλχμ ρπξσδόμ ή αμαγμόοιρηπ απϊ 

Δ.Ξ.Α..Α.Ο ρε πεοίπςχρη ςίςλξσ αλλξδαπξϋ εκπαιδεσςικξϋ ιδοϋμαςξπ ή βεβαίχρηπ 

ςήοηρηπ ςχμ ποξωπξθέρεχμ για ςημ άρκηρή ςξσ, ϊπξσ ασςή απαιςείςαι. (ΟΑΠΑΠΖΛΑ 

II). 

Ρ. Έγγοατα πξσ πιρςξπξιξϋμ ςημ ποξηγξϋμεμη επαγγελμαςική εμπειοία (ΟΑΠΑΠΖΛΑ 

III). 

Ε. Τχςξαμςίγοατα Οιρςξπξιηςικόμ γμόρηπ νέμηπ γλόρραπ (ΟΑΠΑΠΖΛΑ IV). 

Ζ. Τχςξαμςίγοατα Οιρςξπξιηςικόμ γμόρηπ H/Σ (ΟΑΠΑΠΖΛΑ V). 

Η. Οιρςξπξιηςικά αμεογίαπ (ΟΑΠΑΠΖΛΑ VI). 

Θ.  Οιρςξπξιηςικά πξλσςεκμίαπ, ςοιςεκμίαπ, μξμξγξμεψκήπ ξικξγεμείαπ (ΟΑΠΑΠΖΛΑ VΘ). 

Θα. Οοϊςαρη ςξσπ επί ςχμ ζηςημάςχμ πξσ άπςξμςαι ςχμ ειδικϊςεοχμ απαιςήρεχμ και 

αμαγκόμ ςηπ επιλεγϊμεμηπ θέρηπ (ΟΑΠΑΠΖΛΑ VII). 

Θβ. Ξπξιξδήπξςε άλλξ ποϊρθεςξ ρςξιυείξ, ςξ ξπξίξ ςεκμηοιόμει ςημ ποϊςαρή ςξσπ. 

Οοξρϊμςα πξσ αματέοξμςαι ρςημ αίςηρη αλλά δεμ ςεκμηοιόμξμςαι με ςημ σπξβξλή 

ςχμ αμςίρςξιυχμ πιρςξπξιηςικόμ δεμ θα λητθξϋμ σπϊφη και δεμ θα μξοιξδξςηθξϋμ για 

ςημ ςελική καςάςανη ςχμ σπξφητίχμ. 

Λε ςημ σπξβξλή ςχμ αιςήρεόμ ςξσπ, ξι εμδιατεοϊμεμξι/επ απξδέυξμςαι πλήοχπ και 

αμεπιτϋλακςα ςξσπ ϊοξσπ ςηπ παοξϋραπ Οοϊρκληρηπ Δκδήλχρηπ Δμδιατέοξμςξπ και ςχμ 

Οαοαοςημάςχμ ςηπ, καθόπ και ϊςι η διαδικαρία δϋμαςαι με απϊταρη ςξσ Οεοιτεοειακξϋ 

αμείξσ Αμάπςσνηπ Οεοιτέοειαπ Ρςεοεάπ Δλλάδαπ μα διακξπεί, αμαβληθεί ή επαμαλητθεί 

με ςξ ίδιξ ή και άλλξ πεοιευϊμεμξ. Ζ ρσμμεςξυή ρςη διαδικαρία επιλξγήπ ρσμιρςά 

αμάυηςξ ςεκμήοιξ ϊςι ξ σπξφήτιξπ έυει λάβει πλήοη γμόρη ςηπ παοξϋραπ Οοϊρκληρηπ 

καθόπ και ςηπ εταομξρςέαπ μξμξθερίαπ. Ζ ρσμμεςξυή ρςη διαδικαρία επιλξγήπ ρσμιρςά, 

επίρηπ, αμάυηςξ ςεκμήοιξ ϊςι ξ εμδιατεοϊμεμξπ έυει απξδευθεί πλήοχπ και 

αμεπιτσλάκςχπ ςη μξμιμϊςηςα ςξσ ρσμϊλξσ ςχμ ϊοχμ ςηπ παοξϋραπ Οοϊρκληρηπ καθόπ 

και ςημ απξκλειρςική αομξδιϊςηςα ςηπ Δπιςοξπήπ Ανιξλϊγηρηπ ςχμ αιςήρεχμ ρσμμεςξυήπ 

και καςάοςιρηπ ςχμ πιμάκχμ καςάςανηπ για ςημ βαθμξλϊγηρη ςχμ κοιςηοίχμ ςηπ Ξμάδαπ 

Β‟. 

Ζ σπξβξλή αίςηρηπ δεμ ρσμεπάγεςαι καθ‟ ξιξδήπξςε ςοϊπξ σπξυοέχρη ςξσ 

Οεοιτεοειακξϋ αμείξσ Αμάπςσνηπ Οεοιτέοειαπ  Ρςεοεάπ Δλλάδαπ μα καςαοςίρει 

ρϋμβαρη με ςξμ/ςημ εμδιατεοϊμεμξ/η. 

Ρε πεοίπςχρη πξσ καςά ςξμ έλεγυξ διαπιρςχθξϋμ φεσδή ή αμακοιβή ρςξιυεία η αίςηρη 

απξοοίπςεςαι ρσμξλικά. Δπιποξρθέςχπ η αμακοίβεια ςχμ ρςξιυείχμ πξσ δηλόμξμςαι απϊ 

ςξμ σπξφήτιξ ρςημ αίςηρη ςξσ, η ξπξία επέυει θέρη Σπεϋθσμηπ Δήλχρηπ, επιρϋοει ςιπ 

ποξβλεπϊμεμεπ πξιμικέπ και διξικηςικέπ κσοόρειπ. Ρε κάθε πεοίπςχρη ξ σπξφήτιξπ 

τέοει ςημ απξκλειρςική εσθϋμη για ςημ ακοίβεια και ςημ ξοθϊςηςα ςχμ ρςξιυείχμ και 

δικαιξλξγηςικόμ πξσ επιρσμάπςει. Ζ αμακοίβεια ςχμ δηλξσμέμχμ, καςϊπιμ ελέγυξσ 

γμηριϊςηςαπ, επιτέοει ςξμ απξκλειρμϊ ςξσ και ρε πεοίπςχρη επιλξγήπ ςξσ, ασςή 

αμακαλείςαι.  

 

 

6. ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΑ ΔΟΘΚΞΓΖΡ 

  

Ζ ανιξλϊγηρη και επιλξγή ςχμ σπξφητίχμ θα διεναυθεί επί ςη βάρει ςχμ κοιςηοίχμ 
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ςηπ παοξϋραπ ποϊρκληρηπ και ρϋμτχμα με ςξμ ςοϊπξ σπξλξγιρμξϋ πξσ αμαλσςικά 

εκςίθεςαι ρςξ ΟΑΠΑΠΖΛΑ VΘΘ, ςξ ξπξίξ απξςελεί αμαπϊρπαρςξ ςμήμα ςηπ παοξϋραπ. 

α μϊοια θα σπξλξγιρςξϋμ με βάρη ςα ρςξιυεία πξσ θα αματέοξμςαι ρςημ 

αίςηρη/δήλχρη ςχμ ρςξιυείχμ ςχμ σπξφήτιχμ. Ηα ακξλξσθήρει αμςιπαοαβξλή 

(διξικηςική επαλήθεσρη) και μξοιξδϊςηρη ςχμ σπξβαλλϊμεμχμ ρςξιυείχμ, ρϋμτχμα με 

ςα ξοιζϊμεμα ρςημ παοξϋρα. Οοξρϊμςα πξσ αματέοξμςαι ρςημ αίςηρη, αλλά δεμ 

ςεκμηοιόμξμςαι με ςημ σπξβξλή ςχμ αμςίρςξιυχμ πιρςξπξιηςικόμ δεμ θα λητθξϋμ σπϊφη 

και δεμ θα μξοιξδξςηθξϋμ για ςημ ςελική καςάςανη ςχμ σπξφητίχμ.  

Διδικϊςεοα, η καςάςανη ςχμ σπξφητίχμ, βάρει ςηπ ξπξίαπ θα γίμει η ςελική επιλξγή 

για ςημ ποϊρληφη με ρϋμβαρη εογαρίαπ ξοιρμέμξσ υοϊμξσ, ποαγμαςξπξιείςαι χπ ενήπ: 

Α. Ζ καςάςανη μεςανϋ ςχμ σπξφητίχμ γίμεςαι καςά τθίμξσρα ρειοά με βάρη ςη ρσμξλική 

βαθμξλξγία πξσ ρσγκεμςοόμξσμ απϊ ςα βαθμξλξγξϋμεμα κοιςήοια καςάςανηπ. 

Β. Για ςιπ θέρειπ, για ςιπ ξπξίεπ ποξβλέπεςαι χπ ποξαπαιςξϋμεμξ ςίςλξπ ρπξσδόμ 

ςοιςξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ, ρε πεοίπςχρη ιρξβαθμίαπ σπξφητίχμ, ποξηγξϋμςαι ασςξί 

πξσ έυξσμ διδακςξοικϊ ςίςλξ ρπξσδόμ, έπξμςαι ξι κάςξυξι μεςαπςσυιακξϋ ςίςλξσ και, 

ςέλξπ, ξι κάςξυξι πςσυίξσ.  

Γ. Για ςιπ θέρειπ, για ςιπ ξπξίεπ ποξβλέπεςαι χπ ποξαπαιςξϋμεμξ απξλσςήοιξ 

δεσςεοξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ, ρε πεοίπςχρη ιρξβαθμίαπ ποξηγξϋμςαι ασςξί πξσ έυξσμ 

ςίςλξ ρπξσδόμ επιπέδξσ 5 ςξσ Δθμικξϋ Ολαιρίξσ Οοξρϊμςχμ και έπξμςαι ξι κάςξυξι 

απξλσςηοίξσ λσκείξσ.  

Δ. Ρε πεοίπςχρη ιρξφητίαπ επί ςη βάρει ςχμ αμχςέοχ, ποξηγείςαι ξ έυχμ ςα 

πεοιρρϊςεοα μϊοια ρςξ πεδίξ ςηπ εογαριακήπ εμπειοίαπ, και έπεςαι ξ έυχμ ςα 

πεοιρρϊςεοα μϊοια επί ςη βάρει ςχμ κξιμχμικόμ κοιςηοίχμ. 

Ιοίριμξπ υοϊμξπ για ςξμ έλεγυξ ςηπ ρσμδοξμήπ ςχμ ςσπικόμ ποξρϊμςχμ είμαι ξ 

υοϊμξπ λήνηπ ςηπ ποξθερμίαπ για ςημ σπξβξλή ςχμ αιςήρεχμ. 

 

 

7. ΟΘΜΑΙΔΡ ΙΑΑΑΝΖΡ – ΔΜΡΑΡΔΘΡ 

 

Λεςά ςημ καςάοςιρη ςχμ πιμάκχμ, η σπηοερία μαπ θα αμαοςήρει, ςξ αογϊςεοξ μέρα ρε 

είκξρι (20) ημέοεπ απϊ ςη λήνη ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ ςχμ αιςήρεχμ ρσμμεςξυήπ, 

ςξσπ πίμακεπ καςάςανηπ ςχμ σπξφητίχμ ρςξ διαδικςσακϊ ςϊπξ ςξσ Οεοιτεοειακξϋ 

αμείξσ Αμάπςσνηπ Οεοιτέοειαπ Ρςεοεάπ Δλλάδαπ.  

Ξι πίμακεπ ασςξί θεχοξϋμςαι ποξρχοιμξί. Ιαςά ασςόμ επιςοέπεςαι ρςξσπ 

εμδιατεοϊμεμξσπ η άρκηρη έμρςαρηπ μέρα ρε απξκλειρςική ποξθερμία δέκα (10) ημεοόμ 

(σπξλξγιζϊμεμεπ ημεοξλξγιακά), η ξπξία αουίζει απϊ ςημ επϊμεμη ςηπ αμάοςηρηπ ςχμ 

πιμάκχμ καςάςανηπ ρςημ ιρςξρελίδα ςξσ Οεοιτεοειακξϋ αμείξσ Αμάπςσνηπ Οεοιτέοειαπ 

Ρςεοεάπ Δλλάδαπ. 

Δάμ η ςελεσςαία ημέοα ςχμ αμχςέοχ ποξθερμιόμ σπξβξλήπ ςχμ εμρςάρεχμ είμαι 

Ράββαςξ ή ημέοα αογίαπ ςχμ Δημξρίχμ Σπηοεριόμ, ςϊςε η ποξθερμία παοαςείμεςαι 

ασςξδικαίχπ μέυοι και ςημ ποόςη εογάριμη ημέοα μεςά ςημ αογία. Δμρςάρειπ πξσ 

πεοιέουξμςαι ρςημ σπηοερία μεςά ςημ παοέλεσρη ςηπ ποξθερμίαπ θεχοξϋμςαι 

εκποϊθερμεπ και δεμ ενεςάζξμςαι. 

Ζ έμρςαρη καςαςίθεςαι ρςα γοατεία ςηπ σπηοερίαπ ή απξρςέλλεςαι με ρσρςημέμη 

επιρςξλή ή μέρχ σπηοεριόμ ςαυσμεςατξοόμ, εμςϊπ ρτοαγιρμέμξσ τακέλξσ διάρςαρηπ 
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Α4, σπϊφη ςηπ Δπιςοξπήπ Δμρςάρεχμ, ρςη διεϋθσμρη: 

 

Οεοιτεοειακϊ αμείξ Αμάπςσνηπ Οεοιτέοειαπ Ρςεοεάπ Δλλάδαπ 

Κ. Ιαλσβίχμ 2, Καμία 

.Ι.: 35132 

ηλέτχμξ: 2231354719 

Ταν: 2231354720 

Σπϊφη ςηπ Δπιςοξπήπ Δμρςάρεχμ για ςημ σπ’ αοιθμ. Οοχς.1681/23-6-2017 

Οοϊρκληρη Δκδήλχρηπ Δμδιατέοξμςξπ για ρϋμαφη ρϋμβαρηπ μίρθχρηπ έογξσγια ςημ 

θέρη με κχδικϊ …............... ρςξ πλαίριξ  ςηπ Οοάνηπ με κχδικϊ MIS 5003707 και 

ςίςλξ  

«Ιέμςοξ Σπξρςήοινηπ Δπιυειοήρεχμ (ΙΣΔ) Οεοιτέοειαπ Ρςεοεάπ Δλλάδαπ» 

 

Ρςημ πεοίπςχρη ςαυσδοξμικήπ απξρςξλήπ εμρςάρεχμ, χπ ημεοξμημία σπξβξλήπ 

λξγίζεςαι η ημεοξμημία πξσ αμαγοάτεςαι επί ςξσ τακέλξσ απϊ ςξ τξοέα απξρςξλήπ.  

Ξι εμρςάρειπ καςά ςχμ ποξρχοιμόμ πιμάκχμ θα ποέπει μα είμαι ρσγκεκοιμέμεπ. 

Δμρςάρειπ καςά ςξσ πίμακα ρσμξλικά, ή καςά ςξσ ρσμϊλξσ ςχμ σπξφητίχμ πξσ 

ποξηγξϋμςαι ςξσ εμιρςάμεμξσ, κ.λπ. απξοοίπςξμςαι χπ απαοάδεκςεπ. 

Δμημεοόμξμςαι ξι σπξφήτιξι ϊςι, ρϋμτχμα με ςημ σπ. αοιθμ. 17/2002 Απϊταρη 

ςηπ Αουήπ Οοξρςαρίαπ Δεδξμέμχμ Οοξρχπικξϋ Υαοακςήοα, ςξ Οεοιτεοειακϊ αμείξ 

Αμάπςσνηπ Οεοιτέοειαπ Ρςεοεάπ Δλλάδαπ, παοέυει ςη δσμαςϊςηςα ποϊρβαρηπ ρε ρςξιυεία 

πξσ ατξοξϋμ ςξσπ λξιπξϋπ σπξφητίξσπ, ποξκειμέμξσ μα αρκήρξσμ ςα δικαιόμαςά ςξσπ, 

ρϋμτχμα με ςη μϊμιμη διαδικαρία σπξβξλήπ εμρςάρεχμ. 

 

8. ΣΟΞΓΠΑΤΖ ΙΑΘ ΔΙΔΚΔΡΖ ΖΡ ΡΣΛΒΑΡΖΡ 

ξ Οεοιτεοειακϊ αμείξ Αμάπςσνηπ Οεοιτέοειαπ Ρςεοεάπ Δλλάδαπ ποξβαίμει ρςη 

ρϋμαφη ρϋμβαρηπ μίρθχρηπ έογξσ με ςξμ επιλεγέμςα σπξφήτιξ αμέρχπ μεςά ςημ 

καςάοςιρη ςχμ πιμάκχμ καςάςανηπ και ςξμ έλεγυξ ςσυϊμ εμρςάρεχμ. α επιλεγέμςα ρςελέυη 

θα λαμβάμξσμ ςημ ποξβλεπϊμεμη, αμξιβή έχπ ςημ ημέοα ςηπ λϋρηπ ςηπ ρϋμβαρηπ. Λε ςημ 

παοέλεσρη ςηπ διάοκειαπ ςηπ ρϋμβαρηπ μίρθχρηπ έογξσ ασςή θεχοείςαι ϊςι λϋεςαι 

ασςξδικαίχπ υχοίπ ξιαδήπξςε ποξειδξπξίηρη και αζημίχπ για ςξ Οεοιτεοειακϊ αμείξ 

Αμάπςσνηπ Οεοιτέοειαπ Ρςεοεάπ Δλλάδαπ. Ρε κάθε πεοίπςχρη ςξ Οεοιτεοειακϊ αμείξ 

Αμάπςσνηπ  διαςηοεί ςξ δικαίχμα διακξπήπ ςηπ ρϋμβαρηπ μίρθχρηπ έογξσ μχοίςεοα απϊ 

ςξσπ 36 μήμεπ ρϋμτχμα με ςιπ αμάγκεπ σλξπξίηρηπ ςηπ ποάνηπ. 

Ρσμβαλλϊμεμξι πξσ απξυχοξϋμ ποιμ απϊ ςη λήνη ςηπ ρϋμβαρήπ ςξσπ, αμςικαθίρςαμςαι με 

άλλξσπ απϊ ςξσπ εγγεγοαμμέμξσπ και διαθέριμξσπ ρςξμ πίμακα ςηπ ξικείαπ 

ειδικϊςηςαπ,καςά ςη ρειοά εγγοατήπ ςξσπ ρε ασςϊμ.Ρε κάθε πεοίπςχρη, ξι σπξφήτιξι 

πξσ επιλέγξμςαι λϊγχ αμςικαςάρςαρηπ απξυχοξϋμςχμ, τέοξσμ ςα αμςίρςξιυα καθήκξμςα 

για ςξ σπξλειπϊμεμξ, καςά πεοίπςχρη, υοξμικϊ διάρςημακαι μέυοι ρσμπληοόρεχπ ςηπ 

εγκεκοιμέμηπ διάοκειαπ ςηπ ρϋμβαρηπ μίρθχρηπ έογξσ. 
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9. ΟΚΖΠΞΤΞΠΘΔΡ 

Οληοξτξοίεπ παοέυξμςαι απϊ ςξ ςμήμα Δπιρςημξμικξςευμικήπ Σπξρςήοινηπ & 

Σλξπξίηρηπ Οοξγοαμμάςχμ ςξσ Οεοιτεοειακξϋ αμείξσ Αμάπςσνηπ Οεοιτέοειαπ Ρςεοεάπ 

Δλλάδαπ, ρςξ ςηλέτχμξ 2231354719,ρε εογάριμεπ ημέοεπ και όοεπ (9.00-15.00), μέυοι 

και ςημ καςαληκςική ποξθερμία σπξβξλήπ ςχμ σπξφητιξςήςχμ. 

 

Ξ 

ΡΣΜΑΙΖΡ 

Ξ 

ΟΠΞΧΡΑΛΔΜΞΡ 

Ξ 

ΔΘΔΣΗΣΜΖΡ 

Ξ 

ΟΠΞΔΔΠΞΡ ΟΑ ΟΡΔ 

  

 

 

 

 

 

 

ΓΔΩΠΓΘΞΡ 

ΓΞΣΠΓΘΩΖΡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΩΜΡΑΜΘΜΞΡ Ο. 

ΛΟΑΙΞΓΘΑΜΜΖΡ 
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ΟΑΠΑΠΖΛΑΑ 
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ΟΑΠΑΠΖΛΑ Θ 
 

ΔΟΘΚΞΓΔΡ ΗΔΡΔΩΜ ΛΘΡΗΩΡΖΡ ΔΠΓΞΣ 

Ιχδικϊπ 

έογξσ 

Έδοα(1) Οοξωπξλξ-

γιρμϊπ(2) 

Οεοιγοατή αομξδιξςήςχμ Διάοκεια 

ρϋμβαρηπ(3) 

Αοιθμϊπ 

αςϊμχμ 

101  

ΟΑ 

Ρςεοεάπ 

Δλλάδαπ 

 

 

Ρϋμτχμα με 

ςημ Οοάνη 

Έμςανηπ 

Ρςέλευξπ - Σπεϋθσμξπ Οξιϊςηςαπ 

Τέοει ςημ εσθϋμη ατεμϊπ για ςη 

διαρτάλιρη ςηπ πξιϊςηςαπ ςξσ έογξσ 

(παοαδξςέα, έγγοατα, κ.α.) και 

ατεςέοξσ για ςξ ρυεδιαρμϊ, 

ρσγκέμςοχρη, δημιξσογία και 

διαμξιοαρμϊ μεθξδξλξγιόμ, 

σλικξϋ, πληοξτξοιόμ πξσ ατξοά ρε 

δοάρειπ κι εμέογειεπ πξσ μπξοξϋμ μα 

ασνήρξσμ ςημ πξιϊςηςα ςχμ 

παοαγϊμεμχμ ποξψϊμςχμ και 

σπηοεριόμ ςχμ επιυειοήρεχμ ςηπ 

Οεοιτέοειαπ, μέρχ ςηπ ρσμμεςξυήπ 

ςξσ ρε υοημαςξδξςξϋμεμα 

ποξγοάμμαςα. Ρςα καθήκξμςα ςξσ 

Σπεϋθσμξσ Οξιϊςηςαπ πεοιλαμβάμεςαι 

ξ καθξοιρμϊπ και έλεγυξπ ςηπ 

ςήοηρηπ ςχμ επιπέδχμ πξιϊςηςαπ ςξσ 

έογξσ καςά ςημ σλξπξίηρή ςξσ, αλλά 

καιη εμημέοχρη-σπξρςήοινη ςχμ 

επιυειοήρεχμ ςηπ Οεοιτέοειαπ για ςημ 

εμίρυσρη και βελςίχρη ςηπ πξιϊςηςαπ 

ποξψϊμςχμ και σπηοεριόμ πξσ 

παοάγξσμ. έλξπ, τέοει ςημ εσθϋμη 

ρσμςξμιρμξϋ και εμημέοχρηπ ςηπ 

Ξμάδαπ Έογξσ για ςα ρυεςικά 

ζηςήμαςα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 μήμεπ  

απϊ ςημ 

σπξγοατή 

ςηπ 

ρϋμβαρηπ 

 

1 

102 

 

Ρςέλευξπ - Σπεϋθσμξπ Τσρικξϋ 

Αμςικειμέμξσ  

Τέοει ςημ εσθϋμη για ςημ 

παοακξλξϋθηρη και ςξμ έλεγυξ ςηπ 

ποξϊδξσ ςξσ έογξσ, ςηπ 

επικαιοξπξίηρηπ ςξσ 

υοξμξδιαγοάμμαςξπ και ςηπ 

καςαγοατήπ ςσυϊμ απξκλίρεχμ, ςημ 

διαυείοιρη ςχμ απξκλίρεχμ 

(ανιξλϊγηρη ποξβλημάςχμ / 

απξκλίρεχμ, λήφη μέςοχμ για ςημ 

επίλσρή ςξσπ) και ςημ ςήοηρη 

τακέλχμ / αουείξσ (έμςσπξσ και 

ηλεκςοξμικξϋ) ρυεςικά με ςημ 

1 
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πιρςξπξίηρη ςξσ 

τσρικξϋ αμςικειμέμξσ. Έυει επίρηπ 

ςημ αομξδιϊςηςα για ςημ ποξόθηρη 

και εταομξγή μξμςέλχμ, 

μεθξδξλξγιόμ και ρσρςημάςχμ 

σπξρςήοινηπ για ςημ πξιξςική 

βελςίχρη ςχμ παοευϊμεμχμ 

σπηοεριόμ και ςη υοήρη ςχμ 

Οληοξτ.Ρσρςημάςχμ. Δπιποϊρθεςα, 

ξ Σπεϋθσμξπ Τσρικξϋ Αμςικειμέμξσ 

θα έυει αομξδιϊςηςεπ ςξσ Ρσμβξϋλξσ, 

ϊπχπ πεοιγοάτξμςαι ρςημ εμϊςηςα 

1.5 ςηπ Α.Σ.Θ.Λ. έλξπ, ξ Σπεϋθσμξπ 

Τσρικξϋ Αμςικειμέμξσ ρσμμεςέυει ρςη 

ρϋμςανη ςξσ Δπιυ. Ρυεδίξσ Δοάρηπ 

ςξσ έογξσ. 

103 Ρςέλευξπ - Σπεϋθσμξπ Ξικξμξμικξϋ 

Αμςικειμέμξσ 

Τέοει ςημ εσθϋμη για ςημ ξοθξλξγική 

ξικξμξμική διαυείοιρη ςξσ έογξσ, ςημ 

παοακξλξϋθηρη και ςξμ έλεγυξ 

ποξϊδξσ και ςήοηρη / 

επικαιοξπξίηρη ςξσ 

υοξμξδιαγοάμμαςξπ και ςξσ 

ποξωπξλξγιρμξϋ ςξσ έογξσ. 

Ρημαμςική εογαρία απξςελεί ξ 

έλεγυξπ ςχμ 

παοαρςαςικόμ δαπαμόμ, ξ έλεγυξπ 

ςξσ ηλεκςοξμικξϋ αουείξσ 

ξικξμξμικόμ ρςξιυείχμ και η 

πιρςξπξίηρη ςηπ 

επιλενιμϊςηςαπ δαπαμόμ. Δπίρηπ, 

έυει ςημ εσθϋμη για ςημ 

παοακξλξϋθηρη και ρϋμδερη 

τσρικξϋ και ξικξμξμικξϋ 

αμςικειμέμξσ, ςημ καςαγοατή ςχμ 

σπξδξμόμ και ςξσ ενξπλιρμξϋ ρε 

ρσμεογαρία με ςξ αομϊδιξ ςμήμα ςξσ 

ΟΑ. Δπιποϊρθεςα, ξ Σπεϋθσμξπ 

Ξικξμξμικξϋ Αμςικειμέμξσ θα έυει 

αομξδιϊςηςεπ ςξσ Ρσμβξϋλξσ, ϊπχπ 

πεοιγοάτξμςαι ρςημ εμϊςηςα 1.5 ςηπ 

Α.Σ.Θ.Λ. 

1 

104 Ρςελέυη - Ρϋμβξσλξι 

Τέοξσμ ςημ εσθϋμη για ςημ σπξδξυή 

και επικξιμχμία με ςιπ επιυειοήρειπ 

4 
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πξσ απεσθϋμξμςαι ρςξ ΙΣΔ, ςημ 

πληοξτϊοηρη ρυεςικά με ςιπ 

παοευϊμεμεπ σπηοερίεπ, ςημ 

παοξυή διεσκοιμίρεχμ για ςξμ ςοϊπξ 

λειςξσογίαπ και παοξυή 

καςεσθϋμρεχμ για ςιπ απαιςξϋμεμεπ 

εμέογειεπ 

ποξκειμέμξσ ξι επιυειοήρειπ μα 

λάβξσμ σπξρςήοινη. Ξι Ρϋμβξσλξι 

ενεςάζξσμ άμερα ςα αιςήμαςα ςχμ 

επιυειοήρεχμ και εμ δσμάμει 

χτελξϋμεμχμ αδιακοίςχπ. Ξτείλξσμ 

μα ενσπηοεςήρξσμ με κάθε ςοϊπξ ρςξ 

πλαίριξ λειςξσογίαπ ςιπ επιυειοήρειπ 

πξσ απεσθϋμξμςαι ρςξ ΙΣΔ. 

Ρςημ κεμςοική δξμή καθήκξμςα 

ρσμβξϋλξσ θα αρκξϋμ ξ Σπεϋθσμξπ 

Τσρικξϋ Αμςικειμέμξσ και ξ 

Σπεϋθσμξπ 

Ξικξμξμικξϋ Αμςικειμέμξσ. 

105 Ρςέλευξπ - Σπεϋθσμξπ Δημξριϊςηςαπ 

Δικςϋχρηπ 

 

Τέοει ςημ εσθϋμη για ςιπ δοάρειπ ςηπ 

Δημξριϊςηςαπ – Δικςϋχρηπ 

ξι ξπξίεπ λειςξσογξϋμ 

ρσμπληοχμαςικά χπ ποξπ ςξ 

αμςικείμεμξ ςξσ έογξσ, αλλά έυξσμ 

καίοιξ οϊλξ ρςημ επιςσυή σλξπξίηρη 

ςξσ. Ξι δοάρειπ δημξριϊςηςαπ 

απξρκξπξϋμ ρςημ εμημέοχρη αλλά 

και ςημ ποξρέλκσρη επιυειοήρεχμ και 

επεμδσςόμ. Ξι δοάρειπ δικςϋχρηπ 

ρσμειρτέοξσμ ρςημ δικςϋχρη 

επιυειοήρεχμ και τξοέχμ, 

ενσπηοεςόμςαπ ςημ αμάπςσνη μέχμ 

ποξψϊμςχμ και σπηοεριόμ καθόπ και 

ρςημ εμίρυσρη ςηπ 

αμςαγχμιρςικϊςηςαπ. Ρσμξλικά ςξ ΙΣΔ 

θα παοέυει σπηοερίεπ σπξρςήοινηπ 

ρσμεογαριόμ μεςανϋ επιυειοήρεχμ, 

καθόπ και επιυειοήρεχμ με δημϊριξσπ 

τξοείπ. 

 

1 

106 Ρςέλευξπ Διξικηςικήπ Σπξρςήοινηπ 

 

Τέοει ςημ εσθϋμη για ςημ σπξρςήοινη 

ςχμ δοάρεχμ ςξσ ΙΣΔ. Βαρική 

1 
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εογαρία ςξσ απξςελεί η σπξρςήοινη 

καςαγοατήπ-επενεογαρίαπ δεδξμέμχμ 

επιυειοημαςικξϋ πεδίξσ – 

πεοιβάλλξμςξπ, η παοξυή διξικηςικήπ 

σπξρςήοινηπ ρςξμ Σπεϋθσμξ Τσρικξϋ 

Αμςικειμέμξσ, Ξικξμξμικξϋ 

Αμςικειμέμξσ, Δημξριϊςηςαπ-

Δικςϋχρηπ και ρςξσπ Ρσμβξϋλξσπ 

καθόπ και η 

ρσμδοξμή ρςη ρϋμςανη εκθέρεχμ 

απξςίμηρηπ ςξσ έογξσ ςξσ ΙΣΔ. 
 

(1).Ξ τξοέαπ διαςηοεί ςξ δικαίχμα μα καςαμείμει ςα επιλεγέμςα ρςελέυη ρε ϊλεπ ςιπ 

Οεοιτεοειακέπ Δμϊςηςεπ ρϋμτχμα με ςιπ αμάγκεπ σλξπξίηρηπ ςηπ ποάνηπ. 

(2).ξ αμχςέοχ πξρϊ απξςελεί ςξ ρσμξλικϊ εγκεκοιμέμξ κϊρςξπ ςξσ έογξσ βάρει ςηπ 

ποάνηπ έμςανηπ και πεοιλαμβάμει αμξιβέπ και πάρηπ τϋρεχπ ειρτξοέπ και τϊοξσπ για 

υοξμική διάοκεια μίρθχρηπ έογξσ 36 μημόμ και με ςημ επιτϋλανη ςηπ ςσυϊμ 

ςοξπξπξίηρηπ ςξσ ποξωπξλξγιρμξϋ ςηπ ποάνηπ με κχδικϊ MIS5003707 και ςίςλξ «Ιέμςοξ 

Σπξρςήοινηπ Δπιυειοήρεχμ (ΙΣΔ) Οεοιτέοειαπ Ρςεοεάπ Δλλάδαπ». 

(3).Ξ τξοέαπ διαςηοεί ςξ δικαίχμα διακξπήπ ςηπ ρϋμβαρηπ μίρθχρηπ έογξσ μχοίςεοα 

απϊ ςξσπ 36 μήμεπ ρϋμτχμα με ςιπ αμάγκεπ σλξπξίηρηπ ςηπ ποάνηπ. 
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ΟΑΠΑΠΖΛΑ ΘΘ 

 

ΘΚΞΘ ΡΟΞΣΔΩΜ 

Ιχδικϊπ 

έογξσ 

Απξδεκςξί ςίςλξι ρπξσδόμ 

 

101 

ΟΔ Ληυαμικόμ 

Οςσυίξ ή Δίπλχμα (ξμόμσμξ ή ςασςϊρημξ καςά πεοιευϊμεμξ ειδικϊςηςαπ) ϊλχμ ςχμ 

ειδικξςήςχμ ςχμ Οξλσςευμείχμ και ςχμ Οξλσςευμικόμ Ρυξλόμ ΑΔΘ ςηπ ημεδαπήπ, ή 

ιρϊςιμξ αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ ρυξλόμ ςηπ αλλξδαπήπ. 

 

ή 

ΟΔ Οεοιβάλλξμςξπ 

Οςσυίξ ή δίπλχμα Ληυαμικόμ Οεοιβάλλξμςξπ, Οεοιβάλλξμςξπ, Διαυείοιρηπ 

Οεοιβάλλξμςξπ και Τσρικόμ Οϊοχμ, Γεχγοατίαπ, Δπιρςήμηπ ςηπ Ηάλαρραπ, 

Δαρξλξγίαπ και Τσρικξϋ Οεοιβάλλξμςξπ, Γεχλξγίαπ,  Βιξλξγίαπ, Τσρικήπ, Υημείαπ, 

ΑΔΘ ςηπ ημεδαπήπ ή ιρϊςιμξ αμςίρςξιυήπ ειδικϊςηςαπ ρυξλόμ ςηπ αλλξδαπήπ. 

 

 

 

 

 

102 

ΟΔ Διξικηςικξϋ και / ή Ξικξμξμικξϋ  

Οςσυίξ ή δίπλχμα ξπξιξσδήπξςε μήμαςξπ ΑΔΘ ςηπ ημεδαπήπ, πεοιλαμβαμξμέμχμ και 

ςχμ πςσυίχμ ή διπλχμάςχμ ςξσ Δλλημικξϋ Αμξικςξϋ Οαμεπιρςημίξσ (Δ.Α.Ο.) και ςχμ 

Οοξγοαμμάςχμ Ρπξσδόμ Δπιλξγήπ (Ο.Ρ.Δ.), ή ιρϊςιμχμ ρυξλόμ ςηπ αλλξδαπήπ. 

 

ή  

Δ Διξικηςικξϋ - Κξγιρςικξϋ 

Οςσυίξ ή Δίπλχμα ξπξιξσδήπξςε μήμαςξπ ΔΘ ςηπ ημεδαπήπ, πεοιλαμβαμξμέμχμ και 

ςχμ πςσυίχμ Ο.Ρ.Δ. ή Ι.Α..Δ.Δ. [2] ή ςξ ξμόμσμξ ή αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ πςσυίξ 

ή δίπλχμα ιρϊςιμχμ ςίςλχμ ρυξλόμ ςηπ ημεδαπήπ ή αλλξδαπήπ. 
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ΟΔ Ξικξμξμικξϋ 

Οςσυίξ ή Δίπλχμα Αρςικήπ και Οεοιτεοειακήπ Αμάπςσνηπ (απϊ 1998 μεςξμξμάρςηκε 

ρε Ξικξμξμικήπ και Οεοιτεοειακήπ Αμάπςσνηπ) ή Βιξμηυαμικήπ Διξίκηρηπ  και 

ευμξλξγίαπ (ποόημ ευμξλξγίαπ και Ρσρςημάςχμ Οαοαγχγήπ)  ή Δημϊριαπ 

Διξίκηρηπ με καςεϋθσμρη Δημϊριαπ Ξικξμξμικήπ ή Δημϊριαπ Διξίκηρηπ (ςξ ξπξίξ 

ίρυσε μέυοι ςξ ακαδημαψκϊ έςξπ 1996-1997) ή Διεθμόμ και Δσοχπαψκόμ Ξικξμξμικόμ 

και Οξλιςικόμ Ρπξσδόμ (απϊ Λάιξ 2008 μεςξμξμάρςηκε ρε Διεθμόμ και Δσοχπαψκόμ 

Ρπξσδόμ) με καςεϋθσμρη Διεθμόμ και Δσοχπαψκόμ Ξικξμξμικόμ Ρπξσδόμ ή Διεθμόμ 

και Δσοχπαψκόμ Ξικξμξμικόμ Ρπξσδόμ ή Διεθμόμ και Δσοχπαψκόμ Ρπξσδόμ με 

καςεϋθσμρη Διεθμόμ και Δσοχπαψκόμ Ξικξμξμικόμ Ρυέρεχμ ή Διεθμόμ και 

Δσοχπαψκόμ Ρπξσδόμ (ποόημ Διεθμόμ και Δσοχπαψκόμ Ξικξμξμικόμ και Οξλιςικόμ 

Ρπξσδόμ ) με καςεϋθσμρη Διεθμόμ και Δσοχπαψκόμ Ξικξμξμικόμ Ρπξσδόμ  ή 

Διεθμόμ Ξικξμξμικόμ Ρυέρεχμ και Αμάπςσνηπ ή Διξίκηρηπ Δπιυειοήρεχμ ή Διξίκηρηπ 

Δπιυειοήρεχμ και Ξογαμιρμόμ   ή   Διξίκηρηπ Δπιυειοήρεχμ Αγοξςικόμ Οοξψϊμςχμ  

και οξτίμχμ   ή Δπιυειοηριακήπ Έοεσμαπ και Λάοκεςιμγκ ή Δπιυειοηριακήπ Έοεσμαπ 

και Ρςοαςηγικήπ Οχλήρεχμ  (Marketing)  ή Κξγιρςικήπ και Υοημαςξξικξμξμικήπ ή 

Κξγιρςικήπ Υοημαςξξικξμξμικήπ και Οξρξςικήπ Αμάλσρηπ ή Λάοκεςιμγκ και 

Δπικξιμχμίαπ ή Λάοκεςιμγκ και Διξίκηρηπ Κειςξσογιόμ ή Λάοκεςιμγκ Αγοξςικόμ 
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Οοξψϊμςχμ  ή Μασςιλιακόμ Ρπξσδόμ ή Μασςιλίαπ και Δπιυειοημαςικόμ Σπηοεριόμ ή 

Ξικξμξμικήπ Δπιρςήμηπ ή Ξικξμξμικήπ και Οεοιτεοειακήπ Αμάπςσνηπ  ή Ξικξμξμικόμ 

Δπιρςημόμ  ή Ξικξμξμικήπ και Διξίκηρηπ ξσοιρμξϋ ή Ξογάμχρηπ και Διαυείοιρηπ 

Αγοξςικόμ Δκμεςαλλεϋρεχμ (απϊ 2006 μεςξμξμάρςηκε ρε Διξίκηρηπ Δπιυειοήρεχμ 

Αγοξςικόμ Οοξψϊμςχμ και οξτίμχμ) ή Ξογάμχρηπ και Διξίκηρηπ Δπιυειοήρεχμ ή 

Ξογάμχρηπ και Διαυείοιρηπ Αθληςιρμξϋ  ή Οεοιτεοειακήπ και Ξικξμξμικήπ 

Αμάπςσνηπ ή Ρςαςιρςικήπ ή Ρςαςιρςικήπ και Αμαλξγιρςικήπ Δπιρςήμηπ ή Ρςαςιρςικήπ 

και Αρταλιρςικήπ Δπιρςήμηπ ή   Ρςαςιρςικήπ και Αμαλξγιρςικόμ – 

Υοημαςξξικξμξμικόμ Λαθημαςικόμ ή ευμξλξγίαπ και Ρσρςημάςχμ Οαοαγχγήπ ή 

Υοημαςξξικξμξμικήπ και οαπεζικήπ Διξικηςικήπ ΑΔΘ ή ςξ ξμόμσμξ πςσυίξ ή δίπλχμα 

Δλλημικξϋ Αμξικςξϋ Οαμεπιρςημίξσ (ΔΑΟ) ΑΔΘ ή Οοξγοαμμάςχμ Ρπξσδόμ Δπιλξγήπ 

(ΟΡΔ) ΑΔΘ ςηπ ημεδαπήπ η ιρϊςιμξπ ςίςλξπ ρυξλόμ  ςηπ ημεδαπήπ ή αλλξδαπήπ, 

αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ. 
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ΟΔ Ξικξμξμικξϋ  

Οςσυίξ ή Δίπλχμα Αρςικήπ και Οεοιτεοειακήπ Αμάπςσνηπ (απϊ 1998 μεςξμξμάρςηκε 

ρε Ξικξμξμικήπ και Οεοιτεοειακήπ Αμάπςσνηπ) ή Βιξμηυαμικήπ Διξίκηρηπ  και 

ευμξλξγίαπ (ποόημ ευμξλξγίαπ και Ρσρςημάςχμ Οαοαγχγήπ)  ή Δημϊριαπ 

Διξίκηρηπ με καςεϋθσμρη Δημϊριαπ Ξικξμξμικήπ ή Δημϊριαπ Διξίκηρηπ (ςξ ξπξίξ 

ίρυσε μέυοι ςξ ακαδημαψκϊ έςξπ 1996-1997) ή Διεθμόμ και Δσοχπαψκόμ Ξικξμξμικόμ 

και Οξλιςικόμ Ρπξσδόμ (απϊ Λάιξ 2008 μεςξμξμάρςηκε ρε Διεθμόμ και Δσοχπαψκόμ 

Ρπξσδόμ) με καςεϋθσμρη Διεθμόμ και Δσοχπαψκόμ Ξικξμξμικόμ Ρπξσδόμ ή Διεθμόμ 

και Δσοχπαψκόμ Ξικξμξμικόμ Ρπξσδόμ ή Διεθμόμ και Δσοχπαψκόμ Ρπξσδόμ με 

καςεϋθσμρη Διεθμόμ και Δσοχπαψκόμ Ξικξμξμικόμ Ρυέρεχμ ή Διεθμόμ και 

Δσοχπαψκόμ Ρπξσδόμ (ποόημ Διεθμόμ και Δσοχπαψκόμ Ξικξμξμικόμ και Οξλιςικόμ 

Ρπξσδόμ ) με καςεϋθσμρη Διεθμόμ και Δσοχπαψκόμ Ξικξμξμικόμ Ρπξσδόμ  ή 

Διεθμόμ Ξικξμξμικόμ Ρυέρεχμ και Αμάπςσνηπ ή Διξίκηρηπ Δπιυειοήρεχμ ή Διξίκηρηπ 

Δπιυειοήρεχμ και Ξογαμιρμόμ   ή   Διξίκηρηπ Δπιυειοήρεχμ Αγοξςικόμ Οοξψϊμςχμ  

και οξτίμχμ   ή Δπιυειοηριακήπ Έοεσμαπ και Λάοκεςιμγκ ή Δπιυειοηριακήπ Έοεσμαπ 

και Ρςοαςηγικήπ Οχλήρεχμ  (Marketing)  ή Κξγιρςικήπ και Υοημαςξξικξμξμικήπ ή 

Κξγιρςικήπ Υοημαςξξικξμξμικήπ και Οξρξςικήπ Αμάλσρηπ ή Λάοκεςιμγκ και 

Δπικξιμχμίαπ ή Λάοκεςιμγκ και Διξίκηρηπ Κειςξσογιόμ ή Λάοκεςιμγκ Αγοξςικόμ 

Οοξψϊμςχμ  ή Μασςιλιακόμ Ρπξσδόμ ή Μασςιλίαπ και Δπιυειοημαςικόμ Σπηοεριόμ ή 

Ξικξμξμικήπ Δπιρςήμηπ ή Ξικξμξμικήπ και Οεοιτεοειακήπ Αμάπςσνηπ  ή Ξικξμξμικόμ 

Δπιρςημόμ  ή Ξικξμξμικήπ και Διξίκηρηπ ξσοιρμξϋ ή Ξογάμχρηπ και Διαυείοιρηπ 

Αγοξςικόμ Δκμεςαλλεϋρεχμ (απϊ 2006 μεςξμξμάρςηκε ρε Διξίκηρηπ Δπιυειοήρεχμ 

Αγοξςικόμ Οοξψϊμςχμ και οξτίμχμ) ή Ξογάμχρηπ και Διξίκηρηπ Δπιυειοήρεχμ ή 

Ξογάμχρηπ και Διαυείοιρηπ Αθληςιρμξϋ  ή Οεοιτεοειακήπ και Ξικξμξμικήπ 

Αμάπςσνηπ ή Ρςαςιρςικήπ ή Ρςαςιρςικήπ και Αμαλξγιρςικήπ Δπιρςήμηπ ή Ρςαςιρςικήπ 

και Αρταλιρςικήπ Δπιρςήμηπ ή   Ρςαςιρςικήπ και Αμαλξγιρςικόμ – 

Υοημαςξξικξμξμικόμ Λαθημαςικόμ ή ευμξλξγίαπ και Ρσρςημάςχμ Οαοαγχγήπ ή 

Υοημαςξξικξμξμικήπ και οαπεζικήπ Διξικηςικήπ ΑΔΘ ή ςξ ξμόμσμξ πςσυίξ ή δίπλχμα 

Δλλημικξϋ Αμξικςξϋ Οαμεπιρςημίξσ (ΔΑΟ) ΑΔΘ ή Οοξγοαμμάςχμ Ρπξσδόμ Δπιλξγήπ 

(ΟΡΔ) ΑΔΘ ςηπ ημεδαπήπ η ιρϊςιμξπ ςίςλξπ ρυξλόμ  ςηπ ημεδαπήπ ή αλλξδαπήπ, 

αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ. 

ή 

ΟΔ Ληυαμικόμ 

Οςσυίξ ή Δίπλχμα (ξμόμσμξ ή ςασςϊρημξ καςά πεοιευϊμεμξ ειδικϊςηςαπ) ϊλχμ ςχμ 

ειδικξςήςχμ ςχμ Οξλσςευμείχμ και ςχμ Οξλσςευμικόμ Ρυξλόμ ΑΔΘ ςηπ ημεδαπήπ, ή 
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ιρϊςιμξ αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ ρυξλόμ ςηπ αλλξδαπήπ. 

 

ή 

Δ Ληυαμικόμ 

(Οεοιλαμβάμξμςαι ϊλεπ ξι ειδικϊςηςεπ ςηπ Ρυξλήπ ευμξλξγικόμ Δταομξγόμ, καθόπ 

και ξι ειδικϊςηςεπ (α) ευμξλξγίαπ Οεοιβάλλξμςξπ, (β) ευμξλξγίαπ Θαςοικόμ 

Ρσρςημάςχμ και (γ) Δμεογειακήπ και Οεοιβαλλξμςικήπ ευμξλξγίαπ, ςμημάςχμ 

Οοξγοαμμάςχμ Ρπξσδόμ Δπιλξγήπ ΔΘ, εκςϊπ απϊ εκείμεπ, ςα πςσυία ςχμ ξπξίχμ 

απξςελξϋμ ποξρϊμςα διξοιρμξϋ για ςξμ Ιλάδξ Δ Οληοξτξοικήπ). 

Οοξρϊμ διξοιρμξϋ ρςξμ ειραγχγικϊ βαθμϊ ξοίζεςαι ςξ ξμόμσμξ ή αμςίρςξιυξ καςά 

ειδικϊςηςα πςσυίξ ή δίπλχμα ΔΘ ςηπ ημεδαπήπ ή Ι.Α..Δ.Δ. ή ιρϊςιμχμ ςίςλχμ 

ρυξλόμ ςηπ ημεδαπήπ ή αλλξδαπήπ. 

 

ή 

Δ Διξικηςικξϋ - Κξγιρςικξϋ 

Οςσυίξ ή Δίπλχμα ξπξιξσδήπξςε μήμαςξπ ΔΘ ςηπ ημεδαπήπ, πεοιλαμβαμξμέμχμ και 

ςχμ πςσυίχμ Ο.Ρ.Δ. ή Ι.Α..Δ.Δ. [2] ή ςξ ξμόμσμξ ή αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ πςσυίξ 

ή δίπλχμα ιρϊςιμχμ ςίςλχμ ρυξλόμ ςηπ ημεδαπήπ ή αλλξδαπήπ. 

 

 

 

105 

ΟΔ Διξικηςικξϋ και / ή Ξικξμξμικξϋ 

Οςσυίξ ή δίπλχμα ξπξιξσδήπξςε μήμαςξπ ΑΔΘ ςηπ ημεδαπήπ, πεοιλαμβαμξμέμχμ και 

ςχμ πςσυίχμ ή διπλχμάςχμ ςξσ Δλλημικξϋ Αμξικςξϋ Οαμεπιρςημίξσ (Δ.Α.Ο.) και ςχμ 

Οοξγοαμμάςχμ Ρπξσδόμ Δπιλξγήπ (Ο.Ρ.Δ.), ή ιρϊςιμχμ ρυξλόμ ςηπ αλλξδαπήπ. 

 

ή  

Δ Διξικηςικξϋ - Κξγιρςικξϋ 

Οςσυίξ ή Δίπλχμα ξπξιξσδήπξςε μήμαςξπ ΔΘ ςηπ ημεδαπήπ, πεοιλαμβαμξμέμχμ και 

ςχμ πςσυίχμ Ο.Ρ.Δ. ή Ι.Α..Δ.Δ. [2] ή ςξ ξμόμσμξ ή αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ πςσυίξ 

ή δίπλχμα ιρϊςιμχμ ςίςλχμ ρυξλόμ ςηπ ημεδαπήπ ή αλλξδαπήπ. 
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ΔΔ Διξικηςικόμ Γοαμμαςέχμ 

Δίπλχμα Δπαγγελμαςικήπ Ιαςάοςιρηπ (Θ.Δ.Ι) ξπξιαρδήπξςε ειδικϊςηςαπ ςξσ ςξμέα 

Υοημαςξπιρςχςικόμ και Διξικηςικόμ Σπηοεριόμ (ποόημ Ξικξμξμίαπ και Διξίκηρηπ) ή  

Οςσυίξ Β΄ κϋκλξσ Ρπξσδόμ ευμικξϋ Δπαγγελμαςικξϋ Δκπαιδεσςηοίξσ (ΔΔ), 

αμενάοςηςα απϊ ειδικϊςηςα , ή  Οςσυίξ Α΄ κϋκλξσ Ρπξσδόμ ευμικξϋ 

Δπαγγελμαςικξϋ Δκπαιδεσςηοίξσ (ΔΔ) ξπξιαρδήπξςε ειδικϊςηςαπ ςξσ ςξμέα 

Ξικξμξμίαπ και Διξίκηρηπ ή Απξλσςήοιξπ ςίςλξπ: Δμιαίξσ Κσκείξσ ή Δμιαίξσ 

Οξλσκλαδικξϋ Κσκείξσ, αμενάοςηςα απϊ κλάδξ ή ειδικϊςηςα ή ευμικξϋ 

Δπαγγελμαςικξϋ Κσκείξσ, αμενάοςηςα απϊ ειδικϊςηςα ή Κσκείξσ Γεμικήπ 

Ιαςεϋθσμρηπ ή άλλξπ ιρϊςιμξπ και αμςίρςξιυξπ ςίςλξπ ρυξλικήπ μξμάδαπ ςηπ 

ημεδαπήπ ή αλλξδαπήπ. 
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ΟΑΠΑΠΖΛΑ ΘΘΘ 

ΒΑΗΛΞΚΞΓΞΣΛΔΜΖ ΔΟΑΓΓΔΚΛΑΘΙΖ ΔΛΟΔΘΠΘΑ 

Ιχδικϊπ 

έογξσ 

 

 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

Ωπ βαθμξλξγξϋμεμη εμπειοία ρςα κϋοια ποξρϊμςα μξείςαι η απαρυϊληρη με 

ρυέρη εογαρίαπ ή ρϋμβαρη έογξσ ρςξ δημϊριξ ή ιδιχςικϊ ςξμέα ή άρκηρη 

επαγγέλμαςξπ ρε καθήκξμςα ρσματή με ςξ αμςικείμεμξ ςηπ ειδικϊςηςαπ πξσ 

ζηςείςαι για ςημ εκςέλερη ςξσ έογξσ. 

 Για ςξσπ μιρθχςξϋπ ςξσ Δημξρίξσ και Θδιχςικξϋ ςξμέα: 

Βεβαίχρη ποξωπηοερίαπ απϊ ςξμ εογξδϊςη, απϊ ςημ ξπξία μα ποξκϋπςει ςξ είδξπ 

και η υοξμική διάοκεια ςηπ εογαρίαπ.  

ή 

Βεβαίχρη ςξσ ξικείξσ αρταλιρςικξϋ τξοέα, απϊ ςημ ξπξία μα ποξκϋπςει η 

διάοκεια αρτάλιρηπ.  

 

 Για ςξσπ ελεϋθεοξσπ επαγγελμαςίεπ: 

Βεβαίχρη ποξωπηοερίαπ απϊ ςξμ εογξδϊςη ή εμαλλακςικά αμςίγοατξ ςηπ 

ρϋμβαρηπ ρσμξδεσϊμεμη με ςα αμςίρςξιυα παοαρςαςικά πληοχμήπ.  

ή 

Βεβαίχρη ςξσ ξικείξσ αρταλιρςικξϋ τξοέα, ρςημ ξπξία μα αμαγοάτεςαι η 

διάοκεια αρτάλιρηπ ή/και ρςημ πεοίπςχρη πξσ η Βεβαίχρη ποξωπηοερίαπ δεμ 

αματέοει με ρατήμεια ςξ είδξπ και ςη διάοκεια ςχμ παοευϊμεμχμ σπηοεριόμ, 

σπξβξλή αμςιγοάτχμ ρσμβάρεχμ ή δελςίχμ παοξυήπ σπηοεριόμ, πξσ καλϋπςξσμ 

εμδεικςικόπ ςη διάοκεια και ςξ είδξπ ςηπ εμπειοίαπ. 

101 

102 

103 

104 

105 

Οοξωπηοερία ρε θέρη με αμςίρςξιυξ αμςικείμεμξ εογαρίαπ ή ρε θέρη ρσματή με 

ςξ αμςικείμεμξ ςηπ ειδικϊςηςαπ πξσ ζηςείςαι για ςημ εκςέλερη ςξσ έογξσ. 

106 
Οοξωπηοερία ρε θέρη με αμςικείμεμξ εογαρίαπ ρσματέπ με ςξ αμςικείμεμξ πξσ 

ζηςείςαι για ςημ εκςέλερη ςξσ έογξσ. 
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ΟΑΠΑΠΖΛΑ ΘV 

ΓΜΩΡΖ ΝΔΜΩΜ ΓΚΩΡΡΩΜ 

Ιχδικϊπ 

έογξσ 

 

Ξλξι ξι ςίςλξι ρπξσδόμ νέμηπ γλόρραπ ποέπει μα ρσμξδεϋξμςαι απϊ επίρημη 

μεςάτοαρή ςξσπ ρςημ ελλημική γλόρρα 

Δπίρηπ: 

α) Ζ άοιρςη γμόρη ςηπ νέμηπ γλόρραπ απξδεικμϋεςαι και με ςξσπ ενήπ ςοϊπξσπ: 

(i) Λε Οςσυίξ Νέμηπ Γλόρραπ και Τιλξλξγίαπ ή Οςσυίξ Νέμχμ Γλχρρόμ 

Λεςάτοαρηπ και Διεομημείαπ ΑΔΘ ςηπ ημεδαπήπ ή αμςίρςξιυξ και ιρϊςιμξ 

ρυξλόμ ςηπ αλλξδαπήπ,  

(ii) Λε Οςσυίξ, ποξπςσυιακϊ ή μεςαπςσυιακϊ δίπλχμα ή διδακςξοικϊ δίπλχμα 

ξπξιξσδήπξςε αμαγμχοιρμέμξσ ιδοϋμαςξπ ςοιςξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ ςηπ 

αλλξδαπήπ,  

(iii) Λε Ιοαςικϊ Οιρςξπξιηςικϊ Γλχρρξμάθειαπ επιπέδξσ Γ2 ,  

(iv) Λε Απξλσςήοιξ ςίςλξ ιρϊςιμξ ςχμ ελλημικόμ ρυξλείχμ Δεσςεοξβάθμιαπ 

Δκπαίδεσρηπ, ετϊρξμ έυει απξκςηθεί μεςά απϊ καμξμική τξίςηρη 

ςξσλάυιρςξμ ένι εςόμ ρςημ αλλξδαπή.  

β) Ζ πξλϋ καλή γμόρη ή η καλή γμόρη ή η μέςοια γμόρη ςηπ νέμηπ γλόρραπ 

απξδεικμϋεςαι και με κοαςικϊ πιρςξπξιηςικϊ γλχρρξμάθειαπ επιπέδξσ Γ1, Β2 και Β1 

αμςίρςξιυα, καςά ςα ξοιζϊμεμα ρςημ παο. 2 ςξσ άοθοξσ 1 ςξσ μ. 2740/1999 (ΤΔΙ 

186 Α΄), ϊπχπ αμςικαςαρςάθηκε με ςημ παο. 19 πεο. α΄ ςξσ άοθοξσ 13 ςξσ μ. 

3149/2003 (ΤΔΙ 141 Α΄). Ζ καλή γμόρη ςηπ νέμηπ γλόρραπ απξδεικμϋεςαι και με 

απξλσςήοιξ ή πςσυίξ ρυξλείξσ ςηπ αλλξδαπήπ δεσςεοξβάθμιαπ ή 

μεςαδεσςεοξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ ςοιεςξϋπ ςξσλάυιρςξμ τξίςηρηπ. 

Ξι σπϊ ρςξιυείξ α(iv) και β ςίςλξι ρπξσδόμ ςηπ αλλξδαπήπ ποέπει μα ρσμξδεϋξμςαι 

επιπλέξμ και απϊ βεβαίχρη για ςξ επίπεδξ ςηπ εκπαιδεσςικήπ βαθμίδαπ ρςημ ξπξία 

αμήκξσμ, η ξπξία υξοηγείςαι απϊ ςξμ Ξ.Δ.Δ.Ι. ή Δ.Ξ.Ο.Ο ή Δ.Ξ.Ο.Ο.Δ.Ο ή απϊ ςημ 

αομϊδια Διεϋθσμρη ςξσ Σπξσογείξσ Δθμικήπ Οαιδείαπ και Ηοηρκεσμάςχμ. 

Διεσκοιμίζεςαι ϊςι η εμλϊγχ βεβαίχρη υξοηγείςαι απϊ ςξμ Ξ.Δ.Δ.Ι ή Δ.Ξ.Ο.Ο ή 

Δ.Ξ.Ο.Ο.Δ.Ο μϊμξ μεςά ςημ έκδξρηςηπ αμςίρςξιυηπ αςξμικήπ διξικηςικήπ ποάνηπ 

ιρξςιμίαπ. 

Ρημείχρη: 

α) Δεμ απαιςείςαι η απϊδεινη ςηπ γμόρηπ ςηπ νέμηπ γλόρραπ εάμ ξι επικαλξϋμεμξι 

ςίςλξι ρπξσδόμ έυξσμ απξκςηθεί ρςξ ενχςεοικϊ, ϊπξσ ςα μαθήμαςα διδάρκξμςαι 

ρςημ ίδια γλόρρα. 

β) Δίμαι ασςξμϊηςξ ϊςι ςίςλξι ρπξσδόμ γμόρηπ νέμηπ γλόρραπ σπεοκείμεμξσ 

επιπέδξσ απξδεικμϋξσμ και ςη γμόρη καςόςεοξσ (ζηςξϋμεμξσ) επιπέδξσ ςηπ νέμηπ 

γλόρραπ. 

Ζ άδεια επάοκειαπ διδαρκαλίαπ νέμηπ γλόρραπ, δεμ απξδεικμϋει ςημ γμόρη νέμηπ 

γλόρραπ (π.δ 347/2003). Ξι σπξφήτιξι πξσ είμαι κάςξυξι ςηπ ρυεςικήπ άδειαπ 

ποέπει μα ποξρκξμίρξσμ επίρημη μεςάτοαρη ςξσ ςίςλξσ ρπξσδόμ βάρει ςξσ ξπξίξσ 

εκδϊθηκε η άδεια επάοκειαπ διδαρκαλίαπ νέμηπ γλόρραπ) καθόπ και εσκοιμέπ 

τχςξαμςίγοατξ απϊ αμςίγοατξ ςξσ ςίςλξσ ασςξϋ πξσ έυει επικσοχθεί απϊ 

δικηγϊοξ. 

 

101 

102 

103 

104 

Α) ΑΓΓΚΘΙΑ 

Ζ γμόρη ςηπ Αγγλικήπ γλόρραπ (άοιρςη Γ2/C2, πξλϋ καλή Γ1/C1, καλή Β2) 

απξδεικμϋεςαι με βάρη ςξ άοθοξ 1 π.δ 146/2007 «οξπξπξίηρη διαςάνεχμ ςξσ π.δ 

50/2001 Ιαθξοιρμϊπ ποξρϊμςχμ διξοιρμξϋ ρε θέρειπ τξοέχμ ςξσ δημϊριξσ ςξμέα 
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105 

106 

ϊπχπ ασςϊ ιρυϋει» (ΤΔΙ 185/3.8.2007/ς.Α‟), ρε ρσμδσαρμϊ με ςξ ςελεσςαίξ εδάτιξ 

ςηπ παο.1 ςξσ άοθοξσ 1 π.δ. 116/2006 «οξπξπξίηρη ςξσ άοθοξσ 28 ςξσ π.δ. 

50/2001…….» (ΤΔΙ 115/9.6.2006/ς.Α‟», χπ ενήπ: 

α) Με Κοαςικό Πιρςξπξιηςικό γλωρρξμάθειαπ αμςίρςξιυξσ επιπέδξσ ςξσ 

μ.2740/1999, όπωπ αμςικαςαρςάθηκε με ςημ παο.19 ςξσ άοθοξσ 13 ςξσ 

μ.3149/2003. 

ή 

β) με πιρςξπξιηςικά αμςίρςξιυξσ επιπέδξσ ςωμ παμεπιρςημίωμ CAMBRIDGE ή 

MICHIGAN 

ή 

γ) με πιρςξπξιηςικά αμςίρςξιυξσ επιπέδξσ άλλωμ τξοέωμ (παμεπιρςημίωμ ή μη) 

αμενάοςηςα από ςη μξμική ςξσπ μξοτή, ετόρξμ είμαι πιρςξπξιημέμξι ή 

αμαγμωοιρμέμξι από ςημ αομόδια αουή ςηπ ξικείαπ υώοαπ για μα διεμεογξύμ 

ενεςάρειπ και μα υξοηγξύμ πιρςξπξιηςικά γμώρηπ ςηπ αγγλικήπ γλώρραπ ρςξ 

αμςίρςξιυξ επίπεδξ. Εάμ δεμ σπάουει τξοέαπ πιρςξπξίηρηπ ή αμαγμώοιρηπ ρςημ 

ξικεία υώοα, απαιςείςαι βεβαίωρη ςξσ αομόδιξσ Υπξσογείξσ ή ςηπ Ποερβείαπ ςηπ 

υώοαπ ρςημ Ελλάδα όςι ςα πιρςξπξιηςικά πξσ υξοηγξύμςαι από ςξσπ παοαπάμω 

τξοείπ ρε ςοίςξσπ, ξι ξπξίξι δεμ έυξσμ ωπ μηςοική γλώρρα ςημ Αγγλική , είμαι 

απξδεκςά ρε δημόριεπ σπηοερίεπ ςηπ ασςήπ υώοαπ ωπ έγκσοα απξδεικςικά γμώρηπ 

ςηπ Αγγλικήπ γλώρραπ ρςξ αμςίρςξιυξ επίπεδξ. Ωπ ξικεία υώοα μξείςαι η υώοα ρςημ 

ξπξία η μηςοική ή επίρημη γλώρρα είμαι η Αγγλική 

Βάρει ςχμ αμχςέοχ καθόπ και ςχμ μέυοι ρήμεοα ποξρκξμιρθέμςχμ ρςξ ΑΡΔΟ, απϊ 

ςξσπ ξικείξσπ τξοείπ, βεβαιχςικόμ εγγοάτχμ γίμξμςαι δεκςά, πέοαμ ςξσ Ιοαςικξϋ 

Οιρςξπξιηςικξϋ γλχρρξμάθειαπ, ςα ενήπ πιρςξπξιηςικά: 

 

(α) Άοιρςη γμόρη (Γ2/C2) : 

 CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) ςξσΟαμεπιρςημίξσ 

CAMBRIDGE. 

• BULATS English Language Test, βαθμξλξγία 90-100, ςξσΟαμεπιρςημίξσςξσ 

CAMBRIDGE. 

• ΘNTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) απϊςξ 

University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British 

Council – IDP Education Australia IELTS Australia μεβαθμξλξγίααπϊ 7,5 

καιάμχ. 

• ECPE- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH 

ςξσΟαμεπιρςημίξσ MICHIGAN.  

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- ςξσ 

EDEXCEL, ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT 

COMMUNICATION- ςξσ EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL 

INTERNATIONAL(CEF C2)  

• ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL 

INTERNATIONAL ςξσ TRINITY COLLEGE LONDON.  

• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, 

writing and listening) -MASTERY- και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN 

ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- 

(Ρσμσπξβάλλξμςαιαθοξιρςικάγιαςημαπϊδεινηςηπάοιρςηπγμόρηπ) ή CITY & 

GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- και CITY & GUILDS 

CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - MASTERY- 

(Ρσμσπξβάλλξμςαιαθοξιρςικάγιαςημαπϊδεινηςηπάοιρςηπγμόρηπ).  
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• EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) ή 

PEARSON EDI Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2).  

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Δμϊςηςεπ: Reading, Writing, Listening, Speaking, 

μεβαθμϊ «Distinction” ή “Credit”). 

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European 

Framework equivalent level C2) (μέυοι 31/8/2009)  

• Ascentis Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)  

• ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe 

Level C2).  

• Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – 

CELP) : CEF C2.  

• Test of Interactive English, C2 Level.  

• NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2).  

• AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Δμϊςηςεπ: 

Listening, Reading, Writing, Speaking). 

• LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2) 

 

(β) Οξλϋ καλή γμόρη (Γ1/C1) : 

• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) ςξσΟαμεπιρςημίξσςξσ CAMBRIDGE.  

• BULATS English Language Test, βαθμξλξγία 75-89, ςξσΟαμεπιρςημίξσςξσ 

CAMBRIDGE.  

• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) απϊςξ 

University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British 

Council – IDP Education Australia IELTS Australia μεβαθμξλξγίααπϊ 6 έχπ 7.  

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) απϊςξ University of 

Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES). 

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- ςξσ 

EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 4 -ADVANCED 

COMMUNICATION- ςξσ EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL 

INTERNATIONAL(CEF C1)  

• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III ςξσ TRINITY COLLEGE 

LONDON.  

• CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, 

writing and listening) - EXPERT- και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN 

ESOL INTERNATIONAL (Spoken) - EXPERT- 

(Ρσμσπξβάλλξμςαιαθοξιρςικάγιαςημαπϊδεινηςηππξλϋκαλήπγμόρηπ) ή CITY & 

GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -EXPERT- και CITY & GUILDS 

CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - EXPERT - 

(Ρσμσπξβάλλξμςαιαθοξιρςικάγιαςημαπϊδεινηςηππξλϋκαλήπγμόρηπ).  

• ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) ςξσ HELLENIC AMERICAN 

UNIVERSITY (Manchester, ΜΖ- USA) καιςηπΔΚΚΖΜΞΑΛΔΠΘΙΑΜΘΙΖΡΔΜΩΡΔΩΡ.  

• ΔST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), 

βαθμξλξγίααπϊ 785 έχπ 900 ςξσ EDUCATIONAL TESTING 

SERVICE/CHAUNCEY, USA.  

• EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1) ή 

PEARSON EDI Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1).  

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Δμϊςηςεπ: Reading, Writing, Listening, Speaking, 

ρε πεοίπςχρη πξσ η μία εκ ςχμ εμξςήςχμ είμαι με βαθμϊ “Pass”).  

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Δμϊςηςεπ: Reading, Writing, Listening, Speaking, 
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μεβαθμϊ «Distinction” ή “Credit”).  

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European 

Framework equivalent level C1) ) (μέυοι 31/8/2009)  

• Ascentis Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1)  

• ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe 

Level C1). 

• Test of Interactive English, C1 + Level. 

• Test of Interactive English, C1 Level.  

• NOCN Level 2 Certificate in ESOL International (C1).  

• AIM Awards Level 2 Certificate in ESOL International (C1) (Δμϊςηςεπ: 

Listening, Reading, Writing, Speaking).  

• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) 

βαθμξλξγίααπϊ 91 έχπ 99 ςξσ CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE 

ASSESSMENTS  

• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμξλξγίααπϊ 190 έχπ 240 ςξσ CAMBRIDGE 

MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS  

• LRN Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1) 

 

(γ) Ιαλή γμόρη (Β2) : 

• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) ςξσΟαμεπιρςημίξσ CAMBRIDGE.  

• BULATS English Language Test, βαθμξλξγία 60-74, ςξσΟαμεπιρςημίξσςξσ 

CAMBRIDGE.  

• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) απϊςξ 

University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British 

Council – IDP Education Australia IELTS Australia μεβαθμξλξγίααπϊ 4,5 έχπ 

5,5.  

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) απϊςξ University 

of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES). 

• (ECCE)- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH 

ςξσΟαμεπιρςημίξσ MICHIGAN. 

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE 

COMMUNICATION-ςξσ EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 

3 UPPER- INTERMEDIATE COMMUNICATION- ςξσ EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL I 

CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF B2) 

• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II ςξσ TRINITY COLLEGE 

LONDON. 

• CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, 

writing andlistening) -COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 

CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -COMMUNICATOR- 

(Ρσμσπξβάλλξμςαιαθοξιρςικάγιαςημαπϊδεινηςηππξλϋκαλήπγμόρηπ) ή CITY & 

GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - COMMUNICATOR - και CITY & 

GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - COMMUNICATOR -

(Ρσμσπξβάλλξμςαιαθοξιρςικάγιαςημαπϊδεινηςηππξλϋκαλήπγμόρηπ). 

• TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) 

βαθμξλξγίααπϊ 505 έχπ 780 ςξσ EDUCATIONAL TESTING 

SERVICE/CHAUNCEY, USA.  

• EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2) ή 

PEARSON EDI Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) . 

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Δμϊςηςεπ: Reading, Writing, Listening, Speaking, 
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ρε πεοίπςχρη πξσ η μία εκ ςχμ εμξςήςχμ είμαι με βαθμϊ “Pass”). 

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Δμϊςηςεπ: Reading, Writing, Listening, Speaking, 

μεβαθμϊ «Distinction” ή “Credit.  

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European 

Framework equivalent level B2) ) (μέυοι 31/8/2009)  

• Ascentis Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)  

• ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe 

Level B2).  

• Michigan State University – Certificate of English Language Competency 

(MSU – CELC) : CEF B2.  

• Test of Interactive English, B2 + Level.  

• Test of Interactive English, B2 Level.  

• NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2).  

• AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Δμϊςηςεπ: 

Listening, Reading, Writing, Speaking). 

• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) 

βαθμξλξγίααπϊ 80 έχπ 90 ςξσ CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE 

ASSESSMENTS  

• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμξλξγίααπϊ 157 έχπ 189 ςξσ CAMBRIDGE 

MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS  

• LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)  

Οιρςξπξιηςικά άλλα, πλημ ςχμ αμχςέοχ, ποξκειμέμξσ μα ανιξλξγηθξϋμ για ςημ 

απϊδεινη ςηπ γμόρηπ ςηπ αγγλικήπ γλόρραπ ποέπει μα ρσμξδεϋξμςαι απϊ: 

(i) βεβαίχρη ςξσ τξοέα πξσ ςξ ενέδχρε, ϊςι ςϊρξ ξ τξοέαπ ϊρξ και ςξ 

ρσγκεκοιμέμξ πιρςξπξιηςικϊ γλχρρξμάθειαπ είμαι πιρςξπξιημέμα απϊ ςημ αομϊδια 

ποξπ ςξϋςξ εθμική αουή 

ή 

(ii) βεβαίχρη ςξσ αομξδίξσ Σπξσογείξσ ή ςηπ Οοερβείαπ ςηπ υόοαπ ρςημ Δλλάδα 

(ρε πεοίπςχρη μη σπάονεχπ τξοέα πιρςξπξίηρηπ ή αμαγμόοιρηπ), ϊςι ςξ 

ποξρκξμιζϊμεμξ πιρςξπξιηςικϊ είμαι απξδεκςϊ ρε δημϊριεπ σπηοερίεπ ςηπ ξικείαπ 

υόοαπ χπ έγκσοξ απξδεικςικϊ γμόρηπ ςηπ Αγγλικήπ γλόρραπ ρε αμςίρςξιυξ 

επίπεδξ. 

 

 

Β) ΓΑΚΚΘΙΑ 

Ζ γμόρη ςηπ Γαλλικήπ γλόρραπ (άοιρςη Γ2/C2, πξλϋ καλή Γ1/C1, καλή Β2) 

απξδεικμϋεςαι, χπ ενήπ: 

(α) Άοιρςη γμόρη (Γ2/C2) : 

• Ιοαςικϊ Οιρςξπξιηςικϊ Γλχρρξμάθειαπ επιπέδξσ Γ2 ςξσ μ.2740/1999, 

ϊπχπ αμςικαςαρςάθηκε με ςημ παο.19 ςξσ άοθοξσ 13 ςξσ μ.3149/2003.  

• Δίπλχμα ALLIANCE FRANCAISE.  

• Οιρςξπξιηςικϊ D.A.L.F. – ΞPTION LETTRES ή DALF C2.  

• DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Λέυοιςξ 

1999 ξςίςλξπςξσδιπλόμαςξπήςαμ: DIPLOME D‟ ETUDES FRANCAISES 

(SORBONNE II).  

• DIPLOME SUPERIEUR D‟ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE).  

• Certificat de competences linguistiques ςξσ InstitutSuperieur des 

LanguesVivantes (ISLV), Departement de francais, 

ςξσΟαμεπιρςημίξσςηπΚιέγηπ – Δπίπεδξ C2 
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• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL ςξσΟαμεπιρςημίξσΓεμεϋηπ. 

(β) Οξλϋ καλή γμόρη(Γ1/C1) : 

• Ιοαςικϊ Οιρςξπξιηςικϊ Γλχρρξμάθειαπ επιπέδξσ Γ1 ςξσ μ. 2740/1999, 

ϊπχπ αμςικαςαρςάθηκε με ςημ παο.19 ςξσ άοθοξσ 13 ςξσ μ.3149/2003. 

• DIPLOME D‟ „ETUDES SUPERIEURES (DES) (υξοηγείςξμέυοιςξ 1996).  

• DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή DALF C1.  

• CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE (SORBONNE I).  

• Certificat de competences linguistiques ςξσ Institut Superieur des 

LanguesVivantes (ISLV),  Departement de francais, 

ςξσΟαμεπιρςημίξσςηπΚιέγηπ – Δπίπεδξ C1 

• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPERATIONNEL ςξσΟαμεπιρςημίξσΓεμεϋηπ. 

(γ) Ιαλή γμόρη (Β2) : 

• Ιοαςικϊ Οιρςξπξιηςικϊ Γλχρρξμάθειαπ επιπέδξσ Β2 ςξσ μ.2740/1999, 

ϊπχπ αμςικαςαρςάθηκε με ςημ παο.19 ςξσ άοθοξσ 13 ςξσ μ.3149/2003. 

• DELF 1ER DEGRΔ (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2.  

• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (ςξ ξπξίξ υξοηγείςξ μέυοι ςξ 1996).  

• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2.  

• Certificat de competences linguistiquesςξσInstitutSuperieur des 

LanguesVivantes  (ISLV),  Departement de francais, 

ςξσΟαμεπιρςημίξσςηπΚιέγηπ – ΔπίπεδξΒ2 

• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL ςξσΟαμεπιρςημίξσΓεμεϋηπ.  

• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SURVIE ςξσΟαμεπιρςημίξσςηπΓεμεϋηπ.  

Ρημείχρη: Για ςα πιρςξπξιηςικά παλαιξςέοχμ εςόμ ςα ξπξία δεμ αμαγοάτξμςαι ρςξ 

παοϊμ, απαιςείςαι βεβαίχρη, απϊ ςξμ ξικείξ τξοέα (Γαλλικϊ Θμρςιςξϋςξ Αθημόμ-

Σπηοερία Δνεςάρεχμ), για ςξ επίπεδξ ςξσ πιρςξπξιηςικξϋ . 

 

 

Γ) ΓΔΠΛΑΜΘΙΑ 

Ζ γμόρη ςηπ Γεομαμικήπ γλόρραπ (άοιρςη Γ2/C2, πξλϋ καλή Γ1/C1, καλή Β2) 

απξδεικμϋεςαι, χπ ενήπ: 

(α) Άοιρςη γμόρη (Γ2/C2) : 

• Ιοαςικϊ Οιρςξπξιηςικϊ Γλχρρξμάθειαπ επιπέδξσ Γ2 ςξσ μ.2740/1999, ϊπχπ 

αμςικαςαρςάθηκε με ςημ παο.19 ςξσ άοθοξσ 13 ςξσ μ.3149/2003.  

• Goethe-ZertifikatC2: GroßesDeutschesSprachdiplom (Δμϊςηςεπ: Lesen, 

Hören, Schreiben, Sprechen) ςξσΘμρςιςξϋςξσGoethe. 

• Οιρςξπξιηςικϊ GROSSESDEUTSCHESSPRACHDIPLOM (GDS), ςξσ Οαμεπιρςημίξσ 

Ludwig-Maximilian ςξσ Λξμάυξσ και ςξσ Θμρςιςξϋςξσ Goethe(μέυοι 31-12-

2011) 

• KLEINESDEUTSCHESSPRACHDIPLOM (KDS), ςξσ Οαμεπιρςημίξσ Ludwig-

Maximilian ςξσ Λξμάυξσ και ςξσ Θμρςιςξϋςξσ Goethe(μέυοι 31-12-2011) 

• ZENTRALEOBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) ςξσ Θμρςιςξϋςξσ Goethe(μέυοι 31-12-

2011)  

• ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT C2. (Δμϊςηςεπ: 

Lesen,Hören,  Schreiben, Sprechen) 

• ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN ςξσΟαμεπιρςημίξσΓεμεϋηπ. 

 

(β) Οξλϋ καλή γμόρη(Γ1/C1) : 

•Ιοαςικϊ Οιρςξπξιηςικϊ Γλχρρξμάθειαπ επιπέδξσ Γ1 ςξσ μ. 2740/1999, ϊπχπ 

αμςικαςαρςάθηκε με ςημ παο.19 ςξσ άοθοξσ 13 ςξσ μ.3149/2003. 
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• GOETHE – ZERTIFIKAT C1 ςξσ Θμρςιςξϋςξσ Goethe.  

• ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) (μέυοι ςξμ Λάιξ 2007) ςξσ 

Θμρςιςξϋςξσ Goethe.  

• PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) ςξσ Θμρςιςξϋςξσ Goethe.  

• ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) C1 OBERSTUFE DEUTSCH (μέυοι 

31/12/2014) .Απϊ 1/1/2015 ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) 

ZERTIFIKAT C1.  

• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTÄNDIGES LEBEN ςξσΟαμεπιρςημίξσΓεμεϋηπ. 

(γ) Ιαλή γμόρη (Β2) : 

• Ιοαςικϊ Οιρςξπξιηςικϊ Γλχρρξμάθειαπ επιπέδξσ Β2 ςξσ μ.2740/1999, ϊπχπ 

αμςικαςαρςάθηκε με ςημ παο.19 ςξσ άοθοξσ 13 ςξσ μ.3149/2003. 

• GOETHE – ZERTIFIKAT B2 ςξσ Θμρςιςξϋςξσ Goethe.  

• ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) ςξσΘμρςιςξϋςξσ Goethe.  

• ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) B2 MITTELSTUFE DEUTSCH (μέυοι 

31/12/2014) .Απϊ 1/1/2015 ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) 

ZERTIFIKAT Β2.  

• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN ςξσΟαμεπιρςημίξσΓεμεϋηπ. 

 

 

Δ) ΘΑΚΘΙΑ 

Ζ γμόρη ςηπ Θςαλικήπ γλόρραπ (άοιρςη Γ2/C2, πξλϋ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και 

μέςοια Β1) απξδεικμϋεςαι, χπ ενήπ: 

(α) Αοιρςη γμόρη (Γ2/C2) : 

• Ιοαςικϊ Οιρςξπξιηςικϊ Γλχρρξμάθειαπ επιπέδξσ Γ2 ςξσ μ.2740/1999, ϊπχπ 

αμςικαςαρςάθηκε με ςημ παο.19 ςξσ άοθοξσ 13 ςξσ μ.3149/2003.  

• DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA  

• DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA 

(ςξσΘςαλικξϋΛξοτχςικξϋΘμρςιςξϋςξσΑθημόμ)  

• DIPLOMA DI TRADUTTORE ή DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI 

TRADUTTORE.  

• CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) 

ςξσΟαμεπιρςημίξσςηπΟεοξϋμςζια. 

• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO PROFESSIONALE ςξσΟαμεπιρςημίξσΓεμεϋηπ.  

• Οιρςξπξίηρη P.L.I.D.A. C2 ή P.L.I.D.A. D (έχπ ςξ 2003)  

(β) Οξλϋ καλή γμόρη(Γ1/C1) : 

• Ιοαςικϊ Οιρςξπξιηςικϊ Γλχρρξμάθειαπ επιπέδξσ Γ1 ςξσ μ. 2740/1999, ϊπχπ 

αμςικαςαρςάθηκε με ςημ παο.19 ςξσ άοθοξσ 13 ςξσ μ.3149/2003. 

• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA ( ςξσ Θςαλικξϋ Λξοτχςικξϋ Θμρςιςξϋςξσ 

Αθήμαπ έχπ ςξμ Θξϋμιξ 2014) 

• DIPLOMAAVANZATODILINGUAITALIANA 

• CERTIFICAODICONOSCENZADELLALINGUAITALIANALIVELLO 4 (CELI 4) ςξσ 

Οαμεπιρςημίξσ ςηπ Οεοξϋμςζια.  

• CERTIFICATOV.B.L.T. LIVELLOOPERATIVO ςξσ Οαμεπιρςημίξσ Γεμεϋηπ. 

• Οιρςξπξίηρη  P.L.I.D.A. C1 ή P.L.I.D.A. C (έχπ ςξ 2003) . 

(γ) Ιαλή γμόρη (Β2) : 

• Ιοαςικϊ Οιρςξπξιηςικϊ Γλχρρξμάθειαπ επιπέδξσ Β2 ςξσ μ.2740/1999, 

ϊπχπ αμςικαςαρςάθηκε με ςημ παο.19 ςξσ άοθοξσ 13 ςξσ μ.3149/2003 

• CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) 

ςξσΟαμεπιρςημίξσςηπΟεοξϋμςζια. 
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• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA. 

• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SOCIALLE ςξσΟαμεπιρςημίξσΓεμεϋηπ.  

• Οιρςξπξίηρη P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έχπ ςξ 2003).  

 

Ρημείχρη: Για ςα πιρςξπξιηςικά παλαιξςέοχμ εςόμ ςα ξπξία δεμ αμαγοάτξμςαι ρςξ 

παοϊμ, απαιςείςαι βεβαίχρη, απϊ ςξμ ξικείξ τξοέα (Θςαλικϊ Θμρςιςξϋςξ Αθημόμ-

Σπηοερία Δνεςάρεχμ), για ςξ επίπεδξ ςξσ πιρςξπξιηςικξϋ . 

 

 

Δ) ΘΡΟΑΜΘΙΑ 

Ζ γμόρη ςηπ Θρπαμικήπ γλόρραπ (άοιρςη Γ2/C2, πξλϋ καλή Γ1/C1, καλή Β2) 

απξδεικμϋεςαι, χπ ενήπ: 

(α) Άοιρςη γμόρη (Γ2/C2) : 

• Ιοαςικϊ Οιρςξπξιηςικϊ Γλχρρξμάθειαπ επιπέδξσ Γ2 ςξσ μ.2740/1999, ϊπχπ 

αμςικαςαρςάθηκε με ςημ παο. 19 ςξσ άοθοξσ 13 ςξσ μ. 3149/2003.  

• DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL (DELE) (μέυοιςξ 2002)  

• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL SUPERIOR)-(DELE) 

(μέυοιςξ 2008)  

• DIPLOMA DE ESPANOL- NIVEL C2 (DELE) (απϊ ςξ Θμρςιςξϋςξ Cervantes εν 

ξμϊμαςξπ ςξσ Σπξσογείξσ Οαιδείαπ , Οξλιςιρμξϋ και Αθληςιρμξϋ ςηπ 

Θρπαμίαπ)  

• CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (απϊ ςξ 

Σπξσογείξ Οαιδείαπ , Οξλιςιρμξϋ και Αθληςιρμξϋ ςηπ Θρπαμίαπ)  

(β) Οξλϋ καλή γμόρη(Γ1/C1) : 

•Ιοαςικϊ Οιρςξπξιηςικϊ Γλχρρξμάθειαπ επιπέδξσ Γ1 ςξσ μ. 2740/1999, ϊπχπ 

αμςικαςαρςάθηκε με ςημ παο.19 ςξσ άοθοξσ 13 ςξσ μ.3149/2003. 

• DIPLOMA DE ESPANOL-NIVEL C1 (DELE) (απϊ ςξ Θμρςιςξϋςξ Cervantes εν 

ξμϊμαςξπ ςξσ Σπξσογείξσ Οαιδείαπ , Οξλιςιρμξϋ και Αθληςιρμξϋ ςηπ 

Θρπαμίαπ)  

• CERTIFICADO ELEMENTAL E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS).  

(γ) Ιαλή γμόρη (Β2) : 

•Ιοαςικϊ Οιρςξπξιηςικϊ Γλχρρξμάθειαπ επιπέδξσ Β2 ςξσ μ.2740/1999, ϊπχπ 

αμςικαςαρςάθηκε με ςημ παο.19 ςξσ άοθοξσ 13 ςξσ μ.3149/2003 . 

• DIPLOMA BASICO DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (DELE) (μέυοι 

ςξ 2002)(απϊ ςξ Θμρςιςξϋςξ Cervantes εν ξμϊμαςξπ ςξσ Σπξσογείξσ Οαιδείαπ 

, Οξλιςιρμξϋ και Αθληςιρμξϋ ςηπ Θρπαμίαπ)  

• DIPLOMADEESPANOLCOMOLENGUAEXTRANJERA (NIVELINTERMEDIO)- 

(DELE) (μέυοι ςξ 2008), (απϊ ςξ Θμρςιςξϋςξ Cervantes εν ξμϊμαςξπ ςξσ 

Σπξσογείξσ Οαιδείαπ, Οξλιςιρμξϋ και Αθληςιρμξϋ ςηπ Θρπαμίαπ)  

DIPLOMA DE ESPANOL-NIVEL B2 (DELE) (απϊ ςξ Θμρςιςξϋςξ Cervantes εν ξμϊμαςξπ 

ςξσ Σπξσογείξσ Οαιδείαπ , Οξλιςιρμξϋ και Αθληςιρμξϋ ςηπ Θρπαμίαπ) 
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ΟΑΠΑΠΖΛΑ V 

ΓΜΩΡΖ ΥΔΘΠΘΡΛΞΣ Ζ/Σ – ΠΞΟΞΘ ΑΟΞΔΔΘΝΖΡ 

Ιχδικϊπ 

έογξσ 

 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

Ζ γμόρη υειοιρμξϋ Ζ/Σ ρςα αμςικείμεμα: α) επενεογαρίαπ κειμέμχμ, β) 

σπξλξγιρςικόμ τϋλλχμ και γ) σπηοεριόμ διαδικςϋξσ απξδεικμϋεςαι χπ ενήπ: 

 

1. Λε πιρςξπξιηςικά Οληοξτξοικήπ ή γμόρηπ υειοιρμξϋ Ζ/Σ πξσ εκδίδξμςαι απϊ 

τξοείπ ξι ξπξίξι πιρςξπξιξϋμςαι απϊ ςξμ Δθμικϊ Ξογαμιρμϊ Οιρςξπξίηρηπ 

Οοξρϊμςχμ και Δπαγγελμαςικξϋ Οοξραμαςξλιρμξϋ (ΔΞΟΟΔΟ) ποόημ 

Ξογαμιρμϊπ Δπαγγελμαςικήπ Δκπαίδεσρηπ και Ιαςάοςιρηπ (Ξ.Δ.Δ.Ι) ή έυξσμ 

εκδξθεί απϊ ςξμ ίδιξ ςξμ Ξ.Δ.Δ.Ι. 

Οαοακάςχ αματέοξμςαι ξι τξοείπ πξσ έυξσμ πιρςξπξιηθεί απϊ ςξμ Ξ.Δ.Δ.Ι. ή ςξμ 

ΔΞΟΟΔΟ, με ρυεςικέπ ποάνειπ, με ςημ αμαγοατϊμεμη για κάθε τξοέα ημεοξμημία 

πιρςξπξίηρηπ, με ςημ επιτϋλανη ςχμ αο. 28 και 40 ςηπ με αοιθμϊ 

121929/Ζ/31.07.2014 Ι.Σ.Α (Τ.Δ.Ι. 2123/Β‟/01.08.2014) 

Α) ECDL Δλλάπ Α.Δ. (1.2.2006 έχπ 30.11.2012 βάρει ςηπ αοιθ. Β/22578/30.11.2012 

απϊταρηπ ςξσ ΔΞΟΟΔΟ) ή PeopleCert Δλλάπ ΑΔ (30.11.2012 με ςημ 

αοιθ.Β/22579/30.11.2012 απϊταρη ςξσ ΔΞΟΟΔΟ) 

Β) VellumGlobal Educational Services S.A. (ΒΔΚΚΞΣΛ ΔΘΔΗΜΔΘΡ ΣΟΖΠΔΡΘΔΡ 

ΟΘΡΞΟΞΘΖΡΖΡΑ.Δ) (22.2.2006), 

Γ) Infotest(ΑΠΘΡΞΔΚΔΘΔΡ ΙΑΑΠΘΡΔΘΡ ΑΝΘΞΚΞΓΖΡΔΘΡ ΟΘΡΞΟΞΘΖΡΔΘΡ Α.Δ & ΡΘΑ 

Δ.Δ.)(22.2.2006) 

Δ) ΘCT Hellas Α.Δ. (22.2.2006) ή ICT Europe (18.7.2007 αλλαγή ξμξμαρίαπ ςηπ ΘCT 

Hellas Α.Δ.) 

Δ) ΙΔΣ-CERT (ΡΣΓΥΠΞΜΔΡ ΔΣΠΩΟΑΘΙΔΡ ΟΘΡΞΟΞΘΖΡΔΘΡ Δ.Ο.Δ.) (5.4.2006) 

Ρ) ACTA Α.Δ. (ΑΠΘΡΞΔΚΔΘΔΡ ΙΑΑΠΘΡΔΘΡ ΑΝΘΞΚΞΓΖΡΔΘΡ ΟΘΡΞΟΞΘΖΡΔΘΡ Α.Δ) 

(17.5.2006) 

Ε) I SKILLS A.E. (I SKILLS ΑΜΩΜΣΛΖ ΔΑΘΠΔΘΑ ΟΘΡΞΟΞΘΖΡΖΡ ΔΔΝΘΞΖΩΜ) 

(14.9.2007) 

Η) ΔΚΔΤΩΡ ΠΔΘΜΘΜ - TELEFOS TRAINING ΔΟΔ (18-12-2007) ή ΔΚΔΤΩΡ ΡΔΠ - 

TELEFOS CERT ΔΟΔ (Λε ςημ αοιθ.Γ/12485/21.5.2009 ποάνη μεςξμξμαρίαπ ςηπ 

ΔΚΔΤΩΡ ΠΔΘΜΘΜ - TELEFOS TRAINING ΔΟΔ)     ή 

ΘΜΤΞΡΔΠ-INFOCERT ΔΟΔ (ΟΘΡΞΟΞΘΖΡΔΘΡ ΓΜΩΡΔΩΜ ΙΑΘ ΔΔΝΘΞΖΩΜΔΑΘΠΔΘΑ 

ΟΔΠΘΞΠΘΡΛΔΜΖΡ ΔΣΗΣΜΖΡ) (Λε ςημ αοιθ. Β/18216/24.9.2012 απϊταρη ςξσ ΔΞΟΟΔΟ 

πεοί μεςξμξμαρίαπ ςηπ ΔΚΔΤΩΡ ΡΔΠ - TELEFOS CERT ΔΟΔ) 

Θ) DIPLOMA (ΤΞΠΔΑΡ ΟΘΡΞΟΞΘΖΡΖΡ ΑΜΗΠΩΟΘΜΞΣ ΔΣΜΑΛΘΙΞΣ) (30-9-2009) 

ΘΑ) GLOBAL CERT (ΟΘΡΞΟΞΘΖΡΖ ΑΜΗΠΩΟΘΜΞΣ ΔΣΜΑΛΘΙΞΣ ΑΜΩΜΣΛΖ ΔΑΘΠΔΘΑ) (10-

4-2014). 

ΘΒ) UNICERT (UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS 

ΤΞΠΔΑΡΟΘΡΞΟΞΘΖΡΖΡΑΜΗΠΩΟΘΜΞΣΔΣΜΑΛΘΙΞΣ) (21-01-2015) 

α πιρςξπξιηςικά πξσ εκδίδξσμ ξι αμχςέοχ τξοείπ είμαι ςα ενήπ: 

α) ECDL Δλλάπ Α.Δ. ή PeopleCert Δλλάπ ΑΔ 

• ECDL Core Certificate 

• ECDL Start Certificate 

• ECDL Progress Certificate 

• ECDL Profile Certificate 

β) Vellum Global Educational Services S.A. 

• Cambridge International  Diploma in IT Skills 

• Cambridge International Diploma in IT Skills Proficiency 
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• Vellum Diploma in IT Skills 

γ) Infotest 

• Internet and Computing Core Certification (IC3) 

• Microsoft Office Specialist (MOS) 

• Microsoft Office Specialist Expert (MOS Expert) 

• Infotest Certified Basic User (ICBU) 

• Infotest Microsoft Certified Application Specialist δ) ΘCT Hellas Α.Δ. ή ICT 

Europe 

• ICT Intermediate A 

• ICT Intermediate B 

• ICT Intermediate C 

ε) ΙΔΣ-CERT 

• Key Cert IT Basic 

• Key Cert IT Initial 

ρς) ACTA Α.Δ. 

• Certified Computer User (CCU) 

ζ) I SKILLS A.E. 

• Basic I.T. Standard 

• Basic I.T. Thematic 

• Basic I.T. Core 

η) ΔΚΔΤΩΡΠΔΘΜΘΜ - TELEFOS TRAINING ΔΟΔήΔΚΔΤΩΡΡΔΠ - TELEFOS CERT 

ΔΟΔήΘΜΤΞΡΔΠ-INFOCERT ΔΟΔ 

• Basic Skills ήInfocert Basic Skills (25. 6.2008 αλλαγή ξμξμαρίαπ ςίςλξσ) 

• Basic ή InfocertBasic (25. 6.2008 αλλαγή ξμξμαρίαπ ςίςλξσ) 

• Integration Skills ήInfocert Integration Skills (25. 6.2008 αλλαγή ξμξμαρίαπ 

ςίςλξσ) 

• InfocertUnities 

θ) DIPLOMA-ΤΞΠΔΑΡ ΟΘΡΞΟΞΘΖΡΖΡ ΑΜΗΠΩΟΘΜΞΣ ΔΣΜΑΛΘΙΞΣ 

• Basic Office 

• Business Office 

ι) GLOBAL CERT ΟΘΡΞΟΞΘΖΡΖ ΑΜΗΠΩΟΘΜΞΣ ΔΣΜΑΛΘΙΞΣ ΑΜΩΜΣΛΖ ΔΑΘΠΔΘΑ << 

GLOBAL CERT>> 

• Global Intermediate 

• Global Intermediate A 

• Global Intermediate B 

• Global Intermediate C 

ια) UNICERT UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS – 

ΤΞΠΔΑΡΟΘΡΞΟΞΘΖΡΖΡΑΜΗΠΩΟΘΜΞΣΔΣΜΑΛΘΙΞΣ 

• UnicertPrimary 

 

Απϊ ςα αμχςέοχ πιρςξπξιηςικά ποέπει μα απξδεικμϋεςαι η γμόρη και ςχμ ςοιόμ 

γμχρςικόμ αμςικειμέμχμ: α) επενεογαρίαπ κειμέμχμ, β) σπξλξγιρςικόμ τϋλλχμ και 

γ) σπηοεριόμ διαδικςϋξσ. 

Ρε πεοίπςχρη πξσ ξ σπξφήτιξπ έυει ξλξκληοόρει με επιςσυία ςιπ ενεςάρειπ ρςιπ 

ξοιζϊμεμεπ απϊ ςημ ποξκήοσνη εμϊςηςεπ αλλά ςξ ρυεςικϊ πιρςξπξιηςικϊ δεμ έυει 

ακϊμη εκδξθεί , μπξοεί μα γίμει απξδεκςή ρυεςική πεοί ςξϋςξσ βεβαίχρη ςξσ καςά 

ςα αμχςέοχ πιρςξπξιημέμξσ τξοέα έκδξρηπ ασςξϋ. Ξ σπξφήτιξπ, ϊμχπ, ετϊρξμ, 

είμαι διξοιρςέξπ ποέπει μα ποξρκξμίρει ςξ πιρςξπξιηςικϊ ρςξ τξοέα πξσ διξοίζεςαι. 

Κξιπά παοαρςαςικά (βεβαιόρειπ ενεςαρςικόμ κέμςοχμ, κάοςεπ δενιξςήςχμ κλπ) δεμ 
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γίμξμςαι δεκςά. 

Γίμξμςαι επίρηπ δεκςά πιρςξπξιηςικά γμόρηπ Ζ/Σ ςα ξπξία υξοηγήθηκαμ απϊ ςξσπ 

παοαπάμχ τξοείπ (α έχπ δ) μέυοι και ςημ ημεοξμημία πιρςξπξίηρήπ ςξσπ απϊ ςξμ 

Ξ.Δ.Δ.Ι, με ςημ ενήπ ξμξμαρία: 

α) ECDL απϊ ςημ εςαιοεία ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY-Δ.Ο.Σ. 

β) Cambridge International Examinations απϊ UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εςαιοεία 

Vellum Global Educational Services). 

γ) IC3 ή MOS απϊ CERTIPORT (Microsoft),εςαιοείαInfotest (ποόημ TECHNOPLUS) και 

δ) BTEC in ICT ή Online Award in ICT απϊ LONDON LEARNING (εςαιοείαΘCT Hellas 

Α.Δ.). 

Γίμξμςαι επίρηπ δεκςά, ετϊρξμ πεοιλαμβάμξσμ ςιπ αμχςέοχ εμϊςηςεπ, πιρςξπξιηςικά 

Γμόρεχμ Υειοιρμξϋ Ζ/Σ πξσ έυξσμ εκδξθεί απϊ ςξμ ΞΔΔΙ, καςϊπιμ επιςσυξϋπ 

ρσμμεςξυήπ ςξσ σπξφητίξσ ρε ενεςάρειπ πιρςξπξίηρηπ Γμόρεχμ Υειοιρμξϋ Ζ/Σ 

τσρικόμ ποξρόπχμ πξσ διξογάμχρε ξ Ξογαμιρμϊπ. 

«Ζ ιρυϋπ ςχμ πιρςξπξιηςικόμ γμόρηπ υειοιρμξϋ Ζ/Σ πξσ εκδϊθηκαμ απϊ ςξμ 

Ξ.Δ.Δ.Ι., απϊ τξοείπ πιρςξπξιημέμξσπ απϊ ςξμ καςαογηθέμςα Ξ.Δ.Δ.Ι. μέυοι και ςημ 

ημεοξμημία πιρςξπξίηρήπ ςξσπ και απϊ τξοείπ πιρςξπξιημέμξσπ απϊ ςξμ Ξ.Δ.Δ.Ι., 

ςξμ Δ.Ξ.Ο.Ο. και ςξμ Δ.Ξ.Ο.Ο.Δ.Ο. μεςά ςημ ημεοξμημία πιρςξπξίηρήπ ςξσπ είμαι 

αϊοιρςηπ διάοκειαπ. (παο. 6 ςξσ άο. 12 ςξσ Μ. 4283/2014 (ΤΔΙ 189 Α‟ /10-9-2014) 

ϊπξσ αματέοεςαι ϊςι ποξρςίθεςαι παο. 5 ρςξ άο. 38 ςξσ Μ.4186/2013). 

 

2. Mε ςίςλξσπ ρπξσδόμ, ςοιςξβάθμιαπ, μεςαδεσςεοξβάθμιαπ ή δεσςεοξβάθμιαπ 

εκπαίδεσρηπ, ειδικϊςηςαπ Οληοξτξοικήπ ή γμόρηπ υειοιρμξϋ Ζ/Σ, ϊπχπ ασςξί 

ποξρδιξοίζξμςαι ρςα άοθοα 6,14 και 19 ςξσ Ο. 50/2001 ϊπχπ ιρυϋει, και 

ειδικϊςεοα:  

Α) ΠΘΞΒΑΗΛΘΑΡ ΔΙΟΑΘΔΔΣΡΖΡ 

• ΟΑΜΔΟΘΡΖΛΘΑΙΖΡ ΔΙΟΑΘΔΔΣΡΖΡ 

- Οληοξτξοικήπ  

- Οληοξτξοικήπ και ηλεπικξιμχμιόμ  

- Ζλεκςοξλϊγξσ Ληυαμικξϋ & Ληυαμικξϋ Σπξλξγιρςόμ  

- Δταομξρμέμηπ Οληοξτξοικήπ  

- Ζλεκςοξλϊγξσ Ληυαμικξϋ & ευμξλξγίαπ Σπξλξγιρςόμ  

- Ληυαμικξϋ Ζ/Σ και Οληοξτξοικήπ  

- Δπιρςήμηπ Σπξλξγιρςόμ  

- Ζλεκςοξμικξϋ και Ληυαμικξϋ Σπξλξγιρςόμ  

- Ληυαμικόμ Οληοξτξοιακόμ & Δπικξιμχμιακόμ Ρσρςημάςχμ  

- Ληυαμικόμ Ζ/Σ ηλεπικξιμχμιόμ και Δικςϋχμ  

- Δπιρςήμηπ και ευμξλξγίαπ Σπξλξγιρςόμ  

- Δπιρςήμηπ και ευμξλξγίαπ ηλεπικξιμχμιόμ  

- Ζλεκςοξμικξϋ Ληυαμικξϋ και Ληυαμικξϋ Σπξλξγιρςόμ  

- Ζλεκςοξμικήπ και Ληυαμικξϋ Σπξλξγιρςόμ  

- Οληοξτξοικήπ με εταομξγέπ ρςη Βιξιαςοική 

- Ληυαμικόμ Οληοξτξοικήπ και ηλεπικξιμχμιόμ  

- Ζλεκςοξλϊγχμ Ληυαμικόμ και Ληυαμικόμ Ζ/Σ  

- Οληοξτξοικήπ (Δ.Α.Ο.)  

- Διδακςικήπ ςηπ ευμξλξγίαπ και Φητιακόμ Ρσρςημάςχμ  

- Δπιρςημόμ και Οξλιςιρμξϋ – Ιαςεϋθσμρη Ζ/Σ (Ο.Ρ.Δ.)  

ή άλλξπ ιρϊςιμξπ ςίςλξπ αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ ρυξλόμ ςηπ αλλξδαπήπ.  

• ΔΥΜΞΚΞΓΘΙΖΡ ΔΙΟΑΘΔΔΣΡΖΡ 
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- Οληοξτξοικήπ  

- Ζλεκςοξμικόμ Σπξλξγιρςικόμ Ρσρςημάςχμ  

- ευμξλξγίαπ Οληοξτξοικήπ και ηλεπικξιμχμιόμ  

- Δταομξρμέμηπ Οληοξτξοικήπ και Οξλσμέρχμ  

- Βιξμηυαμικήπ Οληοξτξοικήπ  

- Οληοξτξοικήπ και Δπικξιμχμιόμ  

- Γεχπληοξτξοικήπ και ξπξγοατίαπ  

- Οληοξτξοικήπ και ευμξλξγίαπ Σπξλξγιρςόμ  

- ηλεπληοξτξοικήπ και Διξίκηρηπ  

- ηλεπικξιμχμιόμ και Δικςϋχμ Ζ/Σ (Ο.Ρ.Δ.)  

- Δπιυειοημαςικξϋ Ρυεδιαρμξϋ και Οληοξτξοιακόμ Ρσρςημάςχμ  

- Δταομξγόμ Οληοξτξοικήπ ρςη Διξίκηρη και ρςημ Ξικξμξμία  

- Διαυείοιρηπ Οληοξτξοιόμ  

ή άλλξπ ιρϊςιμξπ ςίςλξπ ρπξσδόμ αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ, ρυξλόμ ςηπ 

ημεδαπήπ ή αλλξδαπήπ.  

ή  

Β)ΛΔΑΔΔΣΔΠΞΒΑΗΛΘΑΡ & ΔΔΣΔΠΞΒΑΗΛΘΑΡ ΔΙΟΑΘΔΔΣΡΖΡ 

- Δίπλχμα Δπαγγελμαςικήπ Ιαςάοςιρηπ Θ.Δ.Ι. ξπξιαρδήπξςε ειδικϊςηςαπ ςξσ 

ςξμέα Οληοξτξοικήπ, ή  

- Οςσυίξ Α‟ ή Β‟ κϋκλξσ ρπξσδόμ ευμικξϋ Δπαγγελμαςικξϋ 

Δκπαιδεσςηοίξσ :  

i) Ξπξιαρδήπξςε ειδικϊςηςαπ ςξσ ςξμέα Οληοξτξοικήπ - Δικςϋχμ 

Ζ/Σ,  

ii) Διδικϊςηςαπ Ζλεκςοξμικόμ Σπξλξγιρςικόμ Ρσρςημάςχμ ή 

Ζλεκςοξμικόμ Σπξλξγιρςικόμ Ρσρςημάςχμ και Δικςϋχμ ςξσ 

Ζλεκςοξμικξϋ ξμέα,  

- Απξλσςήοιξπ ςίςλξπ :  

i. κλάδξσ Οληοξτξοικήπ Δμιαίξσ Οξλσκλαδικξϋ Κσκείξσ,  

ii. ςμήμαςξπ Οοξγοαμμαςιρςόμ Ζλεκςοξμικόμ Σπξλξγιρςόμ, ευμικξϋ 

Δπαγγελμαςικξϋ Κσκείξσ, ή  

iii. ειδικϊςηςαπ Σπαλλήλχμ Υειοιρςόμ Ζ/Σ, ευμικήπ Δπαγγελμαςικήπ 

Ρυξλήπ ήάλλξπ ιρϊςιμξπ και αμςίρςξιυξπ ςίςλξπ, ρυξλικόμ μξμάδχμ 

ςηπ ημεδαπήπ ή αλλξδαπήπ. 

iv.  

3. Λε ςίςλξσπ ρπξσδόμ, βαρικξϋπ ή /και μεςαπςσυιακξϋπ, Οαμεπιρςημιακήπ ή/και 

ευμξλξγικήπ εκπαίδεσρηπ, απϊ ςημ αμαλσςική βαθμξλξγία ςχμ ξπξίχμ 

ποξκϋπςει ϊςι ξι σπξφήτιξι έυξσμ παοακξλξσθήρει ςέρρεοα ςξσλάυιρςξμ 

μαθήμαςα, σπξυοεχςικά ή κας‟ επιλξγή, Οληοξτξοικήπ ή γμόρηπ υειοιρμξϋ Ζ/Σ. 

Ιαθέμα απϊ ςα ςέρρεοα ασςά μαθήμαςα μπξοεί μα έυει ποαγμαςξπξιηθεί ρςξ 

πλαίριξ ςηπ απϊκςηρηπ ςίςλξσ ρπξσδόμ είςε Οαμεπιρςημιακήπ (Ο.Δ), είςε 

ευμξλξγικήπ (Δ) Δκπαίδεσρηπ είςε μεςαπςσυιακξϋ ςίςλξσ είςε διδακςξοικξϋ 

διπλόμαςξπ και σπξλξγίζξμςαι αθοξιρςικά. 

 

Ξι σπξφήτιξι ςηπ Οαμεπιρςημιακήπ, ευμξλξγικήπ και Δεσςεοξβάθμιαπ Δκπαίδεσρηπ 

απξδεικμϋξσμ επαοκόπ ςη γμόρη υειοιρμξϋ Ζ/Σ ακϊμη και με μϊμη ςημ σπξβξλή 

βεβαιόρεχμ ςμημάςχμ ΑΔΘ και ΔΘ με ςιπ ξπξίεπ πιρςξπξιείςαι ϊςι παοακξλξϋθηραμ 

επιςσυόπ, ρε ποξπςσυιακϊ ή μεςαπςσυιακϊ επίπεδξ, ςέρρεοα (4) εναμημιαία μαθήμαςα 

ςα ξπξία καςά ςημ εκςίμηρη ςξσ ςμήμαςξπ εμπίπςξσμ ρςημ πεοιξυή ςηπ Οληοξτξοικήπ 

ή ςξσ υειοιρμξϋ Ζ/Σ. 
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Διεσκοιμίζεςαι ϊςι ςίςλξι ρπξσδόμ αμόςεοηπ αλλά και καςόςεοηπ καςηγξοίαπ απϊ ςημ 

καςηγξοία για ςημ ξπξία σπξβάλλει αίςηρη ξ σπξφήτιξπ , ετϊρξμ πληοξϋμ και ςιπ 

λξιπέπ ποξωπξθέρειπ εγκσοϊςηςαπ, γίμξμςαι δεκςξί , δεδξμέμξσ ϊςι ατεμϊπ ξι εμ 

λϊγχ ςοϊπξι απϊδεινηπ ποξβλέπξμςαι απϊ ςξ ποξρξμςξλϊγιξ, ατεςέοξσ ξι ρυεςικξί 

ςίςλξι και βεβαιόρειπ σπξβάλλξμςαι για ςημ απϊδεινη ςηπ γμόρηπ Ζ/Σ και ϊυι για ςη 

διεκδίκηρη θέρηπ αμόςεοηπ ή καςόςεοηπ καςηγξοίαπ ςηπ ποξκηοσρρϊμεμηπ. 

Γίμξμςαι επίρηπ δεκςά, πιρςξπξιηςικά γμόρηπ πληοξτξοικήπ ή υειοιρμξϋ Ζ/Σ πξσ 

υξοηγξϋμςαι απϊ τξοείπ ςηπ αλλξδαπήπ, σπϊ ςημ ποξωπϊθερη ϊςι ρσμξδεϋξμςαι απϊ 

ρυεςική απϊταρη ςξσ Δ.Ξ.Ο.Ο.Δ.Ο. πεοί ςηπ αμςιρςξίυιρηπ ςξσπ. 
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ΟΑΠΑΠΖΛΑ VΘ 

ΙΞΘΜΩΜΘΙΑ ΙΠΘΖΠΘΑ 

Ιχδικϊπ 

έογξσ 

ΙΑΖΓΞΠΘΑ  

101, 102, 

103, 104, 

105, 106 

ΑΜΔΠΓΞΘ Οοϊρταςη βεβαίχρη ςξσ ΞΑΔΔ, η ημεοξμημία έκδξρηπ ςηπ ξπξίαπ 

δεμ ποέπει μα απέυει πεοιρρϊςεοξ απϊ πέμςε (5) εογάριμεπ 

ημέοεπ απϊ ςημ ημεοξμημία έμαονηπ ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ 

ςχμ αιςήρεχμ. Απξκλείεςαι η απϊδεινη με σπξβξλή σπεϋθσμηπ 

δήλχρηπ και κάοςαπ αμεογίαπ. 

101, 102, 

103, 104, 

105, 106 

 

ΑΛΔΑ  Βεβαίχρη ή Οιρςξπξιηςικϊ ρε ιρυϋ Σγειξμξμικήπ Δπιςοξπήπ απϊ ςξ 

ξπξίξ μα ποξκϋπςει η πάθηρη και ςξ πξρξρςϊ αμαπηοίαπ. 

101, 102, 

103, 104, 

105, 106 

ΟΞΚΣΔΙΜΞΘ Ωπ πξλϋςεκμξι ξοίζξμςαι ξι γξμείπ με ςέρρεοα (4) ςξσλάυιρςξμ 

ςέκμα, αμεναοςήςχπ ςχμ ποξβλεπξμέμχμ απϊ ςημ ξικεία 

μξμξθερία πεοί πξλσςέκμχμ, ηλικίαπ και λξιπόμ ιδιξςήςχμ 

(άοθο. 1 παο. 21 μ.2247/1994/ΤΔΙ.182/31.10.1994/ς.Α‟ – 

2771/2006 απϊταρη ΡςΔ). 

Δνακξλξσθξϋμ μα ιρυϋξσμ ξι κάςχθι οσθμίρειπ ρϋμτχμα με ςιπ 

ξπξίεπ πξλϋςεκμξι είμαι επίρηπ: 

Θ. Ρϋμτχμα με ςξ Μ.860/5-1-1979: 

α) Ζ μηςέοα υήοα με ςοία (3) ςέκμα ετϊρξμ είμαι σπϊυοεη για ςη 

διαςοξτή ςξσπ απϊ ξπξιξδήπξςε λϊγξ. 

β) Ξ παςέοαπ με ςοία (3) ςέκμα ετϊρξμ απϊ ξπξιξδήπξςε λϊγξ 

καςέρςη ςελείχπ αμίκαμξ για κάθε εογαρία και δεμ εογάζεςαι ή 

είμαι αμάπηοξπ πξλέμξσ με αμαπηοία ςξσλάυιρςξμ 70% και δεμ 

εογάζεςαι. 

γ) Ξ ρϋζσγξπ με ςοία (3) ςέκμα ρε πεοίπςχρη θαμάςξσ ςηπ 

μηςέοαπ ςχμ ςέκμχμ ή ετϊρξμ ασςή καςέρςη ςελείχπ αμίκαμη για 

κάθε εογαρία απϊ ξπξιξδήπξςε λϊγξ. 

δ) α ξοταμά απϊ παςέοα και μηςέοα, εάμ είμαι ςξσλάυιρςξμ ςοία 

(3), απξςελξϋμ ίδια ξικξγέμεια και απξλαμβάμξσμ ασςξδίκαια ςχμ 

εσεογεςημάςχμ ςχμ Οξλσςέκμχμ και ςέκμχμ Οξλσςέκμχμ και 

ετϊρξμ ςα θήλεα δεμ έυξσμ ίδιξσπ πϊοξσπ ζχήπ. 

 

Δπιρημάμρειπ: 

Α. Ρε ϊλεπ ςιπ αμχςέοχ πεοιπςόρειπ (α - δ) ποέπει επιπλέξμ μα 

είμαι: 

i) ςα θήλεα άγαμα ή ρε διάζεσνη ή ρε υηοεία και μα ςα ρσμςηοεί 

έμαπ απϊ ςξσπ γξμείπ ςξσπ 

ii) ςα άοοεμα αμήλικα 

iii) ρπξσδαρςέπ μέυοι πεοαςόρεχπ ςχμ ρπξσδόμ ςξσπ ή μαθηςέπ 

ςευμόμ και 

επαγγελμάςχμ 

iv) αμίκαμα ποξπ εογαρία απϊ ξπξιξδήπξςε λϊγξ ή αμάπηοα 

πξλέμξσ, αμεναοςήςχπ ηλικίαπ και ρςιπ δϋξ πεοιπςόρειπ. 

Β. Απϊ 1/1/1983 ςϊρξ ςα άοοεμα ϊρξ και ςα θήλεα ποέπει μα 

είμαι αμήλικα (άοθοξ 4 παο.2 και 116 παο.1 ςξσ Ρσμςάγμαςξπ). 
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Γ. Λέυοι 17/2/1983 ςξ ϊοιξ αμηλικϊςηςαπ ήςαμ ςξ 21ξ έςξπ. Απϊ 

18/2/1983 ςξ ϊοιξ αμηλικϊςηςαπ είμαι ςξ 18ξ έςξπ (άοθοξ 3 

μ.1329/1983). 

ΘΘ. Ρϋμτχμα με ςξ Μ.3454/7-4-2006 

α) Ξ γξμέαπ υχοίπ ρϋζσγξ με ςοία (3) ςέκμα ξ ξπξίξπ έυει ςη 

γξμική μέοιμμα και επιμέλεια ςχμ ςέκμχμ ςξσ και είμαι μϊμξπ 

σπϊυοεξπ για ςη διαςοξτή ςξσπ, ετϊρξμ είμαι άγαμα και 

δεμ έυξσμ ρσμπληοόρει ςξ 23ξ έςξπ ςηπ ηλικίαπ ςξσπ ή 

ρπξσδάζξσμ ρε αμαγμχοιρμέμεπ ςοιςξβάθμιεπ ρυξλέπ 

Οαμεπιρςημιακήπ και ευμξλξγικήπ εκπαίδεσρηπ και 

αμαγμχοιρμέμα εκπαιδεσςικά ιδοϋμαςα ςηπ ημεδαπήπ ή 

αλλξδαπήπ ή εκπληοόμξσμ ςιπ ρςοαςιχςικέπ ςξσπ σπξυοεόρειπ 

και δεμ έυξσμ ρσμπληοόρει ςξ 25ξ έςξπ ςηπ ηλικίαπ ςξσπ. Ρςα 

ςέκμα ασςά ρσμσπξλξγίζξμςαι και ϊρα έυξσμ ξπξιαδήπξςε 

αμαπηοία ρε πξρξρςϊ 67% και άμχ ιρξβίχπ αμεναοςήςχπ ηλικίαπ. 

β) Ξ έμαπ απϊ ςξσπ γξμείπ ξ ξπξίξπ καςέρςη αμάπηοξπ απϊ 

ξπξιαδήπξςε αιςία ή είμαι αμάπηοξπ πξλέμξσ ρε πξρξρςϊ 67% και 

άμχ ιρξβίχπ, ετϊρξμ έυει ςοία (3) ςέκμα και ρσμςοέυξσμ και ξι 

λξιπέπ ποξωπξθέρειπ ςηπ αμχςέοχ (α) πεοίπςχρηπ. 

γ) α ξοταμά απϊ παςέοα και μηςέοα ςέκμα ετϊρξμ είμαι 

ςξσλάυιρςξμ δϋξ (2), απξςελξϋμ ίδια ξικξγέμεια και 

απξλαμβάμξσμ ϊλα ςα εσεογεςήμαςα ςχμ πξλσςέκμχμ και ςχμ 

ςέκμχμ πξλσςέκμχμ, ετϊρξμ ρσμςοέυξσμ και ξι λξιπέπ 

ποξωπξθέρειπ ςηπ αμχςέοχ (α) πεοίπςχρηπ. 

Οι γξμείπ πξσ απέκςηραμ ςημ πξλσςεκμική ιδιόςηςα ςη διαςηοξύμ 

ιρξβίωπ και απξλαμβάμξσμ ιρξβίωπ ςα δικαιώμαςα πξσ απξοοέξσμ 

από ασςή, ςα ςέκμα ςξσπ όμωπ ποξρςαςεύξμςαι και απξλαμβάμξσμ 

ςα ρυεςικά δικαιώμαςα για όρξ διάρςημα διαοκεί η 

πξλσςεκμική ιδιόςηςα έρςω και ςξσ εμόπ γξμέα. 

Για ςημ απϊδεινη ςηπ ιδιϊςηςαπ ςξσ πξλϋςεκμξσ 

ποξρκξμίζξμςαι: 

Οιρςξπξιηςικϊ ξικξγεμειακήπ καςάρςαρηπ ςξσ Δήμξσ ή βεβαίχρη 

ξικξγεμειακήπ καςάρςαρηπ πξσ υξοηγείςαι απϊ ςα ΙΔΟ μέρχ ςξσ 

Ξλξκληοχμέμξσ Οληοξτξοιακξϋ Ρσρςήμαςξπ Δθμικξϋ 

Δημξςξλξγίξσ [(ΞΟΡΔΔ)-ΙΣΑ 7228/2014 (ΤΔΙ 457/ς Β΄/25-2-

2014)], ποϊρταςηπ έκδξρηπ (ϊυι παλαιϊςεοηπ ςχμ δϋξ μημόμ απϊ 

ςημ ημεοξμημία έμαονηπ ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ ςχμ αιςήρεχμ) 

πξσ πεοιέυει ϊλα ςα γεγξμϊςα ςχμ ξπξίχμ η ρσμδοξμή απξςελεί 

ποξωπϊθερη για ςημ κςήρη ςηπ ιδιϊςηςαπ ςξσ πξλσςέκμξσ ή 

αμςίρςξιυξ πιρςξπξιηςικϊ αομϊδιαπ αλλξδαπήπ αουήπ ή 

πιρςξπξιηςικϊ ςηπ Αμόςαςηπ Ρσμξμξρπξμδίαπ Οξλσςέκμχμ 

Δλλάδξπ (ΑΡΟΔ). Οοξκειμέμξσ για αλλξδαπϊ σπξφήτιξ, πέοαμ 

ςξσ ποξαματεοϊμεμξσ ςοϊπξσ απϊδεινηπ (αμςίρςξιυξ 

πιρςξπξιηςικϊ αομϊδιαπ αλλξδαπήπ αουήπ), η πξλσςεκμική 

ιδιϊςηςα απξδεικμϋεςαι και με ςξ αμχςέοχ πιρςξπξιηςικϊ ςηπ 

Αμόςαςηπ Ρσμξμξρπξμδίαπ Οξλσςέκμχμ Δλλάδξπ (ΑΡΟΔ), ετϊρξμ 

καςά ςημ εμ λϊγχ αομϊδια αουή ρσμςοέυξσμ ξι ποξωπξθέρειπ 

έκδξρηπ ασςξϋ. 

Α) Αμ ξ σπξφήτιξπ απέκςηρε ιρξβίχπ ςημ Οξλσςεκμική ιδιϊςηςα 
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λϊγχ ςερράοχμ (4) ςξσλάυιρςξμ ςέκμχμ, αμεναοςήςχπ ηλικίαπ 

και λξιπόμ ιδιξςήςχμ και ποξρκξμίζει, για ςημ απϊδεινη ςηπ 

ιδιϊςηςάπ ςξσ ασςήπ, μϊμξ πιρςξπξιηςικϊ ή βεβαίχρη 

ξικξγεμειακήπ καςάρςαρηπ, ασςϊ ποέπει μα πεοιλαμβάμει: 

1) Όςαμ ποϊκειςαι μα απξδείνει ςημ ιδιϊςηςα ςξσ πξλσςέκμξσ: 

- Ξμξμαςεπόμσμξ ςξσ ιδίξσ και ςηπ ρσζϋγξσ ςξσ. 

- Ζμεοξμημία ςελέρεχπ ςξσ γάμξσ ςξσπ. 

- α απϊ ςξ γάμξ ασςϊ γεμμηθέμςα ςέκμα. 

- α απϊ άλλξ ή άλλξσπ γάμξσπ ςξσ ιδίξσ ή ςηπ ρσζϋγξσ 

ςξσ γεμμηθέμςα ςέκμα, ςα ξπξία ποέπει μα αματέοξμςαι 

αμαλσςικά. 

- α εκςϊπ γάμξσ γεμμηθέμςα ςέκμα για ςη μηςέοα. 

- α εκςϊπ γάμξσ ςέκμα γεμμηθέμςα για ςξμ παςέοα, αλλά 

μξμιμξπξιηθέμςα ή μξμίμχπ αμαγμχοιρθέμςα απϊ ασςϊμ. 

- Ζμεοξμημία γεμμήρεχπ ϊλχμ ςχμ αμχςέοχ. 

2) Όςαμ ποϊκειςαι μα απξδείνει ςημ ιδιϊςηςα ςξσ μέλξσπ 

πξλϋςεκμηπ ξικξγέμειαπ: 

- Ξμξμαςεπόμσμξ ςχμ γξμέχμ και ημεοξμημία ςξσ γάμξσ 

ςξσπ. 

- Ξμξμαςεπόμσμξ ςξσ ιδίξσ και ςχμ απϊ ςξ γάμξ ασςϊ 

αδελτόμ ςξσ. 

- α απϊ άλλξ ή άλλξσπ γάμξσπ ςχμ γξμέχμ ςξσ γεμμηθέμςα 

ςέκμα ςα ξπξία ποέπει μα αματέοξμςαι αμαλσςικά. 

- α εκςϊπ γάμξσ γεμμηθέμςα ςέκμα ςηπ μηςέοαπ ςξσ. 

- α εκςϊπ γάμξσ γεμμηθέμςα ςέκμα ςξσ παςέοα ςξσ, αλλά 

μξμιμξπξιηθέμςα ή μξμίμχπ αμαγμχοιρθέμςα απϊ ασςϊμ. 

- Ζμεοξμημία γεμμήρεχπ ϊλχμ ςχμ αμχςέοχ. 

Β) Αμ ξ σπξφήτιξπ απέκςηρε ιρξβίχπ ςημ Οξλσςεκμική ιδιϊςηςα 

βάρει ςξσ Μ.860/1979 και ποξρκξμίζει, για ςημ απϊδεινη ςηπ 

ιδιϊςηςάπ ςξσ ασςήπ, μϊμξ πιρςξπξιηςικϊ ή βεβαίχρη 

ξικξγεμειακήπ καςάρςαρηπ, ασςϊ ποέπει μα πεοιλαμβάμει: 

1) Όςαμ ποϊκειςαι μα απξδείνει ςημ ιδιϊςηςα ςξσ πξλσςέκμξσ: 

- Ξμξμαςεπόμσμξ ςξσ ιδίξσ και ςηπ ρσζϋγξσ ςξσ. 

- Ζμεοξμημία ςελέρεχπ ςξσ γάμξσ ςξσπ. 

- α απϊ ςξ γάμξ ασςϊ γεμμηθέμςα ςέκμα. 

- α απϊ άλλξ ή άλλξσπ γάμξσπ ςξσ ιδίξσ ή ςηπ ρσζϋγξσ 

ςξσ γεμμηθέμςα ςέκμα, ςα ξπξία ποέπει μα αματέοξμςαι 

αμαλσςικά. 

- α εκςϊπ γάμξσ γεμμηθέμςα ςέκμα για ςη μηςέοα. 

- α εκςϊπ γάμξσ ςέκμα γεμμηθέμςα για ςξμ παςέοα, αλλά 

μξμιμξπξιηθέμςα ή μξμίμχπ αμαγμχοιρθέμςα απϊ ασςϊμ. 

- Ζμεοξμημία γεμμήρεχπ ϊλχμ ςχμ αμχςέοχ. 

- Ζμεοξμημία θαμάςξσ ϊλχμ ςχμ μη επιζόμςχμ απϊ ςξσπ 

αμχςέοχ. 

- Ζμεοξμημία γάμξσ, διάζεσνηπ ή υηοείαπ ϊλχμ ςχμ θηλέχμ 

ςέκμχμ (αμ είμαι άγαμα μα γίμει μμεία). 

2) Όςαμ ποϊκειςαι μα απξδείνει ςημ ιδιϊςηςα ςξσ μέλξσπ 

πξλϋςεκμηπ ξικξγέμειαπ: 

- Ξμξμαςεπόμσμξ ςχμ γξμέχμ και ημεοξμημία ςξσ γάμξσ 
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ςξσπ. 

- Ξμξμαςεπόμσμξ ςξσ ιδίξσ και ςχμ απϊ ςξ γάμξ ασςϊ 

αδελτόμ ςξσ. 

- α απϊ άλλξ ή άλλξσπ γάμξσπ ςχμ γξμέχμ ςξσ γεμμηθέμςα 

ςέκμα ςα ξπξία ποέπει μα αματέοξμςαι αμαλσςικά. 

- α εκςϊπ γάμξσ γεμμηθέμςα ςέκμα ςηπ μηςέοαπ ςξσ. 

- α εκςϊπ γάμξσ γεμμηθέμςα ςέκμα ςξσ παςέοα ςξσ, αλλά 

μξμιμξπξιηθέμςα ή μξμίμχπ αμαγμχοιρθέμςα απϊ ασςϊμ. 

- Ζμεοξμημία γεμμήρεχπ ϊλχμ ςχμ αμχςέοχ. 

- Ζμεοξμημία θαμάςξσ ϊλχμ ςχμ μη επιζόμςχμ απϊ ςξσπ 

αμχςέοχ. 

- Ζμεοξμημία γάμξσ, διάζεσνηπ ή υηοείαπ ϊλχμ ςχμ θηλέχμ 

αδελτόμ ςξσ (αμ είμαι άγαμα μα γίμει μμεία). 

Ρςιπ αμχςέοχ πεοιπςόρειπ (1 και 2), εκςϊπ απϊ ςξ πιρςξπξιηςικϊ 

ή ςη βεβαίχρη ξικξγεμειακήπ καςάρςαρηπ απαιςείςαι επιπλέξμ: 

α) Ρε πεοίπςχρη αμικαμϊςηςαπ ποξπ εογαρία εμϊπ απϊ ςξσπ δϋξ 

γξμείπ, πιρςξπξιηςικϊ απϊ ςξμ ξικείξ τξοέα, με ςξ ξπξίξ μα 

βεβαιόμεςαι η καςά 100% αμαπηοία ςξσ γξμέα ασςξϋ για 

ξπξιξμδήπξςε λϊγξ ή καςά 70% για ςξσπ αμάπηοξσπ πξλέμξσ. 

β) Ρε πεοίπςχρη αμικαμϊςηςαπ ποξπ εογαρία ςέκμχμ, 

αμεναοςήςχπ ηλικίαπ, απϊ 

ξπξιξδήπξςε λϊγξ ή ςέκμα αμάπηοα πξλέμξσ, πιρςξπξιηςικϊ απϊ 

ςξμ ξικείξ τξοέα με ςξ 

ξπξίξ μα βεβαιόμεςαι η αμχςέοχ αμικαμϊςηςά ςξσπ. 

γ) Για ςημ απϊδεινη ςηπ ρπξσδαρςικήπ ιδιϊςηςαπ ςξσ ίδιξσ ςξσ 

σπξφητίξσ ή ςέκμξσ ή αδελτξϋ ςξσ, αμάλξγα με ςημ πεοίπςχρη, 

βεβαίχρη ςηπ ξικείαπ ρυξλήπ απϊ ςημ ξπξία μα 

ποξκϋπςει ςξ υοξμικϊ διάρςημα ςχμ ρπξσδόμ ή ςηπ μαθηςείαπ για 

ςέυμη ή επάγγελμα. 

Γ. Αμ ξ σπξφήτιξπ απέκςηρε ιρξβίχπ ςημ Οξλσςεκμική ιδιϊςηςα 

βάρει ςξσ Μ.3454/2006 και ποξρκξμίζει, για ςημ απϊδεινη ςηπ 

ιδιϊςηςάπ ςξσ ασςήπ, μϊμξ πιρςξπξιηςικϊ ή βεβαίχρη 

ξικξγεμειακήπ καςάρςαρηπ, ασςϊ ποέπει μα πεοιλαμβάμει: 

1) Όςαμ ποϊκειςαι μα απξδείνει ςημ ιδιϊςηςα ςξσ πξλσςέκμξσ: 

- Ξμξμαςεπόμσμξ ςξσ ιδίξσ και ςηπ ρσζϋγξσ ςξσ. 

- Ζμεοξμημία ςελέρεχπ ςξσ γάμξσ ςξσπ. 

- α απϊ ςξ γάμξ ασςϊ ςέκμα. 

- α απϊ άλλξ ή άλλξσπ γάμξσπ ςξσ ιδίξσ ή ςηπ ρσζϋγξσ ςξσ 

ςέκμα, ςα ξπξία ποέπει μα αματέοξμςαι αμαλσςικά. 

- α εκςϊπ γάμξσ ςέκμα για ςημ μηςέοα. 

- α εκςϊπ γάμξσ ςέκμα για ςξμ παςέοα, αλλά 

μξμιμξπξιηθέμςα ή μξμίμχπ αμαγμχοιρθέμςα απϊ ασςϊμ. 

- Ζμεοξμημία γεμμήρεχπ ϊλχμ ςχμ αμχςέοχ. 

- Ζμεοξμημία θαμάςξσ ϊλχμ ςχμ μη επιζόμςχμ απϊ ςξσπ 

αμχςέοχ. 

2) Όςαμ ποϊκειςαι μα απξδείνει ςημ ιδιϊςηςά ςξσ χπ μέλξπ 

πξλϋςεκμηπ ξικξγέμειαπ: 

- Ξμξμαςεπόμσμξ ςχμ γξμέχμ και ημεοξμημία ςξσ γάμξσ 

ςξσπ. 

ΑΔΑ: 97ΣΗΚ2Π-1Μ5



 

38 

- Ξμξμαςεπόμσμξ ςξσ ιδίξσ και ςχμ απϊ ςξ γάμξ ασςϊ 

αδελτόμ ςξσ. 

- α απϊ άλλξ ή άλλξσπ γάμξσπ ςχμ γξμέχμ ςξσ ςέκμα ςα 

ξπξία ποέπει μα αματέοξμςαι αμαλσςικά. 

- α εκςϊπ γάμξσ ςέκμα ςηπ μηςέοαπ ςξσ. 

- α εκςϊπ γάμξσ ςέκμα για ςξμ παςέοα, αλλά 

μξμιμξπξιηθέμςα ή μξμίμχπ αμαγμχοιρθέμςα απϊ ασςϊμ. 

- Ζμεοξμημία γεμμήρεχπ ϊλχμ ςχμ αμχςέοχ. 

- Ζμεοξμημία θαμάςξσ ϊλχμ ςχμ μη επιζόμςχμ απϊ ςξσπ 

αμχςέοχ. 

- Ζμεοξμημία γάμξσ ϊλχμ ςχμ αδελτόμ ςξσ (αμ είμαι άγαμα 

μα γίμει μμεία). 

Ρςιπ αμχςέοχ πεοιπςόρειπ (1 και 2), εκςϊπ απϊ ςξ πιρςξπξιηςικϊ 

ή ςη βεβαίχρη ξικξγεμειακήπ καςάρςαρηπ απαιςείςαι επιπλέξμ: 

α) Ρε πεοίπςχρη ξπξιαρδήπξςε αμαπηοίαπ ςέκμξσ ή αδελτξϋ 

σπξφητίξσ ρε πξρξρςϊ 67% και άμχ ιρξβίχπ, αμεναοςήςχπ 

ηλικίαπ, πιρςξπξιηςικϊ απϊ ςξμ ξικείξ τξοέα με ςξ ξπξίξ μα 

βεβαιόμεςαι η αμχςέοχ αμαπηοία και η ιρξβιϊςηςα ασςήπ. 

β) Ρε πεοίπςχρη αμαπηοίαπ απϊ ξιαδήπξςε αιςία ή αμαπηοίαπ 

πξλέμξσ ρε πξρξρςϊ 67% και άμχ ιρξβίχπ εμϊπ απϊ ςξσπ δϋξ 

γξμείπ, πιρςξπξιηςικϊ απϊ ςξμ ξικείξ τξοέα με ςξ 

ξπξίξ μα βεβαιόμεςαι η αμχςέοχ, καςά πεοίπςχρη, αμαπηοία και 

ειδικόπ για ςημ αμαπηοία 

πξλέμξσ και η ιρξβιϊςηςα ασςήπ. 

γ) Για ςημ απϊδεινη ςηπ ρπξσδαρςικήπ ιδιϊςηςαπ ςξσ ίδιξσ ςξσ 

σπξφητίξσ ή ςέκμξσ ή αδελτξϋ ςξσ, αμάλξγα με ςημ πεοίπςχρη, 

βεβαίχρη αμαγμχοιρμέμηπ ςοιςξβάθμιαπ ρυξλήπ Οαμεπιρςημιακήπ 

ή ευμξλξγικήπ Δκπαίδεσρηπ ή αμαγμχοιρμέμχμ εκπαιδεσςικόμ 

ιδοσμάςχμ ςηπ ημεδαπήπ ή αλλξδαπήπ, απϊ ςημ ξπξία μα 

ποξκϋπςει ςξ υοξμικϊ διάρςημα 

ςχμ ρπξσδόμ. 

δ) Ρε πεοίπςχρη πξσ ςέκμξ ή αδελτϊπ σπξφητίξσ, αμάλξγα με 

ςημ πεοίπςχρη, διαμϋει ςη ρςοαςιχςική ςξσ θηςεία, βεβαίχρη, 

πεοί ςξσ γεγξμϊςξπ ασςξϋ, απϊ αομϊδια αουή. 

 

101, 102, 

103, 104, 

105, 106 

ΠΘΔΙΜΞΘ  Ρϋμτχμα με ςξ αοθ. 3 ςξσ Μ3454/2006 χπ ςοίςεκμξι ξοίζξμςαι 

γξμείπ ή ξ γξμέαπ πξσ έυξσμ ςη γξμική μέοιμμα και επιμέλεια 

ςοιόμ παιδιόμ απϊ ςξμ ίδιξ ή διατξοεςικξϋπ γάμξσπ ή μξμίμχπ 

αμαγμχοιρθέμςχμ ή σιξθεςημέμχμ ή εκςϊπ γάμξσ γεμμηθέμςχμ, 

ςα ξπξία είμαι άγαμα και δεμ έυξσμ ρσμπληοόρει ςξ εικξρςϊ ςοίςξ 

(23ξ) έςξπ ςηπ ηλικίαπ ςξσπ ή τξιςξϋμ ρε αμαγμχοιρμέμεπ 

ςοιςξβάθμιεπ ρυξλέπ παμεπιρςημιακήπ και ςευμξλξγικήπ 

εκπαίδεσρηπ και αμαγμχοιρμέμα εκπαιδεσςικά ιδοϋμαςα ςηπ 

ημεδαπήπ ή ςηπ αλλξδαπήπ ή εκπληοόμξσμ ςιπ ρςοαςιχςικέπ ςξσπ 

σπξυοεόρειπ και δεμ έυξσμ ρσμπληοόρει ςξ εικξρςϊ πέμπςξ (25ξ) 

έςξπ ςηπ ηλικίαπ ςξσπ. Ρςα ςοία παιδιά πεοιλαμβάμξμςαι και ςα 

ςέκμα με ξπξιαδήπξςε αμαπηοία ρε πξρξρςϊ ενήμςα επςά ςξιπ 

εκαςϊ (67%) και άμχ ιρξβίχπ, αμεναοςήςχπ ηλικίαπ και 

ξικξγεμειακήπ καςάρςαρηπ. 
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Ρημείχρη: . Ζ «γξμική μέοιμμα» δεμ ςασςίζεςαι με ςημ 

«επιμέλεια» ςέκμξσ, δεδξμέμξσ ϊςι ρϋμτχμα με ςξ Ο.Δ.456/1984 

(Αρςικϊπ Ιόδικαπ) η γξμική μέοιμμα, χπ σπεοκείμεμη έμμξια, 

πεοιλαμβάμει και ςημ επιμέλεια ςξσ ςέκμξσ και ςη διξίκηρη ςηπ 

πεοιξσρίαπ ςξσ και ςημ εκποξρόπηρή ςξσ ρε κάθε σπϊθερη ή 

δικαιξποανία ή δίκη πξσ ατξοξϋμ ςξ ποϊρχπξ ή ςημ πεοιξσρία 

ςξσ. 

Για ςημ απϊδεινη ςηπ ιδιϊςηςαπ ςξσ ςοίςεκμξσ ποξρκξμίζξσμ: 

Οιρςξπξιηςικϊ ξικξγεμειακήπ καςάρςαρηπ ςξσ δήμξσ ή ςηπ 

κξιμϊςηςαπ ή βεβαίχρη ξικξγεμειακήπ καςάρςαρηπ πξσ υξοηγείςαι 

απϊ ςα ΙΔΟ μέρχ ςξσ Ξλξκληοχμέμξσ Οληοξτξοιακξϋ 

Ρσρςήμαςξπ Δθμικξϋ Δημξςξλξγίξσ {(ΞΟΡΔΔ)−ΙΣΑ 7228/2014 

(ΤΔΙ 457/ς.Β΄/25−2−2014)} πξσ πεοιέυει ϊλα ςα γεγξμϊςα ςχμ 

ξπξίχμ η ρσμδοξμή απξςελεί ποξωπϊθερη για ςημ καςά μϊμξ 

κςήρη ςηπ ιδιϊςηςαπ ςξσ ςοίςεκμξσ γξμέα αμςίρςξιυξ 

πιρςξπξιηςικϊ αομϊδιαπ αλλξδαπήπ αουήπ. 

ξ πιρςξπξιηςικϊ ή η βεβαίχρη ξικξγεμειακήπ καςάρςαρηπ ςξσ 

σπξφητίξσ ποέπει μα πεοιλαμβάμει, ϊςαμ ποϊκειςαι μα 

απξδείνει ςημ ιδιϊςηςά ςξσ χπ γξμέαπ με ςοία ςέκμα: 

- Ξμξμαςεπόμσμξ ςξσ ιδίξσ και ςηπ ρσζϋγξσ ςξσ. 

- Ζμεοξμημία ςελέρεχπ ςξσ γάμξσ ςξσπ. 

- α απϊ ςξ γάμξ ασςϊ ςέκμα. 

- α απϊ άλλξ ή άλλξσπ γάμξσπ ςξσ ιδίξσ ή ςηπ ρσζϋγξσ ςξσ 

ςέκμα, ςα ξπξία ποέπει μα αματέοξμςαι αμαλσςικά. 

- α εκςϊπ γάμξσ ςέκμα για ςημ μηςέοα. 

- α εκςϊπ γάμξσ ςέκμα για ςξμ παςέοα, αλλά 

μξμιμξπξιηθέμςα ή μξμίμχπ αμαγμχοιρθέμςα απϊ ασςϊμ. 

- Ζμεοξμημία γεμμήρεχπ ϊλχμ ςχμ αμχςέοχ. 

- Ζμεοξμημία γάμξσ ϊλχμ ςχμ αδελτόμ ςξσ (αμ είμαι άγαμα 

μα γίμει μμεία) 

Δκςϊπ απϊ ςξ πιρςξπξιηςικϊ ή βεβαίχρη ξικξγεμειακήπ 

καςάρςαρηπ απαιςείςαι επιπλέξμ: 

α) Ρε πεοίπςχρη αμαπηοίαπ ςέκμξσ ρε πξρξρςϊ ενήμςα επςά (67%) 

και άμχ ιρξβίχπ, αμεναοςήςχπ ηλικίαπ και ξικξγεμειακήπ 

καςάρςαρηπ, πιρςξπξιηςικϊ απϊ ςξμ ξικείξ τξοέα με ςξ ξπξίξ μα 

βεβαιόμεςαι η αμχςέοχ αμαπηοία. 

β) Για ςημ απϊδεινη ςηπ ρπξσδαρςικήπ ιδιϊςηςαπ ςξσ ςέκμξσ, 

αμάλξγα με ςημ πεοίπςχρη, βεβαίχρη αμαγμχοιρμέμηπ 

ςοιςξβάθμιαπ ρυξλήπ παμεπιρςημιακήπ ή ςευμξλξγικήπ 

εκπαίδεσρηπ ή αμαγμχοιρμέμξσ εκπαιδεσςικξϋ ιδοϋμαςξπ ςηπ 

ημεδαπήπ ή αλλξδαπήπ απϊ ςημ ξπξία μα ποξκϋπςει ςξ υοξμικϊ 

διάρςημα ρπξσδόμ 

γ) Ρε πεοίπςχρη πξσ ςέκμξ, διαμϋει ςη ρςοαςιχςική ςξσ θηςεία, 

βεβαίχρη ςχμ αομϊδιχμ αουόμ. 

δ)Ρςιπ πεοιπςόρειπ καςά ςιπ ξπξίεπ έυει επέλθει ακϋοχρη ςξσ 

γάμξσ ςχμ γξμέχμ σπξφητίχμ ή διαζϋγιξ ή διακξπή ςηπ έγγαμηπ 

ρσμβίχρηπ ή έμα ή πεοιρρϊςεοα απϊ ςα ςέκμα έυξσμ γεμμηθεί 

υχοίπ γάμξ ςχμ γξμέχμ ςξσπ, ξ γξμέαπ πξσ ρσμμεςέυει ρςη 

διαγχμιρςική διαδικαρία ποέπει μα ποξρκξμίρει απξδεικςικά 
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ρςξιυεία (επικσοχμέμα αμςίγοατα δικαρςικόμ απξτάρεχμ ή 

άλλχμ ποάνεχμ) απϊ ςα ξπξία μα απξδεικμϋεςαι ϊςι έυει 

απξκςήρει ή διαςηοεί ςη γξμική μέοιμμα και επιμέλεια ςχμ χπ άμχ 

ςέκμχμ. 

 

101, 102, 

103, 104, 

105, 106 

ΛΞΜΞΓΞΜΔΧΙΔΡ 

ΞΘΙΞΓΔΜΔΘΔΡ 

Οοξωπξθέρειπ: 

α)Γξμέαπ μξμξγξμεψκήπ ξικξγέμειαπ μξείςαι ξ γξμέαπ εκείμξπ ξ 

ξπξίξπ, καςά ςημ ημεοξμημία σπξβξλήπ ςηπ αίςηρηπ ποϊρληφηπ, 

αρκεί εμ ςξιπ ποάγμαρι και κας‟ απξκλειρςικϊςηςα ή μεςά απϊ 

ρυεςική αμάθερη ςη γξμική μέοιμμα εμϊπ ή πεοιρρϊςεοχμ 

αμήλικχμ ςέκμχμ. ξ δικαίχμα ασςϊ αρκείςαι απϊ ςξμ γξμέα και 

μεςά ςημ εμηλικίχρη ςχμ ςέκμχμ και μέυοι ςη ρσμπλήοχρη ςξσ 

25ξσ έςξσπ ςηπ ηλικίαπ ςξσπ. 

β)έκμα μξμξγξμεψκήπ ξικξγέμειαπ είμαι εκείμα ςα ξπξία μέυοι ςημ 

εμηλικίχρή ςξσπ είυαμ ςξμ έμα μϊμξ γξμέα ςξσπ. Ρςημ πεοίπςχρη 

ασςή σπάγξμςαι και ςα ςέκμα ςα ξπξία ρςεοήθηκαμ και ςξσπ δϋξ 

γξμείπ ποιμ ςημ εμηλικίχρή ςξσπ. ξ δικαίχμα ασςϊ αρκείςαι απϊ 

ςξ ςέκμξ μέυοι και ςη ρσμπλήοχρη ςξσ 30ξϋ έςξσπ ςηπ ηλικίαπ 

ςξσ. 

Ρημείχρη: . Ζ «γξμική μέοιμμα» δεμ ςασςίζεςαι με ςημ 

«επιμέλεια» ςέκμξσ, δεδξμέμξσ ϊςι ρϋμτχμα με ςξ Ο.Δ.456/1984 

(Αρςικϊπ Ιόδικαπ) η γξμική μέοιμμα, χπ σπεοκείμεμη έμμξια, 

πεοιλαμβάμει και ςημ επιμέλεια ςξσ ςέκμξσ και ςη διξίκηρη ςηπ 

πεοιξσρίαπ ςξσ και ςημ εκποξρόπηρή ςξσ ρε κάθε σπϊθερη ή 

δικαιξποανία ή δίκη πξσ ατξοξϋμ ςξ ποϊρχπξ ή ςημ πεοιξσρία 

ςξσ. 

Ξ γξμέαπ μξμξγξμεψκήπ ξικξγέμειαπ: 

1. Ρςημ πεοίπςχρη υηοείαπ ςξσ μξμξγξμέα ή κηοϋνεχπ 

ατάμειαπ καςά μϊμξμ ςξσ άλλξσ γξμέα, απαιςξϋμςαι 

αθοξιρςικά: 

α. Οιρςξπξιηςικϊ ξικξγεμειακήπ καςάρςαρηπ ςξσ Δήμξσ ή 

βεβαίχρη ξικξγεμειακήπ καςάρςαρηπ πξσ υξοηγείςαι απϊ ςα ΙΔΟ 

μέρχ ςξσ Ξλξκληοχμέμξσ Οληοξτξοιακξϋ Ρσρςήμαςξπ Δθμικξϋ 

Δημξςξλξγίξσ [(ΞΟΡΔΔ)-ΙΣΑ 7228/2014 (ΤΔΙ 457/ς Β΄/25-2-

2014) ή αομϊδιαπ αλλξδαπήπ αουήπ, πξσ μα έυει εκδξθεί εμςϊπ 

ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ ςχμ αιςήρεχμ, απϊ ςξ ξπξίξ μα 

ποξκϋπςει ϊςι έυει έμα (1) ςξσλάυιρςξμ αμήλικξ ςέκμξ καςϊπιμ 

υηοείαπ ή κηοϋνεχπ ατάμειαπ καςά μϊμξμ ςξσ άλλξσ γξμέα. ξ 

ςέκμξ ασςϊ δεμ ποέπει μα έυει σιξθεςηθεί απϊ επϊμεμξ ρϋζσγξ 

ςξσ μξμξγξμέα. Δάμ απϊ ςξ αμχςέοχ πιρςξπξιηςικϊ δεμ 

ποξκϋπςει η καςάρςαρη υηοείαπ ςξσ μξμξγξμέα, ςϊςε ποέπει μα 

ρσμσπξβληθεί η ρυεςική ληνιαουική ποάνη θαμάςξσ. Για ςημ 

πεοίπςχρη ςηπ κηοϋνεχπ ατάμειαπ καςά μϊμξμ, ςξ αμχςέοχ 

πιρςξπξιηςικϊ ποέπει μα ρσμξδεϋεςαι απϊ αμςίγοατξ δικαρςικήπ 

απϊταρηπ ρε 

ρσμδσαρμϊ με ςξ καςά μϊμξ πιρςξπξιηςικϊ ςελεριδικίαπ ςηπ. Αμ 

καςά ςημ ημεοξμημία σπξβξλήπ ςηπ αίςηρηπ ποϊρληφηπ ςξ ςέκμξ 

είμαι εμήλικξ και ηλικίαπ έχπ και 25 εςόμ, ποέπει απϊ ςα 

αμχςέοχ έγγοατα μα ποξκϋπςει η καςάρςαρη υηοείαπ ςξσ 
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μξμξγξμέα ή ατάμειαπ ςξσ άλλξσ γξμέα μέυοι ςημ εμηλικίχρη ςξσ 

ςέκμξσ. 

β. Σπεϋθσμη δήλχρη ϊςι αρκεί εμ ςξιπ ποάγμαρι και κας‟ 

απξκλειρςικϊςηςα ςη γξμική μέοιμμα εμϊπ ή πεοιρρϊςεοχμ 

αμήλικχμ ςέκμχμ. Ρε πεοίπςχρη πξσ ςξ ςέκμξ είμαι εμήλικξ 

ηλικίαπ έχπ και 25 εςόμ, σπεϋθσμη δήλχρη ϊςι αρκξϋρε εμ ςξιπ 

ποάγμαρι και κας‟ απξκλειρςικϊςηςα ςη γξμική μέοιμμα ασςξϋ για 

ξοιρμέμξ υοξμικϊ διάρςημα μέυοι ςημ εμηλικίχρη ςξσ ςέκμξσ. 

 

2. Ρε πεοίπςχρη διαζσγίξσ ή ακσοόρεχπ γάμξσ ή λϋρηπ 

ςξσ ρσμτόμξσ ρσμβίχρηπ ή διακξπήπ ςηπ εγγάμξσ 

ρσμβιόρεχπ ςχμ γξμέχμ (διάρςαρηπ), απαιςξϋμςαι 

αθοξιρςικά: 

α. Οιρςξπξιηςικϊ ξικξγεμειακήπ καςάρςαρηπ ςξσ Δήμξσ ή 

βεβαίχρη ξικξγεμειακήπ καςάρςαρηπ πξσ υξοηγείςαι απϊ ςα ΙΔΟ 

μέρχ ςξσ Ξλξκληοχμέμξσ Οληοξτξοιακξϋ Ρσρςήμαςξπ Δθμικξϋ 

Δημξςξλξγίξσ [(ΞΟΡΔΔ)-ΙΣΑ 7228/2014 (ΤΔΙ 457/ς Β΄/25-2-

2014) ή αομϊδιαπ αλλξδαπήπ αουήπ, πξσ μα έυει εκδξθεί εμςϊπ 

ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ ςχμ αιςήρεχμ, απϊ ςξ ξπξίξ μα 

ποξκϋπςει ϊςι έυει έμα (1) ςξσλάυιρςξμ αμήλικξ ςέκμξ ή εμήλικξ 

ηλικίαπ έχπ και 25 εςόμ. 

β. Αμςίγοατξ δικαρςικήπ απϊταρηπ με ςημ ξπξία αμαςέθηκε η 

άρκηρη ςηπ γξμικήπ μέοιμμαπ ρε έμα μϊμξ γξμέα ρε πεοίπςχρη 

διατχμίαπ ή αμςίγοατξ Οοακςικξϋ κξιμήπ ρσμτχμίαπ ςχμ 

γξμέχμ, θεχοημέμξ απϊ ςξ αομϊδιξ δικαρςήοιξ, με ςξ ξπξίξ 

αμαςέθηκε η άρκηρη ςηπ γξμικήπ μέοιμμαπ ρςξμ έμα εκ ςχμ δϋξ, 

ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 1513ΑΙ ή για ςημ πεοίπςχρη ςηπ διάρςαρηπ 

ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 1514ΑΙ ρε ρσμδσαρμϊ με ςξ άοθοξ 

1513ΑΙ. 

γ. Σπεϋθσμη δήλχρη ϊςι αρκεί εμ ςξιπ ποάγμαρι και κας‟ 

απξκλειρςικϊςηςα ή μεςά απϊ ρυεςική αμάθερη ςη γξμική μέοιμμα 

εμϊπ ή πεοιρρϊςεοχμ αμήλικχμ ςέκμχμ. Ρε πεοίπςχρη πξσ ςξ 

ςέκμξ είμαι εμήλικξ ηλικίαπ έχπ και 25 εςόμ, σπεϋθσμη δήλχρη 

ϊςι αρκξϋρε εμ ςξιπ ποάγμαρι και κας‟ απξκλειρςικϊςηςα ή μεςά 

απϊ ρυεςική αμάθερη ςη γξμική μέοιμμα ασςξϋ για ξοιρμέμξ 

υοξμικϊ διάρςημα μέυοι ςημ εμηλικίχρη ςξσ ςέκμξσ. 

Ρημείχρη: Διδικόπ ρςημ πεοίπςχρη διάρςαρηπ ςχμ γξμέχμ, αμ 

δεμ σπάουει η αμχςέοχ δικαρςική απϊταρη ή ςξ ποακςικϊ κξιμήπ 

ρσμτχμίαπ (σπϊ ρςξιυείξ β), αοκεί η σπξβξλή Σπεϋθσμηπ 

δήλχρηπ ϊςι ςελεί ρε διάρςαρη με ςξμ ή/ςη ρϋζσγξ και αρκεί εμ 

ςξιπ ποάγμαρι και κας‟ απξκλειρςικϊςηςα ή μεςά απϊ ρυεςική 

αμάθερη ςη γξμική μέοιμμα εμϊπ ή πεοιρρϊςεοχμ αμήλικχμ 

ςέκμχμ. Ρε πεοίπςχρη πξσ ςξ ςέκμξ είμαι εμήλικξ ηλικίαπ έχπ και 

25 εςόμ, σπεϋθσμη δήλχρη ϊςι αρκξϋρε εμ ςξιπ ποάγμαρι και 

κας‟ απξκλειρςικϊςηςα ή μεςά απϊ ρυεςική αμάθερη ςη γξμική 

μέοιμμα ασςξϋ για ξοιρμέμξ υοξμικϊ διάρςημα μέυοι ςημ 

εμηλικίχρη ςξσ ςέκμξσ. 

 

3. Ρε πεοίπςχρη αμικαμϊςηςαπ ςξσ άλλξσ γξμέα για ςημ 
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άρκηρη γξμικήπ μέοιμμαπ για ποαγμαςικξϋπ λϊγξσπ ή 

γιαςί είμαι αμίκαμξπ ή πεοιξοιρμέμα ικαμϊπ για 

δικαιξποανία, απαιςξϋμςαι αθοξιρςικά: 

α. Οιρςξπξιηςικϊ ξικξγεμειακήπ καςάρςαρηπ ςξσ Δήμξσ ή 

βεβαίχρη ξικξγεμειακήπ καςάρςαρηπ πξσ υξοηγείςαι απϊ ςα ΙΔΟ 

μέρχ ςξσ Ξλξκληοχμέμξσ Οληοξτξοιακξϋ Ρσρςήμαςξπ Δθμικξϋ 

Δημξςξλξγίξσ [(ΞΟΡΔΔ)-ΙΣΑ 7228/2014 (ΤΔΙ 457/ς Β΄/25-2-

2014) ή αομϊδιαπ αλλξδαπήπ αουήπ, πξσ μα έυει εκδξθεί εμςϊπ 

ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ ςχμ αιςήρεχμ, απϊ ςξ ξπξίξ μα 

ποξκϋπςει ϊςι έυει έμα (1) ςξσλάυιρςξμ αμήλικξ ςέκμξ ή εμήλικξ 

ηλικίαπ έχπ και 25 εςόμ. 

β. Αμςίγοατξ δικαρςικήπ απϊταρηπ απϊ ςημ ξπξία μα ποξκϋπςει 

ξ λϊγξπ ςηπ αδσμαμίαπ αρκήρεχπ ςηπ γξμικήπ μέοιμμαπ απϊ ςξμ 

άλλξ γξμέα (π.υ. δικαρςική ρσμπαοάρςαρη λϊγχ φσυικήπ ή 

διαμξηςικήπ διαςαοαυήπ ή ρχμαςικήπ αμαπηοίαπ). 

γ. Σπεϋθσμη δήλχρη ϊςι αρκεί εμ ςξιπ ποάγμαρι και κας‟ 

απξκλειρςικϊςηςα ή μεςά απϊ ρυεςική αμάθερη ςη γξμική μέοιμμα 

εμϊπ ή πεοιρρϊςεοχμ αμήλικχμ ςέκμχμ. Ρε πεοίπςχρη πξσ ςξ 

ςέκμξ είμαι εμήλικξ ηλικίαπ έχπ και 25 εςόμ, σπεϋθσμη δήλχρη 

ϊςι αρκξϋρε εμ ςξιπ 

ποάγμαρι και κας‟ απξκλειρςικϊςηςα ή μεςά απϊ ρυεςική αμάθερη 

ςη γξμική μέοιμμα ασςξϋ για ξοιρμέμξ υοξμικϊ διάρςημα μέυοι 

ςημ εμηλικίχρη ςξσ ςέκμξσ. 

Ρημείχρη: Ρε πεοίπςχρη αμσπαονίαπ ςηπ αμχςέοχ δικαρςικήπ 

απϊταρηπ (σπϊ ρςξιυείξ β) ϊρξμ ατξοά ςξσπ αμςικειμεμικξϋπ 

ποαγμαςικξϋπ λϊγξσπ αδσμαμίαπ αρκήρεχπ ςηπ γξμικήπ μέοιμμαπ 

απϊ ςξμ άλλξ γξμέα, απαιςείςαι η σπξβξλή ξιξσδήπξςε 

απξδεικςικξϋ εγγοάτξσ αομϊδιαπ καςά μϊμξμ δημϊριαπ αουήπ, 

απϊ ςξ ξπξίξ μα ποξκϋπςει ξ ποαγμαςικϊπ λϊγξπ αδσμαμίαπ 

άρκηρηπ ςηπ γξμικήπ μέοιμμαπ απϊ ςξμ άλλξ γξμέα (π.υ. 

πιρςξπξιηςικϊ απϊ ςξ ξπξίξ μα ποξκϋπςει ξ εγκλειρμϊπ ςξσ ρε 

ρχτοξμιρςικϊ καςάρςημα και η διάοκεια ασςξϋ). 

 

4. Ρε πεοίπςχρη έκπςχρηπ ςξσ άλλξσ γξμέα απϊ ςημ 

άρκηρη ςηπ γξμικήπ μέοιμμαπ ή αταίοερηπ ςηπ γξμικήπ 

μέοιμμαπ λϊγχ κακήπ άρκηρηπ, απαιςξϋμςαι αθοξιρςικά: 

α. Οιρςξπξιηςικϊ ξικξγεμειακήπ καςάρςαρηπ ςξσ Δήμξσ ή 

βεβαίχρη ξικξγεμειακήπ καςάρςαρηπ πξσ υξοηγείςαι απϊ ςα ΙΔΟ 

μέρχ ςξσ Ξλξκληοχμέμξσ Οληοξτξοιακξϋ Ρσρςήμαςξπ Δθμικξϋ 

Δημξςξλξγίξσ [(ΞΟΡΔΔ)-ΙΣΑ 7228/2014 (ΤΔΙ 457/ς Β΄/25-2-

2014) ή αομϊδιαπ αλλξδαπήπ αουήπ, πξσ μα έυει εκδξθεί εμςϊπ 

ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ ςχμ αιςήρεχμ, απϊ ςξ ξπξίξ μα 

ποξκϋπςει ϊςι έυει έμα (1) ςξσλάυιρςξμ αμήλικξ ςέκμξ ή εμήλικξ 

ηλικίαπ έχπ και 25 εςόμ. 

β. Αμςίγοατξ δικαρςικήπ απϊταρηπ, ρσμξδεσϊμεμηπ απϊ ςξ καςά 

μϊμξ πιρςξπξιηςικϊ ςελεριδικίαπ ςηπ, απϊ ςημ ξπξία μα ποξκϋπςει 

η έκπςχρη ςξσ άλλξσ γξμέα απϊ ςημ άρκηρη ςηπ γξμικήπ 

μέοιμμαπ ή η αταίοερη ςηπ γξμικήπ μέοιμμαπ απϊ ςξμ άλλξ γξμέα 

λϊγχ κακήπ άρκηρηπ. 
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γ. Σπεϋθσμη δήλχρη ϊςι αρκεί εμ ςξιπ ποάγμαρι και κας‟ 

απξκλειρςικϊςηςα ή μεςά απϊ ρυεςική αμάθερη ςη γξμική μέοιμμα 

εμϊπ ή πεοιρρϊςεοχμ αμήλικχμ ςέκμχμ. Ρε πεοίπςχρη πξσ ςξ 

ςέκμξ είμαι εμήλικξ ηλικίαπ έχπ και 25 εςόμ, σπεϋθσμη δήλχρη 

ϊςι αρκξϋρε εμ ςξιπ ποάγμαρι και κας‟ απξκλειρςικϊςηςα ή μεςά 

απϊ ρυεςική αμάθερη ςη γξμική μέοιμμα ασςξϋ για ξοιρμέμξ 

υοξμικϊ διάρςημα μέυοι ςημ εμηλικίχρη ςξσ ςέκμξσ. 

 

5. Ρε πεοίπςχρη απϊκςηρηπ ςέκμξσ υχοίπ γάμξ ή 

ρϋμτχμξ ρσμβίχρηπ ςχμ γξμέχμ, απαιςξϋμςαι 

αθοξιρςικά: 

α. Οιρςξπξιηςικϊ ξικξγεμειακήπ καςάρςαρηπ ςξσ Δήμξσ ή 

βεβαίχρη ξικξγεμειακήπ καςάρςαρηπ πξσ υξοηγείςαι απϊ ςα ΙΔΟ 

μέρχ ςξσ Ξλξκληοχμέμξσ Οληοξτξοιακξϋ Ρσρςήμαςξπ Δθμικξϋ 

Δημξςξλξγίξσ [(ΞΟΡΔΔ)-ΙΣΑ 7228/2014 (ΤΔΙ 457/ς Β΄/25-2-

2014) ή αομϊδιαπ αλλξδαπήπ αουήπ, πξσ μα έυει εκδξθεί εμςϊπ 

ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ ςχμ 

αιςήρεχμ, απϊ ςξ ξπξίξ μα ποξκϋπςει ϊςι έυει έμα (1) 

ςξσλάυιρςξμ αμήλικξ ςέκμξ ή εμήλικξ 

ηλικίαπ έχπ και 25 εςόμ. 

βi. Σπεϋθσμη δήλχρη ςηπ μηςέοαπ ϊςι ςξ ςέκμξ δεμ έυει 

αμαγμχοιρςεί απϊ ςξμ παςέοα και ϊςι η ίδια δεμ έυει εκπέρει ςηπ 

γξμικήπ μέοιμμαπ ξϋςε ςηπ έυει αταιοεθεί η άρκηρή ςηπ. Αμ ςξ 

ςέκμξ είμαι εμήλικξ ηλικίαπ έχπ και 25 εςόμ, σπεϋθσμη δήλχρη 

ϊςι για ξοιρμέμξ υοξμικϊ διάρςημα μέυοι ςημ εμηλικίχρη ςξσ 

ςέκμξσ η ίδια δεμ είυε εκπέρει ςηπ γξμικήπ μέοιμμαπ ξϋςε ςηπ είυε 

αταιοεθεί η άρκηρή ςηπ. 

ή 

βii. Αμ ςξ ςέκμξ είμαι αμαγμχοιρμέμξ απϊ ςξμ παςέοα, σπεϋθσμη 

δήλχρη ςηπ μηςέοαπ ϊςι η ίδια δεμ έυει εκπέρει ςηπ γξμικήπ 

μέοιμμαπ ξϋςε ςηπ έυει αταιοεθεί η άρκηρή ςηπ και δεμ σπάουει 

ρσμτχμία ςχμ γξμέχμ καςά ςξ άοθοξ 1515ΑΙ ρε ρσμδσαρμϊ με 

ςξ άοθοξ 1513ΑΙ για απϊ κξιμξϋ άρκηρη ςηπ γξμικήπ μέοιμμαπ. 

Ρε πεοίπςχρη πξσ ςξ ςέκμξ είμαι εμήλικξ ηλικίαπ έχπ και 25 

εςόμ, σπεϋθσμη δήλχρη ϊςι για ξοιρμέμξ υοξμικϊ διάρςημα μέυοι 

ςημ εμηλικίχρη ςξσ ςέκμξσ η ίδια δεμ είυε εκπέρει ςηπ γξμικήπ 

μέοιμμαπ ξϋςε ςηπ είυε αταιοεθεί η άρκηρή ςηπ ξϋςε είυε σπάονει 

ρσμτχμία ςχμ γξμέχμ καςά ςξ άοθοξ 1515ΑΙ ρε 

ρσμδσαρμϊ με ςξ άοθοξ 1513ΑΙ για απϊ κξιμξϋ άρκηρη ςηπ 

γξμικήπ μέοιμμαπ. 

 

6. Ρε πεοίπςχρη σιξθερίαπ ςέκμξσ απϊ έμα μϊμξ γξμέα, 

απαιςξϋμςαι αθοξιρςικά: 

α. Οιρςξπξιηςικϊ ξικξγεμειακήπ καςάρςαρηπ ςξσ Δήμξσ ή 

βεβαίχρη ξικξγεμειακήπ καςάρςαρηπ πξσ υξοηγείςαι απϊ ςα ΙΔΟ 

μέρχ ςξσ Ξλξκληοχμέμξσ Οληοξτξοιακξϋ Ρσρςήμαςξπ Δθμικξϋ 

Δημξςξλξγίξσ [(ΞΟΡΔΔ)-ΙΣΑ 7228/2014 (ΤΔΙ 457/ς Β΄/25-2-

2014) ή αομϊδιαπ αλλξδαπήπ αουήπ, πξσ μα έυει εκδξθεί εμςϊπ 

ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ ςχμ αιςήρεχμ, απϊ ςξ ξπξίξ μα 
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ποξκϋπςει ϊςι έυει έμα (1) ςξσλάυιρςξμ αμήλικξ ςέκμξ ή εμήλικξ 

ηλικίαπ έχπ και 25 εςόμ. 

β. Αμςίγοατξ δικαρςικήπ απϊταρηπ απϊ ςημ ξπξία μα ποξκϋπςει 

η σιξθερία ςξσ ςέκμξσ μέυοι ςημ εμηλικίχρή ςξσ, ρσμξδεσϊμεμηπ 

απϊ ςξ καςά μϊμξ πιρςξπξιηςικϊ ςελεριδικίαπ ςηπ. 

γ. Σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ μξμξγξμέα ϊςι αρκεί εμ ςξιπ ποάγμαρι 

και κας‟ απξκλειρςικϊςηςα ςη γξμική μέοιμμα ςέκμξσ καςϊπιμ 

σιξθερίαπ. Ρε πεοίπςχρη πξσ ςξ ςέκμξ ασςϊ είμαι εμήλικξ ηλικίαπ 

έχπ και 25 εςόμ, σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ μξμξγξμέα ϊςι για 

ξοιρμέμξ υοξμικϊ διάρςημα μέυοι ςημ εμηλικίχρη ςξσ ςέκμξσ 

αρκξϋρε εμ ςξιπ ποάγμαρι και κας‟ απξκλειρςικϊςηςα ςη γξμική 

ςξσ μέοιμμα καςϊπιμ σιξθερίαπ. 

Ρημείχρη: Ρε πεοίπςχρη πξσ απϊ ςξ αμχςέοχ πιρςξπξιηςικϊ ή ςη 

βεβαίχρη ξικξγεμειακήπ καςάρςαρηπ (σπϊ ρςξιυείξ α) ποξκϋπςει 

η σιξθερία ςξσ ςέκμξσ μέυοι ςημ εμηλικίχρή ςξσ, παοέλκει η 

σπξβξλή ςηπ ρυεςικήπ δικαρςικήπ απϊταρηπ (σπϊ ρςξιυείξ β). 

 

ξ ςέκμξ μξμξγξμεψκήπ ξικξγέμειαπ: 

1. Ρςημ πεοίπςχρη θαμάςξσ ή κηοϋνεχπ ατάμειαπ καςά 

μϊμξμ ςξσ εμϊπ ςξσλάυιρςξμ εκ ςχμ δϋξ γξμέχμ ή ςξσ 

μξμξγξμέα, απαιςξϋμςαι αθοξιρςικά: 

α. Οιρςξπξιηςικϊ ξικξγεμειακήπ καςάρςαρηπ ςξσ Δήμξσ ή 

βεβαίχρη ξικξγεμειακήπ καςάρςαρηπ πξσ υξοηγείςαι απϊ ςα ΙΔΟ 

μέρχ ςξσ Ξλξκληοχμέμξσ Οληοξτξοιακξϋ Ρσρςήμαςξπ Δθμικξϋ 

Δημξςξλξγίξσ [(ΞΟΡΔΔ)-ΙΣΑ 7228/2014 (ΤΔΙ 457/ς Β΄/25-2-

2014) ή αομϊδιαπ αλλξδαπήπ αουήπ ςηπ παςοικήπ ςξσ ξικξγέμειαπ 

απϊ ςξ ξπξίξ μα ποξκϋπςει ϊςι μέυοι μα εμηλικιχθεί ρςεοήθηκε 

παμςελόπ ςξσ εμϊπ ςξσλάυιρςξμ εκ ςχμ δϋξ γξμέχμ (ή ςξσ 

μξμξγξμέα ςξσ) λϊγχ θαμάςξσ ή κηοϋνεχπ ατάμειαπ καςά μϊμξμ. 

Δάμ απϊ ςξ αμχςέοχ πιρςξπξιηςικϊ δεμ ποξκϋπςει ξ θάμαςξπ εμϊπ 

ςξσλάυιρςξμ εκ ςχμ δϋξ γξμέχμ (ή ςξσ μξμξγξμέα ςξσ), ςϊςε 

ποέπει μα ρσμσπξβληθεί η ρυεςική ληνιαουική ποάνη θαμάςξσ. 

Για ςημ πεοίπςχρη ςηπ κηοϋνεχπ ατάμειαπ καςά μϊμξμ, ςξ 

αμχςέοχ πιρςξπξιηςικϊ ποέπει μα ρσμξδεϋεςαι απϊ αμςίγοατξ 

δικαρςικήπ απϊταρηπ ρε ρσμδσαρμϊ με ςξ καςά μϊμξ 

πιρςξπξιηςικϊ ςελεριδικίαπ ςηπ. 

β. Σπεϋθσμη δήλχρη ϊςι για ξοιρμέμξ υοξμικϊ διάρςημα μέυοι ςημ 

εμηλικίχρή ςξσ ςη γξμική ςξσ μέοιμμα αρκξϋρε εμ ςξιπ ποάγμαρι 

και κας‟ απξκλειρςικϊςηςα έμαπ μϊμξ γξμέαπ. 

 

2. Ρε πεοίπςχρη θαμάςξσ ή ατάμειαπ και ςχμ δϋξ 

γξμέχμ, σπεϋθσμη δήλχρη ϊςι ρςεοήθηκε και ςξσπ δϋξ 

γξμείπ ποιμ απϊ ςημ εμηλικίχρή ςξσ. 

 

3. Ρε πεοίπςχρη διαζσγίξσ ή ακσοόρεχπ γάμξσ ή λϋρηπ 

ςξσ ρσμτόμξσ ρσμβίχρηπ ή διακξπήπ ςηπ εγγάμξσ 

ρσμβιόρεχπ (διάρςαρηπ) ςχμ γξμέχμ, απαιςξϋμςαι 

αθοξιρςικά: 

α. Οιρςξπξιηςικϊ ξικξγεμειακήπ καςάρςαρηπ ςξσ Δήμξσ ή 
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βεβαίχρη ξικξγεμειακήπ καςάρςαρηπ πξσ υξοηγείςαι απϊ ςα ΙΔΟ 

μέρχ ςξσ Ξλξκληοχμέμξσ Οληοξτξοιακξϋ Ρσρςήμαςξπ Δθμικξϋ 

Δημξςξλξγίξσ [(ΞΟΡΔΔ)-ΙΣΑ 7228/2014 (ΤΔΙ 457/ς Β΄/25-2-

2014) ή αομϊδιαπ αλλξδαπήπ αουήπ ρςξ ξπξίξ μα βεβαιόμεςαι η 

ξικξγεμειακή καςάρςαρη ςηπ παςοικήπ ςξσ ξικξγέμειαπ. 

β. Αμςίγοατξ δικαρςικήπ απϊταρηπ με ςημ ξπξία αμαςέθηκε η 

άρκηρη ςηπ γξμικήπ ςξσ μέοιμμαπ ρε έμα μϊμξ γξμέα ή ςοίςξ 

ποϊρχπξ ή αμςίγοατξ Οοακςικξϋ κξιμήπ ρσμτχμίαπ 

ςχμ γξμέχμ, θεχοημέμξ απϊ ςξ αομϊδιξ δικαρςήοιξ, με ςξ ξπξίξ 

αμαςέθηκε η άρκηρη ςηπ γξμικήπ μέοιμμαπ ρςξμ έμα εκ ςχμ δϋξ, 

ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 1513ΑΙ ή για ςημ πεοίπςχρη ςηπ διάρςαρηπ 

ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 1514ΑΙ ρε ρσμδσαρμϊ με ςξ άοθοξ 

1513ΑΙ. 

γ. Σπεϋθσμη δήλχρη ϊςι για ξοιρμέμξ υοξμικϊ διάρςημα μέυοι ςημ 

εμηλικίχρή ςξσ ςη γξμική ςξσ μέοιμμα αρκξϋρε εμ ςξιπ ποάγμαρι 

και κας‟ απξκλειρςικϊςηςα ή μεςά απϊ ρυεςική αμάθερη έμαπ μϊμξ 

γξμέαπ ή ςοίςξ ποϊρχπξ. 

Ρημείχρη: Διδικόπ ρςημ πεοίπςχρη διάρςαρηπ ςχμ γξμέχμ, αμ 

δεμ σπάουει η αμχςέοχ δικαρςική απϊταρη ή ςξ ποακςικϊ κξιμήπ 

ρσμτχμίαπ (σπϊ ρςξιυείξ β), αοκεί η σπξβξλή Σπεϋθσμηπ 

δήλχρηπ ρςημ ξπξία μα δηλόμεςαι ϊςι ξι γξμείπ ςξσ ςελξϋραμ ρε 

διάρςαρη και καςά ςξ υοξμικϊ ασςϊ διάρςημα μέυοι και ςημ 

εμηλικίχρή ςξσ ςη γξμική μέοιμμα αρκξϋρε εμ ςξιπ ποάγμαρι και 

κας΄ απξκλειρςικϊςηςα ή μεςά απϊ ρυεςική αμάθερη έμαπ μϊμξ 

γξμέαπ ή ςοίςξ ποϊρχπξ. 

 

4. Ρε πεοίπςχρη αμικαμϊςηςαπ ςξσ εμϊπ ςξσλάυιρςξμ 

γξμέα για ςημ άρκηρη γξμικήπ μέοιμμαπ για 

ποαγμαςικξϋπ λϊγξσπ ή γιαςί είμαι αμίκαμξπ ή 

πεοιξοιρμέμα ικαμϊπ για δικαιξποανία, απαιςξϋμςαι 

αθοξιρςικά: 

α. Οιρςξπξιηςικϊ ξικξγεμειακήπ καςάρςαρηπ ςξσ Δήμξσ ή 

βεβαίχρη ξικξγεμειακήπ καςάρςαρηπ πξσ υξοηγείςαι απϊ ςα ΙΔΟ 

μέρχ ςξσ Ξλξκληοχμέμξσ Οληοξτξοιακξϋ Ρσρςήμαςξπ Δθμικξϋ 

Δημξςξλξγίξσ [(ΞΟΡΔΔ)-ΙΣΑ 7228/2014 (ΤΔΙ 457/ς Β΄/25-2-

2014) ή αομϊδιαπ αλλξδαπήπ αουήπ ρςξ ξπξίξ μα βεβαιόμεςαι η 

ξικξγεμειακή καςάρςαρη ςηπ παςοικήπ ςξσ ξικξγέμειαπ. 

β. Αμςίγοατξ δικαρςικήπ απϊταρηπ απϊ ςημ ξπξία μα ποξκϋπςει 

ξ λϊγξπ ςηπ αδσμαμίαπ αρκήρεχπ ςηπ γξμικήπ μέοιμμαπ απϊ ςξμ 

έμα ςξσλάυιρςξμ γξμέα (π.υ. δικαρςική ρσμπαοάρςαρη λϊγχ 

φσυικήπ ή διαμξηςικήπ διαςαοαυήπ ή ρχμαςικήπ αμαπηοίαπ). 

γ. Σπεϋθσμη δήλχρη ϊςι για ξοιρμέμξ υοξμικϊ διάρςημα μέυοι ςημ 

εμηλικίχρή ςξσ ςη γξμική ςξσ μέοιμμα αρκξϋρε εμ ςξιπ ποάγμαρι 

και κας‟ απξκλειρςικϊςηςα ή μεςά απϊ ρυεςική αμάθερη έμαπ μϊμξ 

γξμέαπ. Ρε πεοίπςχρη αμικαμϊςηςαπ άρκηρηπ ςηπ γξμικήπ 

μέοιμμαπ και απϊ ςξσπ δϋξ γξμείπ, σπεϋθσμη δήλχρη ϊςι 

ρςεοήθηκε και ςξσπ δϋξ γξμείπ ποιμ απϊ ςημ εμηλικίχρή ςξσ. 

Ρημείχρη: Ρε πεοίπςχρη αμσπαονίαπ ςηπ αμχςέοχ δικαρςικήπ 

απϊταρηπ (σπϊ ρςξιυείξ β) ϊρξμ ατξοά ςξσπ αμςικειμεμικξϋπ 
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ποαγμαςικξϋπ λϊγξσπ αδσμαμίαπ αρκήρεχπ ςηπ γξμικήπ μέοιμμαπ 

απϊ ςξμ έμα ςξσλάυιρςξμ γξμέα, απαιςείςαι η σπξβξλή 

ξιξσδήπξςε απξδεικςικξϋ εγγοάτξσ αομϊδιαπ καςά μϊμξμ 

δημϊριαπ αουήπ, απϊ ςξ ξπξίξ μα ποξκϋπςει ξ ποαγμαςικϊπ λϊγξπ 

αδσμαμίαπ άρκηρηπ ςηπ γξμικήπ μέοιμμαπ (π.υ. πιρςξπξιηςικϊ απϊ 

ςξ ξπξίξ μα ποξκϋπςει ξ εγκλειρμϊπ γξμέα ρε ρχτοξμιρςικϊ 

καςάρςημα και η διάοκεια ασςξϋ). 

 

5. Ρε πεοίπςχρη έκπςχρηπ ςξσ εμϊπ ςξσλάυιρςξμ γξμέα 

απϊ ςημ άρκηρη ςηπ γξμικήπ μέοιμμαπ ή αταίοερηπ ςηπ 

γξμικήπ μέοιμμαπ λϊγχ κακήπ άρκηρηπ, απαιςξϋμςαι 

αθοξιρςικά: 

α. Οιρςξπξιηςικϊ ξικξγεμειακήπ καςάρςαρηπ ςξσ Δήμξσ ή 

βεβαίχρη ξικξγεμειακήπ καςάρςαρηπ πξσ υξοηγείςαι απϊ ςα ΙΔΟ 

μέρχ ςξσ Ξλξκληοχμέμξσ Οληοξτξοιακξϋ Ρσρςήμαςξπ Δθμικξϋ 

Δημξςξλξγίξσ [(ΞΟΡΔΔ)-ΙΣΑ 7228/2014 (ΤΔΙ 457/ς Β΄/25-2-

2014) ή αομϊδιαπ αλλξδαπήπ αουήπ ρςξ ξπξίξ μα βεβαιόμεςαι η 

ξικξγεμειακή καςάρςαρη ςηπ παςοικήπ ςξσ ξικξγέμειαπ. 

β. Αμςίγοατξ δικαρςικήπ απϊταρηπ, ρσμξδεσϊμεμηπ απϊ ςξ καςά 

μϊμξ πιρςξπξιηςικϊ ςελεριδικίαπ ςηπ, απϊ ςημ ξπξία μα ποξκϋπςει 

η έκπςχρη εμϊπ ςξσλάυιρςξμ γξμέα απϊ ςημ άρκηρη ςηπ γξμικήπ 

μέοιμμαπ ή η αταίοερη ςηπ γξμικήπ μέοιμμαπ απϊ έμα ςξσλάυιρςξμ 

γξμέα λϊγχ κακήπ άρκηρηπ. 

γ. Σπεϋθσμη δήλχρη ϊςι για ξοιρμέμξ υοξμικϊ διάρςημα μέυοι ςημ 

εμηλικίχρή ςξσ ςη γξμική ςξσ μέοιμμα αρκξϋρε εμ ςξιπ ποάγμαρι 

και κας‟ απξκλειρςικϊςηςα ή μεςά απϊ ρυεςική αμάθερη έμαπ μϊμξ 

γξμέαπ. 

 

6. Ρε πεοίπςχρη έκπςχρηπ και ςχμ δϋξ γξμέχμ ή 

αταίοερηπ ςηπ γξμικήπ μέοιμμαπ και απϊ ςξσπ δϋξ 

γξμείπ λϊγχ κακήπ άρκηρηπ, σπεϋθσμη δήλχρη ϊςι 

ρςεοήθηκε και ςξσπ δϋξ γξμείπ ποιμ απϊ ςημ εμηλικίχρή 

ςξσ. 

 

7. Ρε πεοίπςχρη ςέκμξσ υχοίπ γάμξ ή ρϋμτχμξ 

ρσμβίχρηπ ςχμ γξμέχμ, απαιςξϋμςαι αθοξιρςικά: 

α. Οιρςξπξιηςικϊ ξικξγεμειακήπ καςάρςαρηπ ςξσ Δήμξσ ή 

βεβαίχρη ξικξγεμειακήπ καςάρςαρηπ πξσ υξοηγείςαι απϊ ςα ΙΔΟ 

μέρχ ςξσ Ξλξκληοχμέμξσ Οληοξτξοιακξϋ Ρσρςήμαςξπ Δθμικξϋ 

Δημξςξλξγίξσ [(ΞΟΡΔΔ)-ΙΣΑ 7228/2014 (ΤΔΙ 457/ς Β΄/25-2-

2014) ή αομϊδιαπ αλλξδαπήπ αουήπ ρςξ ξπξίξ μα βεβαιόμεςαι η 

ξικξγεμειακή καςάρςαρη εμϊπ εκ ςχμ δϋξ γξμέχμ ςξσ. 

βi. Σπεϋθσμη δήλχρη ϊςι για ξοιρμέμξ υοξμικϊ διάρςημα μέυοι 

ςημ εμηλικίχρή ςξσ δεμ είυε αμαγμχοιρςεί απϊ ςξμ παςέοα ςξσ 

και ϊςι ςη γξμική ςξσ μέοιμμα αρκξϋρε εμ ςξιπ ποάγμαρι και κας‟ 

απξκλειρςικϊςηςα η μηςέοα ςξσ ή ςοίςξ ποϊρχπξ. 

ή 

βii. Αμ ςξ ςέκμξ είμαι αμαγμχοιρμέμξ απϊ ςξμ παςέοα ςξσ, 

σπεϋθσμη δήλχρη ϊςι για ξοιρμέμξ υοξμικϊ διάρςημα μέυοι ςημ 
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εμηλικίχρή ςξσ ςη γξμική ςξσ μέοιμμα αρκξϋρε εμ ςξιπ ποάγμαρι 

και κας‟ απξκλειρςικϊςηςα η μηςέοα ςξσ υχοίπ ρσμτχμία ςχμ 

γξμέχμ καςά ςξ άοθοξ 1515ΑΙ ρε ρσμδσαρμϊ με ςξ άοθοξ 1513ΑΙ 

για απϊ κξιμξϋ άρκηρη ςηπ γξμικήπ μέοιμμαπ. 

 

8. Ρε πεοίπςχρη σιξθερίαπ ςέκμξσ απϊ έμαμ μϊμξ γξμέα, 

απαιςξϋμςαι αθοξιρςικά: 

α. Αμςίγοατξ δικαρςικήπ απϊταρηπ απϊ ςημ ξπξία μα ποξκϋπςει 

η σιξθερία ςξσ ςέκμξσ μέυοι ςημ εμηλικίχρή ςξσ, ρσμξδεσϊμεμηπ 

απϊ ςξ καςά μϊμξ πιρςξπξιηςικϊ ςελεριδικίαπ ςηπ ή πιρςξπξιηςικϊ 

ξικξγεμειακήπ καςάρςαρηπ ςξσ Δήμξσ ή βεβαίχρη ξικξγεμειακήπ 

καςάρςαρηπ πξσ υξοηγείςαι απϊ ςα ΙΔΟ μέρχ ςξσ 

Ξλξκληοχμέμξσ Οληοξτξοιακξϋ Ρσρςήμαςξπ Δθμικξϋ 

Δημξςξλξγίξσ [(ΞΟΡΔΔ)-ΙΣΑ 7228/2014 (ΤΔΙ 457/ς Β΄/25-2-

2014)], απϊ ςξ ξπξίξ μα ποξκϋπςει η σιξθερία μέυοι ςημ 

εμηλικίχρή ςξσ. 

β. Σπεϋθσμη δήλχρη ϊςι για ξοιρμέμξ υοξμικϊ διάρςημα μέυοι ςημ 

εμηλικίχρή ςξσ ςη γξμική ςξσ μέοιμμα αρκξϋρε εμ ςξιπ ποάγμαρι 

και κας‟ απξκλειρςικϊςηςα έμαπ μϊμξ γξμέαπ καςϊπιμ σιξθερίαπ. 

 

9. Ρε πεοίπςχρη ςέκμξσ αγμόρςχμ γξμέχμ, απαιςείςαι: 

Οιρςξπξιηςικϊ αομϊδιξσ δημϊριξσ ή ιδιχςικξϋ με ειδική 

πιρςξπξίηρη απϊ ςιπ αομϊδιεπ κοαςικέπ αουέπ, τξοέα παοξυήπ 

σπηοεριόμ κξιμχμικήπ τοξμςίδαπ, απϊ ςξ ξπξίξ μα ποξκϋπςει ϊςι 

για ξοιρμέμξ υοξμικϊ διάρςημα μέυοι μα εμηλικιχθεί καμέμαπ απϊ 

ςξσπ δϋξ γξμείπ ςξσ (τσρικξϋπ ετϊρξμ καςά μϊμξμ απξδειυθεί ϊςι 

ήςαμ ασςξί ή σιξθεςξϋμςεπ) δεμ αρκξϋρε ςη γξμική ςξσ μέοιμμα. 
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ΟΑΠΑΠΖΛΑ VΘΘ 

ΛΞΠΘΞΔΞΖΡΖ ANA ΙΩΔΘΙΞ ΑΟΑΡΥΞΚΖΡΖΡ 

Ιχδ. έογξσ 
101 

ΟΘΜΑΙΑΡ ΛΞΠΘΞΔΞΖΡΖΡ ΡΔΚΔΥΩΜ  
Σπεσθϋμξσ Οξιϊςηςαπ 
Ρϋμξλξ ρςελευόμ: 1 

Α/Α ΙΠΘΖΠΘA ΔΟΘΚΞΓΖΡ ΒΑΗΛΞΡ  
ΟΘΗΑΜΖ 

ΒΑΗΛΞΚΞ-
ΓΖΡΖ  

Οαοαςηοήρειπ 

Α ΙΣΠΘΑ ΟΠΞΡΞΜΑ       

 ΔΙΟΑΘΔΔΣΡΖ       

1 ΑΔΘ-ΔΘ 

ΟΠΞΑΟΑΘΞΣΛΔ
ΜΞ 

0 
  

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΣΤΦΙΟΤ* 

2 Βαθμϊπ πςσυίξσ   
  0 εχπ 5 

για πςσυίξ με βαθμϊ απϊ 
5 εχπ 10 

3 2ξ πςσυίξ   5     

4 
Λεςαπςσυιακξί ςίςλξι 

ρπξσδόμ   
6 

  
μεςοάει ξ ρημαμςικϊςεοξπ 

ςίςλξπ 
5 Διδακςξοικϊ   7   

6   

Ρσμάτεια 
κοιςηοίξσ 3,4 ή 

5 
3 

  
  

       max=20   

 ΑΚΚΑ ΟΠΞΡΞΜΑ       

7 Γμόρη νέμχμ γλχρρόμ Β2 1     

8  C1 2     

9   C2 3     

10 Δενιϊςηςεπ ρςιπ ΟΔ   2     

       max=5   

 ΔΟΑΓΓΔΚΛΑΘΙΖ ΔΛΟΔΘΠΘΑ       

 
  Απξδεδειγμέμη ποξωπηοερία ρε αμςίρςξιυη 

θέρη εογαρίαπ    
  

    

11 0,25 μϊοια αμά μήμα εχπ 60 μήμεπ 
Λέγιρςη μξοιξδϊςηρη 
60μημεπ * 0,25 = 15   ΤΝΑΥΕΙΑ** 

   max=15  

 ΙΞΘΜΩΜΘΙΑ ΙΠΘΖΠΘΑ      

  Αμεογία      

 

Ρε σπξφητίξσπ με ςα ακϊλξσθα υαοακςηοιρςικά ποξρςίθεμςαι μϊοια χπ 
πξρξρςϊ επί ςξσ ρσμϊλξσ ςηπ βαθμξλξγίαπ ςχμ ςσπικόμ ποξρϊμςχμ πξσ 

θα ρσγκεμςοόρξσμ  

12   0-6 μήμεπ  2%     

13   6- 12 μήμεπ  4%     

14   12-18 μήμεπ  6%    

15   18-24 μήμεπ    8%    

16  24+ 10%   

   max=10%  

 
ΟΞΚΣΔΙΜΘΑ   Ή ΛΞΜΞΓΞΜΔΧΙΖ 

ΞΘΙΞΓΔΜΔΘΑ 
  

10%   

 

Ρε σπξφητίξσπ με ςα ακϊλξσθα υαοακςηοιρςικά ποξρςίθεμςαι μϊοια χπ 
πξρξρςϊ επί ςξσ ρσμϊλξσ ςηπ βαθμξλξγίαπ ςχμ ςσπικόμ ποξρϊμςχμ πξσ 

θα ρσγκεμςοόρξσμ  
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17 ΑμΔΑ    

Λξοιξδξςείςαι 1 απϊ ςα 4 
κοιςήοια 

 

18 
Γξμείπ Tοίςεκμχμ ξικξγεμειόμ (γξμείπ και 

ςέκμα) 
  

  

19 
Λέλη μξμξγξμεψκόμ ξικξγεμειόμ (γξμέαπ και 

ςέκμα) 
  

  

20 
Λέλη Οξλϋςεκμχμ Ξικξγεμειόμ (γξμείπ και 

ςέκμα)  
  

  

 ΡΣΜΞΚΞ   max=40   

Β ΟΠΞΑΡΖ       

21 
Οεοιγοατή ςχμ βαρικόμ σπξυοεόρεχμ  
διαυείοιρηπ ποξγοαμμάςχμ ΔΡΟΑ 

7 0 εχπ 7 

Ρσμξπςική πεοιγοατή 
παοξσρίαπ και 
αμςαπϊκοιρηπ ρςιπ 
αμάγκεπ ςηπ θέρηπ 
εογαρίαπ ρε ρσμδσαρμϊ 
με ςιπ ποξρχπικέπ 
ικαμϊςηςεπ ςξσ 
σπξφητίξσ και ςημ 
ασνημέμη επιυειοηριακή  
και διξικηςική ικαμϊςηςα 
πξσ απαιςείςαι 
 

22 
Οεοιγοατή και αμςίληφη ςηπ Δξμήπ «Ιέμςοξ 
Σπξρςήοινηπ Δπιυειοήρεχμ (ΙΣΔ)  
Οεοιτέοειαπ Ρςεοεάπ Δλλάδαπ» 

7 0 εχπ 7 

Ρσμξπςική παοξσρίαρη 
ςξσ αμςικειμέμξσ και 
διαρϋμδερη ςξσ με ςξσπ 
ςίςλξσπ ρπξσδόμ και ςημ 
εμπειοία ςξσ σπξφητίξσ, 
με αματξοά ςχμ 
πλαιρίχμ, ρςϊυχμ και 
ιδιαίςεοχμ καθηκϊμςχμ 
πξσ απαιςξϋμςαι, καςά 
ςημ αμςίληφη ςξσ 
σπξφητίξσ. 
 

23 
Οεοιγοατή ςξσ ςοϊπξσ σλξπξίηρηπ  ςξσ 
αμςικειμέμξσ 

20 0 εχπ 20 

Ρσμξπςική καςαγοατή, 
απϊ ςξμ σπξφήτιξ, ςχμ 
αομξδιξςήςχμ, 
σπξυοεόρεχμ και 
ρημαμςικόμ παοαμέςοχμ, 
πξσ επιδοξϋμ ρςημ 
σλξπξίηρη  ςξσ 
αμςικειμέμξσ εογαρίαπ, 
ρϋμτχμα με ςημ εκςίμηρη 
ςξσ. Ξ ςοϊπξπ 
ρσγγοατήπ, η 
παοξσρίαρη ςηπ και η  
ξογάμχρη ςηπ είμαι 
κοιςήοια για ςιπ 
ικαμϊςηςεπ ςξσ 
σπξφήτιξσ. 
 

ΑΔΑ: 97ΣΗΚ2Π-1Μ5
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24 

Θκαμϊςηςα ρςημ ρσμεογαρία – κξιμχμική 
ποχςξβξσλία-Δενιϊςηςεπ επικξιμχμίαπ-
Οοξραομξρςικϊςηςα ρε διατξοεςικά 
πεοιβάλλξμςα 

6 0 εχπ 6 

Οαοξσρίαρη απϊ ςξμ 
σπξφήτιξ ςοϊπχμ 
αμςιμεςόπιρηπ  
καςαρςάρεχμ, πξσ 
ατξοξϋμ ςιπ 
ποξηγξϋμεμεπ εογαρίεπ 
ςξσ ή και ρε σπξθεςικέπ 
καςαρςάρειπ, πξσ 
εμιρυϋξσμ, καςά ςημ 
άπξφη ςξσ, ςημ 
ρσμεογαςική ςξσ 
δσμαςϊςηςα και 
κξιμχμική αμςίληφη-
Οεοιγοατή  
επικξιμχμιακόμ  
δσμαςξςήςχμ, καςά ςημ 
αμςίληφη ςξσ 
σπξφητίξσ-Δενιϊςηςεπ, 
γμόρη, εμπειοία, 
αμάλσρη 
ποξρχπικϊςηςαπ, πιθαμέπ 
ενειδικεϋρειπ  πξσ θα 
υοειαρςξϋμ για ςξ 
αμςικείμεμξ ςηπ εογαρίαπ. 
 

  ΡΣΜΞΚΞ  Β   max=40   

  ΡΣΜΞΚΞ ΒΑΗΛΞΚΞΓΘΑΡ (Α+Β)   max=80  
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Ιχδ. έογξσ 
102 

ΟΘΜΑΙΑΡ ΛΞΠΘΞΔΞΖΡΖΡ ΡΔΚΔΥΩΜ  
Σπεσθϋμξσ Τσρικξϋ Αμςικειμέμξσ  

Ρϋμξλξ ρςελευόμ: 1 

Α/Α ΙΠΘΖΠΘA ΔΟΘΚΞΓΖΡ ΒΑΗΛΞΡ  
ΟΘΗΑΜΖ 

ΒΑΗΛΞΚΞ-
ΓΖΡΖ  

Οαοαςηοήρειπ 

Α ΙΣΠΘΑ ΟΠΞΡΞΜΑ       

 ΔΙΟΑΘΔΔΣΡΖ       

1 ΑΔΘ-ΔΘ 

ΟΠΞΑΟΑΘΞΣΛΔ
ΜΞ 

0 
  

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΣΤΦΙΟΤ* 

2 Βαθμϊπ πςσυίξσ   
  0 εχπ 5 

για πςσυίξ με βαθμϊ απϊ 
5 εχπ 10 

3 2ξ πςσυίξ   5     

4 
Λεςαπςσυιακξί ςίςλξι 

ρπξσδόμ   
6 

  
μεςοάει ξ ρημαμςικϊςεοξπ 

ςίςλξπ 
5 Διδακςξοικϊ   7   

6   

Ρσμάτεια 
κοιςηοίξσ 3,4 ή 

5 
3 

  
  

       max=20   

 ΑΚΚΑ ΟΠΞΡΞΜΑ       

7 Γμόρη νέμχμ γλχρρόμ Β2 1     

8  C1 2     

9   C2 3     

10 Δενιϊςηςεπ ρςιπ ΟΔ   2     

       max=5   

 ΔΟΑΓΓΔΚΛΑΘΙΖ ΔΛΟΔΘΠΘΑ       

 
  Απξδεδειγμέμη ποξωπηοερία ρε αμςίρςξιυη 

θέρη εογαρίαπ    
  

    

11 0,25 μϊοια αμά μήμα εχπ 60 μήμεπ 
Λέγιρςη μξοιξδϊςηρη 
60μημεπ * 0,25 = 15   ΤΝΑΥΕΙΑ** 

   max=15  

 ΙΞΘΜΩΜΘΙΑ ΙΠΘΖΠΘΑ      

  Αμεογία      

 

Ρε σπξφητίξσπ με ςα ακϊλξσθα υαοακςηοιρςικά ποξρςίθεμςαι μϊοια χπ 
πξρξρςϊ επί ςξσ ρσμϊλξσ ςηπ βαθμξλξγίαπ ςχμ ςσπικόμ ποξρϊμςχμ πξσ 

θα ρσγκεμςοόρξσμ  

12   0-6 μήμεπ  2%     

13   6- 12 μήμεπ  4%     

14   12-18 μήμεπ  6%    

15   18-24 μήμεπ    8%    

16  24+ 10%   

   max=10%  

 
ΟΞΚΣΔΙΜΘΑ   Ή ΛΞΜΞΓΞΜΔΧΙΖ 

ΞΘΙΞΓΔΜΔΘΑ 
  

10%   

 

Ρε σπξφητίξσπ με ςα ακϊλξσθα υαοακςηοιρςικά ποξρςίθεμςαι μϊοια χπ 
πξρξρςϊ επί ςξσ ρσμϊλξσ ςηπ βαθμξλξγίαπ ςχμ ςσπικόμ ποξρϊμςχμ πξσ 

θα ρσγκεμςοόρξσμ  

17 ΑμΔΑ    
Λξοιξδξςείςαι 1 απϊ ςα 4 

κοιςήοια 
 

18 
Γξμείπ Tοίςεκμχμ ξικξγεμειόμ (γξμείπ και 

ςέκμα) 
  

  

19 
Λέλη μξμξγξμεψκόμ ξικξγεμειόμ (γξμέαπ και 

ςέκμα) 
  

  

ΑΔΑ: 97ΣΗΚ2Π-1Μ5
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20 
Λέλη Οξλϋςεκμχμ Ξικξγεμειόμ (γξμείπ και 

ςέκμα)  
  

  

 ΡΣΜΞΚΞ   max=40   

Β ΟΠΞΑΡΖ       

21 
Οεοιγοατή ςχμ βαρικόμ σπξυοεόρεχμ  
διαυείοιρηπ ποξγοαμμάςχμ ΔΡΟΑ 

7 0 εχπ 7 

Ρσμξπςική πεοιγοατή 
παοξσρίαπ και 
αμςαπϊκοιρηπ ρςιπ 
αμάγκεπ ςηπ θέρηπ 
εογαρίαπ ρε ρσμδσαρμϊ 
με ςιπ ποξρχπικέπ 
ικαμϊςηςεπ ςξσ 
σπξφητίξσ και ςημ 
ασνημέμη επιυειοηριακή  
και διξικηςική ικαμϊςηςα 
πξσ απαιςείςαι 
 

22 
Οεοιγοατή και αμςίληφη ςηπ Δξμήπ «Ιέμςοξ 
Σπξρςήοινηπ Δπιυειοήρεχμ (ΙΣΔ)  
Οεοιτέοειαπ Ρςεοεάπ Δλλάδαπ» 

7 0 εχπ 7 

Ρσμξπςική παοξσρίαρη 
ςξσ αμςικειμέμξσ και 
διαρϋμδερη ςξσ με ςξσπ 
ςίςλξσπ ρπξσδόμ και ςημ 
εμπειοία ςξσ σπξφητίξσ, 
με αματξοά ςχμ 
πλαιρίχμ, ρςϊυχμ και 
ιδιαίςεοχμ καθηκϊμςχμ 
πξσ απαιςξϋμςαι, καςά 
ςημ αμςίληφη ςξσ 
σπξφητίξσ. 
 

23 
Οεοιγοατή ςξσ ςοϊπξσ σλξπξίηρηπ  ςξσ 
αμςικειμέμξσ 

20 0 εχπ 20 

Ρσμξπςική καςαγοατή, 
απϊ ςξμ σπξφήτιξ, ςχμ 
αομξδιξςήςχμ, 
σπξυοεόρεχμ και 
ρημαμςικόμ παοαμέςοχμ, 
πξσ επιδοξϋμ ρςημ 
σλξπξίηρη  ςξσ 
αμςικειμέμξσ εογαρίαπ, 
ρϋμτχμα με ςημ εκςίμηρη 
ςξσ. Ξ ςοϊπξπ 
ρσγγοατήπ, η 
παοξσρίαρη ςηπ και η  
ξογάμχρη ςηπ είμαι 
κοιςήοια για ςιπ 
ικαμϊςηςεπ ςξσ 
σπξφήτιξσ. 
 

ΑΔΑ: 97ΣΗΚ2Π-1Μ5
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24 

Θκαμϊςηςα ρςημ ρσμεογαρία – κξιμχμική 
ποχςξβξσλία-Δενιϊςηςεπ επικξιμχμίαπ-
Οοξραομξρςικϊςηςα ρε διατξοεςικά 
πεοιβάλλξμςα 

6 0 εχπ 6 

Οαοξσρίαρη απϊ ςξμ 
σπξφήτιξ ςοϊπχμ 
αμςιμεςόπιρηπ  
καςαρςάρεχμ, πξσ 
ατξοξϋμ ςιπ 
ποξηγξϋμεμεπ εογαρίεπ 
ςξσ ή και ρε σπξθεςικέπ 
καςαρςάρειπ, πξσ 
εμιρυϋξσμ, καςά ςημ 
άπξφη ςξσ, ςημ 
ρσμεογαςική ςξσ 
δσμαςϊςηςα και 
κξιμχμική αμςίληφη-
Οεοιγοατή  
επικξιμχμιακόμ  
δσμαςξςήςχμ, καςά ςημ 
αμςίληφη ςξσ 
σπξφητίξσ-Δενιϊςηςεπ, 
γμόρη, εμπειοία, 
αμάλσρη 
ποξρχπικϊςηςαπ, πιθαμέπ 
ενειδικεϋρειπ  πξσ θα 
υοειαρςξϋμ για ςξ 
αμςικείμεμξ ςηπ εογαρίαπ. 
 

  ΡΣΜΞΚΞ  Β   max=40   

  ΡΣΜΞΚΞ ΒΑΗΛΞΚΞΓΘΑΡ (Α+Β)   max=80  
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Ιχδ. έογξσ 
103 

ΟΘΜΑΙΑΡ ΛΞΠΘΞΔΞΖΡΖΡ ΡΔΚΔΥΩΜ  
Σπεσθϋμξσ Ξικξμξμικξϋ Αμςικειμέμξσ 

Ρϋμξλξ ρςελευόμ: 1 

Α/Α ΙΠΘΖΠΘA ΔΟΘΚΞΓΖΡ ΒΑΗΛΞΡ  
ΟΘΗΑΜΖ 

ΒΑΗΛΞΚΞ-
ΓΖΡΖ  

Οαοαςηοήρειπ 

Α ΙΣΠΘΑ ΟΠΞΡΞΜΑ       

 ΔΙΟΑΘΔΔΣΡΖ       

1 ΑΔΘ-ΔΘ 

ΟΠΞΑΟΑΘΞΣΛΔ
ΜΞ 

0 
  

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΣΤΦΙΟΤ* 

2 Βαθμϊπ πςσυίξσ   
  0 εχπ 5 

για πςσυίξ με βαθμϊ απϊ 
5 εχπ 10 

3 2ξ πςσυίξ   5     

4 
Λεςαπςσυιακξί ςίςλξι 

ρπξσδόμ   
6 

  
μεςοάει ξ ρημαμςικϊςεοξπ 

ςίςλξπ 
5 Διδακςξοικϊ   7   

6   

Ρσμάτεια 
κοιςηοίξσ 3,4 ή 

5 
3 

  
  

       max=20   

 ΑΚΚΑ ΟΠΞΡΞΜΑ       

7 Γμόρη νέμχμ γλχρρόμ Β2 1     

8  C1 2     

9   C2 3     

10 Δενιϊςηςεπ ρςιπ ΟΔ   2     

       max=5   

 ΔΟΑΓΓΔΚΛΑΘΙΖ ΔΛΟΔΘΠΘΑ       

 
  Απξδεδειγμέμη ποξωπηοερία ρε αμςίρςξιυη 

θέρη εογαρίαπ    
  

    

11 0,25 μϊοια αμά μήμα εχπ 60 μήμεπ 
Λέγιρςη μξοιξδϊςηρη 
60μημεπ * 0,25 = 15   ΤΝΑΥΕΙΑ** 

   max=15  

 ΙΞΘΜΩΜΘΙΑ ΙΠΘΖΠΘΑ      

  Αμεογία      

 

Ρε σπξφητίξσπ με ςα ακϊλξσθα υαοακςηοιρςικά ποξρςίθεμςαι μϊοια χπ 
πξρξρςϊ επί ςξσ ρσμϊλξσ ςηπ βαθμξλξγίαπ ςχμ ςσπικόμ ποξρϊμςχμ πξσ 

θα ρσγκεμςοόρξσμ  

12   0-6 μήμεπ  2%     

13   6- 12 μήμεπ  4%     

14   12-18 μήμεπ  6%    

15   18-24 μήμεπ    8%    

16  24+ 10%   

   max=10%  

 
ΟΞΚΣΔΙΜΘΑ   Ή ΛΞΜΞΓΞΜΔΧΙΖ 

ΞΘΙΞΓΔΜΔΘΑ 
  

10%   

 

Ρε σπξφητίξσπ με ςα ακϊλξσθα υαοακςηοιρςικά ποξρςίθεμςαι μϊοια χπ 
πξρξρςϊ επί ςξσ ρσμϊλξσ ςηπ βαθμξλξγίαπ ςχμ ςσπικόμ ποξρϊμςχμ πξσ 

θα ρσγκεμςοόρξσμ  

17 ΑμΔΑ    
Λξοιξδξςείςαι 1 απϊ ςα 4 

κοιςήοια 
 

18 
Γξμείπ Tοίςεκμχμ ξικξγεμειόμ (γξμείπ και 

ςέκμα) 
  

  

19 
Λέλη μξμξγξμεψκόμ ξικξγεμειόμ (γξμέαπ και 

ςέκμα) 
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20 
Λέλη Οξλϋςεκμχμ Ξικξγεμειόμ (γξμείπ και 

ςέκμα)  
  

  

 ΡΣΜΞΚΞ   max=40   

Β ΟΠΞΑΡΖ       

21 
Οεοιγοατή ςχμ βαρικόμ σπξυοεόρεχμ  
διαυείοιρηπ ποξγοαμμάςχμ ΔΡΟΑ 

7 0 εχπ 7 

Ρσμξπςική πεοιγοατή 
παοξσρίαπ και 
αμςαπϊκοιρηπ ρςιπ 
αμάγκεπ ςηπ θέρηπ 
εογαρίαπ ρε ρσμδσαρμϊ 
με ςιπ ποξρχπικέπ 
ικαμϊςηςεπ ςξσ 
σπξφητίξσ και ςημ 
ασνημέμη επιυειοηριακή  
και διξικηςική ικαμϊςηςα 
πξσ απαιςείςαι 
 

22 
Οεοιγοατή και αμςίληφη ςηπ Δξμήπ «Ιέμςοξ 
Σπξρςήοινηπ Δπιυειοήρεχμ (ΙΣΔ)  
Οεοιτέοειαπ Ρςεοεάπ Δλλάδαπ» 

7 0 εχπ 7 

Ρσμξπςική παοξσρίαρη 
ςξσ αμςικειμέμξσ και 
διαρϋμδερη ςξσ με ςξσπ 
ςίςλξσπ ρπξσδόμ και ςημ 
εμπειοία ςξσ σπξφητίξσ, 
με αματξοά ςχμ 
πλαιρίχμ, ρςϊυχμ και 
ιδιαίςεοχμ καθηκϊμςχμ 
πξσ απαιςξϋμςαι, καςά 
ςημ αμςίληφη ςξσ 
σπξφητίξσ. 
 

23 
Οεοιγοατή ςξσ ςοϊπξσ σλξπξίηρηπ  ςξσ 
αμςικειμέμξσ 

20 0 εχπ 20 

Ρσμξπςική καςαγοατή, 
απϊ ςξμ σπξφήτιξ, ςχμ 
αομξδιξςήςχμ, 
σπξυοεόρεχμ και 
ρημαμςικόμ παοαμέςοχμ, 
πξσ επιδοξϋμ ρςημ 
σλξπξίηρη  ςξσ 
αμςικειμέμξσ εογαρίαπ, 
ρϋμτχμα με ςημ εκςίμηρη 
ςξσ. Ξ ςοϊπξπ 
ρσγγοατήπ, η 
παοξσρίαρη ςηπ και η  
ξογάμχρη ςηπ είμαι 
κοιςήοια για ςιπ 
ικαμϊςηςεπ ςξσ 
σπξφήτιξσ. 
 

ΑΔΑ: 97ΣΗΚ2Π-1Μ5
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24 

Θκαμϊςηςα ρςημ ρσμεογαρία – κξιμχμική 
ποχςξβξσλία-Δενιϊςηςεπ επικξιμχμίαπ-
Οοξραομξρςικϊςηςα ρε διατξοεςικά 
πεοιβάλλξμςα 

6 0 εχπ 6 

Οαοξσρίαρη απϊ ςξμ 
σπξφήτιξ ςοϊπχμ 
αμςιμεςόπιρηπ  
καςαρςάρεχμ, πξσ 
ατξοξϋμ ςιπ 
ποξηγξϋμεμεπ εογαρίεπ 
ςξσ ή και ρε σπξθεςικέπ 
καςαρςάρειπ, πξσ 
εμιρυϋξσμ, καςά ςημ 
άπξφη ςξσ, ςημ 
ρσμεογαςική ςξσ 
δσμαςϊςηςα και 
κξιμχμική αμςίληφη-
Οεοιγοατή  
επικξιμχμιακόμ  
δσμαςξςήςχμ, καςά ςημ 
αμςίληφη ςξσ 
σπξφητίξσ-Δενιϊςηςεπ, 
γμόρη, εμπειοία, 
αμάλσρη 
ποξρχπικϊςηςαπ, πιθαμέπ 
ενειδικεϋρειπ  πξσ θα 
υοειαρςξϋμ για ςξ 
αμςικείμεμξ ςηπ εογαρίαπ. 
 

  ΡΣΜΞΚΞ  Β   max=40   

  ΡΣΜΞΚΞ ΒΑΗΛΞΚΞΓΘΑΡ (Α+Β)   max=80  
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Ιχδ. έογξσ 
104 

ΟΘΜΑΙΑΡ ΛΞΠΘΞΔΞΖΡΖΡ ΡΔΚΔΥΩΜ  
Ρςελέυη Ρσμβξϋλχμ 
Ρϋμξλξ ρςελευόμ: 4 

Α/Α ΙΠΘΖΠΘA ΔΟΘΚΞΓΖΡ ΒΑΗΛΞΡ  
ΟΘΗΑΜΖ 

ΒΑΗΛΞΚΞ-
ΓΖΡΖ  

Οαοαςηοήρειπ 

Α ΙΣΠΘΑ ΟΠΞΡΞΜΑ       

  ΔΙΟΑΘΔΔΣΡΖ       

1 ΑΔΘ-ΔΘ 

ΟΠΞΑΟΑΘΞΣΛΔ
ΜΞ 

0 
  

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΣΤΦΙΟΤ* 

2 Βαθμϊπ πςσυίξσ   
  0 εχπ 5 

για πςσυίξ με βαθμϊ απϊ 
5 εχπ 10 

3 2ξ πςσυίξ   5     

4 
Λεςαπςσυιακξί ςίςλξι 

ρπξσδόμ   
6 

  
μεςοάει ξ ρημαμςικϊςεοξπ 

ςίςλξπ 
5 Διδακςξοικϊ   7   

6   

Ρσμάτεια 
κοιςηοίξσ 3,4 ή 

5 
3 

  
  

       max=20   

 ΑΚΚΑ ΟΠΞΡΞΜΑ       

7 Γμόρη νέμχμ γλχρρόμ Β2 1     

8  C1 2     

9   C2 3     

10 Δενιϊςηςεπ ρςιπ ΟΔ   2     

       max=5   

 ΔΟΑΓΓΔΚΛΑΘΙΖ ΔΛΟΔΘΠΘΑ       

 
  Απξδεδειγμέμη ποξωπηοερία ρε αμςίρςξιυη 

θέρη εογαρίαπ    
  

    

11 0,25 μϊοια αμά μήμα εχπ 60 μήμεπ 
Λέγιρςη μξοιξδϊςηρη 
60μημεπ * 0,25 = 15   ΤΝΑΥΕΙΑ** 

   max=15  

 ΙΞΘΜΩΜΘΙΑ ΙΠΘΖΠΘΑ      

  Αμεογία      

 

Ρε σπξφητίξσπ με ςα ακϊλξσθα υαοακςηοιρςικά ποξρςίθεμςαι μϊοια χπ 
πξρξρςϊ επί ςξσ ρσμϊλξσ ςηπ βαθμξλξγίαπ ςχμ ςσπικόμ ποξρϊμςχμ πξσ 

θα ρσγκεμςοόρξσμ  

12   0-6 μήμεπ  2%     

13   6- 12 μήμεπ  4%     

14   12-18 μήμεπ  6%    

15   18-24 μήμεπ    8%    

16  24+ 10%   

   max=10%  

 
ΟΞΚΣΔΙΜΘΑ   Ή ΛΞΜΞΓΞΜΔΧΙΖ 

ΞΘΙΞΓΔΜΔΘΑ 
  

10%   

 

Ρε σπξφητίξσπ με ςα ακϊλξσθα υαοακςηοιρςικά ποξρςίθεμςαι μϊοια χπ 
πξρξρςϊ επί ςξσ ρσμϊλξσ ςηπ βαθμξλξγίαπ ςχμ ςσπικόμ ποξρϊμςχμ πξσ 

θα ρσγκεμςοόρξσμ  

17 ΑμΔΑ    
Λξοιξδξςείςαι 1 απϊ ςα 4 

κοιςήοια 
 

18 
Γξμείπ Tοίςεκμχμ ξικξγεμειόμ (γξμείπ και 

ςέκμα) 
  

  

19 
Λέλη μξμξγξμεψκόμ ξικξγεμειόμ (γξμέαπ και 

ςέκμα) 
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20 
Λέλη Οξλϋςεκμχμ Ξικξγεμειόμ (γξμείπ και 

ςέκμα)  
  

  

 ΡΣΜΞΚΞ   max=40   

Β ΟΠΞΑΡΖ       

21 
Οεοιγοατή ςχμ βαρικόμ σπξυοεόρεχμ  
διαυείοιρηπ ποξγοαμμάςχμ ΔΡΟΑ 

7 0 εχπ 7 

Ρσμξπςική πεοιγοατή 
παοξσρίαπ και 
αμςαπϊκοιρηπ ρςιπ 
αμάγκεπ ςηπ θέρηπ 
εογαρίαπ ρε ρσμδσαρμϊ 
με ςιπ ποξρχπικέπ 
ικαμϊςηςεπ ςξσ 
σπξφητίξσ και ςημ 
ασνημέμη επιυειοηριακή  
και διξικηςική ικαμϊςηςα 
πξσ απαιςείςαι 
 

22 
Οεοιγοατή και αμςίληφη ςηπ Δξμήπ «Ιέμςοξ 
Σπξρςήοινηπ Δπιυειοήρεχμ (ΙΣΔ)  
Οεοιτέοειαπ Ρςεοεάπ Δλλάδαπ» 

7 0 εχπ 7 

Ρσμξπςική παοξσρίαρη 
ςξσ αμςικειμέμξσ και 
διαρϋμδερη ςξσ με ςξσπ 
ςίςλξσπ ρπξσδόμ και ςημ 
εμπειοία ςξσ σπξφητίξσ, 
με αματξοά ςχμ 
πλαιρίχμ, ρςϊυχμ και 
ιδιαίςεοχμ καθηκϊμςχμ 
πξσ απαιςξϋμςαι, καςά 
ςημ αμςίληφη ςξσ 
σπξφητίξσ. 
 

23 
Οεοιγοατή ςξσ ςοϊπξσ σλξπξίηρηπ  ςξσ 
αμςικειμέμξσ 

20 0 εχπ 20 

Ρσμξπςική καςαγοατή, 
απϊ ςξμ σπξφήτιξ, ςχμ 
αομξδιξςήςχμ, 
σπξυοεόρεχμ και 
ρημαμςικόμ παοαμέςοχμ, 
πξσ επιδοξϋμ ρςημ 
σλξπξίηρη  ςξσ 
αμςικειμέμξσ εογαρίαπ, 
ρϋμτχμα με ςημ εκςίμηρη 
ςξσ. Ξ ςοϊπξπ 
ρσγγοατήπ, η 
παοξσρίαρη ςηπ και η  
ξογάμχρη ςηπ είμαι 
κοιςήοια για ςιπ 
ικαμϊςηςεπ ςξσ 
σπξφήτιξσ. 
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24 

Θκαμϊςηςα ρςημ ρσμεογαρία – κξιμχμική 
ποχςξβξσλία-Δενιϊςηςεπ επικξιμχμίαπ-
Οοξραομξρςικϊςηςα ρε διατξοεςικά 
πεοιβάλλξμςα 

6 0 εχπ 6 

Οαοξσρίαρη απϊ ςξμ 
σπξφήτιξ ςοϊπχμ 
αμςιμεςόπιρηπ  
καςαρςάρεχμ, πξσ 
ατξοξϋμ ςιπ 
ποξηγξϋμεμεπ εογαρίεπ 
ςξσ ή και ρε σπξθεςικέπ 
καςαρςάρειπ, πξσ 
εμιρυϋξσμ, καςά ςημ 
άπξφη ςξσ, ςημ 
ρσμεογαςική ςξσ 
δσμαςϊςηςα και 
κξιμχμική αμςίληφη-
Οεοιγοατή  
επικξιμχμιακόμ  
δσμαςξςήςχμ, καςά ςημ 
αμςίληφη ςξσ 
σπξφητίξσ-Δενιϊςηςεπ, 
γμόρη, εμπειοία, 
αμάλσρη 
ποξρχπικϊςηςαπ, πιθαμέπ 
ενειδικεϋρειπ  πξσ θα 
υοειαρςξϋμ για ςξ 
αμςικείμεμξ ςηπ εογαρίαπ. 
 

  ΡΣΜΞΚΞ  Β   max=40   

  ΡΣΜΞΚΞ ΒΑΗΛΞΚΞΓΘΑΡ (Α+Β)   max=80  
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Ιχδ. έογξσ 
105 

ΟΘΜΑΙΑΡ ΛΞΠΘΞΔΞΖΡΖΡ ΡΔΚΔΥΩΜ  
Σπεσθϋμξσ Δημξριϊςηςαπ Δικςϋχρηπ 

Ρϋμξλξ ρςελευόμ: 1 

Α/Α ΙΠΘΖΠΘA ΔΟΘΚΞΓΖΡ ΒΑΗΛΞΡ  
ΟΘΗΑΜΖ 

ΒΑΗΛΞΚΞ-
ΓΖΡΖ  

Οαοαςηοήρειπ 

Α ΙΣΠΘΑ ΟΠΞΡΞΜΑ       

 ΔΙΟΑΘΔΔΣΡΖ       

1 ΑΔΘ-ΔΘ 

ΟΠΞΑΟΑΘΞΣΛΔ
ΜΞ 

0 
  

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΣΤΦΙΟΤ* 

2 Βαθμϊπ πςσυίξσ   
  0 εχπ 5 

για πςσυίξ με βαθμϊ απϊ 
5 εχπ 10 

3 2ξ πςσυίξ   5     

4 
Λεςαπςσυιακξί ςίςλξι 

ρπξσδόμ   
6 

  
μεςοάει ξ ρημαμςικϊςεοξπ 

ςίςλξπ 
5 Διδακςξοικϊ   7   

6   

Ρσμάτεια 
κοιςηοίξσ 3,4 ή 

5 
3 

  
  

       max=20   

 ΑΚΚΑ ΟΠΞΡΞΜΑ       

7 Γμόρη νέμχμ γλχρρόμ Β2 1     

8  C1 2     

9   C2 3     

10 Δενιϊςηςεπ ρςιπ ΟΔ   2     

       max=5   

 ΔΟΑΓΓΔΚΛΑΘΙΖ ΔΛΟΔΘΠΘΑ       

 
  Απξδεδειγμέμη ποξωπηοερία ρε αμςίρςξιυη 

θέρη εογαρίαπ    
  

    

11 0,25 μϊοια αμά μήμα εχπ 60 μήμεπ 
Λέγιρςη μξοιξδϊςηρη 
60μημεπ * 0,25 = 15   ΤΝΑΥΕΙΑ** 

   max=15  

 ΙΞΘΜΩΜΘΙΑ ΙΠΘΖΠΘΑ      

  Αμεογία      

 

Ρε σπξφητίξσπ με ςα ακϊλξσθα υαοακςηοιρςικά ποξρςίθεμςαι μϊοια χπ 
πξρξρςϊ επί ςξσ ρσμϊλξσ ςηπ βαθμξλξγίαπ ςχμ ςσπικόμ ποξρϊμςχμ πξσ 

θα ρσγκεμςοόρξσμ  

12   0-6 μήμεπ  2%     

13   6- 12 μήμεπ  4%     

14   12-18 μήμεπ  6%    

15   18-24 μήμεπ    8%    

16  24+ 10%   

   max=10%  

 
ΟΞΚΣΔΙΜΘΑ   Ή ΛΞΜΞΓΞΜΔΧΙΖ 

ΞΘΙΞΓΔΜΔΘΑ 
  

10%   

 

Ρε σπξφητίξσπ με ςα ακϊλξσθα υαοακςηοιρςικά ποξρςίθεμςαι μϊοια χπ 
πξρξρςϊ επί ςξσ ρσμϊλξσ ςηπ βαθμξλξγίαπ ςχμ ςσπικόμ ποξρϊμςχμ πξσ 

θα ρσγκεμςοόρξσμ  

17 ΑμΔΑ    Λξοιξδξςείςαι 1 απϊ ςα 4 
κοιςήοια 18 Γξμείπ Tοίςεκμχμ ξικξγεμειόμ (γξμείπ και     
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ςέκμα)  

19 
Λέλη μξμξγξμεψκόμ ξικξγεμειόμ (γξμέαπ και 

ςέκμα) 
  

  

20 
Λέλη Οξλϋςεκμχμ Ξικξγεμειόμ (γξμείπ και 

ςέκμα)  
  

  

 ΡΣΜΞΚΞ   max=40   

Β ΟΠΞΑΡΖ       

21 
Οεοιγοατή ςχμ βαρικόμ σπξυοεόρεχμ  
διαυείοιρηπ ποξγοαμμάςχμ ΔΡΟΑ 

7 0 έχπ 7 

Ρσμξπςική πεοιγοατή 
παοξσρίαπ και 
αμςαπϊκοιρηπ ρςιπ 
αμάγκεπ ςηπ θέρηπ 
εογαρίαπ ρε ρσμδσαρμϊ 
με ςιπ ποξρχπικέπ 
ικαμϊςηςεπ ςξσ 
σπξφητίξσ και ςημ 
ασνημέμη επιυειοηριακή  
και διξικηςική ικαμϊςηςα 
πξσ απαιςείςαι 

22 
Οεοιγοατή και αμςίληφη ςηπ Δξμήπ «Ιέμςοξ 
Σπξρςήοινηπ Δπιυειοήρεχμ (ΙΣΔ)  
Οεοιτέοειαπ Ρςεοεάπ Δλλάδαπ» 

7 0 έχπ 7 

Ρσμξπςική παοξσρίαρη 
ςξσ αμςικειμέμξσ και 
διαρϋμδερη ςξσ με ςξσπ 
ςίςλξσπ ρπξσδόμ και ςημ 
εμπειοία ςξσ σπξφητίξσ, 
με αματξοά ςχμ 
πλαιρίχμ, ρςϊυχμ και 
ιδιαίςεοχμ καθηκϊμςχμ 
πξσ απαιςξϋμςαι, καςά 
ςημ αμςίληφη ςξσ 
σπξφητίξσ. 

23 
Οεοιγοατή ςξσ ςοϊπξσ σλξπξίηρηπ  ςξσ 
αμςικειμέμξσ 

20 0 έχπ 20 

Ρσμξπςική καςαγοατή, 
απϊ ςξμ σπξφήτιξ, ςχμ 
αομξδιξςήςχμ, 
σπξυοεόρεχμ και 
ρημαμςικόμ παοαμέςοχμ, 
πξσ επιδοξϋμ ρςημ 
σλξπξίηρη  ςξσ 
αμςικειμέμξσ εογαρίαπ, 
ρϋμτχμα με ςημ εκςίμηρη 
ςξσ. Ξ ςοϊπξπ 
ρσγγοατήπ, η 
παοξσρίαρη ςηπ και η  
ξογάμχρη ςηπ είμαι 
κοιςήοια για ςιπ 
ικαμϊςηςεπ ςξσ 
σπξφήτιξσ. 
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24 

Θκαμϊςηςα ρςημ ρσμεογαρία – κξιμχμική 
ποχςξβξσλία-Δενιϊςηςεπ επικξιμχμίαπ-
Οοξραομξρςικϊςηςα ρε διατξοεςικά 
πεοιβάλλξμςα 

6 0 έχπ 6 

Οαοξσρίαρη απϊ ςξμ 
σπξφήτιξ ςοϊπχμ 
αμςιμεςόπιρηπ  
καςαρςάρεχμ, πξσ 
ατξοξϋμ ςιπ 
ποξηγξϋμεμεπ εογαρίεπ 
ςξσ ή και ρε σπξθεςικέπ 
καςαρςάρειπ, πξσ 
εμιρυϋξσμ, καςά ςημ 
άπξφη ςξσ, ςημ 
ρσμεογαςική ςξσ 
δσμαςϊςηςα και 
κξιμχμική αμςίληφη-
Οεοιγοατή  
επικξιμχμιακόμ  
δσμαςξςήςχμ, καςά ςημ 
αμςίληφη ςξσ 
σπξφητίξσ-Δενιϊςηςεπ, 
γμόρη, εμπειοία, 
αμάλσρη 
ποξρχπικϊςηςαπ, πιθαμέπ 
ενειδικεϋρειπ  πξσ θα 
υοειαρςξϋμ για ςξ 
αμςικείμεμξ ςηπ εογαρίαπ. 

  ΡΣΜΞΚΞ  Β   max=40   

  ΡΣΜΞΚΞ ΒΑΗΛΞΚΞΓΘΑΡ (Α+Β)   max=80  
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Ιχδ. έογξσ 
106 

 

ΟΘΜΑΙΑΡ ΛΞΠΘΞΔΞΖΡΖΡ ΡΔΚΔΥΩΜ  
Διξικηςικήπ Σπξρςήοινηπ 

Ρϋμξλξ ρςελευόμ: 1 

Α/Α ΙΠΘΖΠΘA ΔΟΘΚΞΓΖΡ ΒΑΗΛΞΡ 
ΟΘΗΑΜΖ 

ΒΑΗΛΞΚΞ-
ΓΖΡΖ 

Οαοαςηοήρειπ 

Α ΙΣΠΘΑ ΟΠΞΡΞΜΑ    

 ΔΙΟΑΘΔΔΣΡΖ    

1 Απξλσςήοιξ λσκείξσ 
ΟΠΞΑΟΑΘΞΣ

ΛΔΜΞ 
0 

  

2 Bαθμϊπ Απξλσςηοίξσ 
10 

0 εχπ 10 

για απξλσςήοιξ με βαθμϊ 
απϊ 10 εχπ 20 

3 
ίςλξπ ρπξσδόμ επιπέδξσ 5 ςξσ Δθμικξϋ 

Ολαιρίξσ Οοξρϊμςχμ * 
3 

  

4  Ρσμάτεια 3  ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΙΣΛΟΤ** 

    max=16  

 ΑΚΚΑ ΟΠΞΡΞΜΑ    

5 Γμόρη νέμχμ γλχρρόμ Β2 2   

6  C1 3   

7  C2 4   

8 Δενιϊςηςεπ ρςιπ ΟΔ  5   

    max=9  

 ΔΟΑΓΓΔΚΛΑΘΙΖ ΔΛΟΔΘΠΘΑ       

 
 Απξδεδειγμέμη ποξωπηοερία ρε αμςίρςξιυη θέρη 

εογαρίαπ       

9 0,25 μϊοια αμά μήμα εχπ 60 μήμεπ 
Λέγιρςη μξοιξδϊςηρη 
60μημεπ * 0,25 = 15 ΤΝΑΥΕΙΑ** 

    max=15  

 ΙΞΘΜΩΜΘΙΑ ΙΠΘΖΠΘΑ      

  Αμεογία      

 

Ρε σπξφητίξσπ με ςα ακϊλξσθα υαοακςηοιρςικά ποξρςίθεμςαι μϊοια χπ 
πξρξρςϊ επί ςξσ ρσμϊλξσ ςηπ βαθμξλξγίαπ ςχμ ςσπικόμ ποξρϊμςχμ πξσ 
θα ρσγκεμςοόρξσμ  

10   0-6 μήμεπ  2%   

11   6- 12 μήμεπ  4%   

12   12-18 μήμεπ  6%   

13   18-24 μήμεπ    8%   

14  24+ 10%   

    max=10%    

 
ΟΞΚΣΔΙΜΘΑ   Ή ΛΞΜΞΓΞΜΔΧΙΖ 

ΞΘΙΞΓΔΜΔΘΑ 
  

10%   

 

Ρε σπξφητίξσπ με ςα ακϊλξσθα υαοακςηοιρςικά ποξρςίθεμςαι μϊοια χπ 
πξρξρςϊ επί ςξσ ρσμϊλξσ ςηπ βαθμξλξγίαπ ςχμ ςσπικόμ ποξρϊμςχμ πξσ 

θα ρσγκεμςοόρξσμ  

 
 
 

15 ΑμΔΑ    

Λξοιξδξςείςαι 1 απϊ ςα 4 
κοιςήοια 

16 
Γξμείπ Tοίςεκμχμ ξικξγεμειόμ (γξμείπ και 

ςέκμα) 
  

  

17 
Λέλη μξμξγξμεψκόμ ξικξγεμειόμ (γξμέαπ 

και ςέκμα) 
  

  

18 
Λέλη Οξλϋςεκμχμ Ξικξγεμειόμ (γξμείπ 

και ςέκμα 
 

 

 ΡΣΜΞΚΞ 
  max=40 
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Β ΟΠΞΑΡΖ    

19 
Οεοιγοατή ςχμ βαρικόμ σπξυοεόρεχμ  
διαυείοιρηπ ποξγοαμμάςχμ ΔΡΟΑ 

7 0 εχπ 7 

Ρσμξπςική πεοιγοατή 
παοξσρίαπ και 
αμςαπϊκοιρηπ ρςιπ αμάγκεπ 
ςηπ θέρηπ εογαρίαπ ρε 
ρσμδσαρμϊ με ςιπ 
ποξρχπικέπ ικαμϊςηςεπ ςξσ 
σπξφητίξσ και ςημ 
ασνημέμη επιυειοηριακή  
και διξικηςική ικαμϊςηςα 
πξσ απαιςείςαι 

20 
Οεοιγοατή και αμςίληφη ςηπ Δξμήπ 
«Ιέμςοξ Σπξρςήοινηπ Δπιυειοήρεχμ (ΙΣΔ)  
Οεοιτέοειαπ Ρςεοεάπ Δλλάδαπ» 

7 0 εχπ 7 

Ρσμξπςική παοξσρίαρη ςξσ 
αμςικειμέμξσ και 
διαρϋμδερη ςξσ με ςξσπ 
ςίςλξσπ ρπξσδόμ και ςημ 
εμπειοία ςξσ σπξφητίξσ, 
με αματξοά ςχμ πλαιρίχμ, 
ρςϊυχμ και ιδιαίςεοχμ 
καθηκϊμςχμ πξσ 
απαιςξϋμςαι, καςά ςημ 
αμςίληφη ςξσ σπξφητίξσ. 

21 
Οεοιγοατή ςξσ ςοϊπξσ σλξπξίηρηπ  ςξσ 
αμςικειμέμξσ 

20 0 εχπ 20 

Ρσμξπςική καςαγοατή, απϊ 
ςξμ σπξφήτιξ, ςχμ 
αομξδιξςήςχμ, 
σπξυοεόρεχμ και 
ρημαμςικόμ παοαμέςοχμ, 
πξσ επιδοξϋμ ρςημ 
σλξπξίηρη  ςξσ 
αμςικειμέμξσ εογαρίαπ, 
ρϋμτχμα με ςημ εκςίμηρη 
ςξσ. Ξ ςοϊπξπ ρσγγοατήπ, 
η παοξσρίαρη ςηπ και η  
ξογάμχρη ςηπ είμαι 
κοιςήοια για ςιπ ικαμϊςηςεπ 
ςξσ σπξφήτιξσ. 

22 

Θκαμϊςηςα ρςημ ρσμεογαρία – κξιμχμική 
ποχςξβξσλία-Δενιϊςηςεπ επικξιμχμίαπ-
Οοξραομξρςικϊςηςα ρε διατξοεςικά 
πεοιβάλλξμςα 

6 0 εχπ 6 

Οαοξσρίαρη απϊ ςξμ 
σπξφήτιξ ςοϊπχμ 
αμςιμεςόπιρηπ  
καςαρςάρεχμ, πξσ 
ατξοξϋμ ςιπ ποξηγξϋμεμεπ 
εογαρίεπ ςξσ ή και ρε 
σπξθεςικέπ καςαρςάρειπ, 
πξσ εμιρυϋξσμ, καςά ςημ 
άπξφη ςξσ, ςημ 
ρσμεογαςική ςξσ 
δσμαςϊςηςα και κξιμχμική 
αμςίληφη-Οεοιγοατή  
επικξιμχμιακόμ  
δσμαςξςήςχμ, καςά ςημ 
αμςίληφη ςξσ σπξφητίξσ-
Δενιϊςηςεπ, γμόρη, 
εμπειοία, αμάλσρη 
ποξρχπικϊςηςαπ, πιθαμέπ 
ενειδικεϋρειπ  πξσ θα 
υοειαρςξϋμ για ςξ 
αμςικείμεμξ ςηπ εογαρίαπ. 

 ΡΣΜΞΚΞ  Β  max=40  

 ΡΣΜΞΚΞ ΒΑΗΛΞΚΞΓΘΑΡ (Α+Β)  max=80  

α) ίςλξπ ρπξσδόμ/Οεοιγοατή ςίςλξσ*:  Βλ. αμχςέοχ ΟΑΠΑΠΖΛΑ II 

β) Ρσμάτεια**: Βλ. αμχςέοχ ΟΑΠΑΠΖΛΑ ΘΘΘ 
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ΟΑΠΑΠΖΛΑ VIIΘ 

 

Αίςηρη Δκδήλχρηπ Δμδιατέοξμςξπ 

για ρϋμαφη ρϋμβαρηπ μίρθχρηπ έογξσ ςηπ σπ‟ αοιθμ. ποχς.1681/23-6-2017 για ςημ 

θέρη με κχδικϊ ............. ρςξ πλαίριξ  ςηπ Οοάνηπ με κχδικϊ MIS 5003707 και ςίςλξ  

«Ιέμςοξ Σπξρςήοινηπ Δπιυειοήρεχμ (ΙΣΔ) Οεοιτέοειαπ Ρςεοεάπ Δλλάδαπ»

 

 
 

 
 

  

Οαοακαλό ϊπχπ κάμεςε δεκςή ςημ αίςηρή μξσ, 

ρϋμτχμα με ςημ σπ΄αοιθμ................. 

ποϊρκληρη εκδήλχρηπ εμδιατέοξμςξπ 

 

Απξδέυξμαι πλήοχπ και αμεπιτϋλακςα  

α) ςξσπ ϊοξσπ ςηπ Οοϊρκληρηπ Δκδήλχρηπ 

Δμδιατέοξμςξπ,  

β) ϊςι η διαδικαρία δϋμαςαι με απϊταρη ςξσ 

Ο..Α. Ρςεοεάπ Δλλάδαπ  μα διακξπεί, αμαβληθεί ή 

επαμαλητθεί με ςξ ίδιξ ή και άλλξ πεοιευϊμεμξ και 

 γ) ϊςι η παοξϋρα ποϊρκληρη δεμ έυει 

διαγχμιρςικϊ υαοακςήοα και δεμ ρσμεπάγεςαι καθ‟ 

ξιξδήπξςε ςοϊπξ σπξυοέχρη ςξσ Ο..Α. Ρςεοεάπ 

Δλλάδαπ  μα καςαοςίρει Ρϋμβαρη. Δηλόμχ 

σπεϋθσμα ϊςι ςα ρςξιυεία πξσ έυχ ρςξ παοϊμ είμαι 

αληθή και ϊςι δερμεϋξμαι μα ποξρκξμίρχ ποϊρθεςα 

απξδεικςικά ρςξιυεία, ετϊρξμ ασςϊ μξσ ζηςηθεί απϊ 

ςξ Ο..Α. Ρςεοεάπ Δλλάδαπ. 

 

ΔΟΩΜΣΛΞ 
 
 

ΞΜΞΛΑ 
 
 

ΟΑΠΩΜΣΛΞ 
 
 

ΑΠ. ΔΔΚ. ΑΣΞΖΑΡ 
 

ΔΘΔΣΗ. ΙΑΞΘΙΘΑΡ (ΞΔΞΡ, ΑΠΘΗΛΞΡ) 
 
 

ΟΞΚΖ/ΟΔΠΘΞΥΖ 
 
 

ΖΚ. ΙΑΞΘΙΘΑΡ 
 
 

ΖΚ.ΙΘΜΖΞ 
 
 

ΖΚ. ΑΥΣΔΠΞΛΔΘΞ 
 
 

Δπιρσμαπςϊμεμα Δικαιξλξγηςικά: 

 

ΞΟΞΡ - ΖΛΔΠΞΛΖΜΘΑ 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 5. 
  

Ξ/Ζ αις.. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(σπξγοατή/ξμξμαςεπόμσμξ) 
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