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ΓΕΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΣΙΩΕΩΝ 

ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ-ΛΑΓΚΑΔΑ 
www.goev-ptl.gr 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

  Ηερραλξμίκη,  23 Θαμξσαοίξσ 2020 
Αο. Οοχς: 114(77) 

 
ΑΜΑΙΞΘΜΩΡΖ σπ' αοιθμ. ΡΞΥ  1 / 2020 

για ςη ρϋμαφη ΡΣΛΒΑΡΖΡ ΔΠΓΑΡΘΑΡ ΞΠΘΡΛΔΜΞΣ ΥΠΞΜΞΣ 
 

Ξ Γεμικϊπ Ξογαμιρμϊπ Δγγείχμ Βελςιόρεχμ (Γ.Ξ.Δ.Β.) 
Οεδιάδχμ Ηερραλξμίκηπ-Καγκαδά. 

 
Έυξμςαπ σπϊφη: 
 

1. Σξ άοθο. 46 ςξσ μ.4456/2017 (ΥΔΙ 24/Α΄) ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει. 
2. Σημ σπ’ αοιθ. 302/08-01-2020 (ΑΔΑ: ΩΕ2ΑΟΡ1Τ-68Β) εγκοιςική απϊταρη ςξσ ρσμςξμιρςή ςηπ ΑΔΛ-Η 

3. Σξμ Ιαμξμιρμϊ Δρχςεοικήπ Τπηοερίαπ (Ι.Δ.Τ.) ςξσ Γ.Ο.Δ.Β. Πεδιάδχμ Ηερραλξμίκηπ-Καγκαδά, ρε 
ρσμδσαρμϊ με ςημ 2/22.01.2020  απϊταρη ςξσ Δ ςξσ Οογαμιρμξϋ. 

Αμακξιμόμει 

Σημ ποϊρληφη, με ρϋμβαρη εογαρίαπ ιδιχςικξϋ δικαίξσ ξοιρμέμξσ υοϊμξσ, ρσμξλικά ραοάμςα πέμςε (45) 
αςϊμχμ για ςημ κάλσφη επξυικόμ ή παοξδικόμ αμαγκόμ ςξσ Γ.Ο.Δ.Β. πεδιάδχμ Ηερραλξμίκηπ-Καγκαδά, 
πξσ εδοεϋει ρςη Ηερραλξμίκη, (για ςημ Ιεμςοική ςξσ Τπηοερία και ςιπ πεοιτεοειακέπ ςξσ ξογαμικέπ 
μξμάδεπ, πξσ εδοεϋξσμ ρςξσπ Μξμξϋπ Ηερραλξμίκηπ, Πέλλαπ και Ζμαθίαπ) και ρσγκεκοιμέμα ςξσπ ενήπ, 
αμά σπηοερία, έδοα, ειδικϊςηςα και διάοκεια ρϋμβαρηπ, αοιθμξϋ αςϊμχμ (βλ. ΠΘΜΑΙΑ Α), με ςα αμςίρςξιυα 
απαιςξϋμεμα (ςσπικά και ςσυϊμ ποϊρθεςα) ποξρϊμςα (βλ. ΠΘΜΑΙΑ Β): 

 

ΟΘΜΑΙΑΡ Α: ΗΔΡΔΘΡ ΔΟΞΥΘΙΞΣ ΟΠΞΡΩΟΘΙΞΣ (αμά κχδικϊ θέρηπ) 

Ιχδικϊπ 
θέρηπ 

Σπηοερία 
Έδοα 

σπηοερίαπ 
Διδικϊςηςα 

Διάοκεια 
ρϋμβαρηπ 

(*) 

Αοιθμϊπ 
αςϊμχμ 

101 
Ιεμςοική 
Σπηοερία 

Ηερραλξμίκη Δ ευμξλϊγχμ Γεχπξμίαπ 3  μήμεπ 1 

102 
Ιεμςοική 
Σπηοερία 

Ηερραλξμίκη 
Δ Ληυαμικόμ 
ξπξγοατίαπ & 

Γεχπληοξτξοικήπ 

3  μήμεπ 1 

103 
Οαοάκςια 

Αμςλιξρςάρια-
ξμέα Ανιξϋ 

Ηερραλξμίκη 
ΔΔ ευμικξϋ Διδικϊςηςαπ 

Ζλεκςοξςευμιςόμ 
3  μήμεπ 4 

104 
Αμςλιξρςάρια 

ξμέα Σπξγείξσ 
δικςϋξσ 

Γιαμμιςρά 
ΔΔ ευμικξϋ Διδικϊςηςαπ 

Ζλεκςοξςευμιςόμ 
3  μήμεπ 4 

105 
Αμςλιξρςάρια 

ξμέα Σπξγείξσ 
δικςϋξσ 

Αλενάμδοεια  
ΔΔ ευμικξϋ Διδικϊςηςαπ 
Ζλεκςοξρσγκξλληςόμ 

3  μήμεπ 1 

http://www.goev-ptl.gr/
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ΟΘΜΑΙΑΡ Α: ΗΔΡΔΘΡ ΔΟΞΥΘΙΞΣ ΟΠΞΡΩΟΘΙΞΣ (αμά κχδικϊ θέρηπ) 

Ιχδικϊπ 
θέρηπ 

Σπηοερία 
Έδοα 

σπηοερίαπ 
Διδικϊςηςα 

Διάοκεια 
ρϋμβαρηπ 

(*) 

Αοιθμϊπ 
αςϊμχμ 

106 
Ιεμςοική 

Σπηοερία (**) 
Ηερραλξμίκη 

ΔΔ Διξικηςικόμ - 
Γοαμμαςέχμ 

3  μήμεπ 1 

107 ξμέαπ Ανιξϋ (**) Υαλκηδϊμα 
ΔΔ Διξικηςικόμ - 

Γοαμμαςέχμ 
3  μήμεπ 1 

108 ξμέαπ Ανιξϋ(**) Υαλκηδϊμα 
ΔΔ Υειοιρςέπ εκρκαπςικόμ 

μηυαμημάςχμ 
3  μήμεπ 1 

109 
ξμέαπ 

Αλιάκμξμα (**) 
Αλενάμδοεια 

ΔΔ Υειοιρςέπ εκρκαπςικόμ 
μηυαμημάςχμ 

3  μήμεπ 1 

110 
ξμέαπ  

Αλιάκμξμα (**) 
Αλενάμδοεια 

ΔΔ Υειοιρςέπ εκρκαπςικόμ 
μηυαμημάςχμ 

3  μήμεπ 1 

111 
ξμέαπ 

Γιαμμιςρόμ (**) 
Γιαμμιςρά 

ΔΔ Υειοιρςέπ εκρκαπςικόμ 
μηυαμημάςχμ 

3  μήμεπ 2 

112 
ξμέαπ 

Αλιάκμξμα 
Αλενάμδοεια 

ΔΔ Γεχογξςευμίςεπ 
Τσςικήπ Οαοαγχγήπ 

3  μήμεπ 1 

113 
ξμέαπ 

Γιαμμιςρόμ 
Γιαμμιςρά 

ΔΔ Γεχογξςευμίςεπ 
Τσςικήπ Οαοαγχγήπ 

3  μήμεπ 1 

114 ξμέαπ Ανιξϋ Υαλκηδϊμα ΔΔ Δπξπςόμ Σδοξμξμέχμ 3  μήμεπ 1 

115 
ξμέαπ 

Γιαμμιςρόμ 
Γιαμμιςρά ΔΔ Δπξπςόμ Σδοξμξμέχμ 3  μήμεπ 1 

116 ξμέαπ Ανιξϋ Υαλκηδϊμα ΣΔ Σδοξμξμέχμ 3  μήμεπ 6 

117 
ξμέαπ 

Αλιάκμξμα 
Αλενάμδοεια ΣΔ Σδοξμξμέχμ 3  μήμεπ 7 

118 
ξμέαπ 

Γιαμμιςρόμ 
Γιαμμιςρά ΣΔ Σδοξμξμέχμ 3  μήμεπ 9 

119 
ξμέαπ Σπξγείξσ 

δικςϋξσ 
Αλενάμδοεια ΣΔ Δογαςξςευμίςεπ 3  μήμεπ 1 

 

(*) Ζ διάοκεια ςηπ ρϋμβαρηπ μπξοεί μα παοαςαθεί έχπ πέμςε (5) μήμεπ ακϊμη αμάλξγα με ςιπ  

αμάγκεπ ςξσ Ξογαμιρμξϋ. 

 

      (**) Ξι παοαπάμχ ειδικϊςηςεπ θα καλϋφξσμ και σπηοεριακέπ αμάγκεπ πξσ ςσυϊμ θα 

ποξκϋφξσμ ρςξσπ ςξμείπ Ανιξϋ, Αλιάκμξμα, Γιαμμιςρόμ, Καγκαδά και Σπξγείξσ δικςϋξσ. 

 

 

ΑΔΑ: ΩΤ9846ΨΧΛΗ-ΟΣΟ



3 

 

 

ΟΘΜΑΙΑΡ Β: ΑΟΑΘΞΣΛΔΜΑ ΟΠΞΡΞΜΑ (αμά κχδικϊ θέρηπ) 

Ιχδικϊπ 
θέρηπ 

ίςλξπ ρπξσδόμ και λξιπά απαιςξϋμεμα (ςσπικά & ςσυϊμ ποϊρθεςα) ποξρϊμςα 

101 
  

 
ΙΣΠΘΑ ΟΠΞΡΞΜΑ 
α) Πςσυίξ ή δίπλχμα ςμήμαςξπ Υσςικήπ παοαγχγήπ ή Σευμξλϊγχμ Γεχπξμίαπ με καςεϋθσμρη 
Υσςικήπ παοαγχγήπ ή ςμήμαςξπ Ληυαμικήπ Βιξρσρςημάςχμ «υξλήπ ςευμξλξγίαπ Γεχπξμίαπ» ή 
ςμήμαςξπ Ληυαμξλξγίαπ και Τδάςιμχμ πϊοχμ «υξλήπ ςευμξλξγίαπ Γεχπξμίαπ και ςευμξλξγίαπ 
ςοξτίμχμ και Διαςοξτήπ» ςχμ ΣΔΘ ή ξμόμσμξ πςσυίξ ή δίπλχμα Ποξγοαμμάςχμ πξσδόμ Δπιλξγήπ 
(Π..Δ.) ΣΔΘ ή ςξ αμςίρςξιυξ καςά ειδικϊςηςα πςσυίξ ή δίπλχμα ΣΔΘ ή Ποξγοαμμάςχμ πξσδόμ 
Δπιλξγήπ (Π..Δ.) ΣΔΘ ςηπ ημεδαπήπ ή ιρϊςιμξ ςίςλξ ρυξλόμ ςηπ ημεδαπήπ ή αλλξδαπήπ αμςίρςξιυηπ 
ειδικϊςηςαπ ή ςξ ξμόμσμξ ή αμςίρςξιυξ καςά ειδικϊςηςα πςσυίξ Ι.Α.Σ.Δ.Δ. ή ιρϊςιμξ ςίςλξ ςηπ 
ημεδαπήπ ή αλλξδαπήπ, αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ. 
β) Γμόρη υειοιρμξϋ Ζ/Σ ρςα αμςικείμεμα: i) επενεογαρίαπ κειμέμχμ, ii) σπξλξγιρςικόμ τϋλλχμ και 
iii) σπηοεριόμ διαδικςϋξσ. 
γ) ξσλάυιρςξμ Ιαλή γμόρη Αγγλικήπ ή Γεομαμικήπ ή Γαλλικήπ ή Θςαλικήπ ή Ρχρικήπ γλόρραπ. 
δ) Δμπειοία, ςξσλάυιρςξμ είκξρι ςερράοχμ (24) μημόμ, ςηπ αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ και καςηγξοίαπ 
ρε εγγειξβελςιχςικά έογα. 
 
ΟΠΞΡΞΜΑ Α΄ ΔΟΘΙΞΣΠΘΑΡ 
(Δτϊρξμ ξι θέρειπ δεμ καλστθξϋμ απϊ σπξφητίξσπ με ςα αμχςέοχ ποξρϊμςα) 
α) Πςσυίξ ή δίπλχμα ςμήμαςξπ Υσςικήπ παοαγχγήπ ή Σευμξλϊγχμ Γεχπξμίαπ με καςεϋθσμρη 
Υσςικήπ παοαγχγήπ ή ςμήμαςξπ Ληυαμικήπ Βιξρσρςημάςχμ «υξλήπ ςευμξλξγίαπ Γεχπξμίαπ» ή 
ςμήμαςξπ Ληυαμξλξγίαπ και Τδάςιμχμ πϊοχμ «υξλήπ ςευμξλξγίαπ Γεχπξμίαπ και ςευμξλξγίαπ 
ςοξτίμχμ και Διαςοξτήπ» ςχμ ΣΔΘ ή ξμόμσμξ πςσυίξ ή δίπλχμα Ποξγοαμμάςχμ πξσδόμ Δπιλξγήπ 
(Π..Δ.) ΣΔΘ ή ςξ αμςίρςξιυξ καςά ειδικϊςηςα πςσυίξ ή δίπλχμα ΣΔΘ ή Ποξγοαμμάςχμ πξσδόμ 
Δπιλξγήπ (Π..Δ.) ΣΔΘ ςηπ ημεδαπήπ ή ιρϊςιμξ ςίςλξ ρυξλόμ ςηπ ημεδαπήπ ή αλλξδαπήπ αμςίρςξιυηπ 
ειδικϊςηςαπ ή ςξ ξμόμσμξ ή αμςίρςξιυξ καςά ειδικϊςηςα πςσυίξ Ι.Α.Σ.Δ.Δ. ή ιρϊςιμξ ςίςλξ ςηπ 
ημεδαπήπ ή αλλξδαπήπ, αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ.  
β) Γμόρη υειοιρμξϋ Ζ/Σ ρςα αμςικείμεμα: i) επενεογαρίαπ κειμέμχμ, ii) σπξλξγιρςικόμ τϋλλχμ και 
iii) σπηοεριόμ διαδικςϋξσ. 
γ) ξσλάυιρςξμ Ιαλή γμόρη Αγγλικήπ ή Γεομαμικήπ ή Γαλλικήπ ή Θςαλικήπ ή Ρχρικήπ γλόρραπ. 
δ) Δμπειοία απϊ δόδεκα (12) έχπ είκξρι ςέρρεοιπ (24) μήμεπ ςηπ αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ και 
καςηγξοίαπ ρε εγγειξβελςιχςικά έογα. 
 
ΟΠΞΡΞΜΑ Β΄ ΔΟΘΙΞΣΠΘΑΡ 
(Δτϊρξμ ξι θέρειπ δεμ καλστθξϋμ απϊ σπξφητίξσπ με ςα αμχςέοχ ποξρϊμςα) 
α) Πςσυίξ ή δίπλχμα ςμήμαςξπ Υσςικήπ παοαγχγήπ ή Σευμξλϊγχμ Γεχπξμίαπ με καςεϋθσμρη 
Υσςικήπ παοαγχγήπ ή ςμήμαςξπ Ληυαμικήπ Βιξρσρςημάςχμ «υξλήπ ςευμξλξγίαπ Γεχπξμίαπ» ή 
ςμήμαςξπ Ληυαμξλξγίαπ και Τδάςιμχμ πϊοχμ «υξλήπ ςευμξλξγίαπ Γεχπξμίαπ και ςευμξλξγίαπ 
ςοξτίμχμ και Διαςοξτήπ» ςχμ ΣΔΘ ή ξμόμσμξ πςσυίξ ή δίπλχμα Ποξγοαμμάςχμ πξσδόμ Δπιλξγήπ 
(Π..Δ.) ΣΔΘ ή ςξ αμςίρςξιυξ καςά ειδικϊςηςα πςσυίξ ή δίπλχμα ΣΔΘ ή Ποξγοαμμάςχμ πξσδόμ 
Δπιλξγήπ (Π..Δ.) ΣΔΘ ςηπ ημεδαπήπ ή ιρϊςιμξ ςίςλξ ρυξλόμ ςηπ ημεδαπήπ ή αλλξδαπήπ αμςίρςξιυηπ 
ειδικϊςηςαπ ή ςξ ξμόμσμξ ή αμςίρςξιυξ καςά ειδικϊςηςα πςσυίξ Ι.Α.Σ.Δ.Δ. ή ιρϊςιμξ ςίςλξ ςηπ 
ημεδαπήπ ή αλλξδαπήπ, αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ.  
β) Γμόρη υειοιρμξϋ Ζ/Σ ρςα αμςικείμεμα: i) επενεογαρίαπ κειμέμχμ, ii) σπξλξγιρςικόμ τϋλλχμ και 
iii) σπηοεριόμ διαδικςϋξσ. 
γ) ξσλάυιρςξμ Ιαλή γμόρη Αγγλικήπ ή Γεομαμικήπ ή Γαλλικήπ ή Θςαλικήπ ή Ρχρικήπ γλόρραπ. 
δ) Δμπειοία απϊ πέμςε (5) έχπ δόδεκα (12) μήμεπ ςηπ αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ και καςηγξοίαπ ρε 
εγγειξβελςιχςικά έογα. 
 
ΟΠΞΡΞΜΑ Γ΄ ΔΟΘΙΞΣΠΘΑΡ 
(Δτϊρξμ ξι θέρειπ δεμ καλστθξϋμ απϊ σπξφητίξσπ με ςα αμχςέοχ ποξρϊμςα) 
α) Πςσυίξ ή δίπλχμα ςμήμαςξπ Υσςικήπ παοαγχγήπ ή Σευμξλϊγχμ Γεχπξμίαπ με καςεϋθσμρη 
Υσςικήπ παοαγχγήπ ή ςμήμαςξπ Ληυαμικήπ Βιξρσρςημάςχμ «υξλήπ ςευμξλξγίαπ Γεχπξμίαπ» ή 
ςμήμαςξπ Ληυαμξλξγίαπ και Τδάςιμχμ πϊοχμ «υξλήπ ςευμξλξγίαπ Γεχπξμίαπ και ςευμξλξγίαπ 
ςοξτίμχμ και Διαςοξτήπ» ςχμ ΣΔΘ ή ξμόμσμξ πςσυίξ ή δίπλχμα Ποξγοαμμάςχμ πξσδόμ Δπιλξγήπ 
(Π..Δ.) ΣΔΘ ή ςξ αμςίρςξιυξ καςά ειδικϊςηςα πςσυίξ ή δίπλχμα ΣΔΘ ή Ποξγοαμμάςχμ πξσδόμ 
Δπιλξγήπ (Π..Δ.) ΣΔΘ ςηπ ημεδαπήπ ή ιρϊςιμξ ςίςλξ ρυξλόμ ςηπ ημεδαπήπ ή αλλξδαπήπ αμςίρςξιυηπ 
ειδικϊςηςαπ ή ςξ ξμόμσμξ ή αμςίρςξιυξ καςά ειδικϊςηςα πςσυίξ Ι.Α.Σ.Δ.Δ. ή ιρϊςιμξ ςίςλξ ςηπ 
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ΟΘΜΑΙΑΡ Β: ΑΟΑΘΞΣΛΔΜΑ ΟΠΞΡΞΜΑ (αμά κχδικϊ θέρηπ) 

Ιχδικϊπ 
θέρηπ 

ίςλξπ ρπξσδόμ και λξιπά απαιςξϋμεμα (ςσπικά & ςσυϊμ ποϊρθεςα) ποξρϊμςα 

ημεδαπήπ ή αλλξδαπήπ, αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ. 
β) Γμόρη υειοιρμξϋ Ζ/Σ ρςα αμςικείμεμα: i) επενεογαρίαπ κειμέμχμ, ii) σπξλξγιρςικόμ τϋλλχμ και 
iii) σπηοεριόμ διαδικςϋξσ. 
γ) ξσλάυιρςξμ Ιαλή γμόρη Αγγλικήπ ή Γεομαμικήπ ή Γαλλικήπ ή Θςαλικήπ ή Ρχρικήπ γλόρραπ. 
 

102 

 
ΙΣΠΘΑ ΟΠΞΡΞΜΑ: 
α) Οςσυίξ ή δίπλχμα ςμήμαςξπ Σξπξγοατίαπ ή Γεχπληοξτξοικήπ και Σξπξγοατίαπ ή Πξλιςικόμ 
Ληυαμικόμ Σ.Δ. και Ληυαμικόμ Σξπξγοατίαπ και Γεχπληοξτξοικήπ Σ.Δ. - Ληυαμικόμ Σξπξγοατίαπ 
και Γεχπληοξτξοικήπ Σ.Δ. ΣΔΘ ή ςξ ξμόμσμξ πςσυίξ ή δίπλχμα Ποξγοαμμάςχμ πξσδόμ Δπιλξγήπ 
(Π..Δ.) ΣΔΘ ή αμςίρςξιυξ καςά ειδικϊςηςα πςσυίξ ή δίπλχμα ΣΔΘ ή Ποξγοαμμάςχμ πξσδόμ Δπιλξγήπ 
(Π..Δ.) ΣΔΘ ςηπ ημεδαπήπ ή ιρϊςιμξπ ςίςλξπ ρυξλόμ ςηπ ημεδαπήπ ή αλλξδαπήπ, αμςίρςξιυηπ 
ειδικϊςηςαπ ή ςξ ξμόμσμξ ή αμςίρςξιυξ καςά ειδικϊςηςα πςσυίξ ΙΑΣΔΔ ή ιρϊςιμξπ ςίςλξπ ςηπ 
ημεδαπήπ ή αλλξδαπήπ, αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ. 
β) Γμόρη υειοιρμξϋ Ζ/Σ ρςα αμςικείμεμα: i) επενεογαρίαπ κειμέμχμ, ii) σπξλξγιρςικόμ τϋλλχμ και 
iii) σπηοεριόμ διαδικςϋξσ. 
γ) ξσλάυιρςξμ Ιαλή γμόρη Αγγλικήπ ή Γεομαμικήπ ή Γαλλικήπ ή Θςαλικήπ ή Ρχρικήπ γλόρραπ. 
δ) Δμπειοία, ςξσλάυιρςξμ είκξρι ςερράοχμ (24) μημόμ, ςηπ αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ και καςηγξοίαπ 
ρε Γεχπληοξτξοική ή κςημαςξλϊγιξ ή GIS ρσρςήμαςα. 
 
ΟΠΞΡΞΜΑ Α΄ ΔΟΘΙΞΣΠΘΑΡ 
(Δτϊρξμ ξι θέρειπ δεμ καλστθξϋμ απϊ σπξφητίξσπ με ςα αμχςέοχ ποξρϊμςα) 
α) Οςσυίξ ή δίπλχμα ςμήμαςξπ Σξπξγοατίαπ ή Γεχπληοξτξοικήπ και Σξπξγοατίαπ ή Πξλιςικόμ 
Ληυαμικόμ Σ.Δ. και Ληυαμικόμ Σξπξγοατίαπ και Γεχπληοξτξοικήπ Σ.Δ. - Ληυαμικόμ Σξπξγοατίαπ 
και Γεχπληοξτξοικήπ Σ.Δ. ΣΔΘ ή ςξ ξμόμσμξ πςσυίξ ή δίπλχμα Ποξγοαμμάςχμ πξσδόμ Δπιλξγήπ 
(Π..Δ.) ΣΔΘ ή αμςίρςξιυξ καςά ειδικϊςηςα πςσυίξ ή δίπλχμα ΣΔΘ ή Ποξγοαμμάςχμ πξσδόμ Δπιλξγήπ 
(Π..Δ.) ΣΔΘ ςηπ ημεδαπήπ ή ιρϊςιμξπ ςίςλξπ ρυξλόμ ςηπ ημεδαπήπ ή αλλξδαπήπ, αμςίρςξιυηπ 
ειδικϊςηςαπ ή ςξ ξμόμσμξ ή αμςίρςξιυξ καςά ειδικϊςηςα πςσυίξ ΙΑΣΔΔ ή ιρϊςιμξπ ςίςλξπ ςηπ 
ημεδαπήπ ή αλλξδαπήπ, αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ. 
β) Γμόρη υειοιρμξϋ Ζ/Σ ρςα αμςικείμεμα: i) επενεογαρίαπ κειμέμχμ, ii) σπξλξγιρςικόμ τϋλλχμ και 
iii) σπηοεριόμ διαδικςϋξσ. 
γ) ξσλάυιρςξμ Ιαλή γμόρη Αγγλικήπ ή Γεομαμικήπ ή Γαλλικήπ ή Θςαλικήπ ή Ρχρικήπ γλόρραπ. 
δ) Δμπειοία απϊ δόδεκα (12) έχπ είκξρι ςέρρεοιπ (24) μήμεπ, ςηπ αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ και 
καςηγξοίαπ ρε Γεχπληοξτξοική ή κςημαςξλϊγιξ ή GIS ρσρςήμαςα . 
 
ΟΠΞΡΞΜΑ Β΄ ΔΟΘΙΞΣΠΘΑΡ 
(Δτϊρξμ ξι θέρειπ δεμ καλστθξϋμ απϊ σπξφητίξσπ με ςα αμχςέοχ ποξρϊμςα) 
α) Οςσυίξ ή δίπλχμα ςμήμαςξπ Σξπξγοατίαπ ή Γεχπληοξτξοικήπ και Σξπξγοατίαπ ή Πξλιςικόμ 
Ληυαμικόμ Σ.Δ. και Ληυαμικόμ Σξπξγοατίαπ και Γεχπληοξτξοικήπ Σ.Δ. - Ληυαμικόμ Σξπξγοατίαπ 
και Γεχπληοξτξοικήπ Σ.Δ. ΣΔΘ ή ςξ ξμόμσμξ πςσυίξ ή δίπλχμα Ποξγοαμμάςχμ πξσδόμ Δπιλξγήπ 
(Π..Δ.) ΣΔΘ ή αμςίρςξιυξ καςά ειδικϊςηςα πςσυίξ ή δίπλχμα ΣΔΘ ή Ποξγοαμμάςχμ πξσδόμ Δπιλξγήπ 
(Π..Δ.) ΣΔΘ ςηπ ημεδαπήπ ή ιρϊςιμξπ ςίςλξπ ρυξλόμ ςηπ ημεδαπήπ ή αλλξδαπήπ, αμςίρςξιυηπ 
ειδικϊςηςαπ ή ςξ ξμόμσμξ ή αμςίρςξιυξ καςά ειδικϊςηςα πςσυίξ ΙΑΣΔΔ ή ιρϊςιμξπ ςίςλξπ ςηπ 
ημεδαπήπ ή αλλξδαπήπ, αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ. 
β) Γμόρη υειοιρμξϋ Ζ/Σ ρςα αμςικείμεμα: i) επενεογαρίαπ κειμέμχμ, ii) σπξλξγιρςικόμ τϋλλχμ και 
iii) σπηοεριόμ διαδικςϋξσ. 
γ) ξσλάυιρςξμ Ιαλή γμόρη Αγγλικήπ ή Γεομαμικήπ ή Γαλλικήπ ή Θςαλικήπ ή Ρχρικήπ γλόρραπ. 
δ) Δμπειοία απϊ πέμςε (5) έχπ δόδεκα (12) μήμεπ ςηπ αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ και καςηγξοίαπ ρε 
Γεχπληοξτξοική ή κςημαςξλϊγιξ ή GIS ρσρςήμαςα . 
 
ΟΠΞΡΞΜΑ Γ΄ ΔΟΘΙΞΣΠΘΑΡ 
(Δτϊρξμ ξι θέρειπ δεμ καλστθξϋμ απϊ σπξφητίξσπ με ςα αμχςέοχ ποξρϊμςα) 
α) Οςσυίξ ή δίπλχμα ςμήμαςξπ Σξπξγοατίαπ ή Γεχπληοξτξοικήπ και Σξπξγοατίαπ ή Πξλιςικόμ 
Ληυαμικόμ Σ.Δ. και Ληυαμικόμ Σξπξγοατίαπ και Γεχπληοξτξοικήπ Σ.Δ. - Ληυαμικόμ Σξπξγοατίαπ 
και Γεχπληοξτξοικήπ Σ.Δ. ΣΔΘ ή ςξ ξμόμσμξ πςσυίξ ή δίπλχμα Ποξγοαμμάςχμ πξσδόμ Δπιλξγήπ 
(Π..Δ.) ΣΔΘ ή αμςίρςξιυξ καςά ειδικϊςηςα πςσυίξ ή δίπλχμα ΣΔΘ ή Ποξγοαμμάςχμ πξσδόμ Δπιλξγήπ 
(Π..Δ.) ΣΔΘ ςηπ ημεδαπήπ ή ιρϊςιμξπ ςίςλξπ ρυξλόμ ςηπ ημεδαπήπ ή αλλξδαπήπ, αμςίρςξιυηπ 
ειδικϊςηςαπ ή ςξ ξμόμσμξ ή αμςίρςξιυξ καςά ειδικϊςηςα πςσυίξ ΙΑΣΔΔ ή ιρϊςιμξπ ςίςλξπ ςηπ 
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ΟΘΜΑΙΑΡ Β: ΑΟΑΘΞΣΛΔΜΑ ΟΠΞΡΞΜΑ (αμά κχδικϊ θέρηπ) 

Ιχδικϊπ 
θέρηπ 

ίςλξπ ρπξσδόμ και λξιπά απαιςξϋμεμα (ςσπικά & ςσυϊμ ποϊρθεςα) ποξρϊμςα 

ημεδαπήπ ή αλλξδαπήπ, αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ. 
β) Γμόρη υειοιρμξϋ Ζ/Σ ρςα αμςικείμεμα: i) επενεογαρίαπ κειμέμχμ, ii) σπξλξγιρςικόμ τϋλλχμ και 
iii) σπηοεριόμ διαδικςϋξσ. 
γ) ξσλάυιρςξμ Ιαλή γμόρη Αγγλικήπ ή Γεομαμικήπ ή Γαλλικήπ ή Θςαλικήπ ή Ρχρικήπ γλόρραπ. 
 

103, 104 

 
ΙΣΠΘΑ ΟΠΞΡΞΜΑ 
α) Άδεια εγκαςαρςάςη ηλεκςοξλϊγξσ Α’ ειδικϊςηςαπ 1ηπ ή 2ηπ ή 3ηπ ή 4ηπ ξμάδαπ ή άδειαπ αουιςευμίςη 
ηλεκςοξλϊγξσ Α’ ειδικϊςηςαπ. 
β) Πςσυίξ ή δίπλχμα ή απξλσςήοιξπ ςίςλξπ. * 
γ) Δμπειοία, ςξσλάυιρςξμ είκξρι ςερράοχμ (24) μημόμ, ςηπ αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ και καςηγξοίαπ 
ρε εγγειξβελςιχςικά έογα.  
δ) Άδεια ξδήγηρηπ ασςξκιμήςξσ εοαριςευμική ή επαγγελμαςική η ξπξία είμαι ρε ιρυϋ. 
 
ΟΠΞΡΞΜΑ Α΄ ΔΟΘΙΞΣΠΘΑΡ 
(Δτϊρξμ ξι θέρειπ δεμ καλστθξϋμ απϊ σπξφητίξσπ με ςα αμχςέοχ ποξρϊμςα) 
α) Βεβαίχρη αμαγγελίαπ ςευμίςη ηλεκςοξλϊγξσ. 
β) Πςσυίξ ή δίπλχμα ή απξλσςήοιξπ ςίςλξπ. * 
γ) Δμπειοία, ςξσλάυιρςξμ είκξρι ςερράοχμ (24) μημόμ, ςηπ αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ και καςηγξοίαπ 
ρε εγγειξβελςιχςικά έογα. 
δ) Άδεια ξδήγηρηπ ασςξκιμήςξσ εοαριςευμική ή επαγγελμαςική η ξπξία είμαι ρε ιρυϋ. 
 
ΟΠΞΡΞΜΑ Β΄ ΔΟΘΙΞΣΠΘΑΡ 
(Δτϊρξμ ξι θέρειπ δεμ καλστθξϋμ απϊ σπξφητίξσπ με ςα αμχςέοχ ποξρϊμςα) 
α) Άδεια εγκαςαρςάςη ηλεκςοξλϊγξσ Α’ ειδικϊςηςαπ 1ηπ ή 2ηπ ή 3ηπ ή 4ηπ ξμάδαπ ή άδειαπ αουιςευμίςη 
ηλεκςοξλϊγξσ Α’ ειδικϊςηςαπ. 
β) Πςσυίξ ή δίπλχμα ή απξλσςήοιξπ ςίςλξπ. * 
γ) Δμπειοία απϊ δόδεκα (12) έχπ είκξρι ςέρρεοιπ (24) μήμεπ ςηπ αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ και 
καςηγξοίαπ ρε εγγειξβελςιχςικά έογα. 
δ) Άδεια ξδήγηρηπ ασςξκιμήςξσ εοαριςευμική ή επαγγελμαςική η ξπξία είμαι ρε ιρυϋ. 
 
ΟΠΞΡΞΜΑ Γ΄ ΔΟΘΙΞΣΠΘΑΡ 
(Δτϊρξμ ξι θέρειπ δεμ καλστθξϋμ απϊ σπξφητίξσπ με ςα αμχςέοχ ποξρϊμςα) 
α) Βεβαίχρη αμαγγελίαπ ςευμίςη ηλεκςοξλϊγξσ. 
β) Πςσυίξ ή δίπλχμα ή απξλσςήοιξπ ςίςλξπ. * 
γ) Δμπειοία απϊ δόδεκα (12) έχπ είκξρι ςέρρεοιπ (24) μήμεπ ςηπ αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ και 
καςηγξοίαπ ρε εγγειξβελςιχςικά έογα. 
δ) Άδεια ξδήγηρηπ ασςξκιμήςξσ εοαριςευμική ή επαγγελμαςική η ξπξία είμαι ρε ιρυϋ. 
 
ΟΠΞΡΞΜΑ Δ΄ ΔΟΘΙΞΣΠΘΑΡ 
(Δτϊρξμ ξι θέρειπ δεμ καλστθξϋμ απϊ σπξφητίξσπ με ςα αμχςέοχ ποξρϊμςα) 
α) Άδεια εγκαςαρςάςη ηλεκςοξλϊγξσ Α’ ειδικϊςηςαπ 1ηπ ή 2ηπ ή 3ηπ ή 4ηπ ξμάδαπ ή άδειαπ αουιςευμίςη 
ηλεκςοξλϊγξσ Α’ ειδικϊςηςαπ. 
β) Πςσυίξ ή δίπλχμα ή απξλσςήοιξπ ςίςλξπ. * 
γ) Δμπειοία απϊ πέμςε (5) έχπ δόδεκα (12) μήμεπ ςηπ αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ και καςηγξοίαπ ρε 
εγγειξβελςιχςικά έογα. 
δ) Άδεια ξδήγηρηπ ασςξκιμήςξσ εοαριςευμική ή επαγγελμαςική η ξπξία είμαι ρε ιρυϋ. 
 
ΟΠΞΡΞΜΑ Δ΄ ΔΟΘΙΞΣΠΘΑΡ 
(Δτϊρξμ ξι θέρειπ δεμ καλστθξϋμ απϊ σπξφητίξσπ με ςα αμχςέοχ ποξρϊμςα) 
α) Βεβαίχρη αμαγγελίαπ ςευμίςη ηλεκςοξλϊγξσ. 
β) Πςσυίξ ή δίπλχμα ή απξλσςήοιξπ ςίςλξπ. * 
γ) Δμπειοία απϊ πέμςε (5) έχπ δόδεκα (12) μήμεπ ςηπ αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ και καςηγξοίαπ ρε 
εγγειξβελςιχςικά έογα. 
δ) Άδεια ξδήγηρηπ ασςξκιμήςξσ εοαριςευμική ή επαγγελμαςική η ξπξία είμαι ρε ιρυϋ. 
 
ΟΠΞΡΞΜΑ Ρ΄ ΔΟΘΙΞΣΠΘΑΡ 
(Δτϊρξμ ξι θέρειπ δεμ καλστθξϋμ απϊ σπξφητίξσπ με ςα αμχςέοχ ποξρϊμςα) 
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ΟΘΜΑΙΑΡ Β: ΑΟΑΘΞΣΛΔΜΑ ΟΠΞΡΞΜΑ (αμά κχδικϊ θέρηπ) 

Ιχδικϊπ 
θέρηπ 

ίςλξπ ρπξσδόμ και λξιπά απαιςξϋμεμα (ςσπικά & ςσυϊμ ποϊρθεςα) ποξρϊμςα 

α) Άδεια εγκαςαρςάςη ηλεκςοξλϊγξσ Α’ ειδικϊςηςαπ 1ηπ ή 2ηπ ή 3ηπ ή 4ηπ ξμάδαπ ή άδεια αουιςευμίςη 
ηλεκςοξλϊγξσ Α’ ειδικϊςηςαπ ή Βεβαίχρη αμαγγελίαπ ςευμίςη ηλεκςοξλϊγξσ. 
β) Πςσυίξ ή δίπλχμα ή απξλσςήοιξπ ςίςλξπ. ** 
γ) Δμπειοία, ςξσλάυιρςξμ είκξρι ςερράοχμ (24) μημόμ ςηπ αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ και καςηγξοίαπ 
ρε εγγειξβελςιχςικά έογα. 
δ) Άδεια ξδήγηρηπ ασςξκιμήςξσ εοαριςευμική ή επαγγελμαςική η ξπξία είμαι ρε ιρυϋ. 
 
ΟΠΞΡΞΜΑ Ε΄ ΔΟΘΙΞΣΠΘΑΡ 
(Δτϊρξμ ξι θέρειπ δεμ καλστθξϋμ απϊ σπξφητίξσπ με ςα αμχςέοχ ποξρϊμςα) 
α) Άδεια εγκαςαρςάςη ηλεκςοξλϊγξσ Α’ ειδικϊςηςαπ 1ηπ ή 2ηπ ή 3ηπ ή 4ηπ ξμάδαπ ή άδεια αουιςευμίςη 
ηλεκςοξλϊγξσ Α’ ειδικϊςηςαπ ή Βεβαίχρη αμαγγελίαπ ςευμίςη ηλεκςοξλϊγξσ. 
β) Πςσυίξ ή δίπλχμα ή απξλσςήοιξπ ςίςλξπ. ** 
γ) Δμπειοία απϊ δόδεκα (12) έχπ είκξρι ςέρρεοιπ (24) μήμεπ ςηπ αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ και 
καςηγξοίαπ ρε εγγειξβελςιχςικά έογα. 
δ) Άδεια ξδήγηρηπ ασςξκιμήςξσ εοαριςευμική ή επαγγελμαςική η ξπξία είμαι ρε ιρυϋ. 
 
ΟΠΞΡΞΜΑ Ζ΄ ΔΟΘΙΞΣΠΘΑΡ 
(Δτϊρξμ ξι θέρειπ δεμ καλστθξϋμ απϊ σπξφητίξσπ με ςα αμχςέοχ ποξρϊμςα) 
α) Άδεια εγκαςαρςάςη ηλεκςοξλϊγξσ Α’ ειδικϊςηςαπ 1ηπ ή 2ηπ ή 3ηπ ή 4ηπ ξμάδαπ ή άδεια αουιςευμίςη 
ηλεκςοξλϊγξσ Α’ ειδικϊςηςαπ ή Βεβαίχρη αμαγγελίαπ ςευμίςη ηλεκςοξλϊγξσ. 
β) Πςσυίξ ή δίπλχμα ή απξλσςήοιξπ ςίςλξπ. ** 
γ) Δμπειοία απϊ πέμςε (5) έχπ δόδεκα (12) μήμεπ ςηπ αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ και καςηγξοίαπ ρε 
εγγειξβελςιχςικά έογα. 
δ) Άδεια ξδήγηρηπ ασςξκιμήςξσ εοαριςευμική ή επαγγελμαςική η ξπξία είμαι ρε ιρυϋ. 
 
ΟΠΞΡΞΜΑ Η΄ ΔΟΘΙΞΣΠΘΑΡ 
(Δτϊρξμ ξι θέρειπ δεμ καλστθξϋμ απϊ σπξφητίξσπ με ςα αμχςέοχ ποξρϊμςα) 
α) Άδεια εγκαςαρςάςη ηλεκςοξλϊγξσ Α’ ειδικϊςηςαπ 1ηπ ή 2ηπ ή 3ηπ ή 4ηπ ξμάδαπ ή άδεια αουιςευμίςη 
ηλεκςοξλϊγξσ Α’ ειδικϊςηςαπ ή Βεβαίχρη αμαγγελίαπ ςευμίςη ηλεκςοξλϊγξσ . 
β) Πςσυίξ ή δίπλχμα ή απξλσςήοιξπ ςίςλξπ. * 
γ) Άδεια ξδήγηρηπ ασςξκιμήςξσ εοαριςευμική ή επαγγελμαςική η ξπξία είμαι ρε ιρυϋ. 
 
 
* ξμόμσμξπ ή αμςίρςξιυξπ ςίςλξπ Θ.Δ.Ι. ή Δπαγγελμαςικξϋ Κσκείξσ ή Σευμικξϋ Δπαγγελμαςικξϋ 
Δκπαιδεσςηοίξσ Α΄ ή Β΄ κϋκλξσ ρπξσδόμ ή Δμιαίξσ Πξλσκλαδικξϋ Κσκείξσ ή Σευμικξϋ 
Δπαγγελμαςικξϋ Κσκείξσ ή υξλήπ Δπαγγελμαςικήπ Ιαςάοςιρηπ ή Δπαγγελμαςικήπ υξλήπ ή 
Σευμικόμ Δπαγγελμαςικόμ ρυξλόμ δεσςεοξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ ή υξλόμ Λαθηςείαπ ςξσ Ο.Α.Δ.Δ. 
ςξσ μ. 1346/83 ή μ. 3475/2006 ή άλλξπ ιρϊςιμξπ ςίςλξπ ρυξλικόμ μξμάδχμ ςηπ ημεδαπήπ ή 
αλλξδαπήπ, αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ, ή Ξπξιξρδήπξςε ςίςλξπ μεςαδεσςεοξβάθμιαπ (Θ.Δ.Ι.) ή 
δεσςεοξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ ή άλλξπ ιρϊςιμξπ και αμςίρςξιυξπ ςίςλξπ ρυξλικόμ μξμάδχμ ςηπ 
ημεδαπήπ ή αλλξδαπήπ, σπϊ ςημ ποξωπϊθερη ϊςι ξ σπξφήτιξπ σπξβάλλει βεβαίχρη ςηπ αομϊδιαπ 
για ςημ έκδξρη ςηπ άδειαπ σπηοερίαπ, ϊςι η απαιςξϋμεμη άδεια άρκηρηπ επαγγέλμαςξπ ή βεβαίχρη ή 
βεβαίχρη αμαγγελίαπ υξοηγήθηκε βάρει ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ ςίςλξσ είςε ασςξςελόπ είςε με 
ρσμσπξλξγιρμϊ και εμπειοίαπ.  
 
 
** ξμόμσμξ ή αμςίρςξιυξ απξλσςήοιξ ςίςλξ αμαγμχοιρμέμηπ καςόςεοηπ ςευμικήπ ρυξλήπ ςηπ 
ημεδαπήπ ή ιρϊςιμξ και αμςίρςξιυξ ςίςλξ ρυξλήπ ςηπ αλλξδαπήπ, ξ ξπξίξπ ξδηγεί ρςημ απαιςξϋμεμη 
άδεια άρκηρηπ επαγγέλμαςξπ ή βεβαίχρη ή βεβαίχρη αμαγγελίαπ. ή Ξπξιξδήπξςε ςίςλξ 
αμαγμχοιρμέμηπ καςόςεοηπ ςευμικήπ ρυξλήπ ςηπ ημεδαπήπ, σπϊ ςημ ποξωπϊθερη ϊςι ξ σπξφήτιξπ 
σπξβάλλει βεβαίχρη ςηπ αομϊδιαπ για ςημ έκδξρη ςηπ άδειαπ σπηοερίαπ, ϊςι η απαιςξϋμεμη, αμά 
ειδικϊςηςα, άδεια άρκηρηπ επαγγέλμαςξπ ή βεβαίχρη ή βεβαίχρη αμαγγελίαπ υξοηγήθηκε βάρει ςξσ 
ρσγκεκοιμέμξσ ςίςλξσ είςε ασςξςελόπ είςε με ρσμσπξλξγιρμϊ και εμπειοίαπ. απξλσςήοιξ ςίςλξ 
ςξσλάυιρςξμ 3ςανίξσ Γσμμαρίξσ ή απξλσςήοιξ δημξςικξϋ ρυξλείξσ (για σπξφητίξσπ πξσ έυξσμ 
απξτξιςήρει μέυοι και ςξ 1980) ή ιρξδϋμαμξ απξλσςήοιξ ςίςλξ καςόςεοηπ ςευμικήπ ρυξλήπ ςξσ μ. δ. 
580/1970 ή απξλσςήοιξ ςίςλξ εογαρςηοίχμ ειδικήπ επαγγελμαςικήπ εκπαίδεσρηπ και καςάοςιρηπ, ςξσ 
άοθοξσ 1 ςξσ μ. 2817/2000 ή άλλξ ιρϊςιμξ ςίςλξ ςηπ αλλξδαπήπ. 
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ΟΘΜΑΙΑΡ Β: ΑΟΑΘΞΣΛΔΜΑ ΟΠΞΡΞΜΑ (αμά κχδικϊ θέρηπ) 

Ιχδικϊπ 
θέρηπ 

ίςλξπ ρπξσδόμ και λξιπά απαιςξϋμεμα (ςσπικά & ςσυϊμ ποϊρθεςα) ποξρϊμςα 

 
 
 

 
105 

 
ΙΣΠΘΑ ΟΠΞΡΞΜΑ 
α) Άδεια άρκηρηπ αουιςευμίςη ηλεκςοξρσγκξλληςή Β’ ςάνηπ. 
β) Πςσυίξ ή δίπλχμα ή απξλσςήοιξπ ςίςλξπ. * 
γ) Δμπειοία ςξσλάυιρςξμ είκξρι ςερράοχμ (24) μημόμ, ςηπ αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ και καςηγξοίαπ 
ρε εγγειξβελςιχςικά έογα. 
δ) Άδεια ξδήγηρηπ ασςξκιμήςξσ εοαριςευμική ή επαγγελμαςική η ξπξία είμαι ρε ιρυϋ.  
 
ΟΠΞΡΞΜΑ Α΄ ΔΟΘΙΞΣΠΘΑΡ 
(Δτϊρξμ ξι θέρειπ δεμ καλστθξϋμ απϊ σπξφητίξσπ με ςα αμχςέοχ ποξρϊμςα) 
α) Άδεια άρκηρηπ αουιςευμίςη ηλεκςοξρσγκξλληςή Β’ ςάνηπ. 
β) Πςσυίξ ή δίπλχμα ή απξλσςήοιξπ ςίςλξπ. * 
γ) Δμπειοία απϊ δόδεκα (12) έχπ είκξρι ςέρρεοιπ (24) μήμεπ ςηπ αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ και 
καςηγξοίαπ ρε εγγειξβελςιχςικά έογα. 
δ) Άδεια ξδήγηρηπ ασςξκιμήςξσ εοαριςευμική ή επαγγελμαςική. 
 
ΟΠΞΡΞΜΑ Β΄ ΔΟΘΙΞΣΠΘΑΡ 
(Δτϊρξμ ξι θέρειπ δεμ καλστθξϋμ απϊ σπξφητίξσπ με ςα αμχςέοχ ποξρϊμςα) 
α) Άδεια άρκηρηπ αουιςευμίςη ηλεκςοξρσγκξλληςή Β’ ςάνηπ. 
β) Πςσυίξ ή δίπλχμα ή απξλσςήοιξπ ςίςλξπ. * 
γ) Δμπειοία απϊ πέμςε (5) έχπ δόδεκα (12) μήμεπ ςηπ αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ και καςηγξοίαπ ρε 
εγγειξβελςιχςικά έογα. 
δ) Άδεια ξδήγηρηπ ασςξκιμήςξσ εοαριςευμική ή επαγγελμαςική. 
 
ΟΠΞΡΞΜΑ Γ΄ ΔΟΘΙΞΣΠΘΑΡ 
(Δτϊρξμ ξι θέρειπ δεμ καλστθξϋμ απϊ σπξφητίξσπ με ςα αμχςέοχ ποξρϊμςα) 
α) Άδεια άρκηρηπ αουιςευμίςη ηλεκςοξρσγκξλληςή Β’ ςάνηπ. 
β) Πςσυίξ ή δίπλχμα ή απξλσςήοιξπ ςίςλξπ. * 
γ) Άδεια ξδήγηρηπ ασςξκιμήςξσ εοαριςευμική ή επαγγελμαςική η ξπξία είμαι ρε ιρυϋ. 
 
* ξμόμσμξπ ή αμςίρςξιυξπ ςίςλξπ Θ.Δ.Ι. ή Δπαγγελμαςικξϋ Κσκείξσ ή Σευμικξϋ Δπαγγελμαςικξϋ 
Δκπαιδεσςηοίξσ Α΄ ή Β΄ κϋκλξσ ρπξσδόμ ή Δμιαίξσ Πξλσκλαδικξϋ Κσκείξσ ή Σευμικξϋ 
Δπαγγελμαςικξϋ Κσκείξσ ή υξλήπ Δπαγγελμαςικήπ Ιαςάοςιρηπ ή Δπαγγελμαςικήπ υξλήπ ή 
Σευμικόμ Δπαγγελμαςικόμ ρυξλόμ δεσςεοξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ ή υξλόμ Λαθηςείαπ ςξσ Ο.Α.Δ.Δ. 
ςξσ μ. 1346/83 ή μ. 3475/2006 ή άλλξπ ιρϊςιμξπ ςίςλξπ ρυξλικόμ μξμάδχμ ςηπ ημεδαπήπ ή 
αλλξδαπήπ, αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ, ή Ξπξιξρδήπξςε ςίςλξπ μεςαδεσςεοξβάθμιαπ (Θ.Δ.Ι.) ή 
δεσςεοξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ ή άλλξπ ιρϊςιμξπ και αμςίρςξιυξπ ςίςλξπ ρυξλικόμ μξμάδχμ ςηπ 
ημεδαπήπ ή αλλξδαπήπ, σπϊ ςημ ποξωπϊθερη ϊςι ξ σπξφήτιξπ σπξβάλλει βεβαίχρη ςηπ αομϊδιαπ 
για ςημ έκδξρη ςηπ άδειαπ σπηοερίαπ, ϊςι η απαιςξϋμεμη άδεια άρκηρηπ επαγγέλμαςξπ ή βεβαίχρη ή 
βεβαίχρη αμαγγελίαπ υξοηγήθηκε βάρει ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ ςίςλξσ είςε ασςξςελόπ είςε με 
ρσμσπξλξγιρμϊ και εμπειοίαπ. 

 

 
 
 
 
 

106, 107 

 
ΙΣΠΘΑ ΟΠΞΡΞΜΑ 
α) Δίπλχμα Δπαγγελμαςικήπ Ιαςάοςιρηπ (Θ.Δ.Ι) ξπξιαρδήπξςε ειδικϊςηςαπ ςξσ ςξμέα 
Φοημαςξπιρςχςικόμ και Διξικηςικόμ Τπηοεριόμ (ποόημ Οικξμξμίαπ και Διξίκηρηπ) ή  
Πςσυίξ Β΄ κϋκλξσ πξσδόμ Σευμικξϋ Δπαγγελμαςικξϋ Δκπαιδεσςηοίξσ (ΣΔΔ), αμενάοςηςα απϊ 
ειδικϊςηςα, ή  
Πςσυίξ Α΄ κϋκλξσ πξσδόμ Σευμικξϋ Δπαγγελμαςικξϋ Δκπαιδεσςηοίξσ (ΣΔΔ) ξπξιαρδήπξςε 
ειδικϊςηςαπ ςξσ ςξμέα Οικξμξμίαπ και Διξίκηρηπ ή  
Απξλσςήοιξπ ςίςλξπ:  
- Δμιαίξσ Κσκείξσ ή  
- Δμιαίξσ Πξλσκλαδικξϋ Κσκείξσ, αμενάοςηςα απϊ κλάδξ ή ειδικϊςηςα ή  
Σευμικξϋ Δπαγγελμαςικξϋ Κσκείξσ αμενάοςηςα απϊ ειδικϊςηςα 
-Κσκείξσ Γεμικήπ Ιαςεϋθσμρηπ ή άλλξπ ιρϊςιμξπ και αμςίρςξιυξπ ςίςλξπ ςηπ ρυξλικήπ μξμάδαπ ςηπ 
ημεδαπήπ ή αλλξδαπήπ. 
β) Γμόρη Υειοιρμξϋ Ζ/Σ ρςα αμςικείμεμα i) επενεογαρίαπ κειμέμξσ ii)σπξλξγιρςικόμ τϋλλχμ και iii) 
σπηοεριόμ διαδικςϋξσ. 
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ΟΘΜΑΙΑΡ Β: ΑΟΑΘΞΣΛΔΜΑ ΟΠΞΡΞΜΑ (αμά κχδικϊ θέρηπ) 

Ιχδικϊπ 
θέρηπ 

ίςλξπ ρπξσδόμ και λξιπά απαιςξϋμεμα (ςσπικά & ςσυϊμ ποϊρθεςα) ποξρϊμςα 

γ) Δμπειοία ςξσλάυιρςξμ είκξρι ςερράοχμ (24) μημόμ, ςηπ αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ και καςηγξοίαπ 
ρε εγγειξβελςιχςικά έογα.  
 
ΟΠΞΡΞΜΑ Α’ ΔΟΘΙΞΣΠΘΑΡ 
(Δτϊρξμ ξι θέρειπ δεμ καλστθξϋμ απϊ σπξφητίξσπ με ςα αμχςέοχ ποξρϊμςα) 
α) Δίπλχμα Δπαγγελμαςικήπ Ιαςάοςιρηπ (Θ.Δ.Ι) ξπξιαρδήπξςε ειδικϊςηςαπ ςξσ ςξμέα 
Φοημαςξπιρςχςικόμ και Διξικηςικόμ Τπηοεριόμ (ποόημ Οικξμξμίαπ και Διξίκηρηπ) ή  
Πςσυίξ Β΄ κϋκλξσ πξσδόμ Σευμικξϋ Δπαγγελμαςικξϋ Δκπαιδεσςηοίξσ (ΣΔΔ), αμενάοςηςα απϊ 
ειδικϊςηςα, ή  
Πςσυίξ Α΄ κϋκλξσ πξσδόμ Σευμικξϋ Δπαγγελμαςικξϋ Δκπαιδεσςηοίξσ (ΣΔΔ) ξπξιαρδήπξςε 
ειδικϊςηςαπ ςξσ ςξμέα Οικξμξμίαπ και Διξίκηρηπ ή  
Απξλσςήοιξπ ςίςλξπ:  
- Δμιαίξσ Κσκείξσ ή  
- Δμιαίξσ Πξλσκλαδικξϋ Κσκείξσ, αμενάοςηςα απϊ κλάδξ ή ειδικϊςηςα ή  
Σευμικξϋ Δπαγγελμαςικξϋ Κσκείξσ αμενάοςηςα απϊ ειδικϊςηςα 
-Κσκείξσ Γεμικήπ Ιαςεϋθσμρηπ ή άλλξπ ιρϊςιμξπ και αμςίρςξιυξπ ςίςλξπ ςηπ ρυξλικήπ μξμάδαπ ςηπ 
ημεδαπήπ ή αλλξδαπήπ. 
β) Γμόρη Υειοιρμξϋ Ζ/Σ ρςα αμςικείμεμα i) επενεογαρίαπ κειμέμξσ ii)σπξλξγιρςικόμ τϋλλχμ και iii) 
σπηοεριόμ διαδικςϋξσ. 
γ) Δμπειοία απϊ δόδεκα (12) έχπ είκξρι ςέρρεοιπ (24) μήμεπ ςηπ αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ και 
καςηγξοίαπ ρε εγγειξβελςιχςικά έογα. 
 
ΟΠΞΡΞΜΑ Β’ ΔΟΘΙΞΣΠΘΑΡ 
(Δτϊρξμ ξι θέρειπ δεμ καλστθξϋμ απϊ σπξφητίξσπ με ςα αμχςέοχ ποξρϊμςα) 
α) Δίπλχμα Δπαγγελμαςικήπ Ιαςάοςιρηπ (Θ.Δ.Ι) ξπξιαρδήπξςε ειδικϊςηςαπ ςξσ ςξμέα 
Φοημαςξπιρςχςικόμ και Διξικηςικόμ Τπηοεριόμ (ποόημ Οικξμξμίαπ και Διξίκηρηπ) ή  
Πςσυίξ Β΄ κϋκλξσ πξσδόμ Σευμικξϋ Δπαγγελμαςικξϋ Δκπαιδεσςηοίξσ (ΣΔΔ), αμενάοςηςα απϊ 
ειδικϊςηςα, ή  
Πςσυίξ Α΄ κϋκλξσ πξσδόμ Σευμικξϋ Δπαγγελμαςικξϋ Δκπαιδεσςηοίξσ (ΣΔΔ) ξπξιαρδήπξςε 
ειδικϊςηςαπ ςξσ ςξμέα Οικξμξμίαπ και Διξίκηρηπ ή  
Απξλσςήοιξπ ςίςλξπ:  
- Δμιαίξσ Κσκείξσ ή  
- Δμιαίξσ Πξλσκλαδικξϋ Κσκείξσ, αμενάοςηςα απϊ κλάδξ ή ειδικϊςηςα ή  
Σευμικξϋ Δπαγγελμαςικξϋ Κσκείξσ αμενάοςηςα απϊ ειδικϊςηςα 
-Κσκείξσ Γεμικήπ Ιαςεϋθσμρηπ ή άλλξπ ιρϊςιμξπ και αμςίρςξιυξπ ςίςλξπ ςηπ ρυξλικήπ μξμάδαπ ςηπ 
ημεδαπήπ ή αλλξδαπήπ. 
β) Γμόρη Υειοιρμξϋ Ζ/Σ ρςα αμςικείμεμα i) επενεογαρίαπ κειμέμξσ ii)σπξλξγιρςικόμ τϋλλχμ και iii) 
σπηοεριόμ διαδικςϋξσ. 
γ) Δμπειοία απϊ πέμςε (5) έχπ δόδεκα (12) μήμεπ ςηπ αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ και καςηγξοίαπ ρε 
εγγειξβελςιχςικά έογα. 
 
ΟΠΞΡΞΜΑ Γ΄ ΔΟΘΙΞΣΠΘΑΡ 
(Δτϊρξμ ξι θέρειπ δεμ καλστθξϋμ απϊ σπξφητίξσπ με ςα αμχςέοχ ποξρϊμςα) 
α) Δίπλχμα Δπαγγελμαςικήπ Ιαςάοςιρηπ (Θ.Δ.Ι) ξπξιαρδήπξςε ειδικϊςηςαπ ςξσ ςξμέα 
Φοημαςξπιρςχςικόμ και Διξικηςικόμ Τπηοεριόμ (ποόημ Οικξμξμίαπ και Διξίκηρηπ) ή  
Πςσυίξ Β΄ κϋκλξσ πξσδόμ Σευμικξϋ Δπαγγελμαςικξϋ Δκπαιδεσςηοίξσ (ΣΔΔ), αμενάοςηςα απϊ 
ειδικϊςηςα, ή  
Πςσυίξ Α΄ κϋκλξσ πξσδόμ Σευμικξϋ Δπαγγελμαςικξϋ Δκπαιδεσςηοίξσ (ΣΔΔ) ξπξιαρδήπξςε 
ειδικϊςηςαπ ςξσ ςξμέα Οικξμξμίαπ και Διξίκηρηπ ή  
Απξλσςήοιξπ ςίςλξπ:  
- Δμιαίξσ Κσκείξσ ή  
- Δμιαίξσ Πξλσκλαδικξϋ Κσκείξσ, αμενάοςηςα απϊ κλάδξ ή ειδικϊςηςα ή  
Σευμικξϋ Δπαγγελμαςικξϋ Κσκείξσ αμενάοςηςα απϊ ειδικϊςηςα. 
-Κσκείξσ Γεμικήπ Ιαςεϋθσμρηπ ή άλλξπ ιρϊςιμξπ και αμςίρςξιυξπ ςίςλξπ ςηπ ρυξλικήπ μξμάδαπ ςηπ 
ημεδαπήπ ή αλλξδαπήπ. 
β) Γμόρη Υειοιρμξϋ Ζ/Σ ρςα αμςικείμεμα i) επενεογαρίαπ κειμέμξσ ii)σπξλξγιρςικόμ τϋλλχμ και iii) 
σπηοεριόμ διαδικςϋξσ. 
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ΟΘΜΑΙΑΡ Β: ΑΟΑΘΞΣΛΔΜΑ ΟΠΞΡΞΜΑ (αμά κχδικϊ θέρηπ) 

Ιχδικϊπ 
θέρηπ 

ίςλξπ ρπξσδόμ και λξιπά απαιςξϋμεμα (ςσπικά & ςσυϊμ ποϊρθεςα) ποξρϊμςα 

108, 109, 
111 

 
ΙΣΠΘΑ ΟΠΞΡΞΜΑ 
α) Άδεια υειοιρςή μηυαμημάςχμ έογξσ Α’ ή Β’ Ομάδαπ 1ηπ Διδικϊςηςαπ Λ.Δ. 1.3 
β) Πςσυίξ ή δίπλχμα ή απξλσςήοιξπ ςίςλξπ.* 
γ) Δμπειοία ςξσλάυιρςξμ είκξρι ςερράοχμ (24) μημόμ, ςηπ αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ και καςηγξοίαπ 
ρε εγγειξβελςιχςικά έογα.   
δ) Άδεια ξδήγηρηπ ασςξκιμήςξσ εοαριςευμική ή επαγγελμαςική η ξπξία είμαι ρε ιρυϋ και καςξυή 
ιδίξσ μεςατξοικξϋ μέρξσ. 
 
ΟΠΞΡΞΜΑ Α΄ ΔΟΘΙΞΣΠΘΑΡ 
(Δτϊρξμ ξι θέρειπ δεμ καλστθξϋμ απϊ σπξφητίξσπ με ςα αμχςέοχ ποξρϊμςα) 
α) Άδεια υειοιρςή μηυαμημάςχμ έογξσ Α’ ή Β’ Ομάδαπ 1ηπ Διδικϊςηςαπ Λ.Δ. 1.3 
β) Πςσυίξ ή δίπλχμα ή απξλσςήοιξπ ςίςλξπ.** 
γ) Δμπειοία ςξσλάυιρςξμ είκξρι ςερράοχμ (24) μημόμ, ςηπ αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ και καςηγξοίαπ 
ρε εγγειξβελςιχςικά έογα.   
δ) Άδεια ξδήγηρηπ ασςξκιμήςξσ εοαριςευμική ή επαγγελμαςική η ξπξία είμαι ρε ιρυϋ και καςξυή 
ιδίξσ μεςατξοικξϋ μέρξσ. 
 
ΟΠΞΡΞΜΑ Β΄ ΔΟΘΙΞΣΠΘΑΡ 
(Δτϊρξμ ξι θέρειπ δεμ καλστθξϋμ απϊ σπξφητίξσπ με ςα αμχςέοχ ποξρϊμςα) 
α) Άδεια υειοιρςή μηυαμημάςχμ έογξσ Α’ ή Β’ Ομάδαπ 1ηπ Διδικϊςηςαπ Λ.Δ. 1.3 
β) Πςσυίξ ή δίπλχμα ή απξλσςήοιξπ ςίςλξπ.* 
γ) Δμπειοία απϊ δόδεκα (12) έχπ είκξρι ςέρρεοιπ (24) μήμεπ ςηπ αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ και 
καςηγξοίαπ ρε εγγειξβελςιχςικά έογα. 
δ) Άδεια ξδήγηρηπ ασςξκιμήςξσ εοαριςευμική ή επαγγελμαςική η ξπξία είμαι ρε ιρυϋ και καςξυή 
ιδίξσ μεςατξοικξϋ μέρξσ. 
 
ΟΠΞΡΞΜΑ Γ΄ ΔΟΘΙΞΣΠΘΑΡ 
(Δτϊρξμ ξι θέρειπ δεμ καλστθξϋμ απϊ σπξφητίξσπ με ςα αμχςέοχ ποξρϊμςα) 
α) Άδεια υειοιρςή μηυαμημάςχμ έογξσ Α’ ή Β’ Ομάδαπ 1ηπ Διδικϊςηςαπ Λ.Δ. 1.3 
β) Πςσυίξ ή δίπλχμα ή απξλσςήοιξπ ςίςλξπ.** 
γ) Δμπειοία απϊ δόδεκα (12) έχπ είκξρι ςέρρεοιπ (24) μήμεπ ςηπ αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ και 
καςηγξοίαπ ρε εγγειξβελςιχςικά έογα.   
δ) Άδεια ξδήγηρηπ ασςξκιμήςξσ εοαριςευμική ή επαγγελμαςική η ξπξία είμαι ρε ιρυϋ και καςξυή 
ιδίξσ μεςατξοικξϋ μέρξσ. 
 
ΟΠΞΡΞΜΑ Δ΄ ΔΟΘΙΞΣΠΘΑΡ 
(Δτϊρξμ ξι θέρειπ δεμ καλστθξϋμ απϊ σπξφητίξσπ με ςα αμχςέοχ ποξρϊμςα) 
α) Άδεια υειοιρςή μηυαμημάςχμ έογξσ Α’ ή Β’ Ομάδαπ 1ηπ Διδικϊςηςαπ Λ.Δ. 1.3 
β) Πςσυίξ ή δίπλχμα ή απξλσςήοιξπ ςίςλξπ.* 
γ) Δμπειοία απϊ πέμςε (5) έχπ δόδεκα (12) μήμεπ ςηπ αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ και καςηγξοίαπ ρε 
εγγειξβελςιχςικά έογα. 
δ) Άδεια ξδήγηρηπ ασςξκιμήςξσ εοαριςευμική ή επαγγελμαςική η ξπξία είμαι ρε ιρυϋ και καςξυή 
ιδίξσ μεςατξοικξϋ μέρξσ. 
 
ΟΠΞΡΞΜΑ Δ΄ ΔΟΘΙΞΣΠΘΑΡ 
(Δτϊρξμ ξι θέρειπ δεμ καλστθξϋμ απϊ σπξφητίξσπ με ςα αμχςέοχ ποξρϊμςα) 
α) Άδεια υειοιρςή μηυαμημάςχμ έογξσ Α’ ή Β’ Ομάδαπ 1ηπ Διδικϊςηςαπ Λ.Δ. 1.3 
β) Πςσυίξ ή δίπλχμα ή απξλσςήοιξπ ςίςλξπ.** 
γ) Δμπειοία απϊ πέμςε (5) έχπ δόδεκα (12) μήμεπ ςηπ αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ και καςηγξοίαπ ρε 
εγγειξβελςιχςικά έογα. 
δ) Άδεια ξδήγηρηπ ασςξκιμήςξσ εοαριςευμική ή επαγγελμαςική η ξπξία είμαι ρε ιρυϋ και καςξυή 
ιδίξσ μεςατξοικξϋ μέρξσ. 
 
ΟΠΞΡΞΜΑ Ρ΄ ΔΟΘΙΞΣΠΘΑΡ 
(Δτϊρξμ ξι θέρειπ δεμ καλστθξϋμ απϊ σπξφητίξσπ με ςα αμχςέοχ ποξρϊμςα) 
α) Άδεια υειοιρςή μηυαμημάςχμ έογξσ Α’ ή Β’ Ομάδαπ 1ηπ Διδικϊςηςαπ Λ.Δ. 1.3 
β) Πςσυίξ ή δίπλχμα ή απξλσςήοιξπ ςίςλξπ.* 
γ) Άδεια ξδήγηρηπ ασςξκιμήςξσ εοαριςευμική ή επαγγελμαςική η ξπξία είμαι ρε ιρυϋ και καςξυή 
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ΟΘΜΑΙΑΡ Β: ΑΟΑΘΞΣΛΔΜΑ ΟΠΞΡΞΜΑ (αμά κχδικϊ θέρηπ) 

Ιχδικϊπ 
θέρηπ 

ίςλξπ ρπξσδόμ και λξιπά απαιςξϋμεμα (ςσπικά & ςσυϊμ ποϊρθεςα) ποξρϊμςα 

ιδίξσ μεςατξοικξϋ μέρξσ. 
 
* ξμόμσμξπ ή αμςίρςξιυξπ ςίςλξπ Θ.Δ.Ι. ή Δπαγγελμαςικξϋ Κσκείξσ ή Σευμικξϋ Δπαγγελμαςικξϋ 
Δκπαιδεσςηοίξσ Α΄ ή Β΄ κϋκλξσ ρπξσδόμ ή Δμιαίξσ Πξλσκλαδικξϋ Κσκείξσ ή Σευμικξϋ 
Δπαγγελμαςικξϋ Κσκείξσ ή υξλήπ Δπαγγελμαςικήπ Ιαςάοςιρηπ ή Δπαγγελμαςικήπ υξλήπ ή 
Σευμικόμ Δπαγγελμαςικόμ ρυξλόμ δεσςεοξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ ή υξλόμ Λαθηςείαπ ςξσ Ο.Α.Δ.Δ. 
ςξσ μ. 1346/83 ή μ. 3475/2006 ή άλλξπ ιρϊςιμξπ ςίςλξπ ρυξλικόμ μξμάδχμ ςηπ ημεδαπήπ ή 
αλλξδαπήπ, αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ, ή Ξπξιξρδήπξςε ςίςλξπ μεςαδεσςεοξβάθμιαπ (Θ.Δ.Ι.) ή 
δεσςεοξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ ή άλλξπ ιρϊςιμξπ και αμςίρςξιυξπ ςίςλξπ ρυξλικόμ μξμάδχμ ςηπ 
ημεδαπήπ ή αλλξδαπήπ, σπϊ ςημ ποξωπϊθερη ϊςι ξ σπξφήτιξπ σπξβάλλει βεβαίχρη ςηπ αομϊδιαπ 
για ςημ έκδξρη ςηπ άδειαπ σπηοερίαπ, ϊςι η απαιςξϋμεμη άδεια άρκηρηπ επαγγέλμαςξπ ή βεβαίχρη ή 
βεβαίχρη αμαγγελίαπ υξοηγήθηκε βάρει ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ ςίςλξσ είςε ασςξςελόπ είςε με 
ρσμσπξλξγιρμϊ και εμπειοίαπ.  
 
** ξμόμσμξ ή αμςίρςξιυξ απξλσςήοιξ ςίςλξ αμαγμχοιρμέμηπ καςόςεοηπ ςευμικήπ ρυξλήπ ςηπ 
ημεδαπήπ ή ιρϊςιμξ και αμςίρςξιυξ ςίςλξ ρυξλήπ ςηπ αλλξδαπήπ, ξ ξπξίξπ ξδηγεί ρςημ απαιςξϋμεμη 
άδεια άρκηρηπ επαγγέλμαςξπ ή βεβαίχρη ή βεβαίχρη αμαγγελίαπ. ή Ξπξιξδήπξςε ςίςλξ 
αμαγμχοιρμέμηπ καςόςεοηπ ςευμικήπ ρυξλήπ ςηπ ημεδαπήπ, σπϊ ςημ ποξωπϊθερη ϊςι ξ σπξφήτιξπ 
σπξβάλλει βεβαίχρη ςηπ αομϊδιαπ για ςημ έκδξρη ςηπ άδειαπ σπηοερίαπ, ϊςι η απαιςξϋμεμη, αμά 
ειδικϊςηςα, άδεια άρκηρηπ επαγγέλμαςξπ ή βεβαίχρη ή βεβαίχρη αμαγγελίαπ υξοηγήθηκε βάρει ςξσ 
ρσγκεκοιμέμξσ ςίςλξσ είςε ασςξςελόπ είςε με ρσμσπξλξγιρμϊ και εμπειοίαπ. απξλσςήοιξ ςίςλξ 
ςξσλάυιρςξμ 3ςανίξσ Γσμμαρίξσ ή απξλσςήοιξ δημξςικξϋ ρυξλείξσ (για σπξφητίξσπ πξσ έυξσμ 
απξτξιςήρει μέυοι και ςξ 1980) ή ιρξδϋμαμξ απξλσςήοιξ ςίςλξ καςόςεοηπ ςευμικήπ ρυξλήπ ςξσ μ.δ. 
580/1970 ή απξλσςήοιξ ςίςλξ εογαρςηοίχμ ειδικήπ επαγγελμαςικήπ εκπαίδεσρηπ και καςάοςιρηπ, ςξσ 
άοθοξσ 1 ςξσ μ. 2817/2000 ή άλλξ ιρϊςιμξ ςίςλξ ςηπ αλλξδαπήπ. 
 

110 

 
ΙΣΠΘΑ ΟΠΞΡΞΜΑ 
α) Άδεια υειοιρςή μηυαμημάςχμ έογξσ Α’ ή Β’ Ομάδαπ 3ηπ Διδικϊςηςαπ  Λ.Δ. 3.5 
β) Πςσυίξ ή δίπλχμα ή απξλσςήοιξπ ςίςλξπ. * 
γ) Δμπειοία ςξσλάυιρςξμ είκξρι ςερράοχμ (24) μημόμ, ςηπ αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ και καςηγξοίαπ 
ρε εγγειξβελςιχςικά έογα.  
δ) Άδεια ξδήγηρηπ ασςξκιμήςξσ εοαριςευμική ή επαγγελμαςική η ξπξία είμαι ρε ιρυϋ και καςξυή 
ιδίξσ μεςατξοικξϋ μέρξσ. 
 
ΟΠΞΡΞΜΑ Α΄ ΔΟΘΙΞΣΠΘΑΡ 
(Δτϊρξμ ξι θέρειπ δεμ καλστθξϋμ απϊ σπξφητίξσπ με ςα αμχςέοχ ποξρϊμςα) 
α) Άδεια υειοιρςή μηυαμημάςχμ έογξσ Α’ ή Β’ Ομάδαπ 3ηπ Διδικϊςηςαπ  Λ.Δ. 3.5 
β) Πςσυίξ ή δίπλχμα ή απξλσςήοιξπ ςίςλξπ. ** 
γ) Δμπειοία ςξσλάυιρςξμ είκξρι ςερράοχμ (24) μημόμ, ςηπ αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ και καςηγξοίαπ 
ρε εγγειξβελςιχςικά έογα. 
δ) Άδεια ξδήγηρηπ ασςξκιμήςξσ εοαριςευμική ή επαγγελμαςική η ξπξία είμαι ρε ιρυϋ και καςξυή 
ιδίξσ μεςατξοικξϋ μέρξσ. 
 
ΟΠΞΡΞΜΑ Β΄ ΔΟΘΙΞΣΠΘΑΡ 
(Δτϊρξμ ξι θέρειπ δεμ καλστθξϋμ απϊ σπξφητίξσπ με ςα αμχςέοχ ποξρϊμςα) 
α) Άδεια υειοιρςή μηυαμημάςχμ έογξσ Α’ ή Β’ Ομάδαπ 3ηπ Διδικϊςηςαπ  Λ.Δ. 3.5 
β) Πςσυίξ ή δίπλχμα ή απξλσςήοιξπ ςίςλξπ. * 
γ) Δμπειοία απϊ δόδεκα (12) έχπ είκξρι ςέρρεοιπ (24) μήμεπ ςηπ αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ και 
καςηγξοίαπ ρε εγγειξβελςιχςικά έογα.   
δ) Άδεια ξδήγηρηπ ασςξκιμήςξσ εοαριςευμική ή επαγγελμαςική η ξπξία είμαι ρε ιρυϋ και καςξυή 
ιδίξσ μεςατξοικξϋ μέρξσ. 
 
ΟΠΞΡΞΜΑ Γ΄ ΔΟΘΙΞΣΠΘΑΡ 
(Δτϊρξμ ξι θέρειπ δεμ καλστθξϋμ απϊ σπξφητίξσπ με ςα αμχςέοχ ποξρϊμςα) 
α) Άδεια υειοιρςή μηυαμημάςχμ έογξσ Α’ ή Β’ Ομάδαπ 3ηπ Διδικϊςηςαπ  Λ.Δ. 3.5 
β) Πςσυίξ ή δίπλχμα ή απξλσςήοιξπ ςίςλξπ. ** 
γ) Δμπειοία απϊ δόδεκα (12) έχπ είκξρι ςέρρεοιπ (24) μήμεπ ςηπ αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ και 

ΑΔΑ: ΩΤ9846ΨΧΛΗ-ΟΣΟ



11 

 

ΟΘΜΑΙΑΡ Β: ΑΟΑΘΞΣΛΔΜΑ ΟΠΞΡΞΜΑ (αμά κχδικϊ θέρηπ) 

Ιχδικϊπ 
θέρηπ 

ίςλξπ ρπξσδόμ και λξιπά απαιςξϋμεμα (ςσπικά & ςσυϊμ ποϊρθεςα) ποξρϊμςα 

καςηγξοίαπ ρε εγγειξβελςιχςικά έογα.  
δ) Άδεια ξδήγηρηπ ασςξκιμήςξσ εοαριςευμική ή επαγγελμαςική η ξπξία είμαι ρε ιρυϋ και καςξυή 
ιδίξσ μεςατξοικξϋ μέρξσ. 
 
ΟΠΞΡΞΜΑ Δ΄ ΔΟΘΙΞΣΠΘΑΡ 
(Δτϊρξμ ξι θέρειπ δεμ καλστθξϋμ απϊ σπξφητίξσπ με ςα αμχςέοχ ποξρϊμςα) 
α) Άδεια υειοιρςή μηυαμημάςχμ έογξσ Α’ ή Β’ Ομάδαπ 3ηπ Διδικϊςηςαπ  Λ.Δ. 3.5 
β) Πςσυίξ ή δίπλχμα ή απξλσςήοιξπ ςίςλξπ. * 
γ) Δμπειοία απϊ πέμςε (5) έχπ δόδεκα (12) μήμεπ ςηπ αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ και καςηγξοίαπ ρε 
εγγειξβελςιχςικά έογα. 
δ) Άδεια ξδήγηρηπ ασςξκιμήςξσ εοαριςευμική ή επαγγελμαςική η ξπξία είμαι ρε ιρυϋ και καςξυή 
ιδίξσ μεςατξοικξϋ μέρξσ. 
 
ΟΠΞΡΞΜΑ Δ΄ ΔΟΘΙΞΣΠΘΑΡ 
(Δτϊρξμ ξι θέρειπ δεμ καλστθξϋμ απϊ σπξφητίξσπ με ςα αμχςέοχ ποξρϊμςα) 
α) Άδεια υειοιρςή μηυαμημάςχμ έογξσ Α’ ή Β’ Ομάδαπ 3ηπ Διδικϊςηςαπ  Λ.Δ. 3.5 
β) Πςσυίξ ή δίπλχμα ή απξλσςήοιξπ ςίςλξπ. ** 
γ) Δμπειοία απϊ πέμςε (5) έχπ δόδεκα (12) μήμεπ ςηπ αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ και καςηγξοίαπ ρε 
εγγειξβελςιχςικά έογα. 
δ) Άδεια ξδήγηρηπ ασςξκιμήςξσ εοαριςευμική ή επαγγελμαςική η ξπξία είμαι ρε ιρυϋ και καςξυή 
ιδίξσ μεςατξοικξϋ μέρξσ. 
 
ΟΠΞΡΞΜΑ Ρ΄ ΔΟΘΙΞΣΠΘΑΡ 
(Δτϊρξμ ξι θέρειπ δεμ καλστθξϋμ απϊ σπξφητίξσπ με ςα αμχςέοχ ποξρϊμςα) 
α) Άδεια υειοιρςή μηυαμημάςχμ έογξσ Α’ ή Β’ Ομάδαπ 3ηπ Διδικϊςηςαπ  Λ.Δ. 3.5 
β) Πςσυίξ ή δίπλχμα ή απξλσςήοιξπ ςίςλξπ. * 
γ) Άδεια ξδήγηρηπ ασςξκιμήςξσ εοαριςευμική ή επαγγελμαςική η ξπξία είμαι ρε ιρυϋ και καςξυή 
ιδίξσ μεςατξοικξϋ μέρξσ. 
 
 
 
* ξμόμσμξπ ή αμςίρςξιυξπ ςίςλξπ Θ.Δ.Ι. ή Δπαγγελμαςικξϋ Κσκείξσ ή Σευμικξϋ Δπαγγελμαςικξϋ 
Δκπαιδεσςηοίξσ Α΄ ή Β΄ κϋκλξσ ρπξσδόμ ή Δμιαίξσ Πξλσκλαδικξϋ Κσκείξσ ή Σευμικξϋ 
Δπαγγελμαςικξϋ Κσκείξσ ή υξλήπ Δπαγγελμαςικήπ Ιαςάοςιρηπ ή Δπαγγελμαςικήπ υξλήπ ή 
Σευμικόμ Δπαγγελμαςικόμ ρυξλόμ δεσςεοξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ ή υξλόμ Λαθηςείαπ ςξσ Ο.Α.Δ.Δ. 
ςξσ μ. 1346/83 ή μ. 3475/2006 ή άλλξπ ιρϊςιμξπ ςίςλξπ ρυξλικόμ μξμάδχμ ςηπ ημεδαπήπ ή 
αλλξδαπήπ, αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ, ή Ξπξιξρδήπξςε ςίςλξπ μεςαδεσςεοξβάθμιαπ (Θ.Δ.Ι.) ή 
δεσςεοξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ ή άλλξπ ιρϊςιμξπ και αμςίρςξιυξπ ςίςλξπ ρυξλικόμ μξμάδχμ ςηπ 
ημεδαπήπ ή αλλξδαπήπ, σπϊ ςημ ποξωπϊθερη ϊςι ξ σπξφήτιξπ σπξβάλλει βεβαίχρη ςηπ αομϊδιαπ 
για ςημ έκδξρη ςηπ άδειαπ σπηοερίαπ, ϊςι η απαιςξϋμεμη άδεια άρκηρηπ επαγγέλμαςξπ ή βεβαίχρη ή 
βεβαίχρη αμαγγελίαπ υξοηγήθηκε βάρει ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ ςίςλξσ είςε ασςξςελόπ είςε με 
ρσμσπξλξγιρμϊ και εμπειοίαπ.  
 
 
**ξμόμσμξ ή αμςίρςξιυξ απξλσςήοιξ ςίςλξ αμαγμχοιρμέμηπ καςόςεοηπ ςευμικήπ ρυξλήπ ςηπ 
ημεδαπήπ ή ιρϊςιμξ και αμςίρςξιυξ ςίςλξ ρυξλήπ ςηπ αλλξδαπήπ, ξ ξπξίξπ ξδηγεί ρςημ απαιςξϋμεμη 
άδεια άρκηρηπ επαγγέλμαςξπ ή βεβαίχρη ή βεβαίχρη αμαγγελίαπ. ή Ξπξιξδήπξςε ςίςλξ 
αμαγμχοιρμέμηπ καςόςεοηπ ςευμικήπ ρυξλήπ ςηπ ημεδαπήπ, σπϊ ςημ ποξωπϊθερη ϊςι ξ σπξφήτιξπ 
σπξβάλλει βεβαίχρη ςηπ αομϊδιαπ για ςημ έκδξρη ςηπ άδειαπ σπηοερίαπ, ϊςι η απαιςξϋμεμη, αμά 
ειδικϊςηςα, άδεια άρκηρηπ επαγγέλμαςξπ ή βεβαίχρη ή βεβαίχρη αμαγγελίαπ υξοηγήθηκε βάρει ςξσ 
ρσγκεκοιμέμξσ ςίςλξσ είςε ασςξςελόπ είςε με ρσμσπξλξγιρμϊ και εμπειοίαπ. απξλσςήοιξ ςίςλξ 
ςξσλάυιρςξμ 3ςανίξσ Γσμμαρίξσ ή απξλσςήοιξ δημξςικξϋ ρυξλείξσ (για σπξφητίξσπ πξσ έυξσμ 
απξτξιςήρει μέυοι και ςξ 1980) ή ιρξδϋμαμξ απξλσςήοιξ ςίςλξ καςόςεοηπ ςευμικήπ ρυξλήπ ςξσ μ.δ. 
580/1970 ή απξλσςήοιξ ςίςλξ εογαρςηοίχμ ειδικήπ επαγγελμαςικήπ εκπαίδεσρηπ και καςάοςιρηπ, ςξσ 
άοθοξσ 1 ςξσ μ. 2817/2000 ή άλλξ ιρϊςιμξ ςίςλξ ςηπ αλλξδαπήπ. 
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ΟΘΜΑΙΑΡ Β: ΑΟΑΘΞΣΛΔΜΑ ΟΠΞΡΞΜΑ (αμά κχδικϊ θέρηπ) 

Ιχδικϊπ 
θέρηπ 

ίςλξπ ρπξσδόμ και λξιπά απαιςξϋμεμα (ςσπικά & ςσυϊμ ποϊρθεςα) ποξρϊμςα 

112, 113 

 
ΙΣΠΘΑ ΟΠΞΡΞΜΑ 
α) Δίπλχμα επαγγελμαςικήπ καςάοςιρηπ ειδικϊςηςαπ Σευμικξϋ Αοδεϋρεχπ ςχμ ΘΔΙ ή απξλσςήοιξ 
ςίςλξ Σμήμαςξπ ΣΔΚ Υσςικήπ Παοαγχγήπ ή Αμθξκξμίαπ ή Γεχογικόμ Ληυ/ςχμ ή απξλσςήοιξ ςίςλξ 
ΔΠΚ Σευμικξϋ Αμθξκξμίαπ και Ιηπξςευμίαπ ή Σευμικξϋ Δεμδοξκξμίαπ και Ιηπεσςικήπ ή άλλξ ιρϊςιμξ 
ςίςλξ ρυξλικήπ μξμάδαπ ςηπ ημεδαπήπ ή αλλξδαπήπ αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ. 
β) Δμπειοία ςξσλάυιρςξμ είκξρι ςερράοχμ (24) μημόμ, ςηπ αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ και καςηγξοίαπ 
ρε εγγειξβελςιχςικά έογα.  
γ) Άδεια ξδήγηρηπ ασςξκιμήςξσ εοαριςευμική ή επαγγελμαςική η ξπξία είμαι ρε ιρυϋ. 
 
ΟΠΞΡΞΜΑ Α΄ ΔΟΘΙΞΣΠΘΑΡ 
α) Δίπλχμα επαγγελμαςικήπ καςάοςιρηπ ειδικϊςηςαπ Σευμικξϋ Αοδεϋρεχπ ςχμ ΘΔΙ ή απξλσςήοιξ 
ςίςλξ Σμήμαςξπ ΣΔΚ Υσςικήπ Παοαγχγήπ ή Αμθξκξμίαπ ή Γεχογικόμ Ληυ/ςχμ ή απξλσςήοιξ ςίςλξ 
ΔΠΚ Σευμικξϋ Αμθξκξμίαπ και Ιηπξςευμίαπ ή Σευμικξϋ Δεμδοξκξμίαπ και Ιηπεσςικήπ ή άλλξ ιρϊςιμξ 
ςίςλξ ρυξλικήπ μξμάδαπ ςηπ ημεδαπήπ ή αλλξδαπήπ αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ. 
Β) Δμπειοία απϊ δόδεκα (12) έχπ είκξρι ςέρρεοιπ (24) μήμεπ ςηπ αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ και 
καςηγξοίαπ ρε εγγειξβελςιχςικά έογα.  
γ) Άδεια ξδήγηρηπ ασςξκιμήςξσ εοαριςευμική ή επαγγελμαςική η ξπξία είμαι ρε ιρυϋ. 
 
 ΟΠΞΡΞΜΑ Β΄ ΔΟΘΙΞΣΠΘΑΡ 
α) Δίπλχμα επαγγελμαςικήπ καςάοςιρηπ ειδικϊςηςαπ Σευμικξϋ Αοδεϋρεχπ ςχμ ΘΔΙ ή απξλσςήοιξ 
ςίςλξ Σμήμαςξπ ΣΔΚ Υσςικήπ Παοαγχγήπ ή Αμθξκξμίαπ ή Γεχογικόμ Ληυ/ςχμ ή απξλσςήοιξ ςίςλξ 
ΔΠΚ Σευμικξϋ Αμθξκξμίαπ και Ιηπξςευμίαπ ή Σευμικξϋ Δεμδοξκξμίαπ και Ιηπεσςικήπ ή άλλξ ιρϊςιμξ 
ςίςλξ ρυξλικήπ μξμάδαπ ςηπ ημεδαπήπ ή αλλξδαπήπ αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ. 
β) Δμπειοία απϊ πέμςε (5) έχπ δόδεκα (12) μήμεπ ςηπ αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ και καςηγξοίαπ ρε 
εγγειξβελςιχςικά έογα. 
γ) Άδεια ξδήγηρηπ ασςξκιμήςξσ εοαριςευμική ή επαγγελμαςική η ξπξία είμαι ρε ιρυϋ. 
 
ΟΠΞΡΞΜΑ Γ΄ ΔΟΘΙΞΣΠΘΑΡ 
(Δτϊρξμ ξι θέρειπ δεμ καλστθξϋμ απϊ σπξφητίξσπ με ςα αμχςέοχ ποξρϊμςα) 
α) Πςσυίξ ή δίπλχμα ή απξλσςήοιξπ ςίςλξπ ςχμ παοακάςχ ρυξλικόμ μξμάδχμ: ΘΔΙ ή Σευμικξϋ 
Δπαγγελμαςικξϋ Δκπαιδεσςηοίξσ Α΄ ή Β΄ κϋκλξσ ρπξσδόμ ή Δμιαίξσ πξλσκλαδικξϋ Κσκείξσ ή 
Σευμικξϋ Δπαγγελμαςικξϋ Κσκείξσ ή Σευμικήπ Δπαγγελμαςικήπ ρυξλήπ δεσςεοξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ 
ή ρυξλήπ μαθηςείαπ ςξσ ΟΑΔΔ ςξσ μ. 1346/1983 ή άλλξπ ιρϊςιμξπ ςίςλξπ ρυξλικήπ μξμάδαπ ςηπ 
ημεδαπήπ ή αλλξδαπήπ, αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ. 
β) Άδεια ξδήγηρηπ ασςξκιμήςξσ εοαριςευμική ή επαγγελμαςική η ξπξία είμαι ρε ιρυϋ. 
 

114, 115 

 
ΙΣΠΘΑ ΟΠΞΡΞΜΑ 
α) Πςσυίξ ή δίπλχμα ή απξλσςήοιξπ ςίςλξπ ςχμ παοακάςχ ρυξλικόμ μξμάδχμ: ΘΔΙ ή Σευμικξϋ 
Δπαγγελμαςικξϋ Δκπαιδεσςηοίξσ Α΄ ή Β΄ κϋκλξσ ρπξσδόμ ή Δμιαίξσ πξλσκλαδικξϋ Κσκείξσ ή 
Σευμικξϋ Δπαγγελμαςικξϋ Κσκείξσ ή Σευμικήπ Δπαγγελμαςικήπ ρυξλήπ δεσςεοξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ 
ή ρυξλήπ μαθηςείαπ ςξσ ΟΑΔΔ ςξσ μ. 1346/1983 ή άλλξπ ιρϊςιμξπ ςίςλξπ ρυξλικήπ μξμάδαπ ςηπ 
ημεδαπήπ ή αλλξδαπήπ, αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ. 
β) Δμπειοία ςξσλάυιρςξμ είκξρι ςερράοχμ (24) μημόμ, ςηπ αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ και καςηγξοίαπ 
ρε εγγειξβελςιχςικά έογα.  
γ) Άδεια ξδήγηρηπ ασςξκιμήςξσ εοαριςευμική ή επαγγελμαςική η ξπξία είμαι ρε ιρυϋ. 
 
ΟΠΞΡΞΜΑ Α΄ ΔΟΘΙΞΣΠΘΑΡ 
(Δτϊρξμ ξι θέρειπ δεμ καλστθξϋμ απϊ σπξφητίξσπ με ςα αμχςέοχ ποξρϊμςα) 
α) Πςσυίξ ή δίπλχμα ή απξλσςήοιξπ ςίςλξπ ςχμ παοακάςχ ρυξλικόμ μξμάδχμ: ΘΔΙ ή Σευμικξϋ 
Δπαγγελμαςικξϋ Δκπαιδεσςηοίξσ Α΄ ή Β΄ κϋκλξσ ρπξσδόμ ή Δμιαίξσ πξλσκλαδικξϋ Κσκείξσ ή 
Σευμικξϋ Δπαγγελμαςικξϋ Κσκείξσ ή Σευμικήπ Δπαγγελμαςικήπ ρυξλήπ δεσςεοξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ 
ή ρυξλήπ μαθηςείαπ ςξσ ΟΑΔΔ ςξσ μ. 1346/1983 ή άλλξπ ιρϊςιμξπ ςίςλξπ ρυξλικήπ μξμάδαπ ςηπ 
ημεδαπήπ ή αλλξδαπήπ, αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ. 
β) Δμπειοία απϊ δόδεκα (12) έχπ είκξρι ςέρρεοιπ (24) μήμεπ, ςηπ αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ και 
καςηγξοίαπ ρε εγγειξβελςιχςικά έογα. 
γ) Άδεια ξδήγηρηπ ασςξκιμήςξσ εοαριςευμική ή επαγγελμαςική η ξπξία είμαι ρε ιρυϋ. 

ΑΔΑ: ΩΤ9846ΨΧΛΗ-ΟΣΟ
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ΟΘΜΑΙΑΡ Β: ΑΟΑΘΞΣΛΔΜΑ ΟΠΞΡΞΜΑ (αμά κχδικϊ θέρηπ) 

Ιχδικϊπ 
θέρηπ 

ίςλξπ ρπξσδόμ και λξιπά απαιςξϋμεμα (ςσπικά & ςσυϊμ ποϊρθεςα) ποξρϊμςα 

ΟΠΞΡΞΜΑ Β΄ ΔΟΘΙΞΣΠΘΑΡ 
(Δτϊρξμ ξι θέρειπ δεμ καλστθξϋμ απϊ σπξφητίξσπ με ςα αμχςέοχ ποξρϊμςα) 
α) Πςσυίξ ή δίπλχμα ή απξλσςήοιξπ ςίςλξπ ςχμ παοακάςχ ρυξλικόμ μξμάδχμ: ΘΔΙ ή Σευμικξϋ 
Δπαγγελμαςικξϋ Δκπαιδεσςηοίξσ Α΄ ή Β΄ κϋκλξσ ρπξσδόμ ή Δμιαίξσ πξλσκλαδικξϋ Κσκείξσ ή 
Σευμικξϋ Δπαγγελμαςικξϋ Κσκείξσ ή Σευμικήπ Δπαγγελμαςικήπ ρυξλήπ δεσςεοξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ 
ή ρυξλήπ μαθηςείαπ ςξσ ΟΑΔΔ ςξσ μ. 1346/1983 ή άλλξπ ιρϊςιμξπ ςίςλξπ ρυξλικήπ μξμάδαπ ςηπ 
ημεδαπήπ ή αλλξδαπήπ, αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ. 
β) Δμπειοία απϊ πέμςε (5) έχπ δόδεκα (12) μήμεπ ςηπ αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ και καςηγξοίαπ ρε 
εγγειξβελςιχςικά έογα. 
γ) Άδεια ξδήγηρηπ ασςξκιμήςξσ εοαριςευμική ή επαγγελμαςική η ξπξία είμαι ρε ιρυϋ. 
 
ΟΠΞΡΞΜΑ Γ΄ ΔΟΘΙΞΣΠΘΑΡ 
(Δτϊρξμ ξι θέρειπ δεμ καλστθξϋμ απϊ σπξφητίξσπ με ςα αμχςέοχ ποξρϊμςα) 
α) Πςσυίξ ή δίπλχμα ή απξλσςήοιξπ ςίςλξπ ςχμ παοακάςχ ρυξλικόμ μξμάδχμ: ΘΔΙ ή Σευμικξϋ 
Δπαγγελμαςικξϋ Δκπαιδεσςηοίξσ Α΄ ή Β΄ κϋκλξσ ρπξσδόμ ή Δμιαίξσ πξλσκλαδικξϋ Κσκείξσ ή 
Σευμικξϋ Δπαγγελμαςικξϋ Κσκείξσ ή Σευμικήπ Δπαγγελμαςικήπ ρυξλήπ δεσςεοξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ 
ή ρυξλήπ μαθηςείαπ ςξσ ΟΑΔΔ ςξσ μ. 1346/1983 ή άλλξπ ιρϊςιμξπ ςίςλξπ ρυξλικήπ μξμάδαπ ςηπ 
ημεδαπήπ ή αλλξδαπήπ, αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ. 
β) Άδεια ξδήγηρηπ ασςξκιμήςξσ εοαριςευμική ή επαγγελμαςική η ξπξία είμαι ρε ιρυϋ. 
 

116, 117, 
118 

 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

α) Απνιπηήξην Γεκνηηθνύ ρνιείνπ (γηα όζνπο έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη ην 1980) ή άιινο ηζόηηκνο 
ηίηινο ηεο αιινδαπήο, ή Απνιπηήξηνο Σίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 
Καηάξηηζεο, ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.2817/2000 ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο ή Απνιπηήξηνο 
ηίηινο ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο  
Ιζνδύλακνο Απνιπηήξηνο Σίηινο Καηώηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ λ. δ. 580/1970 ή άιινο ηζόηηκνο 
ηίηινο ηεο αιινδαπήο. 
β) Δμπειοία ςξσλάυιρςξμ είκξρι ςερράοχμ (24) μημόμ, ςηπ αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ ζηελ ιεηηνπξγία 

ζπιινγηθνύ αξδεπηηθνύ δηθηύνπ (επηηήξεζε αξδεπηηθώλ έξγσλ, δηαλνκή αξδεπηηθνύ λεξνύ θαη ρεηξηζκό 

κεραληζκώλ δηθηύσλ). 

γ) Άδεηα νδήγεζεο κνηνζηθιέηαο ηνπιάρηζηνλ θαηεγνξίαο Α1 ή κνηνπνδειάηνπ, πνπ λα είλαη ζε ηζρύ. 

 

ΟΠΞΡΞΜΑ Α΄ ΔΟΘΙΞΣΠΘΑΡ 

 (Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα) 
α) Απνιπηήξην Γεκνηηθνύ ρνιείνπ (γηα όζνπο έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη ην 1980) ή άιινο ηζόηηκνο 
ηίηινο ηεο αιινδαπήο, ή Απνιπηήξηνο Σίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 
Καηάξηηζεο, ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.2817/2000 ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο ή Απνιπηήξηνο 
ηίηινο ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο. 
Ιζνδύλακνο Απνιπηήξηνο Σίηινο Καηώηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ λ. δ. 580/1970 ή άιινο ηζόηηκνο 
ηίηινο ηεο αιινδαπήο. 
β) Δκπεηξία από πέληε (5) έσο είκξρι ςέρρεοειπ (24) μήμεπ, ςηπ αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ ζηελ 

ιεηηνπξγία ζπιινγηθνύ αξδεπηηθνύ δηθηύνπ (επηηήξεζε αξδεπηηθώλ έξγσλ, δηαλνκή αξδεπηηθνύ λεξνύ 
θαη ρεηξηζκό κεραληζκώλ δηθηύσλ). 
γ) Άδεηα νδήγεζεο κνηνζηθιέηαο ηνπιάρηζηνλ θαηεγνξίαο Α1 ή κνηνπνδειάηνπ, πνπ λα είλαη ζε ηζρύ. 
 
ΟΠΞΡΞΜΑ Β΄ ΔΟΘΙΞΣΠΘΑΡ 
(Δτϊρξμ ξι θέρειπ δεμ καλστθξϋμ απϊ σπξφητίξσπ με ςα αμχςέοχ ποξρϊμςα)  
α) Φχοίπ ςσπικά ποξρϊμςα. 
β) Δκπεηξία από πέληε (5) έσο είκξρι ςέρρεοειπ (24) μήμεπ, ςηπ αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ ζηελ 

ιεηηνπξγία ζπιινγηθνύ αξδεπηηθνύ δηθηύνπ (επηηήξεζε αξδεπηηθώλ έξγσλ, δηαλνκή αξδεπηηθνύ λεξνύ 
θαη ρεηξηζκό κεραληζκώλ δηθηύσλ). 
γ) Άδεια ξδήγηρηπ μξςξρικλέςαπ ςξσλάυιρςξμ καςηγξοίαπ Α1 (μξςξρικλέςεπ) ή μξςξπξδηλάςξσ, πξσ 
μα είμαι ρε ιρυϋ. 
 
ΟΠΞΡΞΜΑ Γ΄ ΔΟΘΙΞΣΠΘΑΡ 

(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα) 

ΑΔΑ: ΩΤ9846ΨΧΛΗ-ΟΣΟ
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ΟΘΜΑΙΑΡ Β: ΑΟΑΘΞΣΛΔΜΑ ΟΠΞΡΞΜΑ (αμά κχδικϊ θέρηπ) 

Ιχδικϊπ 
θέρηπ 

ίςλξπ ρπξσδόμ και λξιπά απαιςξϋμεμα (ςσπικά & ςσυϊμ ποϊρθεςα) ποξρϊμςα 

α) Απνιπηήξην Γεκνηηθνύ ρνιείνπ (γηα όζνπο έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη ην 1980) ή άιινο ηζόηηκνο 
ηίηινο ηεο αιινδαπήο, ή Απνιπηήξηνο Σίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 
Καηάξηηζεο, ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.2817/2000 ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο ή Απνιπηήξηνο 
ηίηινο ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο  
Ιζνδύλακνο Απνιπηήξηνο Σίηινο Καηώηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ λ. δ. 580/1970 ή άιινο ηζόηηκνο 
ηίηινο ηεο αιινδαπήο  
β) Υσξίο εκπεηξία.  
γ) Άδεια ξδήγηρηπ μξςξρικλέςαπ ςξσλάυιρςξμ καςηγξοίαπ Α1 (μξςξρικλέςεπ) ή μξςξπξδηλάςξσ, πξσ 

μα είμαι ρε ιρυϋ. 

ΟΠΞΡΞΜΑ Δ΄ ΔΟΘΙΞΣΠΘΑΡ 
(Δτϊρξμ ξι θέρειπ δεμ καλστθξϋμ απϊ σπξφητίξσπ με ςα αμχςέοχ ποξρϊμςα)  
α) Φχοίπ ςσπικά ποξρϊμςα. 

β) Υσξίο εκπεηξία.  
γ) Άδεια ξδήγηρηπ μξςξρικλέςαπ ςξσλάυιρςξμ καςηγξοίαπ Α1 (μξςξρικλέςεπ) ή μξςξπξδηλάςξσ, πξσ 
μα είμαι ρε ιρυϋ. 

119 

 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

α) Απνιπηήξην Γεκνηηθνύ ρνιείνπ (γηα όζνπο έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη ην 1980) ή άιινο ηζόηηκνο 
ηίηινο ηεο αιινδαπήο, ή Απνιπηήξηνο Σίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 
Καηάξηηζεο, ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.2817/2000 ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο ή Απνιπηήξηνο 
ηίηινο ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο  
Ιζνδύλακνο Απνιπηήξηνο Σίηινο Καηώηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ λ. δ. 580/1970 ή άιινο ηζόηηκνο 
ηίηινο ηεο αιινδαπήο. 
β) Δμπειοία ςξσλάυιρςξμ είκξρι ςερράοχμ (24) μημόμ, ςηπ αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ ζηε ζπληήξεζε 

θαη ιεηηνπξγία εγγεηνβειηησηηθώλ έξγσλ.  

γ) Άδεια ξδήγηρηπ ασςξκιμήςξσ εοαριςευμική ή επαγγελμαςική η ξπξία είμαι ρε ιρυϋ. 

 

ΟΠΞΡΞΜΑ Α΄ ΔΟΘΙΞΣΠΘΑΡ 

 (Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα). 
α) Απνιπηήξην Γεκνηηθνύ ρνιείνπ (γηα όζνπο έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη ην 1980) ή άιινο ηζόηηκνο 
ηίηινο ηεο αιινδαπήο, ή Απνιπηήξηνο Σίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 
Καηάξηηζεο, ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.2817/2000 ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο ή Απνιπηήξηνο 
ηίηινο ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο. 
Ιζνδύλακνο Απνιπηήξηνο Σίηινο Καηώηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ λ. δ. 580/1970 ή άιινο ηζόηηκνο 
ηίηινο ηεο αιινδαπήο. 
β) Δκπεηξία από πέληε (5) έσο είκξρι ςέρρεοειπ (24) μήμεπ, ςηπ αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ ζηε 

ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία εγγεηνβειηησηηθώλ έξγσλ.  

γ) Άδεια ξδήγηρηπ ασςξκιμήςξσ εοαριςευμική ή επαγγελμαςική η ξπξία είμαι ρε ιρυϋ. 
 
ΟΠΞΡΞΜΑ Β΄ ΔΟΘΙΞΣΠΘΑΡ 

(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα) 

α) Απνιπηήξην Γεκνηηθνύ ρνιείνπ (γηα όζνπο έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη ην 1980) ή άιινο ηζόηηκνο 
ηίηινο ηεο αιινδαπήο, ή Απνιπηήξηνο Σίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 
Καηάξηηζεο, ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.2817/2000 ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο ή Απνιπηήξηνο 
ηίηινο ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο  
Ιζνδύλακνο Απνιπηήξηνο Σίηινο Καηώηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ λ. δ. 580/1970 ή άιινο ηζόηηκνο 
ηίηινο ηεο αιινδαπήο  
β) Υσξίο εκπεηξία.  
γ) Άδεια ξδήγηρηπ ασςξκιμήςξσ εοαριςευμική ή επαγγελμαςική η ξπξία είμαι ρε ιρυϋ. 
 
ΟΠΞΡΞΜΑ Γ΄ ΔΟΘΙΞΣΠΘΑΡ 
(Δτϊρξμ ξι θέρειπ δεμ καλστθξϋμ απϊ σπξφητίξσπ με ςα αμχςέοχ ποξρϊμςα)  
α) Φχοίπ ςσπικά ποξρϊμςα. 
β) Άδεια ξδήγηρηπ ασςξκιμήςξσ εοαριςευμική ή επαγγελμαςική η ξπξία είμαι ρε ιρυϋ. 
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Ξι σπξφήτιξι ϊλχμ ςχμ ειδικξςήςχμ ποέπει μα είμαι ηλικίαπ απϊ 18 έχπ 66 εςόμ. 
  
 
 

                                                                                                                                             

Δεμ έυξσμ δικαίχμα ρσμμεςξυήπ ρςημ ΟΧ 1/2020: 

α) Όρξι από ςξσπ σπξφήτιξσπ έυξσμ ποξρλητθεί ρςιπ ΟΧ 2, ΟΧ 3 και ΟΧ 4 ςξσ 2019 ςξσ 

Οογαμιρμξύ και δεμ έυει λήνει η ρύμβαρή ςξσπ ή έυξσμ σπξβάλει παοαίςηρη ποιμ ςη λήνη ςηπ 

ρύμβαρηπ ςξσπ. 

β) Τπξφήτιξι ρε βάοξπ ςχμ ξπξίχμ έυει επιβληθεί ξπξιαδήπξςε πειθαουική πξιμή (Άοθοξ 32 παο. 5 

ςξσ ΙΔΣ), ρε ποξηγξϋμεμη θηςεία ςξσπ χπ επξυικξί σπάλληλξι ςξσ Ξογαμιρμξϋ. 

 
 
 

                                                                                                                                                               
ΟΠΞΡΞΥΖ: Σα πιρςξπξιηςικά ςηπ Αμόςαςηπ σμξμξρπξμδίαπ Πξλσςέκμχμ Δλλάδαπ (Α..Π.Δ.),για ϊρξσπ 
σπξφητίξσπ επικαλξϋμςαι Πξλσςεκμική ιδιϊςηςα και ςα πιρςξπξιηςικά γμόρηπ Ζ/Τ (ϊπξσ απαιςείςαι) 
σπξβάλλξμςαι σπξυοεχςικά είςε ρε εσκοιμή τχςξαμςίγοατα απϊ αμςίγοατα ςα ξπξία έυξσμ 
επικσοχθεί απϊ δικηγϊοξ είςε ρε ποχςϊςσπα. 
Για ςξσπ ςοίςεκμξσπ δεμ απαιςείςαι πιρςξπξιηςικϊ απϊ ςημ (Α.Ρ.Ο.Δ.)  

 

 

 

ΔΜΞΟΘΞΖΑ 

 

Οι σπξφήτιξι πξσ διαθέςξσμ ςα απαιςξϋμεμα ποξρϊμςα καςαςάρρξμςαι ρε πίμακεπ καςά ειδικϊςηςα με βάρη 
ςξ κοιςήοιξ ςηπ εμςξπιϊςηςαπ με ςημ ενήπ ρειοά: 
 
 Για ςξ Μξμϊ Ηερραλξμίκηπ (κχδικξί θέρεχμ: 101, 102, 103, 106, 107, 108, 114, 116 )  
   (1)  Ποξηγξϋμςαι ξι μϊμιμξι κάςξικξι ςχμ Δήμχμ ςξσ Μξμξϋ Ηερραλξμίκηπ. (Α' βαθμϊπ εμςξπιϊςηςαπ) 

(2)  Έπξμςαι ξι μϊμιμξι κάςξικξι ςχμ Δήμχμ ςχμ μξμόμ Πέλλαπ και Ζμαθίαπ. (Β' βαθμϊπ εμςξπιϊςηςαπ)  

(3) Έπξμςαι ξι μϊμιμξι κάςξικξι ϊλχμ ςχμ Δήμχμ ςχμ σπξλξίπχμ μξμόμ ςηπ υόοαπ. (Γ' βαθμϊπ 
εμςξπιϊςηςαπ) 

 Για ςξ Μξμϊ Ζμαθίαπ (κχδικξί θέρεχμ: 105, 109, 110, 112, 117, 119) 
(1)   Ποξηγξϋμςαι ξι μϊμιμξι κάςξικξ ςχμ Δήμχμ ςξσ Μξμξϋ Ζμαθίαπ. (Α' βαθμϊπ εμςξπιϊςηςαπ) 
(2) Έπξμςαι ξι μϊμιμξι κάςξικξι ςχμ Δήμχμ ςχμ μξμόμ Ηερραλξμίκηπ και Πέλλαπ. (Β' βαθμϊπ 
εμςξπιϊςηςαπ) 

  (3) Έπξμςαι ξι μϊμιμξι κάςξικξι ϊλχμ ςχμ Δήμχμ ςχμ σπξλξίπχμ μξμόμ ςηπ υόοαπ. (Γ' βαθμϊπ 
εμςξπιϊςηςαπ) 

 Για ςξ Μξμϊ Οέλλαπ (κχδικξί θέρηπ: 104, 111, 113, 115, 118) 
 (1)  Ποξηγξϋμςαι ξι μϊμιμξι κάςξικξι ςχμ Δήμχμ ςξσ Μξμξϋ Οέλλαπ. (Α' βαθμϊπ εμςξπιϊςηςαπ) 

(2) Έπξμςαι ξι μϊμιμξι κάςξικξι ςχμ Δήμχμ ςχμ μξμόμ Ηερραλξμίκηπ και Ζμαθίαπ. (Β' βαθμϊπ 
εμςξπιϊςηςαπ) 

(3) Έπξμςαι ξι μϊμιμξι κάςξικξι ϊλχμ ςχμ Δήμχμ ςχμ σπξλξίπχμ μξμόμ ςηπ υόοαπ. (Γ' βαθμϊπ 
εμςξπιϊςηςαπ)  
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ΔΟΘΡΖΛΑΜΡΔΘΡ: 
 
1. Οι ποξρλαμβαμϊμεμξι θα ποέπει μα μεοιμμξϋμ για ςη μεςάβαρή ςξσπ ρςξ υόοξ παοξυήπ ςηπ σπηοερίαπ 
ςξσπ, διϊςι η Τπηοερία δεμ διαθέςει μεςατξοικϊ μέρξ για ςξ ρκξπϊ ασςϊ.  

2. Οι σπηοερίεπ ςξσ παοαπάμχ ποξρχπικξϋ θα παοέυξμςαι ρςξσπ υόοξσπ γεχγοατικήπ δικαιξδξρίαπ ςηπ 
Ιεμςοικήπ Τπηοερίαπ και ςχμ Πεοιτεοειακόμ Σξμέχμ ςξσ ΓΟΔΒ με έδοα ςιπ έδοεπ ςχμ Τπηοεριόμ ασςόμ, 
αμάλξγα με ςιπ εκάρςξςε παοξσριαζϊμεμεπ επξυικέπ αμάγκεπ, πξσ ποξκϋπςξσμ κάθε τξοά. 

3. Η άομηρη αμάληφηπ εογαρίαπ ή αλλαγήπ έδοαπ για κάλσφη σπηοεριακώμ επξυικώμ αμαγκώμ ή 
μεςάβαρηπ ρςξ υώοξ παοξυήπ ςηπ σπηοερίαπ ςξσπ, απξςελεί λόγξ καςαγγελίαπ ςηπ ρσμβάρεχπ εκ 
μέοξσπ ςξσ σπξφητίξσ και για ςξμ σπόλξιπξ υοόμξ θα ποξρλαμβάμεςαι ξ επόμεμξπ ςξσ πίμακα 
καςάςανηπ. 

 

 

 

ΑΟΞΔΔΘΝΖ  ΘΔΘΞΖΑΡ  ΛΞΜΘΛΖΡ ΙΑΞΘΙΘΑΡ 
α) Βεβαίχρη μϊμιμηπ καςξικίαπ ποϊρταςηπ έκδξρηπ (ϊυι παλαιϊςεοηπ ςχμ δϋξ (2) μημόμ απϊ ςημ 

ημεοξμημία έμαονηπ ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ ςχμ αιςήρεχμ) ςξσ ξικείξσ Δήμξσ, με ςημ ξπξία μα 
βεβαιόμεςαι ϊςι ξ σπξφήτιξπ είμαι μϊμιμξπ κάςξικξπ ςξσ Δήμξσ ασςξϋ. Για ςημ απϊδεινη ςξσ κοιςηοίξσ 
ασςξϋ δεμ γίμεςαι δεκςϊ πιρςξπξιηςικϊ απϊ ςξ ξπξίξ ποξκϋπςει η ιδιϊςηςα ςξσ δημϊςη. 

 
 
 
 
ΒΑΗΛΞΚΞΓΖΡΖ ΚΞΘΟΩΜ ΙΠΘΖΠΘΩΜ 
 

 
Ζ ρειοά καςάςανηπ ςχμ σπξφητίχμ πξσ έυξσμ ςημ ίδια εμςξπιϊςηςα καθξοίζεςαι μεςανϋ ςξσπ με ςα 
ακϊλξσθα κοιςήοια: 
 
ΟΘΜΑΙΑΡ ΙΠΘΖΠΘΩΜ ΑΝΘΞΚΞΓΖΡΖΡ 

 
1. ΔΛΟΔΘΠΘΑ (25 μξμάδεπ αμά μήμα εμπειοίαπ και έχπ 60 μήμεπ) 
μήμεπ 
εμπειοίαπ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 … 57 58 59 
60 και 
άμχ 

μξμάδεπ 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 … 1425 1450 1475 1500 
 
2. ΥΠΞΜΞΡ ΑΜΔΠΓΘΑΡ (50 μξμάδεπ για 4 μήμεπ αμεογίαπ και 25 μξμάδεπ αμά μήμα αμεογίαπ άμχ ςχμ 4 μημόμ, με 
αμόςαςξ ϊοιξ ςξσπ 12 μήμεπ) 
μήμεπ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 και άμχ 
μξμάδεπ 0 0 0 50 75 100 125 150 175 200 225 250 

 
3. ΟΞΚΣΔΙΜΞΡ  (50 μξμάδεπ για κάθε ςέκμξ) 
αοιθμϊπ ςέκμχμ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 …. 
Λξμάδεπ 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 …. 

 
4. ΑΜΖΚΘΙΑ ΔΙΜΑ (50 μξμάδεπ για κάθε ςέκμξ 

αοιθμϊπ  ςέκμχμ 1 2 3 

Λξμάδεπ 50 100 150 
      
5. ΑΜΑΟΖΠΘΑ, ΔΙΜΞΣ Ή ΡΣΕΣΓΞΣ (ςξ πξρξρςϊ αμαπηοίαπ πξλλαπλαριάζεςαι με ςξ ρσμςελερςή “2”) 
πξρξρςϊ 
αμαπηοίαπ 

50% … 60% … 67% … 70% …        

Λξμάδεπ 100 … 120 … 134 … 140 …        
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ΔΛΟΔΘΠΘΑ 
 
ΒΑΗΛΞΚΞΓΞΣΛΔΜΖ ΔΛΟΔΘΠΘΑ ΣΟΞΦΖΤΘΩΜ ΙΑΖΓΞΠΘΩΜ ΟΔ, Δ, ΔΔ ΙΑΘ ΣΔ 

 
 
Ωπ βαθμξλξγξϋμεμη εμπειοία για ςξσπ παοακάςχ κχδικξϋπ θέρεχμ μξείςαι η απαρυϊληρη με ρυέρη 
εογαρίαπ ή ρϋμβαρη μίρθχρηπ έογξσ ρςξ δημϊριξ ή ςξμ ιδιχςικϊ ςξμέα ή άρκηρη επαγγέλμαςξπ ρε 
εγγειξβελςιχςικά έογα. 
 

ΙΩΔΘΙΞΡ ΗΔΡΔΩΜ ΔΛΟΔΘΠΘΑ ΙΑΘ ΠΞΟΞΡ ΑΟΞΔΔΘΝΖΡ 

101, 102, 106, 
107, 112, 113, 
114, 115, 116, 
117, 118, 119 

 
Ζ εμπειοία λαμβάμεςαι σπϊφη μεςά ςη λήφη ςξσ βαρικξϋ ςίςλξσ ρπξσδόμ με ςξμ 
ξπξίξ ξι σπξφήτιξι μεςέυξσμ ρςη διαδικαρία επιλξγήπ.  
Για ςημ απϊδεινη ςηπ εμπειοίαπ ασςήπ βλ. δικαιξλξγηςικά πεοίπςχρη Β ή Διδικέπ 
πεοιπςόρειπ απϊδεινηπ εμπειοίαπ ςξσ Παοαοςήμαςξπ αμακξιμόρεχμ σμβάρεχμ 
εογαρίαπ Οοιρμέμξσ Φοϊμξσ (ΟΦ)/ΓΟΔΒ - ΙΔΥΑΚΑΘΟ IΘ., ρςξιυείξ 11. Πιρςξπξιηςικά 
απϊδεινηπ εμπειοίαπ. 

103, 104, 105, 
108, 109, 110, 
111 

 
Ζ εμπειοία λαμβάμεςαι σπϊφη μεςά ςημ απϊκςηρη ςηπ ζηςξϋμεμηπ, καςά 
πεοίπςχρη, απϊ ςημ παοξϋρα αμακξίμχρη άδειαπ άρκηρηπ επαγγέλμαςξπ ή άλληπ 
επαγγελμαςικήπ άδειαπ.  
Για ςημ απϊδεινη ςηπ εμπειοίαπ ασςήπ βλ. δικαιξλξγηςικά πεοίπςχρη Α(1), Α(2) ή 
ειδικέπ πεοιπςόρειπ απϊδεινηπ εμπειοίαπ ςξσ Παοαοςήμαςξπ αμακξιμόρεχμ 
σμβάρεχμ εογαρίαπ Οοιρμέμξσ Φοϊμξσ (ΟΦ)/ΓΟΔΒ - ΙΔΥΑΚΑΘΟ IΘ., ρςξιυείξ 
11. Πιρςξπξιηςικά απϊδεινηπ εμπειοίαπ. 

 
Ξι ςοϊπξι σπξλξγιρμξϋ ςηπ εμπειοίαπ για ϊλεπ ςιπ ειδικϊςηςεπ πεοιγοάτξμςαι αμαλσςικά ρςξ 
«Οαοάοςημα αμακξιμόρεχμ Ρσμβάρεχμ εογαρίαπ Ξοιρμέμξσ Υοϊμξσ (ΡΞΥ)/ΓΞΔΒ» (βλ. 
ΙΔΤΑΚΑΘΞ I, εμϊςηςα Δ, σπξεμϊςηςα «ΠΞΟΞΘ ΣΟΞΚΞΓΘΡΛΞΣ ΔΛΟΔΘΠΘΑΡ»).   
 
 
 
 
ΑΟΑΠΑΘΖΑ ΔΘΙΑΘΞΚΞΓΖΘΙΑ 
 
Οι σπξφήτιξι για ςημ απϊδεινη ςχμ ΑΠΑΘΣΟΤΛΔΜΩΜ ΠΡΟΟΜΣΩΜ (βλ. ΠΘΜΑΙΑ Β), ςχμ λξιπόμ ιδιξςήςχμ 
ςξσπ και ςηπ εμπειοίαπ ςξσπ ξτείλξσμ μα ποξρκξμίρξσμ, μξμίμχπ επικσοχμέμα, ϊλα ςα  απαιςξϋμεμα απϊ 
ςημ παοξϋρα αμακξίμχρη και ςξ «Οαοάοςημα αμακξιμόρεχμ Ρσμβάρεχμ εογαρίαπ Ξοιρμέμξσ Υοϊμξσ 
(ΡΞΥ)/ΓΞΔΒ» δικαιξλξγηςικά, ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςημ εμϊςηςα «ΠΡΟΙΟΛΘΖ ΣΘΣΚΩΜ, 
ΠΘΣΟΠΟΘΖΣΘΙΩΜ ΙΑΘ ΒΔΒΑΘΩΔΩΜ». 
 
 
 

Για ςημ αμάδεινη ςηπ αμαπηοίαπ ςέκμξσ ή ρσζϋγξσ ςξσ σπξφητίξσ θα ποέπει μα ποξρκξμίζξμςαι ςα 
δικαιξλξγηςικά πξσ ποξβλέπξμςαι ρςo ρημείξ 12 ςξσ κεταλαίξσ ΘΘ ςξσ παοαοςήμαςξπ αμακξιμόρεχμ 
Ρσμβάρεχμ εογαρίαπ Ξοιρμέμξσ Υοϊμξσ (ΡΞΥ)/ΓΞΔΒ. 

 
 
 

Ιαςά ςα λξιπά ιρυϋξσμ ςα ξοιζϊμεμα ρςξ «Οαοάοςημα αμακξιμόρεχμ Ρσμβάρεχμ εογαρίαπ Ξοιρμέμξσ 
Υοϊμξσ (ΡΞΥ)/ΓΞΔΒ». 
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ΙΔΤΑΚΑΘΞ ΟΠΩΞ:  Δημξρίεσρη ςηπ αμακξίμχρηπ  

 

Οεοίληφη ςηπ παοξϋραπ αμακξίμχρηπ, ποέπει μα πεοιέυει σπξυοεχςικά ςα ϊοια ηλικίαπ και μα δημξριεσθεί 
ρε μία (1) ημεοήρια ή εβδξμαδιαία ςξπική ετημεοίδα ςχμ μξμόμ Ηερραλξμίκηπ, Ζμαθίαπ και Οέλλαπ, 
ετϊρξμ εκδίδεςαι. 
Αμάοςηρη ξλϊκληοηπ ςηπ αμακξίμχρηπ μαζί με ςξ «Παοάοςημα αμακξιμόρεχμ σμβάρεχμ εογαρίαπ 
Οοιρμέμξσ Φοϊμξσ (ΡΞΥ)/ΓΞΔΒ» και ςα Διδικά Παοαοςήμαςα α) (Α1) Απϊδεινη Φειοιρμξϋ Ζ/Τ με ρήμαμρη 

έκδξρηπ « 23 -01-2020», β) (Α2) Απϊδεινη Γλχρρξμάθειαπ, με ρήμαμρη έκδξρηπ « 23 -01-2020» θα γίμει: 

α) ςξ δικςσακϊ ςϊπξ ςξσ Οογαμιρμξϋ www.goev-ptl.gr, μέρχ ςηπ διαδοξμήπ: Αουική ρελίδα> Μέα- 
αμακξιμόρειπ > Οοξρλήφειπ > ΟΦ 1/2020. 

β) ςημ Ιεμςοική Τπηοερία ςξσ Γεμικξϋ Οογαμιρμξϋ Δγγείχμ Βελςιόρεχμ (Γ.Ο.Δ.Β.) Πεδιάδχμ 
Ηερραλξμίκηπ - Καγκαδά, ρςα καςαρςήμαςα ςχμ Πεοιτεοειακόμ Σξμέχμ, ρςξσπ ξπξίξσπ καςαμέμξμςαι ξι 
αμχςέοχ θέρειπ,  

γ) ςημ Πεοιτέοεια Ιεμςοικήπ Λακεδξμίαπ και  

δ) Ηα ρσμςαυθξϋμ ρυεςικά απξδεικςικά αμάοςηρηπ ρε ϊλα ασςά και θα απξρςαλξϋμ ασθημεοϊμ ρςημ 
κεμςοική σπηοερία είςε με Fax:2310 552194 είςε ρςξ e-mail: info@goev-ptl.gr 

 

ΙΔΤΑΚΑΘΞ ΔΔΣΔΠΞ:  Σπξβξλή αιςήρεχμ ρσμμεςξυήπ  
 
Οι εμδιατεοϊμεμξι καλξϋμςαι μα ρσμπληοόρξσμ ςημ αίςηρη με κχδικϊ ΔΜΣΟΞ ΓΞΔΒ ΡΞΥ 1 και μα ςημ 
σπξβάλξσμ ρε κλειρςϊ τάκελξ ρςξμ ξπξίξ μα αμαγοάτεςε ςξ ξμξμαςεπόμσμξ και ξι κχδικξί θέρηπ είςε 
ασςξποξρόπχπ είςε με άλλξ ενξσριξδξςημέμξ απϊ ασςξϋπ ποϊρχπξ, ετϊρξμ η ενξσριξδϊςηρη τέοει ςημ 
σπξγοατή ςξσπ θεχοημέμη απϊ δημϊρια αουή: 

 
- Ρςημ Ιεμςοική Σπηοερία, 26ηπ Ξκςχβοίξσ 43 - Ηερραλξμίκη (σπϊφη Ρ. Λασοξπξϋλξσ, με 
αμαπληοόςοια ςημ Δ. Γξοιδάοη, ςηλ.2310543860) απϊ 8.00 πμ έχπ 14.00 μμ. 

 
Ιάθε σπξφήτιξπ δικαιξϋςαι μα σπξβάλει μία μϊμξ αίςηρη και για θέρειπ μίαπ μϊμξ καςηγξοίαπ 
ποξρχπικξϋ (ΟΔ ή Δ ή ΔΔ ή ΣΔ). Ζ ρόοεσρη θέρεχμ διατξοεςικόμ καςηγξοιόμ ποξρχπικξϋ ρε μία ή 
πεοιρρϊςεοεπ αιςήρειπ ρσμεπάγεςαι ασςξδικαίχπ ρε κάθε πεοίπςχρη ακϋοχρη ϊλχμ ςχμ αιςήρεχμ και 
απξκλειρμϊ ςξσ σπξφητίξσ απϊ ςημ πεοαιςέοχ διαδικαρία. 
Ζ ποξθερμία σπξβξλήπ ςχμ αιςήρεχμ είμαι δέκα (10) ημέοεπ (σπξλξγιζϊμεμεπ ημεοξλξγιακά) και 
αουίζει απϊ ςημ επϊμεμη ημέοα ςηπ ςελεσςαίαπ δημξρίεσρηπ ςηπ παοξϋραπ ρε ςξπικέπ ετημεοίδεπ ή ςηπ 
αμάοςηρήπ ςηπ ρςξ καςάρςημα ςηπ σπηοερίαπ μαπ, ρςα καςαρςήμαςα ςχμ Πεοιτεοειακόμ Σξμέχμ ρςξσπ 
ξπξίξσπ καςαμέμξμςαι ξι αμχςέοχ θέρειπ, ετϊρξμ η αμάοςηρη είμαι ςσυϊμ μεςαγεμέρςεοη ςηπ δημξρίεσρηπ 
ρςιπ ετημεοίδεπ, η αμχςέοχ ποξθερμία λήγει με ςημ παοέλεσρη ξλϊκληοηπ ςηπ ςελεσςαίαπ ημέοαπ και αμ 
ασςή είμαι, καςά μϊμξ, εναιοεςέα (δημϊρια αογία) ή μη εογάριμη, ςϊςε η λήνη ςηπ ποξθερμίαπ μεςαςίθεςαι 
ςημ επϊμεμη εογάριμη ημέοα. 
Οι σπξφήτιξι μπξοξϋμ μα αμαζηςήρξσμ ςα έμςσπα ςχμ αιςήρεχμ: α) ρςημ σπηοερία μαπ ρςημ αμχςέοχ 
διεϋθσμρη  β) ρςξ δικςσακϊ ςϊπξ ςξσ ΓΟΔΒ (www.goev-ptl.gr) 
 
 
ΙΔΤΑΚΑΘΞ ΠΘΞ:  Ιαςάςανη σπξφητίχμ 
 
Λεςά ςημ επενεογαρία ςχμ αιςήρεχμ ξι σπξφήτιξι καςαςάρρξμςαι βάρει ςχμ κοιςηοίχμ ςξσ μϊμξσ (ϊπχπ 
αμαλσςικά αματέοξμςαι ρςξ Παοάοςημα ςηπ αμακξίμχρηπ). Ζ καςάςανη ςχμ σπξφητίχμ, βάρει ςηπ ξπξίαπ 
θα γίμει η ςελική επιλξγή για ςημ ποϊρληφη με ρϋμβαρη εογαρίαπ ξοιρμέμξσ υοϊμξσ, ποαγμαςξπξιείςαι 
χπ ενήπ:  

1. Ποόςα απ΄ ϊλα ξι σπξφήτιξι καςαςάρρξμςαι ρςξσπ πίμακεπ καςάςανηπ για ςξσπ κχδικξϋπ θέρηπ πξσ 
έυξσμ επιλένει με βάρη ςξ βαθμϊ εμςξπιϊςηςαπ πξσ διαθέςξσμ (Α΄, Β ΄επικξσοίαπ  κ.ξ.κ.).  

2. Λεςανϋ ςχμ σπξφητίχμ με ςημ ίδια εμςξπιϊςηςα ποξηγξϋμςαι ξι έυξμςεπ ςα κϋοια ποξρϊμςα και 
ακξλξσθξϋμ ξι έυξμςεπ ςα επικξσοικά (Α΄, Β΄ επικξσοίαπ κ.ξ.κ.).  

3. Ζ ρειοά καςάςανηπ μεςανϋ ασςόμ πξσ έυξσμ ςημ ίδια εμςξπιϊςηςα και ςα ίδια ποξρϊμςα (κύοια ή 
επικξσοικά), γίμεςαι με βάρη ςη βαθμξλξγία πξσ ρσγκεμςοόμξσμ ρςα βαθμξλξγξϋμεμα κοιςήοια 
εμπειοία, υοόμξπ αμεογίαπ, αοιθμόπ ςέκμχμ πξλύςεκμηπ ξικξγέμειαπ, αοιθμόπ αμήλικχμ ςέκμχμ, 
αμαπηοία ςέκμξσ ή ρσζύγξσ σπξφητίξσ). 

http://www.goev-ptl.gr/
mailto:info@goev-ptl.gr
http://www.goev-ptl.gr/
ΑΔΑ: ΩΤ9846ΨΧΛΗ-ΟΣΟ
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4. ςημ πεοίπςχρη ιρξβαθμίαπ σπξφητίχμ ρςη ρσμξλική βαθμξλξγία ποξηγείςαι ασςϊπ πξσ έυει ςιπ 
πεοιρρϊςεοεπ μξμάδεπ ρςξ ποόςξ βαθμξλξγξϋμεμξ κοιςήοιξ (εμπειοία) και, αμ ασςέπ ρσμπίπςξσμ, 
ασςϊπ πξσ έυει ςιπ πεοιρρϊςεοεπ μξμάδεπ ρςξ δεϋςεοξ κοιςήοιξ (υοόμξπ αμεογίαπ) και ξϋςχ καθενήπ. 
Αμ εναμςληθξϋμ ϊλα ςα κοιςήοια, η ρειοά μεςανϋ ςχμ σπξφητίχμ καθξοίζεςαι με δημϊρια κλήοχρη. 

 

α κχλϋμαςα ςχμ άοθοχμ 5 & 6 ςξσ Ο.Δ. 164/2004 ΔΔΜ ΣΤΘΡΑΜΑΘ ρςημ πεοίπςχρη ςχμ 
ρσμβάρεχμ εογαρίαπ ξοιρμέμξσ υοϊμξσ ρςξσπ Ξ.Δ.Β. ρϋμτχμα με ςξ άο.46 παο. 2 πεο. β ΄ςξσ 
μ.4456/2017 (ΤΔΙ 24/Α). 

 
 
ΙΔΤΑΚΑΘΞ ΔΑΠΞ: Αμάοςηρη πιμάκχμ και σπξβξλή εμρςάρεχμ 
 
Λεςά ςημ καςάοςιρη ςχμ πιμάκχμ, ξ ΓΞΔΒ  θα αμαοςήρει, ςξ αογϊςεοξ μέρα ρε είκξρι (20) ημέοεπ απϊ 
ςη λήνη ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ ςχμ αιςήρεχμ ρσμμεςξυήπ, ςξσπ πίμακεπ καςάςανηπ ςχμ σπξφητίχμ 
ρςημ Ιεμςοική ςξσ Τπηοερία και ρςα καςαρςήμαςα ςχμ Πεοιτεοειακόμ Σξμέχμ ρςξσπ ξπξίξσπ καςαμέμξμςαι 
ξι αμχςέοχ θέρειπ. Ηα ρσμςαυθεί ρυεςικϊ ποακςικϊ αμάοςηρηπ ςξ ξπξίξ θα σπξγοατεί απϊ δϋξ (2) 
σπαλλήλξσπ ςηπ σπηοερίαπ. Ιαςά ςχμ πιμάκχμ ασςόμ επιςοέπεςαι ρςξσπ εμδιατεοϊμεμξσπ η άρκηρη 
έμρςαρηπ μέρα ρε απξκλειρςική ποξθερμία δέκα (10) ημεοόμ (ημεοξλξγιακά) η ξπξία αουίζει απϊ ςημ 
επϊμεμη ημέοα ςηπ αμάοςηρήπ ςξσπ. Ζ έμρςαρη καςαςίθεςαι απεσθείαπ ρςξ ΓΞΔΒ πεδιάδχμ Ηερραλξμίκηπ 
- Καγκαδά (26ηπ Ξκςχβοίξσ 43, 546 27 - Ηερραλξμίκη), για μα ενεςαρςεί, ποέπει μα ρσμξδεϋεςαι απϊ 
γοαμμάςιξ είρποανηπ ςξσ Οογαμιρμξϋ ςοιάμςα εσοό (30 €). ε πεοίπςχρη πξσ η έμρςαρη γίμει δεκςή ςξ 
καςαβληθέμ πξρϊ επιρςοέτεςαι ρςξμ εμιρςάμεμξ. 
 
 
ΙΔΤΑΚΑΘΞ ΟΔΛΟΞ: Οοϊρληφη 
 
Ο ΓΟΔΒ ποξρλαμβάμει ςξ ποξρχπικϊ με ρϋμβαρη εογαρίαπ ιδιχςικξϋ δικαίξσ ξοιρμέμξσ υοϊμξσ αμέρχπ 
μεςά και ϊυι πέοαμ ςχμ δϋξ (2) μημόμ απϊ ςημ καςάοςιρη ςχμ πιμάκχμ καςάςανηπ ςχμ σπξφητίχμ. Σσυϊμ 
αμαμϊοτχρη ςχμ πιμάκχμ βάρει ασςεπάγγελςξσ ή κας΄ έμρςαρη ελέγυξσ πξσ ρσμεπάγεςαι αμακαςάςανη 
ςχμ σπξφητίχμ, εκςελείςαι σπξυοεχςικά απϊ ςξ τξοέα, εμό απξλϋξμςαι ξι σπξφήτιξι πξσ δεμ 
δικαιξϋμςαι ποϊρληφηπ βάρει ςηπ μέαπ καςάςανηπ. Οι απξλσϊμεμξι λαμβάμξσμ ςιπ απξδξυέπ πξσ 
ποξβλέπξμςαι για ςημ απαρυϊληρή ςξσπ έχπ ςημ ημέοα ςηπ απϊλσρηπ, υχοίπ ξπξιαδήπξςε απξζημίχρη απϊ 
ςημ αιςία ασςή.  
Ποξρλητθέμςεπ ξι ξπξίξι 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. 
ε κάθε πεοίπςχρη, ξι σπξφήτιξι πξσ ποξρλαμβάμξμςαι είςε καςϊπιμ αμαμϊοτχρηπ ςχμ πιμάκχμ είςε 
λϊγχ αμςικαςάρςαρηπ απξυχοξϋμςχμ σπξφητίχμ, απαρυξλξϋμςαι για ςξ σπξλειπϊμεμξ, καςά πεοίπςχρη, 
υοξμικϊ διάρςημα και μέυοι ρσμπληοόρεχπ ςηπ εγκεκοιμέμηπ διάοκειαπ ςηπ ρϋμβαρηπ εογαρίαπ ξοιρμέμξσ 
υοϊμξσ. 
 
 
 

ΑΜΑΟΞΡΟΑΡΞ ΛΖΛΑ ςηπ παοξϋραπ αμακξίμχρηπ απξςελεί και ςξ «Παοάοςημα αμακξιμώρεχμ 
σμβάρεχμ  Δογαρίαπ  Οοιρμέμξσ  Χοόμξσ (ΟΧ)/ ΓΟΔΒ» με ρήμαμρη έκδξρηπ  23 -01-2020», ςξ ξπξίξ 
πεοιλαμβάμει:  
i) Ξδηγίεπ για ςη ρσμπλήοχρη ςηπ αίςηρηπ – σπεϋθσμηπ δήλχρηπ με κχδικϊ ΔΜΣΟΞ ΓΞΔΒ ΡΞΥ 1, ρε 
ρσμδσαρμϊ με επιρημάμρειπ ρυεςικά με ςα ποξρϊμςα και ςα βαθμξλξγξϋμεμα κοιςήοια καςάςανηπ ςχμ 
σπξφητίχμ ρϋμτχμα με ςιπ ιρυϋξσρεπ καμξμιρςικέπ οσθμίρειπ και  
ii) α δικαιξλξγηςικά πξσ απαιςξϋμςαι για ςημ έγκσοη ρσμμεςξυή ςξσπ ρςη διαδικαρία επιλξγήπ.  
 
Ξι εμδιατεοϊμεμξι μπξοξϋμ μα έυξσμ ποϊρβαρη ρςξ Οαοάοςημα ασςϊ, αλλά και ρςξ Διδικϊ Οαοάοςημα 
(Α1) Απϊδεινηπ Υειοιρμξϋ Ζ/Σ με ημεοξμημία «23 -01-2020» ή ςξ Διδικϊ Οαοάοςημα (Α2) Απϊδεινηπ 
Γλχρρξμάθειαπ με ημεοξμημία «23 -01-2020» ρςξ δικςσακϊ ςϊπξ ςξσ ΓΞΔΒ www.goev-ptl.gr, μέρχ ςηπ 
διαδοξμήπ: Αουική ρελίδα >Μέα Αμακξιμόρειπ-Οοξρλήφειπ> ΡΞΥ 1/2020. 

http://www.goev-ptl.gr/
ΑΔΑ: ΩΤ9846ΨΧΛΗ-ΟΣΟ
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  ΟΑΠΑΠΖΛΑ ΑΜΑΙΞΘΜΩΡΔΩΜ  23.01.2020 
ΡΣΛΒΑΡΔΩΜ ΔΠΓΑΡΘΑΡ ΞΠΘΡΛΔΜΞΣ ΥΠΞΜΞΣ (ΡΞΥ) 

 
Σξ Οαοάοςημα πξσ ακξλξσθεί, χπ αμαπϊρπαρςξ ςμήμα ςχμ αμακξιμόρεχμ ρσμβάρεχμ εογαρίαπ ξοιρμέμξσ 

υοϊμξσ (ΟΦ) ΓΟΔΒ, πεοιλαμβάμει: 1) ξδηγίεπ για ςη ρσμπλήοχρη ςξσ εμςϋπξσ ςηπ αίςηρηπ – σπεϋθσμηπ δήλχρηπ με 
κχδικϊ ΔΜΣΟΞ ΓΞΔΒ ΡΞΥ.1, ςξ ξπξίξ υοηριμξπξιείςαι για ςη ρσμμεςξυή ρε διαδικαρίεπ ποϊρληφηπ με ρϋμβαρη 
εογαρίαπ ξοιρμέμξσ υοϊμξσ ρςξμ ΓΞΔΒ ρε ρσμδσαρμϊ με επιρημάμρειπ ρυεςικά με ςα ποξρϊμςα και ςα 
βαθμξλξγξϋμεμα κοιςήοια καςάςανηπ ςχμ σπξφητίχμ ρϋμτχμα με ςιπ ιρυϋξσρεπ καμξμιρςικέπ οσθμίρειπ και 2) ςα 
δικαιξλξγηςικά πξσ απαιςξϋμςαι για ςημ έγκσοη ρσμμεςξυή ςξσπ ρςη διαδικαρία επιλξγήπ. 

Σξ κείμεμξ ακξλξσθεί ςη διάοθοχρη ςξσ εμςϋπξσ ςηπ αίςηρηπ, όρςε μα διεσκξλσμθξϋμ ξι σπξφήτιξι ρςη 
ρσμπλήοχρη ςχμ πεδίχμ ςηπ κάθε εμϊςηςαπ. 

Ποξκειμέμξσ μα απξτεσυθξϋμ λάθη και παοαλείφειπ, ρσμιρςάςαι ρςξσπ σπξφητίξσπ ποόςα μα διαβάρξσμ 
ποξρεκςικά ςξ κείμεμξ ςηπ Αμακξίμχρηπ ρε ρσμδσαρμϊ με ςιπ ακϊλξσθεπ ξδηγίεπ και ρςη ρσμέυεια μα ποξβξϋμ ρςη 
ρσμπλήοχρη ςηπ αίςηρήπ ςξσπ. 

Ζ εσθϋμη: α) ςηπ ξοθήπ ρσμπλήοχρηπ ςηπ αίςηρηπ και β) ςηπ ποξρκϊμιρηπ ϊλχμ ςχμ απαιςξϋμεμχμ 
δικαιξλξγηςικόμ, είμαι απξκλειρςικά ςξσ σπξφητίξσ. 

 ΙΔΤΑΚΑΘΞ I : ΞΔΖΓΘΔΡ ΓΘΑ Ζ ΡΣΛΟΚΖΠΩΡΖ ΞΣ ΔΜΣΟΞΣ ΓΞΔΒ ΡΞΥ.1 

Ποόςα απ' ϊλα, ξ σπξφήτιξπ ρσμπληοόμει ρςημ πάμχ αοιρςεοή γχμία ςηπ αίςηρηπ, δίπλα ρςημ έμδεινη ΡΞΥ, 
ςξμ αοιθμϊ ςηπ αμακξίμχρηπ (π.υ. 1/2020). ςη ρσμέυεια ποξυχοά ρςη ρσμπλήοχρη ςχμ επιμέοξσπ εμξςήςχμ ςξσ 
εμςϋπξσ ςηπ αίςηρηπ ρϋμτχμα με ςιπ ξδηγίεπ πξσ ακξλξσθξϋμ. 

 

Α. ΤΞΠΔΑΡ ΟΠΞΡΚΖΦΖΡ 

ςημ εμϊςηςα ασςή, η ξπξία ρσμπληοόμεςαι σπξυοεχςικά, ξ σπξφήτιξπ αμαγοάτει ςημ επχμσμία ςξσ τξοέα, 
ρςξμ ξπξίξ απεσθϋμει ςημ αίςηρή ςξσ (βλ. Αμακξίμχρη, ΚΔΥΑΛΑΙΟ ΔΔΤΣΔΡΟ: Τπξβξλή αιςήρεχμ ρσμμεςξυήπ). 

Β. ΡΞΘΥΔΘΑ ΣΟΞΦΖΤΘΞΣ 

Ζ εμϊςηςα ασςή ρσμπληοόμεςαι σπξυοεχςικά. Αμάλξγα με ςξ ποξπ ρσμπλήοχρη πεδίξ, ξ σπξφήτιξπ ρημειόμει 
καθαοά: 

• με ΙΔΤΑΚΑΘΑ γοάμμαςα ϊρα απϊ ςα ποξρχπικά ςξσ ρςξιυεία ζηςξϋμςαι ρε κείμεμξ (π.υ. ξμξμαςεπώμσμξ, ςόπξπ 
καςξικίαπ, ξδόπ). Σα πεδία: Δπόμσμξ, Όμξμα, Όμξμα παςέοα και μηςέοαπ ποέπει μα ρσμτχμξϋμ απϊλσςα με ασςά πξσ 
αμαγοάτξμςαι ρςξ δελςίξ ςηπ αρςσμξμικήπ ςξσ ςασςϊςηςαπ. 

• με ΑΠΘΗΛΞΣΡ ςα λξιπά ρςξιυεία, πξσ αματέοξμςαι ρε αοιθμηςικά δεδξμέμα (π.υ. ςαυσδοξμικόπ κώδικαπ, 
ςηλέτχμα, ημεοξμημίεπ). 

• με ςημ έμδεινη ςξ τϋλξ ςξσ ρςξ αμςίρςξιυξ ςεςοαγχμίδιξ (Α: άμδοαπ, Γ: γσμαίκα). 

ΓΔΜΘΙΑ ΟΠΞΡΞΜΑ ΔΟΘΚΞΓΖΡ 

1.  Αμεναοςήςχπ καςηγξοίαπ (ΠΔ, ΣΔ, ΔΔ ή ΤΔ), ξι σπξφήτιξι, για μα γίμξσμ δεκςξί ρςη διαδικαρία επιλξγήπ, 
ποέπει μα έυξσμ ηλικία απϊ 18 έχπ 66 εςόμ. 

2.  Ποξκειμέμξσ για ποξρλήφειπ  ρςξμ ΓΟΔΒ δεκςξί ρςη διαδικαρία επιλξγήπ γίμξμςαι ξι σπξφήτιξι πξσ είμαι: α) 
Έλλημεπ πξλίςεπ, β)πξλίςεπ ςχμ άλλχμ κοαςόμ-μελόμ ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ, σπϊ ςξσπ πεοιξοιρμξϋπ ςξσ 
άοθοξσ 1 παο. 1 ςξσ N.2431/1996. 

Για ςξσπ σπξφητίξσπ υχοίπ ελλημική ιθαγέμεια απαιςείςαι η γμόρη ςηπ ελλημικήπ γλόρραπ ρε βαθμϊ επαοκή 
για ςημ άρκηρη ςχμ καθηκϊμςχμ ςηπ ξικείαπ ειδικϊςηςαπ, η ξπξία απξδεικμϋεςαι ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςξ 
ΙΔΥΑΚΑΘΟ ΘΘ «ΑΠΑΡΑΘΣΖΣΑ ΔΘΙΑΘΟΚΟΓΖΣΘΙΑ ΤΛΛΔΣΟΦΖ» ςξσ παοϊμςξπ Παοαοςήμαςξπ. 

Γ. ΘΚΞΡ ΡΟΞΣΔΩΜ 

Ζ εμϊςηςα ασςή ρσμπληοόμεςαι σπξυοεχςικά απϊ ςξσπ σπξφητίξσπ ςχμ καςηγξοιόμ Παμεπιρςημιακήπ (ΟΔ), 
Σευμξλξγικήπ (ΣΔ), και Δεσςεοξβάθμιαπ (ΔΔ) Δκπαίδεσρηπ. ε ασςή καςαγοάτξμςαι ςα ρςξιυεία πξσ ατξοξϋμ ςξ 
βαρικϊ ή ςξσπ βαρικξϋπ ςίςλξσπ ρπξσδόμ, πξσ ξοίζξμςαι ρςημ αμακξίμχρη χπ απαιςξϋμεμα ποξρϊμςα για ςιπ θέρειπ 
επξυικξϋ ποξρχπικξϋ [βλ. Σίςλξπ ρπξσδώμ και λξιπά απαιςξύμεμα (ςσπικά & ςσυόμ ποόρθεςα) ποξρόμςα].  

ςη ρςήλη α. ξ σπξφήτιξπ ρσμπληοόμει ςημ ξμξμαρία ςξσ ςίςλξσ ρπξσδόμ ςξσ, ϊπχπ ασςή αμαγοάτεςαι ρςξ 
πςσυίξ ή δίπλχμα ή απξλσςήοιξ ςίςλξ ςξσ (π.υ., Οικξμξμικήπ Δπιρςήμηπ, Απξλσςήοιξ Γεμικξύ Λσκείξσ κ.ά.). 
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ςη ρςήλη β. ρημειόμει αοιθμηςικά ςξ έςξπ κςήρηπ ςξσ ςίςλξσ ρπξσδόμ (π.υ. 1995). 

Οι σπξφήτιξι Τπξυοεχςικήπ Δκπαίδεσρηπ (ΣΔ) ρσμπληοόμξσμ μϊμξ ςη ρςήλη α. ξμξμαρία ςίςλξσ ςηπ 
Δμϊςηςαπ, ετϊρξμ για ςιπ επιδιχκϊμεμεπ ειδικϊςηςεπ καςηγξοίαπ ΤΔ απαιςείςαι ρσγκεκοιμέμξπ ςίςλξπ ρπξσδόμ απϊ 
ςημ αμακξίμχρη [βλ. Σίςλξπ ρπξσδώμ και λξιπά απαιςξύμεμα (ςσπικά & ςσυόμ ποόρθεςα) ποξρόμςα]. Δάμ ξι σπξφήτιξι 
ποξρκξμίρξσμ αμόςεοξ ςίςλξ ρπξσδόμ (π.υ. δεσςεοξβάθμιαπ ή ςοιςξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ) απϊ ςξ ζηςξϋμεμξ ρςημ 
αμακξίμχρη, ξ ςίςλξπ ασςϊπ γίμεςαι δεκςϊπ.  

Δ. ΚΞΘΟΑ ΑΟΑΘΞΣΛΔΜΑ (ςσπικά & ςσυϊμ ποϊρθεςα) ΟΠΞΡΞΜΑ  

Ζ εμϊςηςα ασςή ρσμπληοόμεςαι μϊμξ ετϊρξμ για ςημ θέρη πξσ επιδιόκει ξ σπξφήτιξπ απαιςξϋμςαι απϊ ςημ 
αμακξίμχρη και άλλα (ςσπικά ή/και ςσυϊμ ποϊρθεςα) ποξρϊμςα, πέοα απϊ ςξ βαρικϊ ςίςλξ ρπξσδόμ (π.υ. άδεια 
άρκηρηπ επαγγέλμαςξπ, γμώρη νέμηπ γλώρραπ, υειοιρμόπ Η/Τ). Ο σπξφήτιξπ αμαζηςά ςα ποξρϊμςα ασςά ρςημ 
αμακξίμχρη [βλ. Σίςλξπ ρπξσδώμ και λξιπά απαιςξύμεμα (ςσπικά & ςσυόμ ποόρθεςα) ποξρόμςα] και ςα δηλόμει εδό 
(πλημ ςξσ ςίςλξσ ρπξσδόμ), ποξκειμέμξσ μα διαπιρςχθεί αμ διαθέςει ςα ξοιζϊμεμα απϊ ςημ αμακξίμχρη κϋοια ή 
επικξσοικά ποξρϊμςα. 

Δ. ΔΟΘΔΘΩΙΞΛΔΜΔΡ ΗΔΡΔΘΡ ΙΑΑ ΡΔΘΠΑ ΟΠΞΘΛΖΡΖΡ  

ςημ εμϊςηςα ασςή ξ σπξφήτιξπ ατεμϊπ δηλόμει (ρςξ πεδίξ α.) ςξσπ κχδικξϋπ θέρεχμ πξσ επιδιόκει καςά 
ρειοά ποξςίμηρηπ (απϊ 1η επιλξγή) και ατεςέοξσ καςαγοάτει για καθέμαμ απϊ ασςξϋπ (ρςα πεδία β., γ. και  δ.) ςημ 
εμςξπιϊςηςα, ςα κϋοια ή επικξσοικά ποξρϊμςα και ςημ εμπειοία πξσ διαθέςει. 

Οεδίξ α. Ιχδικϊπ θέρηπ: Ο σπξφήτιξπ αμαςοέυει ρςξσπ κχδικξϋπ θέρηπ πξσ πεοιλαμβάμξμςαι ρςημ 
αμακξίμχρη και βοίρκει ςξμ κχδικϊ πξσ αμςιρςξιυεί ρςη θέρη επξυικξϋ ποξρχπικξϋ πξσ επιδιόκει. ςη ρσμέυεια 
ρημειόμει ςξμ κχδικϊ ασςϊ ρε έμα απϊ ςα ποξβλεπϊμεμα ρςξ ςεςοαγχμίδιξ ςξσ πεδίξσ α. όρςε μα καθξοίρει ςη ρειοά 
πξσ έυει η ρσγκεκοιμέμη επιλξγή ρςιπ ποξςιμήρειπ ςξσ (1η, 2η κ. ξ. κ.).  

ε πεοίπςχρη μη ρσμπλήοχρηπ κχδικξϋ θέρηπ ρςξ έμςσπξ ςηπ αίςηρηπ, ξ σπξφήτιξπ απξοοίπςεςαι. 

 

Ξι σπξφήτιξι πξσ ρσμμεςέυξσμ ρςη διαδικαρία ποϊρληφηπ με πεοιρρϊςεοεπ ςηπ μιαπ 
ποξςιμήρειπ, ετϊρξμ δεμ απξδευθξϋμ οηςά ή ριχπηοά ςη θέρη ποϊρληφηπ ρςημ ξπξία επιλέγξμςαι, 
θεχοείςαι ϊςι παοαιςξϋμςαι απϊ ϊλεπ ςιπ ποξςιμήρειπ ςξσπ και χπ εκ ςξϋςξσ διαγοάτξμςαι απϊ ςξσπ 

ξικείξσπ πίμακεπ καςάςανηπ. 

 

Οεδίξ β. Δμςξπιϊςηςα: Ο σπξφήτιξπ δηλόμει ςημ έμδεινη «1» ρςα ποξβλεπϊμεμα ςεςοαγχμίδια ςξσ πεδίξσ β., 
μϊμξ ετϊρξμ διαθέςει εμςξπιϊςηςα για ςξσπ αμςίρςξιυξσπ κχδικξϋπ θέρηπ.  

 

 

Ρςιπ ποξρλήφειπ εταομϊζεςαι ςξ κοιςήοιξ ςηπ εμςξπιϊςηςαπ (βλ. ΔΜΞΟΘΞΖΑ) ΡΖΜ ΑΜΑΙΞΘΜΩΡΖ 

Οεδίξ γ. Ιϋοια ή επικξσοικά ποξρϊμςα: ςξ πεδίξ ασςϊ ξ σπξφήτιξπ, ατξϋ αμαςοένει ρςημ αμακξίμχρη [βλ. 
Σίςλξπ ρπξσδώμ και λξιπά απαιςξύμεμα (ςσπικά & ςσυόμ ποόρθεςα) ποξρόμςα], δηλόμει ςημ καςηγξοία ςχμ 
ποξρϊμςχμ (ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ, ΠΡΟΟΝΣΑ Α’ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ κ. ξ. κ.), πξσ καςέυει για ςημ επιδιχκϊμεμη ή ςιπ 
επιδιχκϊμεμεπ θέρειπ. Αμαγοάτει, λξιπϊμ, ςημ έμδεινη «1» αμ καςέυει ςα κϋοια ποξρϊμςα επιλξγήπ, «Α» για ςα 
ποξρϊμςα ςηπ Α΄ επικξσοίαπ, «Β» για ςα ποξρϊμςα ςηπ Β΄ επικξσοίαπ κ.ξ.κ. 

Παοάδειγμα: Έρςχ σπξφήτιξπ με δίπλχμα Πξλιςικξύ Μηυαμικξύ, με αμςίρςξιυη άδεια άρκηρηπ επαγγέλμαςξπ 
από ςξ ΣΔΔ, γμώρη υειοιρμξύ Η/Τ και καλή γμώρη αγγλικήπ γλώρραπ, επιδιώκει ςημ ποόρληφή ςξσ ρςημ ειδικόςηςα 
«ΠΔ Πξλιςικώμ Μηυαμικώμ» η ξπξία ρύμτχμα με ςημ αμακξίμχρη καθξοίζει χπ ποξρόμςα επιλξγήπ ςα ενήπ: 

 
Κύοια Ποξρόμςα: 
1. Πςσυίξ ή Δίπλχμα Πξλιςικξύ Μηυαμικξύ ΑΔΙ ή ςξ ξμώμσμξ πςσυίξ ή δίπλχμα Δλλημικξύ Αμξικςξύ 

Παμεπιρςημίξσ (Δ.Α.Π.) ΑΔΙ ή Ποξγοαμμάςχμ πξσδώμ Δπιλξγήπ (Π..Δ.) ΑΔΙ ή ςασςόρημξ καςά πεοιευόμεμξ 
ειδικόςηςαπ πςσυίξ ή δίπλχμα ΑΔΙ ή Δλλημικξύ Αμξικςξύ Παμεπιρςημίξσ (Δ.Α.Π.) ΑΔΙ ή Ποξγοαμμάςχμ πξσδώμ 
Δπιλξγήπ (Π..Δ.) ΑΔΙ ςηπ ημεδαπήπ ή ιρόςιμξπ ςίςλξπ ρυξλώμ ςηπ αλλξδαπήπ, αμςίρςξιυηπ ειδικόςηςαπ. 

2. Άδεια άρκηρηπ επαγγέλμαςξπ Μηυαμικξύ αμςίρςξιυηπ ειδικόςηςαπ ςξσ ςίςλξσ ρπξσδώμ. 
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3. Γμώρη Φειοιρμξύ Η/Τ, ρςα αμςικείμεμα: α) επενεογαρίαπ κειμέμχμ, β) σπξλξγιρςικώμ τύλλχμ και γ) 
σπηοεριώμ διαδικςύξσ. 

4. Καλή γμώρη ςηπ αγγλικήπ γλώρραπ. 
5. Δμπειοία Πξλιςικξύ Μηυαμικξύ ςξσλάυιρςξμ εμόπ (1) έςξσπ. 
 
Ποξρόμςα Α΄ Δπικξσοίαπ: 
Σα αμχςέοχ ποξρόμςα με αοιθ. από 1 έχπ και 4 (πλημ δηλαδή ςξσ ρςξιυείξσ 5. Δμπειοία). 
 
Ποξρόμςα Β΄ Δπικξσοίαπ: 
Σα αμχςέοχ ποξρόμςα με αοιθ. από 1 έχπ και 3 (πλημ δηλαδή ςχμ ρςξιυείχμ 4. Αγγλική γλώρρα και 5. 

Δμπειοία). 

ύμτχμα με ςα ποξρόμςα πξσ ξοίζξμςαι ρςξ παοαπάμχ παοάδειγμα, ξ σπξφήτιξπ ποέπει μα ρσμπληοώρει ρςξ 
πεδίξ γ. ςηπ Δμόςηςαπ Δ., ακοιβώπ κάςχ από ςξμ επιδιχκόμεμξ κχδικό θέρηπ ςξσ πεδίξσ α., ςημ έμδεινη «Α» 
(Ποξρόμςα Α΄ επικξσοίαπ).  

Οεδίξ δ. Δμπειοία: ςξ πεδίξ ασςϊ ξ σπξφήτιξπ ρημειόμει ςξ ρσμξλικϊ αοιθμϊ μημόμ ςηπ εογαριακήπ ςξσ 
εμπειοίαπ για κάθε κχδικϊ θέρηπ πξσ έυει δηλόρει ρςξ πεδίξ α.  

Ωπ εμπειοία μξείςαι η απαρυϊληρη με ρυέρη εογαρίαπ ή ρϋμβαρη μίρθχρηπ έογξσ ρςξ δημϊριξ ή ςξμ ιδιχςικϊ 
ςξμέα ή άρκηρη επαγγέλμαςξπ ρε εγγειξβελςιχςικά έογα .Σξ είδξπ ςηπ βαθμξλξγξϋμεμηπ εμπειοίαπ αμά κλάδξ – 
ειδικϊςηςα ποξρχπικξϋ ξοίζεςαι οηςά ρςημ αμακξίμχρη, ξ δε ςοϊπξπ απϊδεινηπ ασςήπ ξοίζεςαι, επίρηπ, οηςά 
καςχςέοχ ρςξ ΙΔΥΑΚΑΘΟ ΘΘ ρςξιυείξ 11 ςξσ παοϊμςξπ Παοαοςήμαςξπ. 

Διδικά για ςξσπ σπξφητίξσπ καςηγξοίαπ σπξυοεχςικήπ εκπαίδεσρηπ (ΤΔ), χπ βαθμξλξγξϋμεμη εμπειοία 
λαμβάμεςαι σπϊφη η ξοιζϊμεμη απϊ ςημ αμακξίμχρη εμπειοία. 

ςιπ πεοιπςόρειπ ειδικξςήςχμ πξσ απαιςείςαι ενειδικεσμέμη εμπειοία, ξ ςοϊπξπ απϊδεινηπ  ασςήπ ξοίζεςαι οηςά 
καςχςέοχ ρςξ ΙΔΥΑΚΑΘΟ ΘΘ ρςξιυείξ 11 ςξσ παοϊμςξπ Παοαοςήμαςξπ. 

ςα ποξρϊμςα ςηπ δεσςεοξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ, ϊςαμ απϊ ςημ αμακξίμχρη ξοίζεςαι για ρσγκεκοιμέμεπ 
ειδικϊςηςεπ: α) χπ βαρικϊπ ςίςλξπ ρπξσδόμ, πςσυίξ αμαγμχοιρμέμηπ καςόςεοηπ ςευμικήπ ρυξλήπ αμςίρςξιυηπ 
ειδικϊςηςαπ (ποξρϊμςα α’ επικξσοίαπ) και β) εμπειοία (π.υ. 2εςήπ ή 6μημη) πλέξμ ςξσ ςίςλξσ ρπξσδόμ ςξσλάυιρςξμ  
σπξυοεχςικήπ εκπαίδεσρηπ, για ςη ρειοά καςάςανηπ ςχμ σπξφητίχμ ρςξσπ επικξσοικξϋπ πίμακεπ, βαθμξλξγξϋμςαι 
ϊλα ςα κοιςήοια (εμπειοία, υοόμξπ αμεογίαπ, αοιθμόπ ςέκμχμ πξλύςεκμηπ ξικξγέμειαπ, αοιθμόπ αμήλικχμ ςέκμχμ, 
αμαπηοία ρσγγεμικξύ αςόμξσ). 

Ιάθε έμαπ (1) μήμαπ εμπειοίαπ και με αμόςαςξ ϊοιξ ςξσπ ενήμςα (60) μήμεπ βαθμξλξγείςαι με είκξρι πέμςε (25) 
μξμάδεπ. 

Ξι μξμάδεπ εμπειοίαπ ρςημ αμςίρςξιυη ειδικϊςηςα και καςηγξοία ποξρμεςοξϋμςαι πάμςα, αρυέςχπ αμ η 
εμπειοία ποξβλέπεςαι και χπ ποξρϊμ ρςημ ξικεία αμακξίμχρη, ετϊρξμ απξδεικμϋξμςαι αμαμτιρβήςηςα (π.υ. ΟΔ 
Διξικηςικϊπ – Ξικξμξμικϊπ, Δ Κξγιρςικϊπ κλπ). 

ΠΞΟΞΘ ΣΟΞΚΞΓΘΡΛΞΣ ΔΛΟΔΘΠΘΑΡ 
 

Ο αοιθμϊπ ςχμ μημόμ εμπειοίαπ, πξσ θα δηλόρει ξ σπξφήτιξπ, σπξλξγίζεςαι είςε  με βάρη ςξμ αοιθμϊ ςχμ 
ημεοόμ αρτάλιρηπ είςε με βάρη ςη υοξμική πεοίξδξ αρτάλιρηπ. 

 

1) Σπξλξγιρμϊπ μημόμ εμπειοίαπ με βάρη ςξμ αοιθμϊ ςχμ ημεοόμ αρτάλιρηπ 

Οι αρταλιρμέμξι ρςξ ΘΙΑ-ΔΑΛ, για ςξσπ ξπξίξσπ η αρταλιρςική κάλσφη ποξκϋπςει απϊ ημέοεπ αρτάλιρηπ, 
σπξλξγίζξσμ ςξσπ μήμεπ εμπειοίαπ διαιοόμςαπ ςξ ρϋμξλξ ςχμ ημεοόμ αρτάλιρηπ διά ςξσ 25. 

Παοάδειγμα: Από βεβαίχρη ςξσ ΙΚΑ ποξκύπςξσμ ρσμξλικά 1.060 ημέοεπ αρτάλιρηπ για εογαρία πξσ παοείυε ξ 
σπξφήτιξπ ρε διάτξοξσπ εογξδόςεπ. Για μα σπξλξγιρςξύμ ξι μήμεπ αρτάλιρηπ γίμεςαι η διαίοερη:  1.060 : 25 = 42,4  
και ρςξ ρσγκεκοιμέμξ πεδίξ αμαγοάτεςαι μόμξ ςξ ακέοαιξ μέοξπ ςξσ απξςελέρμαςξπ ςηπ διαίοερηπ, δηλαδή ςξ 42 , 
πξσ ατξοά πλήοειπ μήμεπ απαρυόληρηπ. 

2) Σπξλξγιρμϊπ μημόμ εμπειοίαπ με βάρη ςη υοξμική πεοίξδξ αρτάλιρηπ 

Οι αρταλιρμέμξι ρε λξιπά αρταλιρςικά ςαμεία, πλημ ςξσ ΘΙΑ-ΔΣΑΛ, για ςξσπ ξπξίξσπ η αρταλιρςική κάλσφη 
ποξκϋπςει απϊ ςιπ ημεοξμημίεπ έμαονηπ και λήνηπ ςηπ υοξμικήπ πεοιϊδξσ αρτάλιρηπ, σπξλξγίζξσμ ςξσπ μήμεπ 
εμπειοίαπ αταιοόμςαπ ςημ ημεοξμημία έμαονηπ ςηπ αρτάλιρηπ απϊ ςημ επξμέμη ςηπ αμςίρςξιυηπ ημεοξμημίαπ 
λήνηπ, όρςε μα σπξλξγιρςεί και η ςελεσςαία ημέοα αρτάλιρηπ. 

Παοάδειγμα: Από βεβαίχρη ςξσ ΟΑΔΔ ποξκύπςει υοξμική πεοίξδξπ αρτάλιρηπ ςξσ σπξφητίξσ από 17/05/2000 
έχπ 11/04/2005. Για μα σπξλξγιρςξύμ ξι μήμεπ αρτάλιρηπ αταιοξύμε: 

Από ςξ: 12 – 4 – 2005 (Δπξμέμη ημέοαπ λήνηπ – Μήμαπ λήνηπ – Έςξπ λήνηπ) 
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ςξ: 17 – 5 – 2000 (Ημέοα έμαονηπ – Μήμαπ έμαονηπ – Έςξπ έμαονηπ) 

Δπειδή δεμ μπξοξύμε μα αταιοέρξσμε ςιπ ημέοεπ έμαονηπ από ςιπ ημέοεπ λήνηπ, μεςαςοέπξσμε 1 μήμα λήνηπ ρε 
30 ημέοεπ (άοα ξ μήμαπ λήνηπ από 4 γίμεςαι 3) και ποξρθέςξσμε ςιπ 30 ημέοεπ ρςιπ σπάουξσρεπ ημέοεπ λήνηπ, δηλαδή: 
 12 + 30 = 42 . ςη ρσμέυεια, και ποξκειμέμξσ μα μπξοέρξσμε μα κάμξσμε αταίοερη και ρςξ πεδίξ ςχμ μημώμ, 
μεςαςοέπξσμε 1 έςξπ λήνηπ ρε 12 μήμεπ (άοα ςξ έςξπ λήνηπ από 2005 γίμεςαι 2004) και ποξρθέςξσμε ςξσπ 12 μήμεπ 
ρςξσπ εμαπξμείμαμςεπ μήμεπ λήνηπ, δηλαδή:  3 + 12 = 15 . Οπόςε, ςώοα μπξοξύμε μα αταιοέρξσμε: 

από ςξ: 42 – 15 – 2004 

ςξ:   17 – 05 – 2000 

Όπχπ ποξκύπςει από ςημ αταίοερη, η διάοκεια ςηπ αρταλιρμέμηπ απαρυόληρηπ ιρξύςαι με 4 έςη, 10 μήμεπ 
και 25 ημέοεπ, δηλαδή:  48 + 10 = 58 μήμεπ και 25 ημέοεπ  . Όμχπ ρςξ ρσγκεκοιμέμξ πεδίξ αμαγοάτεςαι μόμξ ξ 
ακέοαιξπ αοιθμόπ ςχμ μημώμ, δηλαδή ςξ 58 (απαρυόληρη πλήοχμ μημώμ). 

 

ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΑΠΟΔΔΙΞΗ ΣΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ: 

α) Οι απαρυξλξϋμεμξι ρε τξοείπ ςξσ δημϊριξσ ςξμέα, πξσ απξδεικμϋξσμ ςημ εμπειοία ςξσπ με ρυεςική 
βεβαίχρη ςξσ ξικείξσ τξοέα απαρυϊληρηπ (βλ. ΚΔΥΑΛΑΙΟ ΙΙ «ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΦΗ» ςξσ 
παοϊμςξπ Παοαοςήμαςξπ), σπξλξγίζξσμ ςξσπ μήμεπ εμπειοίαπ αταιοόμςαπ ςημ ημεοξμημία έμαονηπ ςηπ 
απαρυϊληρηπ απϊ ςημ επξμέμη ςηπ ημεοξμημίαπ λήνηπ ρϋμτχμα με ςξ σπϊδειγμα ςχμ αρταλιρμέμχμ ρςα λξιπά 
ςαμεία πλημ ΘΙΑ-ΔΣΑΛ. 

β) Ο υοϊμξπ εμπειοίαπ, πξσ δηλόμει ξ κάθε σπξφήτιξπ, ποέπει μα ρσμτχμεί με ςξ υοϊμξ πξσ  ποξκϋπςει απϊ 
ςη βεβαίχρη ςξσ ξικείξσ αρταλιρςικξϋ τξοέα. Φοϊμξπ εμπειοίαπ πξσ δηλόμεςαι απϊ ςξμ σπξφήτιξ και δεμ 
καλϋπςεςαι απϊ αρταλιρςικέπ ειρτξοέπ δεμ λαμβάμεςαι σπϊφη και αταιοείςαι. 

γ) ςημ πεοίπςχρη πξσ ξ σπξφήτιξπ εογάρςηκε με καθερςόπ μεοικήπ απαρυϊληρηπ (αοθο. 2 ςξσ μ. 
3250/2004), ξ υοϊμξπ εμπειοίαπ σπξλξγίζεςαι ρςξ ήμιρσ και ϊπχπ επιρημαίμεςαι και ρςημ παο.11 «Πιρςξπξιηςικά 
απϊδεινηπ  εμπειοίαπ» ςξσ ΙΔΥΑΚΑΘΟΤ ΘΘ ςξσ παοϊμςξπ Παοαοςήμαςξπ ρςημ πεοίπςχρη ασςή, ξ σπξφήτιξπ, πλέξμ ςηπ 
βεβαίχρηπ ςξσ ξικείξσ αρταλιρςικξϋ τξοέα, ξτείλει μα ποξρκξμίρει και βεβαίχρη ςξσ δημξρίξσ τξοέα, ρςξμ ξπξίξ  
απαρυξλήθηκε μεοικόπ. 

δ) Οι απαρυξλξϋμεμξι (μιρθχςξί) ςξσ ιδιχςικξϋ ςξμέα δϋμαμςαι μα ποξρκξμίρξσμ, αμςί ςηπ βεβαίχρηπ ςξσ ΘΙΑ-
ΔΣΑΛ, Κξγαοιαρμϊ Αρταλιρμέμξσ ΘΙΑ-ΔΣΑΛ, πξσ μα έυει εκδξθεί αομξδίχπ ή παλαιϊςεοα εκδξθείρεπ καοςέλεπ 
εμρήμχμ ςξσ ΘΙΑ. 

 

Ρ.  ΚΞΘΟΑ ΒΑΗΛΞΚΞΓΞΣΛΔΜΑ ΙΠΘΖΠΘΑ 

ςα πεδία (α. έχπ και δ.) ςηπ εμϊςηςαπ ασςήπ ξ σπξφήτιξπ δηλόμει ςα κοιςήοια με βάρη ςα ξπξία θα 
βαθμξλξγηθεί ρςξσπ πίμακεπ καςάςανηπ για ςξμ κχδικϊ θέρηπ πξσ έυει επιλένει (ρςξ πεδίξ Δ. α.), πλημ ςηπ εμπειοίαπ 
(πξσ δηλόμεςαι ρςξ πεδίξ Δ. δ.). 

Για ςημ απϊδεινη ςχμ λξιπόμ βαθμξλξγξϋμεμχμ κοιςηοίχμ ποέπει μα ποξρκξμίρει ςα δικαιξλξγηςικά πξσ 
ξοίζξμςαι ρςξ Ιετάλαιξ ΘΘ «ΑΟΑΠΑΘΖΑ ΔΘΙΑΘΞΚΞΓΖΘΙΑ ΡΣΛΛΔΞΥΖΡ» ςξσ παοϊμςξπ Παοαοςήμαςξπ. 

 

Οεδίξ α. Υοϊμξπ Αμεογίαπ  

ςξ πεδίξ ασςϊ ξ σπξφήτιξπ ρημειόμει ςξμ αοιθμϊ ςχμ μημόμ ςηπ αμεογίαπ ςξσ, σπϊ ςημ ποξωπϊθερη ϊςι έυει 
ςέρρεοιπ (4) ςξσλάυιρςξμ ρσμευείπ πλήοειπ μήμεπ αμεογίαπ. 

Ο σπξλξγιρμϊπ ςξσ υοϊμξσ αμεογίαπ γίμεςαι απϊ ςημ ςελεσςαία ημέοα ποξθερμίαπ σπξβξλήπ ςχμ αιςήρεχμ 
και ποξπ ςα πίρχ και ατξοά ρσμευείπ πλήοειπ μήμεπ.  

Ο σπξφήτιξπ βαθμξλξγείςαι με πεμήμςα (50) μξμάδεπ για ςξσπ ςέρρεοιπ (4) ρσμευείπ  μήμεπ αμεογίαπ, εμό για 
διάρςημα αμεογίαπ άμχ ςχμ ςερράοχμ (4) μημόμ, με αμόςαςξ ϊοιξ ςξσπ δόδεκα (12) μήμεπ, με είκξρι πέμςε (25) 
μξμάδεπ αμά μήμα αμεογίαπ. 

 

Οεδίξ β. Οξλϋςεκμξπ   

ςξ πεδίξ ασςϊ ξ σπξφήτιξπ πξσ απξδεικμϋει ςημ ιδιϊςηςα ςξσ πξλσςέκμξσ ρημειόμει ςξμ αοιθμϊ ςχμ ςέκμχμ 
ςξσ. Δπίρηπ, ρσμπληοόμει με ςημ έμδεινη ςξ ρυεςικϊ ςεςοαγχμίδιξ, ποξκειμέμξσ μα δηλόρει ϊςι καςά ςξ ςοέυξμ 
ημεοξλξγιακϊ έςξπ δεμ έυει ποξρλητθεί ρςξμ ίδιξ τξοέα άλλξ μέλξπ ςηπ ίδιαπ ξικξγέμειαπ κάμξμςαπ υοήρη ςηπ 
πξλσςεκμικήπ ιδιϊςηςαπ. Ρςημ πεοίπςχρη ρσμπλήοχρηπ ςηπ έμδεινηπ δεμ ξτείλει μα σπξβάλει ςημ σπεϋθσμη 
δήλχρη πξσ ζηςείςαι ρςημ παο. 9 ςξσ ΙΔΤΑΚΑΘΞΣ ΘΘ «ΑΟΑΠΑΘΖΑ ΔΘΙΑΘΞΚΞΓΖΘΙΑ ΡΣΛΛΔΞΥΖΡ» ςξσ παοϊμςξπ 
Οαοαοςήμαςξπ. Δάμ ρςημ ασςή διαδικαρία επιλέγξμςαι χπ ποξρληπςέξι δύξ (2) ή πεοιρρόςεοα μέλη ςηπ ίδιαπ 
ξικξγέμειαπ, κάμξμςαπ υοήρη ςξσ ασςξύ κοιςηοίξσ και ετόρξμ δεμ είμαι δσμαςή η ξικειξθελήπ ρύμποανη ασςώμ για ςημ 
επιλξγή ςξσ εμόπ, διεμεογείςαι δημόρια κλήοχρη μεςανύ ςχμ σπξφητίχμ πξσ δικαιξύμςαι μα μξοιξδξςηθξύμ από ςξ 
παοαπάμχ κοιςήοιξ.    
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Ξι γξμείπ πξσ απέκςηραμ ςημ πξλσςεκμική ιδιϊςηςα καςά ςιπ διαςάνειπ ςχμ μ. 860/1979 και 3454/2006 ςη 
διαςηοξϋμ ιρξβίχπ και απξλαμβάμξσμ ιρξβίχπ ςα δικαιόμαςα πξσ απξοοέξσμ απϊ ασςή.  

Ο πξλϋςεκμξπ σπξφήτιξπ βαθμξλξγείςαι με πεμήμςα (50) μξμάδεπ για κάθε έμα (1) ςέκμξ ςξσ. Ζ βαθμξλξγία 
σπξλξγίζεςαι μϊμξ ρςα ζόμςα μέλη ςηπ ξικξγέμειαπ. 

 

Οεδίξ γ. Αμήλικα ςέκμα   

ςξ πεδίξ ασςϊ ξ σπξφήτιξπ ρημειόμει ςξμ αοιθμϊ ςχμ αμήλικχμ ςέκμχμ ςξσ.  

Αμήλικξ θεχοείςαι ςξ παιδί πξσ δεμ έυει ρσμπληοόρει ςξ 18ξ έςξπ ςηπ ηλικίαπ ςξσ μέυοι και ςημ ςελεσςαία 
ημέοα ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ ςχμ αιςήρεχμ. 

Ο σπξφήτιξπ βαθμξλξγείςαι με πεμήμςα (50) μξμάδεπ για καθέμα απϊ ςα αμήλικα ςέκμα ςξσ. 

Οεδίξ δ. Αμαπηοία ςέκμξσ ή ρσζϋγξσ σπξφητίξσ 

 

ςξ πεδίξ ασςϊ, ρϋμτχμα με ςημ παο. 9 ςξσ αοθο. 25 ςξσ Μ. 4440/2016 (ΥΔΙ 224/ς.Α’/02.12.2016), ξι 
σπξφήτιξι γξμείπ ή ρϋζσγξι, πξσ αρκξϋμ ςξ δικαίχμα ποξρςαρίαπ απϊ ςημ αμαπηοία αςϊμχμ με πξρξρςϊ αμαπηοίαπ 
67% και άμχ, εναιςίαπ βαοιόμ φσυικόμ και ρχμαςικόμ παθήρεχμ ή με πξρξρςϊ αμαπηοίαπ ςξσλάυιρςξμ 50% εναιςίαπ 
μξηςικήπ ρςέοηρηπ ή ασςιρμξϋ ρσμπληοόμξσμ ςξ πξρξρςϊ αμαπηοίαπ ςξσ ρσγγεμή - αςϊμξσ ρςξ ρυεςικϊ ςεςοαγχμίδιξ 
ςξσ εμςϋπξσ ςηπ αιςήρεχπ.  

Ο σπξφήτιξπ με ςέκμξ, ή ρϋζσγξ με αμαπηοία βαθμξλξγείςαι αμάλξγα με ςξ πξρξρςϊ αμαπηοίαπ ςξσ αςϊμξσ –
ρσγγεμή πξσ επικαλείςαι, πξλλαπλαριαζϊμεμξ με ςξ ρσμςελερςή “2”.  

 

ΔΟΘΡΖΛΑΜΡΔΘΡ ΓΘΑ Α ΚΞΘΟΑ ΒΑΗΛΞΚΞΓΞΣΛΔΜΑ ΙΠΘΖΠΘΑ (ΟΚΖΜ ΞΣ ΥΠΞΜΞΣ ΑΜΔΠΓΘΑΡ) 

• Ζ «γξμική μέοιμμα» δεμ ςασςίζεςαι με ςημ «επιμέλεια» ςέκμξσ, δεδξμέμξσ ϊςι ρϋμτχμα με ςξ Π.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. 

• Σιπ μξμάδεπ πξσ αμςιρςξιυξϋμ ρςα κοιςήοια ςξσ πξλσςέκμξσ μπξοεί μα λάβει, ποξκειμέμξσ μα ποξρλητθεί, 
μϊμξ έμα μέλξπ ςηπ ίδιαπ ξικξγέμειαπ καςά ςξ ίδιξ ημεοξλξγιακϊ έςξπ ρςξμ ίδιξ τξοέα. 

• Ο πξλϋςεκμξπ δικαιξϋςαι πεοαιςέοχ και ςιπ μξμάδεπ απϊ ςξ κοιςήοιξ ςχμ αμήλικχμ ςέκμχμ. Ζ βαθμξλξγία 
σπξλξγίζεςαι μϊμξ ρςα ζόμςα μέλη ςηπ ξικξγέμειαπ.   

ΙΑΑΚΞΓΞΡ ΡΣΜΖΛΛΔΜΩΜ ΔΘΙΑΘΞΚΞΓΖΘΙΩΜ& ΣΟΔΣΗΣΜΖ ΔΖΚΩΡΖ 

Ο σπξφήτιξπ, ατξϋ ελέγνει ϊςι έυει ρσγκεμςοόρει ϊλα ςα δικαιξλξγηςικά – πιρςξπξιηςικά ςα ξπξία 
ποξβλέπξμςαι για ςημ απϊδεινη ςχμ ποξρϊμςχμ ςξσ (βλ. Κετάλαιξ ΙΙ «ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΦΗ» 
ςξσ παοόμςξπ Παοαοςήμαςξπ), ςα αοιθμεί ρε εμταμέπ ςξσπ ρημείξ. Ακξλξϋθχπ, ςα αματέοει καςά είδξπ ρςξμ 
ΙΑΣΑΚΟΓΟ ΤΜΖΛΛΔΜΩΜ ΔΘΙΑΘΟΚΟΓΖΣΘΙΩΜ ςηπ αίςηρηπ. 

Διϊοθχρη ή ρσμπλήοχρη ςχμ αιςήρεχμ, ρσμπλήοχρη ςσυϊμ ελλειπϊμςχμ ρςξιυείχμ, έρςχ και 
ρσμπληοχμαςικόμ ή διεσκοιμιρςικόμ, επιςοέπεςαι μϊμξ μέυοι ςη λήνη ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ ςχμ αιςήρεχμ 
ρσμμεςξυήπ ρςη διαδικαρία επιλξγήπ (άοθοξ 20, παο. 7 ςξσ μ. 2738/1999). 

ςη ρσμέυεια ρσμπληοόμει ςημ ημεοξμημία και ςξ ξμξμαςεπόμσμϊ ςξσ κάςχ απϊ ςξ κείμεμξ ςηπ ΤΠΔΤΗΤΜΖ 
ΔΖΚΩΖ, ςημ ξπξία και σπξγοάτει μεςά απϊ ποξρεκςική αμάγμχρη. 

Ωπ ποξπ ςημ παοάγοατξ 2 ςηπ σπεϋθσμηπ δήλχρηπ: ξ σπξφήτιξπ με ςημ σπξγοατή ςηπ αίςηρηπ απξδέυεςαι 
ϊςι: α) δεμ έυει καςαδικαρςεί για κακξϋογημα και ρε ξπξιαδήπξςε πξιμή για κλξπή, σπεναίοερη (κξιμή και ρςημ 
σπηοερία), απάςη, εκβίαρη, πλαρςξγοατία, απιρςία δικηγϊοξσ, δχοξδξκία, καςαπίερη, απιρςία πεοί ςημ σπηοερία, 
παοάβαρη καθήκξμςξπ καθ' σπξςοξπή, ρσκξταμςική δσρτήμιρη, καθόπ και για ξπξιξδήπξςε έγκλημα καςά ςηπ 
γεμεςήριαπ ελεσθεοίαπ ή ξικξμξμικήπ εκμεςάλλεσρηπ ςηπ γεμεςήριαπ ζχήπ, β) δεμ είμαι σπϊδικξπ και δεμ έυει 
παοαπεμτθεί με ςελερίδικξ βξϋλεσμα για κακξϋογημα ή για πλημμέλημα ςηπ ποξηγξϋμεμηπ πεοίπςχρηπ, έρςχ και αμ 
ςξ αδίκημα παοαγοάτηκε, γ) λϊγχ καςαδίκηπ, δεμ έυει ρςεοηθεί ςα πξλιςικά ςξσ δικαιόμαςα και για ϊρξ υοϊμξ 
διαοκεί η ρςέοηρη ασςή και δ) δεμ ςελεί σπϊ δικαρςική ρσμπαοάρςαρη.  

Ωπ ποξπ ςημ παοάγοατξ 3 ςηπ σπεϋθσμηπ δήλχρηπ: ε πεοίπςχρη ϋπαονηπ ςξσ κχλϋμαςξπ ςηπ παοαπάμχ 
παοαγοάτξσ και ποξκειμέμξσ για θέρειπ βξηθηςικξϋ ή αμειδίκεσςξσ ποξρχπικξϋ εναιοξϋμςαι απϊ ςξ κόλσμα ξι 
σπξφήτιξι πξσ έυξσμ εκςίρει ςημ πξιμή ή ςα μέςοα αρταλείαπ, πξσ ςξσπ έυξσμ επιβληθεί, έυξσμ αοθεί ή έυξσμ 
απξλσθεί σπϊ ϊοξ. 
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ΔΟΘΡΖΛΑΜΡΖ ΟΠΞΡ ΞΜ ΣΟΑΚΚΖΚΞ ΟΑΠΑΚΑΒΖΡ ΑΘΖΡΔΩΜ & ΔΘΙΑΘΞΚΞΓΖΘΙΩΜ 

Ο σπάλληλξπ ςξσ τξοέα πξσ είμαι αομϊδιξπ για ςημ παοαλαβή ςχμ αιςήρεχμ και ςχμ δικαιξλξγηςικόμ ςχμ 
σπξφητίχμ ρε κλειρςό τάκελξ ςξμ ποχςξκξλλεί, εκδίδει ρυεςικϊ απξδεικςικϊ παοαλαβήπ και ςξμ επιδίδει ρςημ 
επιςοξπή ανιξλϊγηρηπ ςχμ αιςήρεχμ. Λεςά ςη λήνη ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ ςχμ αιςήρεχμ ξι τάκελξι ςχμ 
σπξφητίχμ αμξίγξμςαι  παοξσρία ϊλχμ ςχμ μελόμ ςηπ αμχςέοχ επιςοξπήπ και μξμξγοάτξμςαι απϊ ασςά. Ζ επιςοξπή 
ελέγυει αμ ποάγμαςι επιρσμάπςξμςαι ϊλα ςα δικαιξλξγηςικά πξσ αμαγοάτξμςαι ρςξμ ΙΑΣΑΚΟΓΟ ΤΜΖΛΛΔΜΩΜ 
ΔΘΙΑΘΟΚΟΓΖΣΘΙΩΜ ςηπ αίςηρηπ και ρε καςαταςική πεοίπςχρη ςξ ποόςξ μέλξπ ςηπ αμαγοάτει ρςξ ειδικϊ πλαίριξ ςξσ 
παοαπάμχ ΙΑΣΑΚΟΓΟΤ ςη λένη «πλήοηπ». ε διατξοεςική πεοίπςχρη αμαγοάτει ρςξ ειδικϊ πλαίριξ πξια 
δικαιξλξγηςικά ελλείπξσμ απϊ εκείμα πξσ, εμό τέοξμςαι χπ ρσμημμέμα, δεμ επιρσμάπςξμςαι. Σξ απξςέλερμα ςξσ 
ελέγυξσ ςξσ σπαλλήλξσ ρημειόμεςαι εμσπξγοάτχπ με εσκοιμέπ ςξ ξμξμαςεπόμσμϊ ςξσ. 

 

ΙΔΤΑΚΑΘΞ II:  ΑΟΑΠΑΘΖΑ ΔΘΙΑΘΞΚΞΓΖΘΙΑ ΡΣΛΛΔΞΥΖΡ      

ςξ κετάλαιξ ασςϊ απαοιθμξϋμςαι ϊλα ςα δικαιξλξγηςικά – πιρςξπξιηςικά ςα ξπξία, μέυοι ςη λήνη ςηπ 
ποξθερμίαπ σπξβξλήπ ςχμ αιςήρεχμ, ποέπει μα σπξβάλει ξ σπξφήτιξπ μαζί με ςξ έμςσπξ αίςηρηπ – σπεϋθσμηπ 
δήλχρηπ με κχδικϊ ΔΜΣΤΠΟ ΓΟΔΒ ΟΦ 1 ποξκειμέμξσ μα απξδείνει ςα ποξρϊμςα πξσ επικαλείςαι. 

Διδικϊςεοα, με ςημ αίςηρή ςξσ ποέπει μα σπξβάλει: 

Δσκοιμή τχςξαμςίγοατα:  

Σχμ δϋξ ϊφεχμ ςξσ αςξμικξϋ δελςίξσ ςασςϊςηςαπ ή 

άλλχμ δημϊριχμ εγγοάτχμ απϊ ςα ξπξία μα ποξκϋπςξσμ ςα ρςξιυεία ςηπ ςασςϊςηςαπ, ϊπχπ ρυεςική 
ποξρχοιμή βεβαίχρη αρςσμξμικήπ αουήπ ή ςιπ κοίριμεπ ρελίδεπ ςξσ διαβαςηοίξσ (δηλ. ασςέπ ρςιπ ξπξίεπ αματέοξμςαι 
ξ αοιθμϊπ και ςα ρςξιυεία ςασςϊςηςαπ ςξσ καςϊυξσ) ή ςιπ δϋξ ϊφειπ ςηπ άδειαπ ξδήγηρηπ ή ςιπ κοίριμεπ ρελίδεπ ςξσ 
αςξμικξϋ βιβλιαοίξσ σγείαπ ϊλχμ ςχμ αρταλιρςικόμ τξοέχμ. Δάμ απϊ ςα έγγοατα ασςά δεμ ποξκϋπςει η ημεοξμημία 
γέμμηρηπ, ποέπει μα ποξρκξμιρθεί και ςξ πιρςξπξιηςικϊ γέμμηρηπ. 

Δάμ απϊ ςημ αίςηρη ρσμμεςξυήπ ή ςα λξιπά δικαιξλξγηςικά, πξσ έυει σπξβάλει ξ σπξφήτιξπ, ποξκϋπςξσμ ξ 
αοιθμϊπ ςηπ ςασςϊςηςάπ ςξσ και η υοξμξλξγία γέμμηρήπ ςξσ, η έλλειφη σπξβξλήπ ςηπ αρςσμξμικήπ ςασςϊςηςαπ και 
μϊμξ, δεμ ρσμιρςά λϊγξ απξκλειρμξϋ απϊ ςη διαγχμιρςική διαδικαρία (αοιθ. 1042/2003 απϊταρη ςξσ ςΔ). 

• Για ςξμ σπξφήτιξ υχοίπ ελλημική ιθαγέμεια, ξ ξπξίξπ ποέπει μα απξδείνει ϊςι γμχοίζει ςημ ελλημική γλόρρα 
ρε βαθμϊ επαοκή για ςημ άρκηρη ςχμ καθηκϊμςχμ ςηπ επιδιχκϊμεμηπ ειδικϊςηςαπ, Οιρςξπξιηςικϊ 
Δλλημξμάθειαπ (μ.2413/1996 άοθοξ 10 παο. 1) πξσ υξοηγείςαι απϊ ςξ Ιέμςοξ Δλλημικήπ Γλόρραπ: α) 
Τπξσογείξ Παιδείαπ και Ηοηρκεσμάςχμ Αμδοέα Παπαμδοέξσ 37, Σ.Ι. 151 80 Αθήμα, ςηλ. 210−3443384 και β) 
Ιαοαμαξϋμα 1, Πλ. κοά, Σ.Ι. 55132 Ηερραλξμίκη, ςηλ. 2310− 459101-5, ςχμ καςχςέοχ επιπέδχμ: 
Α   ΔΠΘΠΔΔΟ ή Α2 ΔΠΘΠΔΔΟ: Για ςημ Ιαςηγξοία Τπξυοεχςικήπ Δκπαίδεσρηπ (Τ.Δ.). 
Β  ΔΠΘΠΔΔΟ ή Β1 ΔΠΘΠΔΔΟ: Για ςημ Ιαςηγξοία Δεσςεοξβάθμιαπ Δκπαίδεσρηπ (Δ.Δ.) μη Διξικηςικξϋ Ποξρχπικξϋ ή 

και Δογαςξςευμικξϋ Ποξρχπικξϋ. 
Γ ΔΠΘΠΔΔΟ ή Β2 ΔΠΘΠΔΔΟ: Για ςιπ Ιαςηγξοίεπ Παμεπιρςημιακήπ (Π.Δ.) και Σευμξλξγικήπ Δκπαίδεσρηπ (Σ.Δ.) μη 

Διξικηςικξϋ Ποξρχπικξϋ και για ςημ Ιαςηγξοία Δεσςεοξβάθμιαπ Δκπαίδεσρηπ (Δ.Δ.) Διξικηςικξϋ Ποξρχπικξϋ. 
Δ ΔΠΘΠΔΔΟ ή Γ1 ΔΠΘΠΔΔΟ: Για ςιπ Ιαςηγξοίεπ Παμεπιρςημιακήπ (Π.Δ.) και Σευμξλξγικήπ Δκπαίδεσρηπ (Σ.Δ.) 

Διξικηςικξϋ Ποξρχπικξϋ. 
Σξ αμχςέοχ Πιρςξπξιηςικϊ Δλλημξμάθειαπ δεμ υοειάζεςαι μα ποξρκξμίζξσμ ξι ξμξγεμείπ και αλλξγεμείπ, ξι 

ξπξίξι παοακξλξσθξϋμ ή έυξσμ παοακξλξσθήρει ποξγοάμμαςα ή μαθήμαςα ςηπ ελλημικήπ γλόρραπ εμςϊπ ςξσ 
ξογαμχμέμξσ ελλημικξϋ εκπαιδεσςικξϋ ρσρςήμαςξπ ςϊρξ ρςημ Δλλάδα ϊρξ και ρςξ ενχςεοικϊ. 

Δπίρηπ, απξδεικμϋεςαι με αμςίρςξιυξ πιρςξπξιηςικϊ ςξσ Ρυξλείξσ ςηπ Δλλημικήπ Γλόρραπ ςξσ Αοιρςξςελείξσ 
Οαμεπιρςημίξσ Ηερραλξμίκηπ (Παμεπιρςημιξϋπξλη, Ηερραλξμίκη, Σ.Ι. 54006, ςηλ. 2310/997571−72−76), ςξ ξπξίξ 
υξοηγείςαι ϋρςεοα απϊ ρυεςική ενέςαρη ςξσ σπξφητίξσ ή απϊ άλλη ρυξλή ή ρυξλείξ Δλλημικήπ Γλόρραπ. 

Δπιποξρθέςχπ, σπξβάλλει ϊρα απϊ ςα ακϊλξσθα δικαιξλξγηςικά επικαλείςαι με ςημ αίςηρή ςξσ, ρε εσκοιμή 
τχςξαμςίγοατα, ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςξ ςέλξπ ςξσ παοϊμςξπ κεταλαίξσ: 

 

 

• ίςλξ ρπξσδόμ  

Ο σπξφήτιξπ σπξυοεχςικήπ εκπαίδεσρηπ (ΣΔ) ποξρκξμίζει εσκοιμέπ τχςξαμςίγοατξ ςξσ ςίςλξσ ςξσ, μϊμξ ρςημ 
πεοίπςχρη πξσ ποξβλέπεςαι ςίςλξπ ρπξσδόμ Τπξυοεχςικήπ Δκπαίδεσρηπ απϊ ςημ αμακξίμχρη [βλ. Σίςλξπ ρπξσδώμ 
και λξιπά απαιςξύμεμα (ςσπικά & ςσυόμ ποόρθεςα) ποξρόμςα] χπ απαιςξϋμεμξ ποξρϊμ για ςημ επιδιχκϊμεμη 
ειδικϊςηςα ΤΔ. 

Διδικέπ διεσκοιμίρειπ για δικαιξλξγηςικά πξσ ατξοξϋμ ςίςλξσπ ρπξσδόμ 
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• Για ςίςλξσπ Οαμεπιρςημιακήπ Δκπαίδεσρηπ: ϊπξσ ρςημ αμακξίμχρη [βλ. Σίςλξπ ρπξσδώμ και λξιπά 
απαιςξύμεμα (ςσπικά & ςσυόμ ποόρθεςα) ποξρόμςα] ξοίζεςαι χπ απαιςξϋμεμξ ποξρϊμ πςσυίξ ή δίπλχμα Α.Δ.Θ. ή 
Δλλημικξϋ Αμξικςξϋ Παμεπιρςημίξσ (Δ.Α.Π.) Α.Δ.Θ. ή Ποξγοαμμάςχμ πξσδόμ Δπιλξγήπ (Π..Δ.) Α.Δ.Θ. ςηπ 
ημεδαπήπ «αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ ή ςασςϊρημξ καςά πεοιευϊμεμξ ειδικϊςηςαπ» με ςξ ζηςξϋμεμξ απϊ ςημ 
αμακξίμχρη, ξι σπξφήτιξι ξι ξπξίξι δεμ διαθέςξσμ ςίςλξ πξσ αματέοεςαι οηςά (με ςημ ξμξμαρία ςξσ) ρςημ 
αμακξίμχρη, καλϋπςεςαι δε απϊ ςξσπ παοαπάμχ ϊοξσπ (αμςιρςξιυία ή ςασςξρημία), σπξυοεξϋμςαι μα 
ποξρκξμίρξσμ ρσγυοϊμχπ βεβαίχρη ςξσ αομξδίξσ ξογάμξσ ςξσ Α.Δ.Θ. ή Δλλημικξϋ Αμξικςξϋ Παμεπιρςημίξσ 
(Δ.Α.Π.) Α.Δ.Θ. ή Ποξγοαμμάςχμ πξσδόμ Δπιλξγήπ (Π..Δ.) Α.Δ.Θ., ρςξ ξπξίξ αμήκει ςξ Σμήμα πξσ υξοήγηρε ςξ 
εμ λϊγχ πςσυίξ ή δίπλχμα, πεοί ςξσ ϊςι ξ ςίςλξπ ασςϊπ ρςηοίζεςαι ρε ρπξσδέπ πξσ καλϋπςξσμ με πλήοη 
επάοκεια ςξ γμχρςικϊ αμςικείμεμξ ςξσ πςσυίξσ πξσ ζηςείςαι απϊ ςημ αμακξίμχρη. ε πεοίπςχρη πξσ δεμ 
ποξρκξμιρθεί η βεβαίχρη ασςή, ξ επικαλξϋμεμξπ ςίςλξπ δεμ λαμβάμεςαι σπϊφη. 

• Για ςίςλξσπ ευμξλξγικήπ Δκπαίδεσρηπ: ϊπξσ ρςημ αμακξίμχρη [βλ. Σίςλξπ ρπξσδώμ και λξιπά απαιςξύμεμα 
(ςσπικά & ςσυόμ ποόρθεςα) ποξρόμςα] ξοίζεςαι χπ απαιςξϋμεμξ ποξρϊμ πςσυίξ ή δίπλχμα Σ.Δ.Θ. ή 
Ποξγοαμμάςχμ πξσδόμ Δπιλξγήπ (Π..Δ.) Σ.Δ.Θ. ςηπ ημεδαπήπ «αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ ή αμςίρςξιυξ καςά 
ειδικϊςηςα ή αμςίρςξιυξ καςά πεοιευϊμεμξ ειδικϊςηςαπ» με ςξ ζηςξϋμεμξ απϊ ςημ αμακξίμχρη, ξι σπξφήτιξι 
ξι ξπξίξι δεμ διαθέςξσμ ςίςλξ πξσ αματέοεςαι οηςά (με ςημ ξμξμαρία ςξσ) ρςημ αμακξίμχρη, καλϋπςεςαι δε 
απϊ ςξμ παοαπάμχ ϊοξ (αμςιρςξιυία), σπξυοεξϋμςαι μα ποξρκξμίρξσμ ρσγυοϊμχπ βεβαίχρη ςξσ αομξδίξσ 
ξογάμξσ ςξσ Σ.Δ.Θ. ή Ποξγοαμμάςχμ πξσδόμ Δπιλξγήπ (Π..Δ.) Σ.Δ.Θ., ρςξ ξπξίξ αμήκει ςξ Σμήμα πξσ 
υξοήγηρε ςξ εμ λϊγχ πςσυίξ ή δίπλχμα, πεοί ςξσ ϊςι ξ ςίςλξπ ασςϊπ ρςηοίζεςαι ρε ρπξσδέπ πξσ καλϋπςξσμ με 
πλήοη επάοκεια ςξ γμχρςικϊ αμςικείμεμξ ςξσ πςσυίξσ πξσ ζηςείςαι απϊ ςημ αμακξίμχρη. ε πεοίπςχρη πξσ δεμ 
ποξρκξμιρθεί η βεβαίχρη ασςή, ξ επικαλξϋμεμξπ ςίςλξπ δεμ λαμβάμεςαι σπϊφη. 

3)  Για ςξσπ καςϊυξσπ ςίςλχμ Ι.Α..Δ.Δ. αμςίρςξιυχμ ειδικξςήςχμ με ςίςλξσπ Σ.Δ.Θ. πξσ ξοίζξμςαι χπ απαιςξϋμεμα 
ποξρϊμςα ρςημ αμακξίμχρη [βλ. Σίςλξπ ρπξσδώμ και λξιπά απαιςξύμεμα (ςσπικά & ςσυόμ ποόρθεςα) ποξρόμςα], 
απαιςείςαι βεβαίχρη ςξσ αομξδίξσ ξογάμξσ Σ.Δ.Θ. απϊ ςημ ξπξία μα ποξκϋπςει η αμςιρςξιυία ςξσ ςίςλξσ 
ρπξσδόμ ςξσπ, με ςξ ζηςξϋμεμξ απϊ ςημ αμακξίμχρη. Ζ εμ λϊγχ βεβαίχρη δεμ απαιςείςαι για ςιπ ειδικϊςηςεπ 
ςηπ καςηγξοίαπ Σευμξλξγικήπ Δκπαίδεσρηπ, για ςιπ ξπξίεπ, εκ ςξσ μϊμξσ, ποξβλέπεςαι άδεια άρκηρηπ 
επαγγέλμαςξπ.  

4)  Οι σπξφήτιξι πξσ καςέυξσμ ςίςλξσπ ρπξσδόμ ρςξσπ ξπξίξσπ δεμ αμαγοάτεςαι η καςεϋθσμρη ή ειδίκεσρη 
ασςόμ, ϊπχπ ασςή εμδέυεςαι μα ζηςείςαι απϊ ςημ αμακξίμχρη, ποέπει μα ποξρκξμίρξσμ πιρςξπξιηςικϊ ή 
βεβαίχρη ςξσ ςμήμαςξπ πξσ υξοήγηρε ςξμ ςίςλξ ρπξσδόμ ςξσπ, απϊ ςημ ξπξία μα ποξκϋπςει ϊςι 
παοακξλξϋθηραμ ςα μαθήμαςα κϋκλξσ ρπξσδόμ ςηπ καςεϋθσμρηπ ή ειδίκεσρηπ πξσ ζηςείςαι απϊ ςημ 
αμακξίμχρη. 

5)  Δάμ ξ ςίςλξπ έυει απξκςηθεί ρςημ αλλξδαπή, απαιςείςαι:  

α) Για ςίςλξσπ Οαμεπιρςημιακήπ και ευμξλξγικήπ Δκπαίδεσρηπ : 

Οοάνη αμαγμόοιρηπ απϊ ςξ ΔΘ.Ι.Α..Ρ.Α. ή ςξ Θ..Δ. αμςίρςξιυα, για ςημ ιρξςιμία, αμςιρςξιυία ςξσ ςίςλξσ ή 
πιρςξπξιηςικϊ αμαγμόοιρηπ απϊ ςξμ Διεπιρςημξμικϊ Ξογαμιρμϊ Αμαγμόοιρηπ ίςλχμ Ακαδημαψκόμ και 
Οληοξτϊοηρηπ (Δ.Ξ.Α..Α.Ο. )πεοί ιρξςιμίαπ και αμςιρςξιυίαπ. ε πεοίπςχρη πξσ απϊ ςημ ποάνη ή ςξ πιρςξπξιηςικϊ 
αμαγμόοιρηπ δεμ ποξκϋπςει ςξ γμχρςικϊ αμςικείμεμξ, απαιςείςαι βεβαίχρη απϊ ςξ Δκπαιδεσςικϊ Ίδοσμα πξσ 
υξοήγηρε ςξμ ςίςλξ, η ξπξία μα καθξοίζει ςξ γμχρςικϊ αμςικείμεμξ, καθόπ και επίρημη μεςάτοαρή ςηπ. 

ςημ πεοίπςχρη πξσ απϊ ςημ αμακξίμχρη ζηςξϋμςαι ϊλα ςα πςσυία Παμεπιρςημιακήπ Δκπαίδεσρηπ (ΠΔ) πξσ 
εκδίδει ςξ εκπαιδεσςικϊ ρϋρςημα ςηπ ημεδαπήπ, απαιςείςαι Ποάνη αμαγμόοιρηπ απϊ ςξ ΔΘ.Ι.Α..Ρ.Α. ή ςξ Θ..Δ. 
αμςίρςξιυα, για ςημ ιρξςιμία ςξσ ςίςλξσ ή πιρςξπξιηςικϊ αμαγμόοιρηπ απϊ ςξμ Διεπιρςημξμικϊ Οογαμιρμϊ Αμαγμόοιρηπ 
Σίςλχμ Ακαδημαψκόμ και Πληοξτϊοηρηπ (Δ.Ξ.Α..Α.Ο.) πεοί ιρξςιμίαπ.  

Διδικά για ςα πςσυία ςηπ Ιϋποξσ: Για ςα πςσυία πξσ απξκςήθηκαμ ποιμ απϊ ςημ πλήοη έμςανη ςηπ Ισποιακήπ 
Δημξκοαςίαπ ρςημ Δσοχπαψκή Έμχρη (1-5-2004) και αματέοξμςαι ρςξ Π.Δ. 299/1977 δεμ απαιςείςαι αμςιρςξιυία. Για 
ςα πςσυία ςα ξπξία έυξσμ υοϊμξ κςήρηπ μεςά ςημ έμςανή ςηπ ρςημ Δ.Δ. απαιςείςαι ιρξςιμία και αμςιρςξιυία. 

Δναιοξϋμςαι απϊ ςημ σπξυοέχρη ποξρκϊμιρηπ ποάνηπ αμαγμόοιρηπ για ςημ ιρξςιμία και ςημ αμςιρςξιυία ςξσ 
ςίςλξσ, ϊρξι σπξφήτιξι σπξβάλλξσμ απξτάρειπ αμαγμόοιρηπ επαγγελμαςικόμ ποξρϊμςχμ ή επαγγελμαςικήπ 
ιρξδσμαμίαπ ςίςλχμ ςσπικήπ αμόςαςηπ εκπαίδεσρηπ, ξι ξπξίεπ υξοηγήθηκαμ απϊ: 

i.         Σξ Ρσμβξϋλιξ Αμαγμόοιρηπ Δπαγγελμαςικόμ Οοξρϊμςχμ (Ρ.Α.Δ.Ο.) ςξσ άοθοξσ 55 ςξσ Π.Δ. 38/2010 
«Ποξραομξγή ςηπ ελλημικήπ μξμξθερίαπ ρςημ Οδηγία 2005/36/ΔΙ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ σμβξσλίξσ 
ςηπ 7ηπ επςεμβοίξσ 2005, ρυεςικά με ςημ αμαγμόοιρη ςχμ επαγγελμαςικόμ ποξρϊμςχμ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και 
ιρυϋει ή 

ii. Σξ Ρσμβξϋλιξ Αμαγμόοιρηπ Δπαγγελμαςικόμ Οοξρϊμςχμ (Ρ.Α.Δ.Ο.) ςξσ άοθοξσ 55 ςξσ Π.Δ. 
38/2010 για ςημ αμαγμόοιρη ςηπ επαγγελμαςικήπ ιρξδσμαμίαπ, βάρει ςηπ παο. 2, ςξσ αο. 1 ςξσ Π.Δ. 38/2010, ϊπχπ 
ιρυϋει κάθε τξοά ή 

iii. ςξ Ρσμβξϋλιξ Δπαγγελμαςικήπ Αμαγμόοιρηπ ίςλχμ Δκπαίδεσρηπ και Ιαςάοςιρηπ (Ρ.Δ.Α..Δ.Ι.) 
ςξσ άοθοξσ 14 ςξσ Π.Δ. 231/1998 «Δεϋςεοξ γεμικϊ ρϋρςημα αμαγμόοιρηπ ςηπ επαγγελμαςικήπ εκπαίδεσρηπ, ςξ ξπξίξ 
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ρσμπληοόμει ςημ ξδηγία 89/48/ΔΟΙ, ρϋμτχμα με ςιπ ξδηγίεπ 92/51/ΔΟΙ ςξσ σμβξσλίξσ ςχμ Δσοχπαψκόμ 
Ιξιμξςήςχμ, 94/38/ΔΙ και 95/43/ΔΙ ςηπ Δπιςοξπήπ ςχμ Δσοχπαψκόμ Ιξιμξςήςχμ». 

iv. Σξ σμβξϋλιξ Αμαγμχοίρεχπ Δπαγγελμαςικήπ Θρξςιμίαπ Σίςλχμ Σοιςξβάθμιαπ Δκπαίδεσρηπ 
(Ρ.Α.Δ.Θ...Δ.), ετϊρξμ ρςημ πεοίπςχρη ασςή ξι απαιςξϋμεμξι βάρει ςηπ Αμακξίμχρηπ ςίςλξι ρπξσδόμ εμπίπςξσμ ρςα 
μξμξθεςικόπ οσθμιζϊμεμα επαγγέλμαςα, αομξδιϊςηςαπ ςξσ (Ρ.Α.Δ.Θ...Δ.), ρϋμτχμα με ςα άοθοα 10 παο. 2 έχπ 12 
και 11 ςξσ Π.Δ. 165/2000, [«Ποξραομξγή ςηπ Δλλημικήπ Μξμξθερίαπ με έμα γεμικϊ ρϋρςημα αμαγμόοιρηπ ςχμ 
διπλχμάςχμ ςοιςξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ πξσ πιρςξπξιξϋμ επαγγελμαςική εκπαίδεσρη ελάυιρςηπ διάοκειαπ ςοιόμ εςόμ, 
ρϋμτχμα με ςημ ξδηγία 89/48/ΔΟΙ ςξσ σμβξσλίξσ ςχμ Δσοχπαψκόμ Ιξιμξςήςχμ». 

 
ΔΟΘΡΖΛΑΜΡΖ: ςημ αμχςέοχ πεοίπςχρη πξσ ατξοά ςίςλξσπ ρπξσδόμ πξσ απξκςήθηκαμ ρςημ αλλξδαπή, ξι 

σπξφήτιξι δεμ υοειάζεςαι μα ποξρκξμίρξσμ αμςίγοατξ ςξσ νεμϊγλχρρξσ ςίςλξσ πξσ έυει επικσοχθεί απϊ 
δικηγϊοξ ξϋςε επίρημη μεςάτοαρη ασςξϋ. Αοκεί η σπξβξλή ςχμ απαιςξϋμεμχμ ποάνεχμ ή πιρςξπξιηςικόμ ή 
απξτάρεχμ ή βεβαιόρεχμ ςχμ αομξδίχμ ξογάμχμ πξσ ξοίζξμςαι αμχςέοχ.  

β) Ποξκειμέμξσ για Δεσςεοξβάθμια μη ςευμική ή μη επαγγελμαςική εκπαίδεσρη: Βεβαίχρη ιρξςιμίαπ απϊ ςημ 
αομϊδια Διεϋθσμρη ςξσ Τπξσογείξσ Παιδείαπ, Έοεσμαπ και Ηοηρκεσμάςχμ και για ςευμική και επαγγελμαςική 
εκπαίδεσρη αλλξδαπήπ, ποάνη ιρξςιμίαπ και καςάςανηπ ςηπ Δπιςοξπήπ Θρξςιμιόμ ςξσ Οογαμιρμξϋ Δπαγγελμαςικήπ 
Δκπαίδεσρηπ και Ιαςάοςιρηπ (Ο.Δ.Δ.Ι.) ή ςξσ Δθμικξϋ Οογαμιρμξϋ Πιρςξπξίηρηπ Ποξρϊμςχμ (Δ.Ο.Π.Π.) ή ςξσ Δθμικξϋ 
Οογαμιρμξϋ Πιρςξπξίηρηπ Ποξρϊμςχμ και Δπαγγελμαςικξϋ Ποξραμαςξλιρμξϋ (Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π). 

Δναιοξϋμςαι απϊ ςημ σπξυοέχρη ποξρκϊμιρηπ ποάνηπ αμαγμόοιρηπ για ςημ ιρξςιμία και ςημ αμςιρςξιυία ςξσ 
ςίςλξσ ϊρξι σπξφήτιξι σπξβάλλξσμ απξτάρειπ αμαγμόοιρηπ επαγγελμαςικόμ ποξρϊμςχμ ή επαγγελμαςικήπ 
ιρξδσμαμίαπ ςίςλχμ ςσπικήπ αμόςαςηπ εκπαίδεσρηπ, ξι ξπξίεπ υξοηγήθηκαμ απϊ: 

i)  ςξ Ρσμβξϋλιξ Αμαγμόοιρηπ Δπαγγελμαςικόμ Οοξρϊμςχμ (Ρ.Α.Δ.Ο.) ςξσ άοθοξσ 55 ςξσ π.δ. 38/2010 
«Ποξραομξγή ςηπ ελλημικήπ μξμξθερίαπ ρςημ Οδηγία 2005/36/ΔΙ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ σμβξσλίξσ 
ςηπ 7ηπ επςεμβοίξσ 2005, ρυεςικά με ςημ αμαγμόοιρη ςχμ επαγγελμαςικόμ ποξρϊμςχμ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και 
ιρυϋει. 

ii) ςξ Ρσμβξϋλιξ Αμαγμόοιρηπ Δπαγγελμαςικήπ Θρξςιμίαπ ίςλχμ οιςξβάθμιαπ Δκπαίδεσρηπ (Ρ.Α.Δ.Θ...Δ.) 
ςξσ άοθοξσ 10 ςξσ π.δ. 165/2000 «Ποξραομξγή ςηπ Δλλημικήπ Μξμξθερίαπ με έμα γεμικϊ ρϋρςημα αμαγμόοιρηπ ςχμ 
διπλχμάςχμ ςοιςξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ πξσ πιρςξπξιξϋμ επαγγελμαςική εκπαίδεσρη ελάυιρςηπ διάοκειαπ ςοιόμ εςόμ, 
ρϋμτχμα με ςημ ξδηγία 89/48/ΔΟΙ ςξσ σμβξσλίξσ ςχμ Δσοχπαψκόμ Ιξιμξςήςχμ». 

iii) ςξ Ρσμβξϋλιξ Δπαγγελμαςικήπ Αμαγμόοιρηπ ίςλχμ Δκπαίδεσρηπ και Ιαςάοςιρηπ (Ρ.Δ.Α..Δ.Ι.) ςξσ 
άοθοξσ 14 ςξσ π.δ. 231/1998 «Δεϋςεοξ γεμικϊ ρϋρςημα αμαγμόοιρηπ ςηπ επαγγελμαςικήπ εκπαίδεσρηπ, ςξ ξπξίξ 
ρσμπληοόμει ςημ  ξδηγία 89/48/ΔΟΙ, ρϋμτχμα με ςιπ ξδηγίεπ 92/51/ΔΟΙ ςξσ σμβξσλίξσ ςχμ Δσοχπαψκόμ 
Ιξιμξςήςχμ, 94/38/ΔΙ και 95/43/ΔΙ ςηπ Δπιςοξπήπ ςχμ Δσοχπαψκόμ Ιξιμξςήςχμ». 

 

Θρξςιμία πςσυίχμ Α.Δ.Θ. και .Δ.Θ  πξσ καςέυξσμ πξλιςικξί ποϊρτσγεπ και επαμαπαςοιζϊμεμξι Έλλημεπ. 
 
Ρϋμτχμα με ςη διάςανη ςηπ παοαγοάτξσ 6 ςξσ άοθοξσ 2 ςξσ μ. 1735/1987«ρε πεοίπςχρη πξσ ςξ 

ΔΘ.Ι.Α.Σ..Α. και ςξ Θμρςιςξϋςξ Σευμξλξγικήπ Δκπαίδεσρηπ (Θ.Σ.Δ.) δεμ μπξοξϋμ μα αμαγμχοίρξσμ ιρξςιμία πςσυίχμ 
Α.Δ.Θ. και  πξσ καςέυξσμ πξλιςικξί ποϊρτσγεπ και επαμαπαςοιζϊμεμξι Έλλημεπ, καςά ςημ έμμξια ςχμ διαςάνεχμ ςηπ 
πεοίπςχρηπ α΄ ςηπ παο. 2 ςξσ άοθοξσ 5, λϊγχ αμσπαονίαπ αμςίρςξιυηπ ρυξλήπ ρςα Α.Δ.Θ.  ςηπ ημεδαπήπ, καθξοίζξσμ 
με βεβαίχρή ςξσπ ςη ρσμάτεια ςξσ γμχρςικξϋ αμςικειμέμξσ ςξσ πςσυίξσ με πςσυίξ Α.Δ.Θ. ςηπ ημεδαπήπ. Λε βάρη ςη 
βεβαίχρη ασςή ςα παοαπάμχ ποϊρχπα επιςοέπεςαι μα ρσμμεςέυξσμ ρε διαδικαρίεπ διξοιρμξϋ ή ποϊρληφηπ για θέρειπ 
ςχμ ξπξίχμ ςσπικϊ ποξρϊμ είμαι εκείμξ ποξπ ςξ ξπξίξ έυει αμαγμχοιρθεί ρσμάτεια απϊ ςξ ΔΘ.Ι.Α.Σ..Α. ή ςξ Θ.Σ.Δ.». 

ςιπ πεοιπςόρειπ πξσ η ιρξςιμία πςσυίχμ Α.Δ.Θ., πξσ καςέυξσμ πξλιςικξί ποϊρτσγεπ και επαμαπαςοιζϊμεμξι 
Έλλημεπ, έυει υξοηγηθεί απϊ ςξ Διεπιρςημξμικϊ Οογαμιρμϊ Αμαγμόοιρηπ Σίςλχμ Ακαδημαψκόμ και Πληοξτϊοηρηπ 
(Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) ποξκειμέμξσ μα ρσμμεςάρυξσμ ρε διαδικαρίεπ διξοιρμξϋ ή ποϊρληφηπ ποέπει με βεβαίχρη ςξσ  
(Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) μα καθξοίζεςαι η ρσμάτεια ςξσ γμχρςικξϋ αμςικειμέμξσ ςξσ πςσυίξσ, με  πςσυία Α.Δ.Θ. ςηπ ημεδαπήπ, 
ςα ξπξία ζηςξϋμςαι απϊ ςημ ποξκήοσνη ή αμακξίμχρη χπ ποξρϊμςα διξοιρμξϋ ή ποϊρληφηπ. 

 
α αμχςέοχ ποέπει μα έυξσμ εκδξθεί μέυοι ςημ ςελεσςαία ημέοα ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ ςχμ αιςήρεχμ. 

γ) Ποξκειμέμξσ για Σπξυοεχςική εκπαίδεσρη: 

Βεβαίχρη ιρξςιμίαπ απϊ ςη Διεϋθσμρη Παιδείαπ Ομξγεμόμ και Διαπξλιςιρμικήπ Δκπαίδεσρηπ (ΔΘ.Π.Ο.Δ.Δ.) ςηπ 
Ι.Τ. ςξσ Τπξσογείξσ Παιδείαπ, Έοεσμαπ και Ηοηρκεσμάςχμ ή απϊ ςιπ καςά ςϊπξσπ Δ/μρειπ Β/θμιαπ Δκπαίδεσρηπ ςηπ 
ημεδαπήπ. 

ΔΟΘΡΖΛΑΜΡΖ: ςιπ αμχςέοχ πεοιπςόρειπ α), β) και γ), πξσ ατξοξϋμ ςίςλξσπ ρπξσδόμ πξσ απξκςήθηκαμ ρςημ 
αλλξδαπή, ξι σπξφήτιξι δεμ υοειάζεςαι μα ποξρκξμίρξσμ αμςίγοατξ ςξσ νεμϊγλχρρξσ ςίςλξσ πξσ έυει επικσοχθεί 
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απϊ δικηγϊοξ  ξϋςε επίρημη μεςάτοαρη ασςξϋ. Αοκεί η σπξβξλή ςχμ απαιςξϋμεμχμ ποάνεχμ ή πιρςξπξιηςικόμ ή 
απξτάρεχμ ή βεβαιόρεχμ ςχμ αομξδίχμ ξογάμχμ πξσ ξοίζξμςαι αμχςέοχ. 

                                                                                                                                                                     4.
 Για ξοιρμέμεπ ειδικϊςηςεπ, ςχμ καςηγξοιόμ Παμεπιρςημιακήπ (ΠΔ), Σευμξλξγικήπ (ΣΔ) και Δεσςεοξβάθμιαπ (ΔΔ) 
Δκπαίδεσρηπ, εμδέυεςαι μα απαιςξϋμςαι απϊ ςημ αμακξίμχρη χπ ποϊρθεςα (ΛΖ ΒΑΗΛΞΚΞΓΞΣΛΔΜΑ) ποξρϊμςα η 
γλχρρξμάθεια ή/και η γμόρη υειοιρμξϋ ηλεκςοξμικξϋ σπξλξγιρςή. ςημ πεοίπςχρη ασςή ξ τξοέαπ ποϊρληφηπ 
έυει ςημ εσθϋμη εμρχμάςχρηπ ρςημ αμακξίμχρη ςχμ δϋξ Διδικόμ Οαοαοςημάςχμ πξσ ατξοξϋμ ρςημ απϊδεινη ςχμ 
αμχςέοχ ποξρϊμςχμ και ειδικϊςεοα ςξ «ΔΘΔΘΙΞ ΟΑΠΑΠΖΛΑ (Α1) ΑΟΞΔΔΘΝΖΡ ΥΔΘΠΘΡΛΞΣ Ζ/Σ» ή/και ςξ «ΔΘΔΘΙΞ 
ΟΑΠΑΠΖΛΑ (Α2) ΑΟΞΔΔΘΝΖΡ ΓΚΩΡΡΞΛΑΗΔΘΑΡ». Δπξμέμχπ, αμ για ςημ ειδικϊςηςα πξσ επιδιόκει ξ σπξφήτιξπ 
ποξβλέπεςαι η καςξυή ςχμ παοαπάμχ ποξρϊμςχμ, ξ ίδιξπ ποέπει μα αμαςοένει ρςα αμςίρςξιυα ειδικά παοαοςήμαςα, 
ποξκειμέμξσ μα εμημεοχθεί για ςξμ ςοϊπξ απϊδεινήπ ςξσπ. Οι σπξφήτιξι μπξοξϋμ μα έυξσμ ποϊρβαρη ρςα ειδικά 
παοαοςήμαςα μέρα απϊ ςξ δικςσακϊ ςϊπξ ΓΟΔΒ  www.goev-ptl.gr και ρσγκεκοιμέμα ακξλξσθόμςαπ ςη διαδοξμή 
Αουική ρελίδα> Μέα - αμακξιμόρειπ > Οοξρλήφειπ >Οοξκήοσνη ΡΞΥ 1/2020. 

5. Άδεια άρκηρηπ επαγγέλμαςξπ ή άλλη επαγγελμαςική άδεια ή βεβαίχρη εγγοατήπ ή βεβαίχρη αμαγγελίαπ 
(ϊπξσ ποξβλέπεςαι) ή βεβαίχρη πεοί πλήοχρηπ ϊλχμ ςχμ ποξωπξθέρεχμ άρκηρηπ ςξσ επαγγέλμαςξπ. 
Δπιρημαίμεςαι ϊςι ϊλεπ ξι άδειεπ άρκηρηπ επαγγέλμαςξπ ποέπει μα είμαι ρε ιρυϋ καςά ςξ υοϊμξ σπξβξλήπ ςηπ αίςηρηπ. 

Για ςξσπ σπξφητίξσπ πξσ έυξσμ αμαγμόοιρη επαγγελμαςικήπ ιρξςιμίαπ ςξσ ςίςλξσ ςξσπ απϊ ςξ σμβξϋλιξ 
Αμαγμόοιρηπ Δπαγγελμαςικήπ Θρξςιμίαπ ςίςλχμ Σοιςξβάθμιαπ Δκπαίδεσρηπ, ετϊρξμ απαιςείςαι απϊ ςξ μϊμξ εγγοατή 
ςξσπ ρε επαγγελμαςικέπ ξογαμόρειπ, αοκεί βεβαίχρη σπξβξλήπ αίςηρηπ εγγοατήπ ςξσπ ρςημ ξικεία επαγγελμαςική 
ξογάμχρη. 

6.   Κξιπέπ Βεβαιόρειπ ή Πιρςξπξιηςικά ή Δπαγγελμαςικέπ Σασςϊςηςεπ πξσ ποξβλέπξμςαι απϊ ςημ αμακξίμχρη. 

7.    Βεβαίχρη μϊμιμηπ καςξικίαπ ποϊρταςηπ έκδξρηπ (ϊυι παλαιϊςεοηπ ςχμ δϋξ (2) μημόμ απϊ ςημ ημεοξμημία 
έμαονηπ ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ ςχμ αιςήρεχμ) ςξσ ξικείξσ Δήμξσ, με ςημ ξπξία μα βεβαιόμεςαι ϊςι ξ σπξφήτιξπ 
είμαι μϊμιμξπ κάςξικξπ ςξσ Δήμξσ ασςξϋ για ςημ απϊδεινη ςξσ κοιςηοίξσ ςηπ εμςξπιϊςηςαπ. Για ςημ απϊδεινη ςξσ 
κοιςηοίξσ ασςξϋ δεμ γίμεςαι δεκςϊ πιρςξπξιηςικϊ απϊ ςξ ξπξίξ ποξκϋπςει η ιδιϊςηςα ςξσ δημϊςη. 

8.    Ζ αμεογία απξδεικμϋεςαι με ποϊρταςη βεβαίχρη ςξσ ΞΑΔΔ (πξσ είμαι αομϊδιξπ ποξπ ςξϋςξ), η ημεοξμημία 
έκδξρηπ ςηπ ξπξίαπ δεμ ποέπει μα απέυει πεοιρρϊςεοξ απϊ πέμςε (5) εογάριμεπ ημέοεπ απϊ ςημ ημεοξμημία έμαονηπ 
ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ ςχμ αιςήρεχμ. Ο σπξφήτιξπ ποέπει μα είμαι άμεογξπ έχπ και ςημ ημεοξμημία έκδξρηπ ςηπ 
αμχςέοχ βεβαίχρηπ. Απξκλείεςαι η απϊδεινη με σπξβξλή σπεϋθσμηπ δήλχρηπ και κάοςαπ αμεογίαπ. 

 
 9.     Οξλϋςεκμξι  

Οιρςξπξιηςικϊ ξικξγεμειακήπ καςάρςαρηπ ςξσ ξικείξσ δήμξσ ή κξιμϊςηςαπ ρςα δημξςξλϊγια ςχμ ξπξίχμ είμαι 
γοαμμέμξι ή βεβαίχρη ξικξγεμειακήπ καςάρςαρηπ πξσ υξοηγείςαι απϊ ςα ΙΔΠ μέρχ ςξσ Ολξκληοχμέμξσ 
Πληοξτξοιακξϋ σρςήμαςξπ Δθμικξϋ Δημξςξλξγίξσ [(ΟΠΔΔ)-ΙΤΑ 7228/2014 (ΥΔΙ 457/ς.Β΄/25-2-2014)], ποϊρταςηπ 
έκδξρηπ (ϊυι παλαιϊςεοηπ ςχμ δϋξ μημόμ απϊ ςημ ημεοξμημία έμαονηπ ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ ςχμ αιςήρεχμ) 
ρσμξδεσϊμεμξ απϊ πιρςξπξιηςικϊ ςηπ Αμόςαςηπ σμξμξρπξμδίαπ Πξλσςέκμχμ Δλλάδξπ (ΑΠΔ) (μ. 4316/2014ΥΔΙ 
270/ς.Α΄/24-12-2014). Ρςημ πεοίπςχρη ςχμ ςοίςεκμχμ δεμ απαιςείςαι και πιρςξπξιηςικϊ ςηπ Αμόςαςηπ 
Ρσμξμξρπξμδίαπ Οξλσςέκμχμ Δλλάδξπ (ΑΡΟΔ). 

 
Οοξκειμέμξσ για αλλξδαπξϋπ: 
 
(α) Δτϊρξμ είμαι μϊμιμα εγκαςερςημέμξι ξικξγεμειακόπ ρςημ Δλλάδα: 
Αμςίρςξιυξ πιρςξπξιηςικϊ ξικξγεμειακήπ καςάρςαρηπ αομϊδιαπ αλλξδαπήπ αουήπ, ποϊρταςηπ έκδξρηπ (ϊυι 

παλαιϊςεοηπ ςχμ δϋξ μημόμ απϊ ςημ ημεοξμημία έμαονηπ ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ ςχμ αιςήρεχμ) ρσμξδεσϊμεμξ 
απϊ πιρςξπξιηςικϊ ςηπ Αμόςαςηπ σμξμξρπξμδίαπ Πξλσςέκμχμ Δλλάδξπ (ΑΠΔ) (μ. 4316/2014ΥΔΙ 270/ς.Α΄/24-12-
2014). Ρςημ πεοίπςχρη ςχμ ςοίςεκμχμ δεμ απαιςείςαι και πιρςξπξιηςικϊ ςηπ Αμόςαςηπ Ρσμξμξρπξμδίαπ 
Οξλσςέκμχμ Δλλάδξπ (ΑΡΟΔ). 

 
(β) Δτϊρξμ δεμ είμαι μϊμιμα εγκαςερςημέμξι ξικξγεμειακόπ ρςημ Δλλάδα: 
Αμςίρςξιυξ πιρςξπξιηςικϊ ξικξγεμειακήπ καςάρςαρηπ αομϊδιαπ αλλξδαπήπ αουήπ ςξσ κοάςξσπ ςημ ιθαγέμεια 

ςξσ ξπξίξσ έυξσμ, ποϊρταςηπ έκδξρηπ (ϊυι παλαιϊςεοηπ ςχμ δϋξ μημόμ απϊ ςημ ημεοξμημία έμαονηπ ςηπ ποξθερμίαπ 
σπξβξλήπ ςχμ αιςήρεχμ) ρσμξδεσϊμεμξ απϊ έγγοατξ αομϊδιαπ αλλξδαπήπ αουήπ (αμςίρςξιυξ ςηπ ΑΠΔ ή άλλξ), 
ρϋμτχμα με ςξ ξπξίξ θα βεβαιόμεςαι ή πιρςξπξιείςαι, καςά ςιπ διαςάνειπ ςξσ δικαίξσ ςξσ αλλξδαπξϋ κοάςξσπ, η 
ιδιϊςηςα ςξσ πξλϋςεκμξσ γξμέα και ςέκμξσ πξλσςέκμξσ [μ.2431/1996 και σπ’ αοιθμ. 3/2014 απϊταρη ςηπ Ολξμέλειαπ 
Α..Δ.Π., μ. 4316/2014 (ΥΔΙ 270/ς.Α΄/24-12-2014)]. 

 
ΔΟΘΡΖΛΑΜΡΖ: Ποξκειμέμξσ για ςημ απϊδεινη ςηπ πξλσςεκμίαπ απαιςείςαι απαοαιςήςχπ η ποξρκϊμιρη και ςχμ 

δϋξ, καςά πεοίπςχρη, ποξαματεοϊμεμχμ δικαιξλξγηςικόμ. Ρςημ πεοίπςχρη ςχμ ςοίςεκμχμ απαιςείςαι μϊμξ ςξ 
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πιρςξπξιηςικϊ ξικξγεμειακήπ καςάρςαρηπ. ε αμςίθεςη πεοίπςχρη δεμ θα αμαγμχοίζεςαι ςξ κοιςήοιξ πξλσςεκμίαπ 
(μ. 4316/2014ΥΔΙ 270/ς.Α΄/24-12-2014). 

 

Δπιπλέξμ, ξι πξλϋςεκμξι, ρςημ πεοίπςχρη πξσ δεμ έυξσμ ρσμπληοόρει ςξ ρυεςικϊ ςεςοαγχμίδιξ ρςημ αίςηρη 
έμςσπξ ΓΟΔΒ/ΟΦ 4, ποξκειμέμξσ μα δηλόρξσμ ϊςι καςά ςξ ςοέυξμ ημεοξλξγιακϊ έςξπ δεμ έυει ποξρλητθεί ρςξμ ίδιξ 
τξοέα άλλξ μέλξπ ςηπ ίδιαπ ξικξγέμειαπ κάμξμςαπ υοήρη ςηπ πξλσςεκμικήπ ιδιϊςηςαπ, ξτείλξσμ μα ποξρκξμίρξσμ 
σπεϋθσμη δήλχρη καςά ςξ άοθοξ 8 ςξσ μ.1599/1986 με ςξ αμχςέοχ πεοιευϊμεμξ. 

10. Οιρςξπξιηςικϊ ξικξγεμειακήπ καςάρςαρηπ ςξσ Δήμξσ ή βεβαίχρη ξικξγεμειακήπ καςάρςαρηπ πξσ υξοηγείςαι απϊ 
ςα ΙΔΠ μέρχ ςξσ Ολξκληοχμέμξσ Πληοξτξοιακξϋ σρςήμαςξπ Δθμικξϋ Δημξςξλξγίξσ [(ΟΠΔΔ)-ΙΤΑ 7228/2014 (ΥΔΙ 
457/ς.Β΄/25-2-2014)] ή αομϊδιαπ αλλξδαπήπ αουήπ, ποϊρταςηπ έκδξρηπ (ϊυι παλαιϊςεοηπ ςχμ δϋξ μημόμ απϊ ςημ 
ημεοξμημία έμαονηπ ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ ςχμ αιςήρεχμ). 

 
Οοξκειμέμξσ για αλλξδαπξϋπ: 

Αμςίρςξιυξ πιρςξπξιηςικϊ ξικξγεμειακήπ καςάρςαρηπ αομϊδιαπ αλλξδαπήπ αουήπ ςξσ κοάςξσπ ςημ ιθαγέμεια 
ςξσ ξπξίξσ έυξσμ, ποϊρταςηπ έκδξρηπ (ϊυι παλαιϊςεοηπ ςχμ δϋξ μημόμ απϊ ςημ ημεοξμημία έμαονηπ ςηπ ποξθερμίαπ 
σπξβξλήπ ςχμ αιςήρεχμ). 

 

11.   Οιρςξπξιηςικά απϊδεινηπ εμπειοίαπ ςα ξπξία καςά πεοίπςχρη είμαι:   

Α. Όςαμ απαιςείςαι άδεια άρκηρηπ επαγγέλμαςξπ: 

Για ςξσπ μιρθχςξϋπ και ςξσπ ελεϋθεοξσπ επαγγελμαςίεπ: 

(1) Όςαμ δεμ ζηςείςαι ενειδικεσμέμη εμπειοία:  

 Άδεια άρκηρηπ επαγγέλμαςξπ και 

 Βεβαίχρη ςξσ ξικείξσ αρταλιρςικξϋ τξοέα ρςημ ξπξία μα αμαγοάτεςαι η διάοκεια ςηπ αρτάλιρηπ. 

Όρξι έυξσμ ποξωπηοερία ρε τξοείπ ςξσ δημξρίξσ ςξμέα μπξοξϋμ, εμαλλακςικά, αμςί ςηπ βεβαίχρηπ ςξσ ξικείξσ 
αρταλιρςικξϋ τξοέα, μα ποξρκξμίρξσμ βεβαίχρη ςξσ ξικείξσ τξοέα ςξσ δημξρίξσ ςξμέα απϊ ςημ ξπξία μα 
ποξκϋπςξσμ ςξ είδξπ και η υοξμική διάοκεια ςηπ εμπειοίαπ. 

(2) Όςαμ ζηςείςαι ενειδικεσμέμη εμπειοία απαιςείςαι επιπλέξμ: 

–  Για ςξσπ μιρθχςξϋπ, υχοιρςή απϊ ςημ αίςηρη, σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ σπξφητίξσ καςά ςξ άοθοξ 8 ςξσ 
μ.1599/1986 ρςημ ξπξία μα δηλόμξμςαι ξ εογξδϊςηπ, ςξ είδξπ και η υοξμική διάοκεια ςηπ ενειδικεσμέμηπ εμπειοίαπ. 

Οι μιρθχςξί ςξσ δημϊριξσ ςξμέα μπξοξϋμ, εμαλλακςικά, αμςί ςηπ βεβαίχρηπ ςξσ αρταλιρςικξϋ τξοέα και ςηπ 
σπεϋθσμηπ δήλχρηπ, μα ποξρκξμίρξσμ βεβαίχρη ςξσ ξικείξσ τξοέα ςξσ δημϊριξσ ςξμέα απϊ ςημ ξπξία μα 
ποξκϋπςξσμ ςξ είδξπ και η υοξμική διάοκεια ςηπ ενειδικεσμέμηπ εμπειοίαπ. 

– Για ςξσπ ελεϋθεοξσπ επαγγελμαςίεπ, υχοιρςή απϊ ςημ αίςηρη, σπεϋθσμη δήλχρη καςά ςξ άοθοξ 8 ςξσ 
μ.1599/1986, για ςξ είδξπ και ςη υοξμική διάοκεια ςηπ ενειδικεσμέμηπ εμπειοίαπ και μία ςξσλάυιρςξμ ρυεςική ρϋμβαρη 
ή έμα ςξσλάυιρςξμ δελςίξ παοξυήπ σπηοεριόμ αμά έςξπ, πξσ μα καλϋπςξσμ εμδεικςικόπ ςη διάοκεια και ςξ είδξπ ςηπ 
ενειδικεσμέμηπ εμπειοίαπ. ςημ πεοίπςχρη πξσ η ενειδικεσμέμη εμπειοία έυει απξκςηθεί ρςξ δημϊριξ ςξμέα, 
εμαλλακςικά, αμςί ςχμ ποξαματεοξμέμχμ, ξι σπξφήτιξι μπξοξϋμ μα ποξρκξμίρξσμ βεβαίχρη ςξσ ξικείξσ τξοέα ςξσ 
δημϊριξσ ςξμέα απϊ ςημ ξπξία μα ποξκϋπςξσμ ςξ είδξπ και η υοξμική διάοκεια ςηπ ενειδικεσμέμηπ εμπειοίαπ. 

 

 

 

Β. Όςαμ δεμ απαιςείςαι άδεια άρκηρηπ επαγγέλμαςξπ: 

Για ϊλεπ ςιπ πεοιπςόρειπ είςε ζηςείςαι ενειδικεσμέμη εμπειοία είςε ϊυι. 

(1) Για ςξσπ μιρθχςξϋπ ςξσ δημξρίξσ και ιδιχςικξϋ ςξμέα: 

Βεβαίχρη ςξσ ξικείξσ αρταλιρςικξϋ τξοέα απϊ ςημ ξπξία μα ποξκϋπςει η διάοκεια ςηπ αρτάλιρηπ και 

Φχοιρςή απϊ ςημ αίςηρη σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ σπξφητίξσ καςά ςξ άοθοξ 8 ςξσ μ.1599/1986 ρςημ ξπξία μα 
δηλόμξμςαι επακοιβόπ ξ υοϊμξπ και ςξ είδξπ ςηπ εμπειοίαπ ςξσ καθόπ και ςα ρςξιυεία ςξσ εογξδϊςη, τσρικξϋ 
ποξρόπξσ ή ςηπ επχμσμίαπ ςηπ επιυείοηρηπ αμ ποϊκειςαι για μξμικϊ ποϊρχπξ.  

Οι μιρθχςξί ςξσ δημϊριξσ ςξμέα μπξοξϋμ, εμαλλακςικά, αμςί ςηπ βεβαίχρηπ ςξσ αρταλιρςικξϋ τξοέα και ςηπ 
σπεϋθσμηπ δήλχρηπ, μα ποξρκξμίρξσμ βεβαίχρη ςξσ ξικείξσ τξοέα ςξσ δημξρίξσ ςξμέα απϊ ςημ ξπξία μα 
ποξκϋπςξσμ ςξ είδξπ και η υοξμική διάοκεια ςηπ εμπειοίαπ. 
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      (2)  Για ςξσπ ελεϋθεοξσπ επαγγελμαςίεπ απαιςξϋμςαι αθοξιρςικά: 

Βεβαίχρη ςξσ ξικείξσ αρταλιρςικξϋ τξοέα ρςημ ξπξία μα αμαγοάτεςαι η διάοκεια ςηπ αρτάλιρηπ, 

Τπεϋθσμη δήλχρη, υχοιρςή απϊ ςημ αίςηρη, καςά ςξ άοθοξ 8 ςξσ μ.1599/1986, ϊςι ποαγμαςξπξίηρε 
ρσγκεκοιμέμεπ εογαρίεπ, μελέςεπ και έογα ρυεςικά με ςξ αμςικείμεμξ ςηπ εμπειοίαπ και 

Τπξβξλή μιαπ ςξσλάυιρςξμ ρυεςικήπ ρϋμβαρηπ ή εμϊπ ςξσλάυιρςξμ δελςίξσ παοξυήπ σπηοεριόμ αμά έςξπ, πξσ 
μα καλϋπςξσμ εμδεικςικόπ ςη διάοκεια και ςξ είδξπ ςηπ εμπειοίαπ. 

ςημ πεοίπςχρη πξσ η εμπειοία έυει απξκςηθεί ρςξ δημϊριξ ςξμέα, εμαλλακςικά, αμςί ςχμ ποξαματεοϊμεμχμ, 
ξι σπξφήτιξι μπξοξϋμ μα ποξρκξμίρξσμ βεβαίχρη ςξσ ξικείξσ τξοέα ςξσ δημϊριξσ ςξμέα απϊ ςημ ξπξία μα 
ποξκϋπςξσμ ςξ είδξπ και η υοξμική διάοκεια ςηπ εμπειοίαπ. 

 

 

ΔΟΘΡΖΛΑΜΡΔΘΡ ΓΘΑ ΞΣΡ ΠΞΟΞΣΡ ΑΟΞΔΔΘΝΖΡ ΖΡ ΔΛΟΔΘΠΘΑΡ: 

α) Οι απαρυξλξϋμεμξι ρε τξοείπ ςξσ δημϊριξσ ςξμέα, πξσ απξδεικμϋξσμ ςημ εμπειοία ςξσπ με ρυεςική 
βεβαίχρη ςξσ ξικείξσ τξοέα απαρυϊληρηπ (βλ. δεύςεοξ κετάλαιξ «ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΦΗ»), 
σπξλξγίζξσμ ςξσπ μήμεπ εμπειοίαπ αταιοόμςαπ ςημ ημεοξμημία έμαονηπ ςηπ απαρυϊληρηπ απϊ ςημ επξμέμη ςηπ 
ημεοξμημίαπ λήνηπ, ρϋμτχμα με ςξ σπϊδειγμα ςχμ αρταλιρμέμχμ ρςα λξιπά ςαμεία πλημ ΘΙΑ-ΔΣΑΛ. 

β) Ο υοϊμξπ εμπειοίαπ πξσ δηλόμει ξ κάθε σπξφήτιξπ ποέπει μα ρσμτχμεί με ςξ υοϊμξ πξσ  ποξκϋπςει απϊ ςη 
βεβαίχρη ςξσ ξικείξσ αρταλιρςικξϋ τξοέα. Φοϊμξπ εμπειοίαπ πξσ δηλόμεςαι απϊ ςξμ σπξφήτιξ και δεμ καλϋπςεςαι 
απϊ αρταλιρςικέπ ειρτξοέπ δεμ λαμβάμεςαι σπϊφη και αταιοείςαι. 

γ) ςημ πεοίπςχρη πξσ ξ σπξφήτιξπ εογάρςηκε με καθερςόπ μεοικήπ απαρυϊληρηπ(αοθο. 2 ςξσ μ. 
3250/2004), ξ υοϊμξπ εμπειοίαπ σπξλξγίζεςαι ρςξ ήμιρσ και ϊπχπ επιρημαίμεςαι και ρςημ παο.16 «Πιρςξπξιηςικά 
απϊδεινηπ  εμπειοίαπ» ςξσ ΙΔΥΑΚΑΘΟΤ ΘΘ ςξσ παοϊμςξπ Παοαοςήμαςξπ ρςημ πεοίπςχρη ασςή, ξ σπξφήτιξπ, πλέξμ ςηπ 
βεβαίχρηπ ςξσ ξικείξσ αρταλιρςικξϋ τξοέα, ξτείλει μα ποξρκξμίρει και βεβαίχρη ςξσ δημξρίξσ τξοέα, ρςξμ ξπξίξ 
απαρυξλήθηκε μεοικόπ. 

δ) Οι απαρυξλξϋμεμξι (μιρθχςξί) ςξσ ιδιχςικξϋ ςξμέα δϋμαμςαι μα ποξρκξμίρξσμ, αμςί ςηπ βεβαίχρηπ ςξσ ΘΙΑ-
ΔΣΑΛ, Κξγαοιαρμϊ Αρταλιρμέμξσ ΘΙΑ-ΔΣΑΛ, πξσ μα έυει εκδξθεί αομξδίχπ ή παλαιϊςεοα εκδξθείρεπ καοςέλεπ 
εμρήμχμ ςξσ ΘΙΑ. 

 

ΔΟΘΡΖΛΑΜΡΖ ΓΘΑ ΞΣΡ ΑΟΑΡΥΞΚΞΣΛΔΜΞΣΡ ΡΞ ΔΖΛΞΡΘΞ ΞΛΔΑ: 

Ωπ τξοείπ ςξσ Δημξρίξσ μξξϋμςαι ξι Τπηοερίεπ ςξσ Δημξρίξσ, ςα Μ.Π.Δ.Δ., ςα Μ.Π.Θ.Δ. ςξσ δημϊριξσ ςξμέα, ξι 
Ο.Σ.Α. ποόςξσ και δεϋςεοξσ βαθμξϋ, καθόπ και ςα μξμικά ποϊρχπα ςχμ Ο.Σ.Α., ϊπχπ ξοίζξμςαι  ρςξ άοθοξ 1 ςξσ 
μ.3812/2009, ϊπχπ ιρυϋει. 

 

Όςαμ η εμπειοία έυει απξκςηθεί ρςημ αλλξδαπή: 

Για εμπειοία η ξπξία έυει απξκςηθεί ρςημ αλλξδαπή, επιπλέξμ ςχμ λξιπόμ δικαιξλξγηςικόμ πξσ απαιςξϋμςαι 
απϊ ςιπ αμχςέοχ, καςά πεοίπςχρη, παοαγοάτξσπ, ξ σπξφήτιξπ ποξρκξμίζει: 

(1) Όςαμ καςά ςξ ιρυϋξμ μξμικϊ καθερςόπ ςξσ κοάςξσπ η αρτάλιρη ςχμ εογαζξμέμχμ για ρσγκεκοιμέμξ 
επάγγελμα ή ρσγκεκοιμέμη ρυέρη εογαρίαπ είμαι σπξυοεχςική: 

• Βεβαίχρη ςξσ εογξδϊςη ρςξμ ξπξίξ απαρυξλήθηκε, ρςημ ξπξία μα αματέοεςαι ξ υοϊμξπ και ςξ είδξπ ςηπ 
απαρυϊληρηπ ςξσ εμδιατεοξμέμξσ και 

• Βεβαίχρη ςξσ ξικείξσ αρταλιρςικξϋ ξογαμιρμξϋ, είςε ποϊκειςαι για αμιγόπ κοαςική ή αμιγόπ ιδιχςική ή μικςή 
αρτάλιρη. 

(2) Όςαμ καςά ςξ ιρυϋξμ μξμικϊ καθερςόπ ςξσ κοάςξσπ η αρτάλιρη ςχμ εογαζξμέμχμ για ρσγκεκοιμέμξ 
επάγγελμα ή ρσγκεκοιμέμη ρυέρη εογαρίαπ είμαι μη σπξυοεχςική: 

• Βεβαίχρη ςξσ εογξδϊςη ρςξμ ξπξίξ  απαρυξλήθηκε, ρςημ ξπξία μα αματέοεςαι ξ υοϊμξπ και ςξ είδξπ ςηπ 
απαρυϊληρηπ ςξσ εμδιατεοξμέμξσ. 

• Τπεϋθσμη δήλχρη ςξσ ιδίξσ καςά ςξ άοθοξ 8 ςξσ μ.1599/1986 ρςημ ξπξία μα αμαγοάτξμςαι επακοιβόπ ξ 
υοϊμξπ απαρυϊληρηπ και ςξ είδξπ ςηπ εμπειοίαπ ςξσ, ςα ρςξιυεία ςξσ εογξδϊςη, τσρικξϋ ποξρόπξσ ή ςηπ επχμσμίαπ 
ςηπ επιυείοηρηπ αμ ποϊκειςαι πεοί μξμικξϋ ποξρόπξσ και 

• Βεβαίχρη ςηπ αομϊδιαπ αουήπ ςξσ κοάςξσπ ρςξ ξπξίξ απαρυξλήθηκε ϊςι η αρτάλιρη για ςξ ρσγκεκοιμέμξ 
επάγγελμα ή ςη ρσγκεκοιμέμη ρυέρη εογαρίαπ δεμ είμαι σπξυοεχςική, καςά ςη μξμξθερία ςξσ κοάςξσπ ςξϋςξσ. 

(3)  Όςαμ ξ υοϊμξπ εμπειοίαπ έυει διαμσθεί ρε σπηοερίεπ δημϊριξσ υαοακςήοα ςηπ αλλξδαπήπ, μπξοεί μα απξδεικμϋεςαι 
και με βεβαίχρη ςξσ αμςίρςξιυξσ δημϊριξσ τξοέα. 
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(4) ςιπ πεοιπςόρειπ εογαζξμέμχμ ρε κοάςξπ – μέλξπ ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ, για ςημ αμαγμόοιρη ςσυϊμ 
ποξωπηοερίαπ εταομϊζξμςαι ςα ιρυϋξμςα πεοί δικαιόμαςξπ άρκηρηπ επαγγέλμαςξπ ρςξ κοάςξπ – μέλξπ πξσ 
παοαρυέθηκε η εογαρία. Για ςημ ανιξλϊγηρη ασςήπ απαιςείςαι η ποξρκϊμιρη ρυεςικήπ βεβαίχρηπ απϊ ςξ αομϊδιξ καςά 
μϊμξ ϊογαμξ ςξσ κοάςξσπ – μέλξσπ ποξέλεσρηπ (παο. 8 ςξσ αοθο. 17 ςξσ μ.2190/1994, ϊπχπ ρσμπληοόθηκε με ςημ 
παο. 2 ςξσ άοθοξσ 13 ςξσ μ. 4148/2013). 

Σα δικαιξλξγηςικά ςξσ σπξφητίξσ, ξ ξπξίξπ επικαλείςαι εμπειοία πξσ απξκςήθηκε ρςημ  αλλξδαπή, 
σπξβάλλξμςαι ρε εσκοιμή τχςξαμςίγοατα απϊ αμςίγοατα εγγοάτχμ πξσ έυξσμ επικσοχθεί απϊ δικηγϊοξ και 
ρσμξδεϋξμςαι απϊ επίρημη μεςάτοαρή ςξσπ ρςημ ελλημική γλόρρα, ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςημ ςελεσςαία 
εμόςηςα «ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΣΙΣΛΩΝ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΔΒΑΙΩΔΩΝ» ςξσ Ιεταλαίξσ ΘΘ ςξσ παοϊμςξπ Παοαοςήμαςξπ. 

 

 
Διδικέπ πεοιπςόρειπ απϊδεινηπ εμπειοίαπ 

α. Δικαρςική Απϊταρη 

Ζ εμπειοία απξδεικμϋεςαι και με ςσυϊμ σπάουξσρα δικαρςική απϊταρη απϊ ςημ ξπξία μα ποξκϋπςει ςξ είδξπ ςηπ 
εογαρίαπ πξσ παοαρυέθηκε καθόπ και η υοξμική διάοκεια ςηπ παοξυήπ ςηπ. 

β. Απϊδεινη εμπειοίαπ ΟΔ Διξικηςικξϋ - Ξικξμξμικξϋ ή ΟΔ Διξικηςικξϋ απϊ πςσυιξϋυξσπ ςηπ Μξμικήπ πξσ είμαι 
δικηγϊοξι ή αρυξλξϋμςαι με ςημ ποακςική άρκηρη για ςημ απϊκςηρη ςηπ άδειαπ δικηγϊοξσ. 

Οι πςσυιξϋυξι ςηπ Μξμικήπ πξσ είμαι δικηγϊοξι  ή αρυξλξϋμςαι με ςημ ποακςική άρκηρη για ςημ απϊκςηρη ςηπ άδειαπ 
δικηγϊοξσ, ποξκειμέμξσ μα απξδείνξσμ εμπειοία για θέρειπ ΟΔ Διξικηςικξϋ - Ξικξμξμικξϋ ή ΟΔ Διξικηςικξϋ ποέπει 
μα ποξρκξμίρξσμ: 

(1) Πιρςξπξιηςικϊ ςξσ ξικείξσ Δικηγξοικξϋ σλλϊγξσ απϊ ςξ ξπξίξ μα ποξκϋπςξσμ ξι ημεοξμημίεπ καςά ςιπ ξπξίεπ ξ 
σπξφήτιξπ απέκςηρε ςημ ιδιϊςηςα ςξσ αρκξϋμεμξσ καθόπ και ασςή ςξσ δικηγϊοξσ.  

(2) Βεβαίχρη ςξσ Σαμείξσ Μξμικόμ απϊ ςημ ξπξία μα ποξκϋπςει η ημεοξμημία αρτάλιρηπ ςξσ  σπξφητίξσ  χπ 
δικηγϊοξσ ή εμδευξμέμχπ και χπ αρκξϋμεμξσ (η αρτάλιρη ςχμ αρκξϋμεμχμ είμαι ποξαιοεςική). 

(3) Δσκοιμή τχςξαμςίγοατα ςχμ ποχςξςϋπχμ ή ςχμ ακοιβόμ αμςιγοάτχμ ςχμ εςήριχμ «καςαρςάρεχμ παοαρςάρεχμ 
ρςα Δικαρςήοια» και ςχμ «καςαρςάρεχμ ποξειρποάνεχμ ρσμβξλαίχμ» μέυοι ςημ ημέοα σπξβξλήπ ςηπ αίςηρηπ 
ρσμμεςξυήπ ςξσ σπξφητίξσ ρςξ διαγχμιρμϊ. Ζ ποξρκϊμιρη ςχμ αμχςέοχ καςαρςάρεχμ είμαι εμδεικςική και αοκεί 
μα αματέοεςαι ρε ασςέπ έρςχ και μία μϊμξ παοάρςαρη ρςα Δικαρςήοια ή έμα μϊμξ ρσμβϊλαιξ κας’ έςξπ. Για ςα έςη 
καςά ςα ξπξία ξ δικηγϊοξπ θα εμταμίζει μηδεμική απαρυϊληρη (καμία απξλϋςχπ παοάρςαρη και καμέμα 
ρσμβϊλαιξ) δεμ θα ποξρμεςοείςαι υοϊμξπ εμπειοίαπ. Οι έμμιρθξι δικηγϊοξι, ετϊρξμ ςσυϊμ ασςξί δεμ 
ποαγμαςξπξιξϋμ παοαρςάρειπ ρςα δικαρςήοια και δεμ ρσμςάρρξσμ ρσμβϊλαια πελαςόμ ςξσπ, επί ϊρξμ ςξσλάυιρςξμ 
υοϊμξ είμαι έμμιρθξι, ποξρκξμίζξσμ βεβαίχρη ςξσ τξοέα ρςξμ ξπξίξ εογάζξμςαι χπ έμμιρθξι, είςε ασςϊπ είμαι 
δημϊριξπ, είςε ιδιχςικϊπ, απϊ ςημ ξπξία μα ποξκϋπςει ςξ είδξπ και η υοξμική διάοκεια ςηπ δικηγξοικήπ σπηοερίαπ 
πξσ ποξρτέοξσμ, καθόπ και ξ ςοϊπξπ πληοχμήπ ςξσπ. 

 γ. Δναίοερη απϊ ςημ σπξυοεχςική αρτάλιρη ςξσ Ξ.Α.Δ.Δ. 
Τπξφήτιξι ξι ξπξίξι αμήκξσμ ρςα ποϊρχπα πξσ ποξβλέπξμςαι απϊ ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 9 ςξσ 

μ.3050/2002, ϊπχπ ασςϊ έυει ςοξπξπξιηθεί και ιρυϋει, ξτείλξσμ μα ποξρκξμίρξσμ με ςημ αίςηρή ςξσπ βεβαίχρη 
απαλλαγήπ ςξσπ απϊ ςημ αρτάλιρη ςξσ Ο.Α.Δ.Δ. εάμ εμπίπςξσμ ρςιπ εναιοέρειπ ςξσ μϊμξσ. 

 
12. Σπξφήτιξι γξμείπ, ρϋζσγξι, πξσ αρκξϋμ ςξ δικαίχμα ποξρςαρίαπ απϊ ςημ αμαπηοία ρσγγεμόμ αςϊμχμ. 

 
α. Οιρςξπξιηςικϊ ξικξγεμειακήπ καςάρςαρηπ ςξσ ξικείξσ δήμξσ ή κξιμϊςηςαπ ή βεβαίχρη ξικξγεμειακήπ 

καςάρςαρηπ πξσ υξοηγείςαι απϊ ςα ΙΔΠ μέρχ ςξσ Ολξκληοχμέμξσ Πληοξτξοιακξϋ σρςήμαςξπ Δθμικξϋ 
Δημξςξλξγίξσ [(ΟΠΔΔ)-ΙΤΑ 7228/2014 (ΥΔΙ 457/ς.Β΄/25-2-2014)], ποϊρταςηπ έκδξρηπ (ϊυι παλαιϊςεοηπ ςχμ δϋξ 
μημόμ απϊ ςημ ημεοξμημία έμαονηπ ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ ςχμ αιςήρεχμ), απϊ ςα ξπξία μα ποξκϋπςει η 
ρσγγεμική ρυέρη με ςξ άςξμξ, ςημ αμαπηοία ςξσ ξπξίξσ επικαλξϋμςαι. Ποξκειμέμξσ για αλλξδαπξϋπ, αμςίρςξιυξ 
πιρςξπξιηςικϊ ξικξγεμειακήπ καςάρςαρηπ αομϊδιαπ αλλξδαπήπ αουήπ ςξσ κοάςξσπ ςημ ιθαγέμεια ςξσ ξπξίξσ έυξσμ, 
ποϊρταςηπ έκδξρηπ (ϊυι παλαιϊςεοηπ ςχμ δϋξ μημόμ απϊ ςημ ημεοξμημία έμαονηπ ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ ςχμ 
αιςήρεχμ). 

ςημ πεοίπςχρη: i) πξσ ςξ άςξμξ με αμαπηοία απϊ ςξ ξπξίξ ξ σπξφήτιξπ αμςλεί ποξρςαρία είμαι έγγαμξ, 
ποξρκξμίζεςαι πλημ ςξσ αμχςέοχ πιρςξπξιηςικξϋ και Πιρςξπξιηςικϊ ξικξγεμειακήπ καςάρςαρηπ ςηπ δικήπ ςξσ 
ξικξγέμειαπ. Απϊ ςα δϋξ Πιρςξπξιηςικά ξικξγεμειακήπ καςάρςαρηπ, παςοικήπ και αςξμικήπ ξικξγέμειαπ, θα ποέπει μα 
ποξκϋπςει ξ αοιθμϊπ ςχμ μελόμ ςχμ εμ λϊγχ ξικξγεμειόμ και ii) πξσ ξ σπξφήτιξπ είμαι διαζεσγμέμξπ και είμαι 
γξμέαπ ςξσ αςϊμξσ με αμαπηοία απϊ ςξ ξπξίξ αμςλεί ποξρςαρία, ποξρκξμίζει και ςξ διαζεσκςήοιξ ή ςη δικαρςική 
απϊταρη λϋρηπ ςξσ γάμξσ και ετϊρξμ είμαι διαζεσγμέμξπ ή ρε διάρςαρη και δηλόμει επιμέλεια εμϊπ ή πεοιρρϊςεοχμ 
ςέκμχμ, ποξρκξμίζει δικαρςική απϊταρη απϊ ςημ ξπξία θα απξδεικμϋεςαι η αμάθερη επιμέλειαπ ςχμ ςέκμχμ. 

β. Οιρςξπξιηςικϊ Ιέμςοξσ Πιρςξπξίηρηπ Αμαπηοίαπ (ΙΔ.Π.Α.) ρε ιρυϋ, με ςξ ξπξίξ ποξρδιξοίζεςαι ή πάθηρη ή 
βλάβη και ςξ πξρξρςϊ αμαπηοίαπ ςξσ αςϊμξσ – ρσγγεμή. 
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Δπίρηπ, γίμξμςαι δεκςά και Πιρςξπξιηςικά ςα ξπξία είμαι ρε ιρυϋ και έυξσμ εκδξθεί απϊ ςιπ κάςχθι σγειξμξμικέπ 
αουέπ:  

1. Αμόςαςη Τγειξμξμική Δπιςοξπή ςοαςξϋ (Α..Τ.Δ.) 

2. Αμόςαςη Τγειξμξμική Δπιςοξπή Μασςικξϋ (Α.Μ.Τ.Δ.) 

3. Αμόςαςη Τγειξμξμική Δπιςοξπή Αεοξπξοίαπ (Α.Α.Τ.Δ.) 

4. Αμόςαςη Τγειξμξμική Δπιςοξπή ςηπ Δλλημικήπ Αρςσμξμίαπ. 

5. Αμόςαςη Τγειξμξμική Δπιςοξπή ςξσ Πσοξρβερςικξϋ όμαςξπ. 

γ. Σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ αο. 8 ςξσ μ. 1599/1986 (Α'75), ρςημ ξπξία ξ σπξφήτιξπ μα αματέοει ςα ξμϊμαςα 
ϊλχμ ςχμ (λξιπόμ) ποξρόπχμ, ςα ξπξία αμςλξϋμ ποξρςαρία απϊ ςημ αμαπηοία ςξσ αςϊμξσ απϊ ςξ ξπξίξ ξ 
σπξφήτιξπ αμςλεί ποξρςαρία (ςέκμα, ρσζϋγξσ) [ρυες. η πεο. δ) παο. 1 και παο. 9 ςξσ άοθοξσ 25 ςξσ μ. 4440/2016]. 

δ. Σπεϋθσμεπ δηλόρειπ ςξσ αο. 8 ςξσ μ. 1599/1986 (Α'75) ϊλχμ ςχμ ποξρόπχμ πξσ αματέοξμςαι ρςημ 
αμχςέοχ, σπϊ ρςξιυείξ γ, Τπεϋθσμη Δήλχρη, με ςιπ ξπξίεπ ασςά δηλόμξσμ: ατεμϊπ ϊςι δεμ ρσμμεςέυξσμ, με υοήρη 
ςξσ δικαιόμαςξπ ποξρςαρίαπ ςξσ ρσγγεμικξϋ αςϊμξσ με αμαπηοία, ρςη ρσγκεκοιμέμη διαδικαρία (για ςημ εμ λϊγχ 
Αμακξίμχρη), ατεςέοξσ ϊςι παοαιςξϋμςαι ςηπ ποξρςαρίαπ, για ςξ παοϊμ, σπέο ςξσ σπξφητίξσ. ςημ πεοίπςχρη πξσ 
ρςα παοαπάμχ ποϊρχπα ρσμπεοιλαμβάμξμςαι: 

Γξμείπ, ςέκμα, ρϋζσγξι, αδελτξί πξσ θεμελιόμξσμ δικαίχμα ποξρςαρίαπ απϊ δεϋςεοξ άςξμξ πξσ πάρυει απϊ 
μξηςική σρςέοηρη ή ασςιρμϊ με πξρξρςϊ αμαπηοίαπ ςξσλάυιρςξμ πεμήμςα ςξιπ εκαςϊ (50%) ή ςξ πξρξρςϊ αμαπηοίαπ 
ςξσ είμαι ενήμςα επςά ςξιπ εκαςϊ (67%) και άμχ εναιςίαπ βαοιόμ φσυικόμ και ρχμαςικόμ παθήρεχμ, ςϊςε ςα ποϊρχπα 
ασςά σπξβάλξσμ σπεϋθσμεπ δηλόρειπ ςξσ αο. 8 ςξσ μ. 1599/1986 (Α' 75) ρςιπ ξπξίεπ δηλόμξσμ ατεμϊπ ϊςι δεμ 
ρσμμεςέυξσμ με υοήρη ςξσ δικαιόμαςξπ ποξρςαρίαπ ςξσ ρσγγεμικξϋ αςϊμξσ με αμαπηοία ρςη ρσγκεκοιμέμη 
διαδικαρία (για ςημ εμ λϊγχ Αμακξίμχρη), ατεςέοξσ ϊςι παοαιςξϋμςαι ςηπ ποξρςαρίαπ πξσ αμςλξϋμ απϊ ςημ 
αμαπηοία ςξσ αςϊμξσ απϊ ςξ ξπξίξ ξ σπξφήτιξπ αμςλεί ποξρςαρία, για ςξ παοϊμ, σπέο ςξσ αιςξϋμςξπ, αλλά ϊςι 
ποξςίθεμςαι μα αρκήρξσμ ςξ δικαίχμα ςξσπ για ποϊρληφη ρε θέρη εογαρίαπ, για ςξ δεϋςεοξ άςξμξ απϊ ςξ ξπξίξ 
αμςλξϋμ ποξρςαρία απϊ ςημ αμαπηοία ςξσ. 

Ρςημ πεοίπςχρη αδσμαμίαπ ποξρκϊμιρηπ σπεϋθσμηπ δήλχρηπ ςξσ άο. 8 ςξσ μ. 1599/1986 (Α' 75) 
ρσμπληοχμέμηπ και σπξγεγοαμμέμηπ απϊ κάπξια απϊ ςα ποξαματεοϊμεμα, ποϊρχπα, ξ σπξφήτιξπ ρσμπληοόμει 
και σπξβάλλει ξ ίδιξπ σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ άο. 8 ςξσ μ. 1599/1986 (Α' 75) ρςημ ξπξία ατεμϊπ μεμ δηλόμεςαι ξ 
λϊγξπ ςξσ κχλϋμαςξπ (ϊπχπ π.υ. άγμχρςη διαμξμή, μξηςική σρςέοηρη, κιμηςικά ποξβλήμαςα, κάςξικξπ αλλξδαπήπ), 
ατεςέοξσ δε βεβαιόμεςαι απϊ ςξμ σπξφήτιξ ϊςι δεμ σπήονε άρκηρη ςξσ δικαιόμαςξπ ποξρςαρίαπ για ςη ρσμμεςξυή 
ρςη ρσγκεκοιμέμη διαδικαρία (για ςημ εμ λϊγχ Αμακξίμχρη) ςξσ κχλσξμέμξσ μα σπξγοάφει.  

 

ΟΠΞΡΙΞΛΘΡΖ ΘΚΩΜ, ΟΘΡΞΟΞΘΖΘΙΩΜ ΙΑΘ ΒΔΒΑΘΩΡΔΩΜ 

ηπ αλλξδαπήπ  

Σίςλξι, πιρςξπξιηςικά και βεβαιόρειπ ςηπ αλλξδαπήπ, πξσ απαιςξϋμςαι απϊ ςημ αμακξίμχρη, ποέπει 
απαοαιςήςχπ μα ρσμξδεϋξμςαι απϊ επίρημη μεςάτοαρή ςξσπ ρςημ ελλημική γλόρρα. 

Ζ επίρημη μεςάτοαρή ςξσπ γίμεςαι απϊ αομϊδια καςά μϊμξ αουή ςξσ Τπξσογείξσ Δνχςεοικόμ ή ςημ Ποερβεία ή 
ςξ Ποξνεμείξ ςηπ νέμηπ υόοαπ ρςημ Δλλάδα ή απϊ δικηγϊοξ ή απϊ άμιρθξ εομημέα διξοιρμέμξ βάρει ςξσ μ.148/26-12-
1913/1-2-1914. Διδικόπ ϊμχπ μεςά ςξμ μέξ «Ιόδικα Δικηγϊοχμ» (άοθοξ 36 μ.4194/2013/ΥΔΙ 208/27.09.2013/ς. Α’), 
μεςατοάρειπ νεμϊγλχρρχμ εγγοάτχμ πξσ γίμξμςαι απϊ δικηγϊοξ μεςά ςημ 27.09.2013, γίμξμςαι δεκςέπ, ετϊρξμ ξ 
δικηγϊοξπ βεβαιόμει ϊςι ξ ίδιξπ έυει επαοκή γμόρη ςηπ γλόρραπ απϊ και ποξπ ςημ ξπξία μεςέτοαρε. 

Σα αμχςέοχ (ςίςλξι, πιρςξπξιηςικά και βεβαιόρειπ) γίμξμςαι σπξυοεχςικά απξδεκςά ρε εσκοιμή 
τχςξαμςίγοατα απϊ αμςίγοατα εγγοάτχμ πξσ έυξσμ εκδξθεί απϊ αλλξδαπέπ αουέπ και έυξσμ επικσοχθεί απϊ 
δικηγϊοξ. 

Γίμξμςαι σπξυοεχςικά απξδεκςά εσκοιμή  τχςξαμςίγοατα απϊ αμςίγοατα ιδιχςικόμ εγγοάτχμ, ςα ξπξία έυξσμ 
επικσοχθεί απϊ δικηγϊοξ. 

ηπ ημεδαπήπ  

α) Δημϊρια έγγοατα ημεδαπήπ, δηλαδή έγγοατα πξσ έυξσμ εκδξθεί απϊ σπηοερίεπ και  τξοείπ ςξσ δημϊριξσ 
και ςξσ εσοϋςεοξσ δημϊριξσ ςξμέα  (π.υ ςίςλξι ρπξσδόμ – άδειεπ – πιρςξπξιηςικά – βεβαιόρειπ κ.λπ.), σπξβάλλξμςαι 
και γίμξμςαι σπξυοεχςικά απξδεκςά ρε εσκοιμή τχςξαμςίγοατα ςχμ ποχςξςϋπχμ εγγοάτχμ ή ςχμ ακοιβόμ 
αμςιγοάτχμ ςξσπ. 
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β) Θδιχςικά έγγοατα ημεδαπήπ, δηλαδή έγγοατα πξσ δεμ εκδίδξμςαι απϊ σπηοερίεπ και τξοείπ ςξσ δημϊριξσ 
και ςξσ εσοϋςεοξσ δημϊριξσ ςξμέα (ϊπχπ υειοϊγοατεπ απξδείνειπ παοξυήπ σπηοεριόμ απϊ 1-1-2014 και απξδείνειπ 
παοξυήπ σπηοεριόμ μηυαμξγοατικήπ έκδξρηπ με υοήρη τξοξλξγικξϋ ηλεκςοξμικξϋ μηυαμιρμξϋ απϊ 1-1-2015, ECDL 
και άλλα πιρςξπξιηςικά απϊδεινηπ γμόρηπ υειοιρμξϋ Ζ/Τ πξσ εκδίδξμςαι απϊ ιδιχςικξϋπ τξοείπ πιρςξπξιημέμξσπ απϊ 
ςξμ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. και παλαιϊςεοα ςξμ Ο.Δ.Δ.Ι., Πιρςξπξιηςικά Α..Π.Δ. κ.λ.π.) σπξβάλλξμςαι και γίμξμςαι 
σπξυοεχςικά απξδεκςά ρε εσκοιμή τχςξαμςίγοατα απϊ αμςίγοατα ιδιχςικόμ εγγοάτχμ, ςα ξπξία έυξσμ 
επικσοχθεί απϊ δικηγϊοξ καθόπ και ρε εσκοιμή τχςξαμςίγοατα απϊ ςα ποχςϊςσπα ϊρχμ ιδιχςικόμ εγγοάτχμ 
τέοξσμ θεόοηρη απϊ σπηοερίεπ και τξοείπ ςξσ δημϊριξσ και ςξσ εσοϋςεοξσ δημϊριξσ ςξμέα (π.υ. απξλσςήοιξ 
ιδιχςικξϋ λσκείξσ πξσ τέοει ςη θεόοηρη ςηπ αομϊδιαπ Διεϋθσμρηπ Δεσςεοξβάθμιαπ Δκπαίδεσρηπ ςξσ Τπξσογείξσ 
Παιδείαπ, Έοεσμαπ και Ηοηρκεσμάςχμ, ιαςοική γμχμάςεσρη πξσ τέοει θεόοηρη απϊ αομϊδιξ ελεγκςή ιαςοϊ). 

 
ΔΠΘΖΛΑΜΖ: ϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ αοθο. 1 ςξσ μ. 4250/2014 για ςημ ενσπηοέςηρη ςχμ πξλιςόμ ρςξ 

ρϋμξλξ ςχμ ρσμαλλαγόμ ςξσπ με ςξ δημϊριξ έυει καςαογηθεί η σπξυοέχρη σπξβξλήπ ποχςξςϋπχμ εγγοάτχμ υχοίπ 
ςξϋςξ μα ρημαίμει απαγϊοεσρη υοήρηπ - ποξρκϊμιρηπ ασςόμ απϊ ςξσπ σπξφητίξσπ. 

 

ΡΣΜΞΟΘΙΞΡ ΙΑΑΚΞΓΞΡ ΑΟΑΠΑΘΖΩΜ ΔΘΙΑΘΞΚΞΓΖΘΙΩΜ 
 

Για ςη διεσκϊλσμρη ςχμ σπξφητίχμ παοαςίθεςαι έμαπ ρσμξπςικϊπ καςάλξγξπ ςχμ απαοαίςηςχμ 
δικαιξλξγηςικόμ, ςα ξπξία ξι σπξφήτιξι ποέπει μα σπξβάλξσμ μαζί με ςημ αίςηρή ςξσπ: 

 

1. Σασςϊςηςα ή άλλξ δημϊριξ έγγοατξ απϊ ςξ ξπξίξ μα ποξκϋπςξσμ ςα ρςξιυεία ςηπ ςασςϊςηςαπ. 

2. Πιρςξπξιηςικϊ Δλλημξμάθειαπ (μόμξ για σπξφήτιξ υχοίπ ελλημική ιθαγέμεια). 

3. Βαρικϊ ςίςλξ ρπξσδόμ (για σπξφήτιξ πξσ ρσμμεςέυει ρςιπ καςηγξοίεπ ΠΔ, ΣΔ και ΔΔ, εμώ για ςημ καςηγξοία ΤΔ, 
μόμξ αμ ζηςείςαι από ςημ αμακξίμχρη). 

4. Πιρςξπξιηςικά απϊδεινηπ υειοιρμξϋ Ζ/Τ (μόμξ αμ ζηςείςαι από ςημ αμακξίμχρη). 

5. Πιρςξπξιηςικά γλχρρξμάθειαπ (μόμξ αμ ζηςείςαι από ςημ αμακξίμχρη). 

6. Άδεια άρκηρηπ επαγγέλμαςξπ ρε ιρυϋ ή λξιπέπ βεβαιόρειπ ή πιρςξπξιηςικά ή επαγγελμαςικέπ ςασςϊςηςεπ πξσ 
ποξβλέπξμςαι απϊ ςημ αμακξίμχρη (μόμξ για ςιπ ειδικόςηςεπ πξσ απαιςξύμςαι). 

7. Βεβαίχρη μϊμιμηπ καςξικίαπ ποϊρταςηπ έκδξρηπ ϊυι παλαιϊςεοηπ ςχμ δϋξ μημόμ απϊ ςημ ημεοξμημία έμαονηπ 
ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ ςχμ αιςήρεχμ (μϊμξ για ςιπ πεοιπςόρειπ ποξρλήφεχμ ρςιπ ξπξίεπ εταομϊζεςαι ςξ 
κοιςήοιξ ςηπ εμςξπιϊςηςαπ).   

8. Βεβαίχρη ΟΑΔΔ ή/και βεβαίχρη ΙΔΙ ποϊρταςηπ έκδξρηπ (δεμ ποέπει μα απέυει πεοιρρϊςεοξ απϊ πέμςε 
εογάριμεπ ημέοεπ απϊ ςημ ημεοξμημία έμαονηπ ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ ςχμ αιςήρεχμ),  για ςημ απόδεινη ςξσ 
υοόμξσ αμεογίαπ. 

9. Οι πξλϋςεκμξι πιρςξπξιηςικϊ ξικξγεμειακήπ καςάρςαρηπ ςξσ ξικείξσ δήμξσ ή βεβαίχρη ξικξγεμειακήπ 
καςάρςαρηπ πξσ υξοηγείςαι απϊ ςα ΙΔΠ μέρχ ςξσ Ολξκληοχμέμξσ Πληοξτξοιακξϋ σρςήμαςξπ Δθμικξϋ 
Δημξςξλξγίξσ [(ΟΠΔΔ)-ΙΤΑ 7228/2014 (ΥΔΙ 457/ς.Β΄/25-2-2014)], ποϊρταςηπ έκδξρηπ (ϊυι παλαιϊςεοηπ ςχμ 
δϋξ μημόμ απϊ ςημ ημεοξμημία έμαονηπ ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ ςχμ αιςήρεχμ) ή αμςίρςξιυξ πιρςξπξιηςικϊ 
αομϊδιαπ αλλξδαπήπ αουήπ (ποξκειμέμξσ για αλλξδαπϊ σπξφήτιξ μϊμιμα εγκαςερςημέμξ ξικξγεμειακόπ ρςημ 
Δλλάδα) ρσμξδεσϊμεμξ απϊ πιρςξπξιηςικϊ ςηπ Αμόςαςηπ σμξμξρπξμδίαπ Πξλσςέκμχμ Δλλάδξπ (Α..Π.Δ.). 
Ποξκειμέμξσ για αλλξδαπϊ σπξφήτιξ πξσ δεμ είμαι μϊμιμα εγκαςερςημέμξπ ξικξγεμειακόπ ρςημ Δλλάδα, 
αμςίρςξιυξ πιρςξπξιηςικϊ ξικξγεμειακήπ καςάρςαρηπ αομϊδιαπ αλλξδαπήπ αουήπ ςξσ κοάςξσπ ςημ ιθαγέμεια 
ςξσ ξπξίξσ έυξσμ, ποϊρταςηπ έκδξρηπ (ϊυι παλαιϊςεοηπ ςχμ δϋξ μημόμ απϊ ςημ ημεοξμημία έμαονηπ ςηπ 
ποξθερμίαπ σπξβξλήπ ςχμ αιςήρεχμ) ρσμξδεσϊμεμξ απϊ έγγοατξ αομϊδιαπ αλλξδαπήπ αουήπ (αμςίρςξιυξ ςηπ 
ΑΠΔ ή άλλξ), ρϋμτχμα με ςξ ξπξίξ θα βεβαιόμεςαι ή πιρςξπξιείςαι, καςά ςιπ διαςάνειπ ςξσ δικαίξσ ςξσ 
αλλξδαπξϋ κοάςξσπ, η ιδιϊςηςα ςξσ πξλϋςεκμξσ γξμέα. Δπιπλέξμ, σπεϋθσμη δήλχρη ή ρσμπλήοχρη ςξσ 
αμςίρςξιυξσ ςεςοαγχμιδίξσ ρςξ έμςσπξ ςηπ αίςηρηπ πεοί μη ποϊρληφηπ ρςξμ ίδιξ τξοέα άλλξσ μέλξσπ ςηπ ίδιαπ 
ξικξγέμειαπ καςά ςξ ςοέυξμ ημεοξλξγιακϊ έςξπ με υοήρη ςηπ πξλσςεκμικήπ ιδιϊςηςαπ. 

10. Πιρςξπξιηςικϊ ή βεβαίχρη ξικξγεμειακήπ καςάρςαρηπ πξσ υξοηγείςαι απϊ ςα ΙΔΠ μέρχ ςξσ Ολξκληοχμέμξσ 
Πληοξτξοιακξϋ σρςήμαςξπ Δθμικξϋ Δημξςξλξγίξσ [(ΟΠΔΔ) - ΙΤΑ 7228/2014 (ΥΔΙ 457/ς.Β΄/25-2-2014)], 
ποϊρταςηπ έκδξρηπ (ϊυι παλαιϊςεοηπ ςχμ δϋξ μημόμ απϊ ςημ ημεοξμημία  έμαονηπ ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ 
ςχμ αιςήρεχμ}. Ποξκειμέμξσ για αλλξδαπϊ σπξφήτιξ, αμςίρςξιυξ πιρςξπξιηςικϊ ξικξγεμειακήπ καςάρςαρηπ 
αομϊδιαπ αλλξδαπήπ αουήπ ςξσ κοάςξσπ ςημ ιθαγέμεια ςξσ ξπξίξσ έυξσμ, ποϊρταςηπ έκδξρηπ (ϊυι παλαιϊςεοηπ 
ςχμ δϋξ μημόμ απϊ ςημ ημεοξμημία έμαονηπ ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ ςχμ αιςήρεχμ).  

11. Σα καςά πεοίπςχρη (π.υ. μιρθχςξί, ελεύθεοξι επαγγελμαςίεπ, απαρυξλξύμεμξι ρςξ δημόριξ κ.λπ.) 
δικαιξλξγηςικά απϊδεινηπ εμπειοίαπ (π.υ. άδεια άρκηρηπ επαγγέλμαςξπ, βεβαίχρη αρταλιρςικξύ τξοέα, 
σπεύθσμη δήλχρη εμπειοίαπ κ.λπ.), ϊπχπ ακοιβόπ ξοίζξμςαι ρςξ ΙΔΥΑΚΑΘΟ ΘΘ «ΑΠΑΡΑΘΣΖΣΑ ΔΘΙΑΘΟΚΟΓΖΣΘΙΑ 
ΤΛΛΔΣΟΦΖ» ςξσ παοϊμςξπ Παοαοςήμαςξπ και ρςημ ξικεία Αμακξίμχρη (βλ. ΔΜΠΔΙΡΙΑ). 
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12. ςημ πεοίπςχρη σπξφητίχμ γξμέχμ ή  ρσζϋγχμ,  πξσ αρκξϋμ ςξ δικαίχμα ποξρςαρίαπ απϊ ςημ αμαπηοία 
ρσγγεμικόμ αςϊμχμ, απαιςξϋμςαι: α)πιρςξπξιηςικϊ ξικξγεμειακήπ καςάρςαρηπ ςξσ ξικείξσ δήμξσ ή βεβαίχρη 
ξικξγεμειακήπ καςάρςαρηπ πξσ υξοηγείςαι απϊ ςα ΙΔΠ μέρχ ςξσ Ολξκληοχμέμξσ Πληοξτξοιακξϋ σρςήμαςξπ 
Δθμικξϋ Δημξςξλξγίξσ [(ΟΠΔΔ)-ΙΤΑ 7228/2014 (ΥΔΙ 457/ς.Β΄/25-2-2014)], ποϊρταςηπ έκδξρηπ (ϊυι 
παλαιϊςεοηπ ςχμ δϋξ μημόμ απϊ ςημ ημεοξμημία έμαονηπ ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ ςχμ αιςήρεχμ). 
Ποξκειμέμξσ για αλλξδαπϊ σπξφήτιξ, αμςίρςξιυξ πιρςξπξιηςικϊ ξικξγεμειακήπ καςάρςαρηπ αομϊδιαπ 
αλλξδαπήπ αουήπ ςξσ κοάςξσπ ςημ ιθαγέμεια ςξσ ξπξίξσ έυξσμ, ποϊρταςηπ έκδξρηπ (ϊυι παλαιϊςεοηπ ςχμ δϋξ 
μημόμ απϊ ςημ ημεοξμημία έμαονηπ ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ ςχμ αιςήρεχμ) β) Πιρςξπξιηςικϊ ΙΔΠΑ ή 
Πιρςξπξιηςικϊ Αμόςαςηπ Τγειξμξμικήπ Δπιςοξπήπ, ρε ιρυϋ, με ςξ ξπξίξ ποξρδιξοίζεςαι η πάθηρη ή βλάβη και ςξ 
πξρξρςϊ αμαπηοίαπ ςξσ ρσγγεμικξϋ αςϊμξσ και καςά πεοίπςχρη Πιρςξπξιηςικϊ ξικξγεμειακήπ καςάρςαρηπ ςξσ 
αςϊμξσ με αμαπηοία εάμ ςξ ςελεσςαίξ είμαι έγγαμξ και διαζεσκςήοιξ ή δικαρςική απϊταρη λϋρηπ ςξσ γάμξσ 
ρςημ πεοίπςχρη πξσ ξ σπξφήτιξπ είμαι διαζεσγμέμξπ γξμέαπ πξσ αρκεί ςξ δικαίχμα ποξρςαρίαπ απϊ ςημ 
αμαπηοία ςξσ ςέκμξσ και γ) ξι αμαγοατϊμεμεπ, καςά πεοίπςχρη, Τπεϋθσμεπ δηλόρειπ ςηπ παο. 12(γ) ςξσ 
αμχςέοχ ΙΔΤΑΚΑΘΞΣ II: ΑΟΑΠΑΘΖΑ ΔΘΙΑΘΞΚΞΓΖΘΙΑ ΡΣΛΛΔΞΥΖΡ. 

ΟΠΞΡΞΥΖ: Ξ παοαπάμχ καςάλξγξπ δικαιξλξγηςικόμ είμαι ρσμξπςικϊπ και δεμ πεοιλαμβάμει ειδικέπ 
πεοιπςόρειπ απϊδεινηπ κοιςηοίχμ – ιδιξςήςχμ, για ςιπ ξπξίεπ μπξοεί μα απαιςξϋμςαι άλλα ή ποϊρθεςα 
δικαιξλξγηςικά ρϋμτχμα με ςημ αμακξίμχρη ή ςξ παοάοςημα. Ρε κάθε πεοίπςχρη, λξιπϊμ, ξι σπξφήτιξι ποέπει 
μα διαβάρξσμ πλήοχπ και με ποξρξυή ςημ αμακξίμχρη και ςξ παοάοςημά ςηπ, ποξκειμέμξσ μα εμημεοχθξϋμ 
λεπςξμεοόπ και με ακοίβεια για ςξ ρϋμξλξ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ πξσ απαιςξϋμςαι για ςημ απϊδεινη ςχμ 
ποξρϊμςχμ πξσ επικαλξϋμςαι. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΘΜΑΙΑΡ ΒΑΗΛΞΚΞΓΞΣΛΔΜΩΜ ΙΠΘΖΠΘΩΜ 
ΓΘΑ Ζ ΡΣΜΑΦΖ ΡΣΛΒΑΡΔΩΜ ΔΠΓΑΡΘΑΡ ΞΠΘΡΛΔΜΞΣ ΥΠΞΜΞΣ  

 
Ακξλξσθεί ρσγκεμςοχςικϊπ πίμακαπ ςχμ βαθμξλξγξϋμεμχμ κοιςηοίχμ ρςξμ ξπξίξ παοξσριάζεςαι αμαλσςικά η 

βαθμξλξγία πξσ ποξκϋπςει για καθέμα απϊ ςα κοιςήοια ασςά, αμάλξγα με ςα υαοακςηοιρςικά ςηπ εκάρςξςε 
σπξφητιϊςηςαπ. 
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ΟΘΜΑΙΑΡ ΒΑΗΛΞΚΞΓΖΡΖΡ ΙΠΘΖΠΘΩΜ 

 
     1. ΔΛΟΔΘΠΘΑ (25 μξμάδεπ αμά μήμα εμπειοίαπ και έχπ 60 μήμεπ) 

μήμεπ 
εμπειοίαπ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 57 58 59 
60 
και 
άμχ 

μξμάδεπ 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 … 1425 1450 1475 1500 

 
           2. ΥΠΞΜΞΡ ΑΜΔΠΓΘΑΡ (50 μξμάδεπ για 4 μήμεπ αμεογίαπ και 25 μξμάδεπ αμά μήμα αμεογίαπ άμχ ςχμ 4 μημόμ, με 
αμόςαςξ ϊοιξ ςξσπ 12 μήμεπ) 

μήμεπ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
12 και 
άμχ 

μξμάδεπ 0 0 0 50 75 100 125 150 175 200 225 250 

             

 
           3. ΟΞΚΣΔΙΜΞΡ (50 μξμάδεπ για κάθε ςέκμξ) 

αοιθμϊπ ςέκμχμ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 …. 

μξμάδεπ 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 …. 

 
           4. ΑΜΖΚΘΙΑ ΔΙΜΑ (50 μξμάδεπ για κάθε ςέκμξ) 

αοιθμϊπ 
ςέκμχμ 

1 2 3 

μξμάδεπ 50 100 150 

  
           5. ΑΜΑΟΖΠΘΑ, ΔΙΜΞΣ, Ή ΡΣΕΣΓΞΣ (ςξ πξρξρςϊ αμαπηοίαπ πξλλαπλαριάζεςαι με ςξ ρσμςελερςή “2”) 

πξρξρςϊ 
αμαπηοίαπ 

50% … 60% … 67% … 70% …          

μξμάδεπ 100 … 120 … 134 … 140 …          
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      ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α2) 23.01.2020 
          ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΓΛΩΟΜΑΘΔΙΑ 

                                                                                                        

 
Α) ΑΓΓΛΙΚΑ 
 

  Η γλώζε  ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο (άξηζηε Γ2/C2, πνιύ θαιή Γ1/C1, θαιή Β2 θαη κέηξηα Β1) απνδεηθλύεηαη κε βάζε ην άξζξν 1 

π.δ 146/2007 «Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ π.δ 50/2001 Καζνξηζκόο πξνζόλησλ δηνξηζκνύ ζε ζέζεηο θνξέσλ ηνπ δεκόζηνπ 
ηνκέα όπσο απηό ηζρύεη» (ΦΔΚ 185/3.8.2007/η.Α‟), ζε ζπλδπαζκό κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 1 π.δ. 116/2006 
«Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ π.δ. 50/2001…….» (ΦΔΚ 115/9.6.2006/η.Α‟», σο εμήο: 

 

 
α) Με Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό γιωζζνκάζεηαο αληίζηνηρνπ επηπέδνπ ηνπ λ.2740/1999, όπωο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19 
ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003. 
     ή 

 
β) κε πηζηνπνηεηηθά αληίζηνηρνπ επηπέδνπ ηωλ παλεπηζηεκίωλ CAMBRIDGE ή MICHIGAN  

 
             ή 
 

γ) κε  πηζηνπνηεηηθά αληίζηνηρνπ επηπέδνπ άιιωλ θνξέωλ (παλεπηζηεκίωλ ή κε) αλεμάξηεηα από ηε λνκηθή ηνπο κνξθή, 
εθόζνλ  είλαη πηζηνπνηεκέλνη ή αλαγλωξηζκέλνη από ηελ αξκόδηα αξρή ηεο νηθείαο ρώξαο γηα λα δηελεξγνύλ εμεηάζεηο θαη λα 
ρνξεγνύλ πηζηνπνηεηηθά γλώζεο ηεο αγγιηθήο γιώζζαο ζην αληίζηνηρν επίπεδν. Εάλ δελ ππάξρεη θνξέαο πηζηνπνίεζεο ή 
αλαγλώξηζεο ζηελ νηθεία ρώξα, απαηηείηαη βεβαίωζε ηνπ αξκόδηνπ Υπνπξγείνπ ή ηεο Πξεζβείαο  ηεο ρώξαο ζηελ Ειιάδα όηη 
ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ ρνξεγνύληαη από ηνπο παξαπάλω θνξείο ζε ηξίηνπο, νη νπνίνη δελ έρνπλ ωο κεηξηθή γιώζζα ηελ 
Αγγιηθή , είλαη απνδεθηά ζε δεκόζηεο ππεξεζίεο ηεο απηήο ρώξαο ωο έγθπξα απνδεηθηηθά γλώζεο ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο ζην 
αληίζηνηρν επίπεδν. Ωο νηθεία ρώξα λνείηαη ε ρώξα ζηελ νπνία ε κεηξηθή ή επίζεκε γιώζζα είλαη ε Αγγιηθή  
 
Βάζεη ησλ αλσηέξσ θαζώο θαη ησλ κέρξη ζήκεξα πξνζθνκηζζέλησλ ζην ΑΔΠ, από ηνπο νηθείνπο θνξείο, βεβαησηηθώλ 
εγγξάθσλ γίλνληαη δεθηά, πέξαλ ηνπ Κξαηηθνύ Πηζηνπνηεηηθνύ γισζζνκάζεηαο, ηα εμήο πηζηνπνηεηηθά: 
 
 
(α) Αξηζηε γλώζε (Γ2/C2) : 
 

• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH ηνπ Παλεπηζηεκίνπ CAMBRIDGE ή ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT 
ENGLISH  ή CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 
200-230 

  
   

• BULATS English Language Test, βαζκνινγία 90-100, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ CAMBRIDGE ή ηνπ CAMBRIDGE 
ASSESSMENT ENGLISH (Γηα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί έσο θαη 19/11/2019) 
 
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE HIGHER ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH 
overall score 200-210 
 
• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 200-210 

.  
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από ην University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate (UCLES) ή ην CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH – The British Council – IDP Education 
Australia IELTS Australia κε βαζκνινγία από 8,5 θαη άλσ . 

  
•ECPE- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH ηνπ Παλεπηζηεκίνπ   MICHIGAN 
(Cambridge Michigan Language Assessments - CaMLA)ή  ηνπ Michigan Language Assessment.  
   
 

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- ηνπ EDEXCEL, ή PEARSON TEST OF 
ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- ηνπ EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 3 CERTIFICATE IN 
ESOL INTERNATIONAL(CEF C2) 

 

• ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL  ηνπ TRINITY COLLEGE 
LONDON.  
 
• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -MASTERY- θαη 

CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- (πλππνβάιινληαη  αζξνηζηηθά 
γηα ηελ απόδεημε ηεο άξηζηεο γλώζεο) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- θαη CITY 

& GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- (πλππνβάιινληαη  αζξνηζηηθά γηα ηελ 
απόδεημε ηεο άξηζηεο γλώζεο). 

ΑΔΑ: ΩΤ9846ΨΧΛΗ-ΟΣΟ



37 

 

 
•  EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) ή PEARSON EDI Level 3 Certificate in ESOL 
International (CEF C2) ή PEARSON LCCI LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR C2) 
. 
 
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Δλόηεηεο: Reading, Writing, Listening, Speaking, κε βαζκό «Distinction” ή “Credit”).  
 

 
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2) (κέρξη 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 (ACELS) ή  Test of Interactive English, C2 Level (Gatehouse Awards). 
. 
• NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2). 
 
•AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Δλόηεηεο: Listening, Reading, Writing, Speaking).  
 
•LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2) 
 
•GA   Level 3  Certificate in ESOL International –(CEFR: C2) ή GA Level 3 Certificate in ESOL International (Classic C2)  
 
•C2 -LanguageCert  Level 3 Certificate in ESOL International  (Listening, Reading, Writing) (MasteryC2) θαη C2- LanguageCert  

Level 3 Certificate in ESOL International  (Speaking)  (Mastery C2) (πλππνβάιινληαη  αζξνηζηηθά γηα ηελ απόδεημε ηεο 

άξηζηεο γλώζεο) 

 
•Open College Network West Midlands Level 3 Certificate in ESOL International (CEFR C2) 
 
 (β) Πνιύ θαιή γλώζε (Γ1/C1) : 
 

•  CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH ηνπ Παλεπηζηεκίνπ CAMBRIDGE ή ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH 
ή CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-199 
 
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-199 
 
• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-190 
 
•   BULATS English Language Test, βαζκνινγία 75-89, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ CAMBRIDGE ή ηνπ CAMBRIDGE 
ASSESSMENT ENGLISH (Γηα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί έσο θαη 19/11/2019) 
 

.  
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από ην University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate (UCLES) ή ην CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH  – The British Council – IDP Education 
Australia IELTS Australia κε βαζκνινγία από 7 έσο 8. 
  

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) από ην University of Cambridge Local Examinations 
Syndicate (UCLES) ή ην CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE HIGHER ηνπ 
CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-199 
 
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE VANTAGE ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-190 
  

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- ηνπ EDEXCEL ή PEARSON TEST OF 
ENGLISH GENERAL LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- ηνπ EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 2 CERTIFICATE IN 
ESOL INTERNATIONAL(CEF C1) 

 

• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III ηνπ TRINITY COLLEGE LONDON.  
 
• CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening)  - EXPERT- θαη CITY 

& GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) - EXPERT- (πλππνβάιινληαη  αζξνηζηηθά γηα ηελ 
απόδεημε ηεο πνιύ θαιήο γλώζεο) ή  CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -EXPERT- θαη CITY & 

GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - EXPERT - (πλππνβάιινληαη  αζξνηζηηθά γηα ηελ απόδεημε 
ηεο πνιύ θαιήο γλώζεο). 
 

• ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) ηνπ HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ- 
USA) θαη ηεο ΔΛΛΗΝΟΑΜΔΡΙΚΑΝΙΚΗ ΔΝΧΔΧ. 
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• ΣΔST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαζκνινγία από 785 έσο 900 ηνπ 
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) ή PEARSON LCCI LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR C1) 
.  
 
•  PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Δλόηεηεο: Reading, Writing, Listening, Speaking, ζε πεξίπησζε πνπ ε κία  εθ ησλ 
ελνηήησλ είλαη κε βαζκό “Pass”).  
 

•  PEARSON LCCI EFB  LEVEL 3 (Δλόηεηεο: Reading, Writing, Listening, Speaking, κε βαζκό «Distinction” ή “Credit”).  
 
 
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 2  (Common European Framework equivalent level C1) ) (κέρξη 
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 (ACELS)  
. 
 
• Test of Interactive English, C1 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, C1 Level (Gatehouse Awards). 
 
• NOCN Level 2 Certificate in ESOL International (C1). 
 
• AIM Awards Level 2 Certificate in ESOL International (C1) (Δλόηεηεο: Listening, Reading, Writing, Speaking).  
 
• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαζκνινγία από 91 έσο 99 ηνπ  CAMBRIDGE 
MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA) ή ηνπ MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT. 
 
ΜΔΣ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Δλόηεηεο: Listening, Reading, Speaking) βαζκνινγία από 190 έσο 240 ηνπ Michigan 

Language Assessment ή CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS- CaMLA ή  

ΜΔΣ- MICHIGAN ENGLISH TEST (Δλόηεηεο: Listening, Reading ή Listening, Reading, Speaking, Writing) βαζκνινγία από 
64 έσο 80 ηνπ Michigan Language Assessment 
 

• LRN Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1) 
 
• GA   Level 2 Certificate in ESOL International –(CEFR: C1) ή GA Level 2 Certificate in ESOL International (Classic C1)  

 
• C1 - LanguageCert  Level 2 Certificate in ESOL International  (Listening, Reading, Writing) (Expert C1) θαη  C1 -

LanguageCert  Level 2 Certificate in ESOL International  (Speaking)  (Expert C1) (πλππνβάιινληαη  αζξνηζηηθά γηα ηελ 
απόδεημε ηεο πνιύ θαιήο γλώζεο). 
 

• Open College Network West Midlands Level 2 Certificate in ESOL International (CEFR C1) 

  
 
(γ) Καιή γλώζε (Β2) :  
 

• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH ηνπ Παλεπηζηεκίνπ   CAMBRIDGE ή ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή 
FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179. 
 
• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179 
 
• BULATS English Language Test, βαζκνινγία 60-74, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ CAMBRIDGE ή ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT 
ENGLISH (Γηα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί έσο θαη 19/11/2019) 

.  
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από ην University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate (UCLES) ή ην CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH – The British Council – IDP Education 
Australia IELTS Australia κε βαζκνινγία από 5,5  έσο 6,5. 
  

•BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από ην University of Cambridge Local Examinations 
Syndicate (UCLES) ή ην CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE  VANTAGE ηνπ 
CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179 
 
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE PRELIMINARY ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-170 
 
• PRELIMINARY ENGLISH TEST ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-170 
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 (ECCE)- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF COMPETENCY IN  ENGLISH  ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
MICHIGAN (Cambridge Michigan Language Assessments - CaMLA) ή ηνπ MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT 
. 
 
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- ηνπ EDEXCEL ή PEARSON 
TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE COMMUNICATION- ηνπ EDEXCEL ή EDEXCEL 
LEVEL I CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF B2) 

 

 
•CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II ηνπ TRINITY COLLEGE LONDON. 
 
• CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -COMMUNICATOR- 
θαη CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -COMMUNICATOR- (πλππνβάιινληαη  

αζξνηζηηθά γηα ηελ απόδεημε ηεο θαιήο γλώζεο) ή  CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - 
COMMUNICATOR - θαη CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - COMMUNICATOR  - 

(πλππνβάιινληαη  αζξνηζηηθά γηα ηελ απόδεημε ηεο  θαιήο γλώζεο). 
•Assessment Board for Language Examinations: Level B2 (ABLE B2)ηνπ Hellenic American University (Nashua, New 
Hampshire, USA) 
 

•TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαζκνινγία από 505 έσο 780 ηνπ 
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) ή PEARSON LCCI LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR B2) 
 . 
 
•PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Δλόηεηεο: Reading, Writing, Listening, Speaking, ζε πεξίπησζε πνπ ε κία  εθ ησλ 
ελνηήησλ είλαη κε βαζκό “Pass”).  
 
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Δλόηεηεο: Reading, Writing, Listening, Speaking, κε βαζκό «Distinction” ή “Credit. 
 
 
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2) ) (κέρξη 
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 (ACELS)  
. 
• Test of Interactive English, B2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, Β2 Level (Gatehouse Awards). 
 
• NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2). 
 
•AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Δλόηεηεο: Listening, Reading, Writing, Speaking).  
 
• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαζκνινγία από 80 έσο 90 ηνπ  CAMBRIDGE 
MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS  ή  ηνπ MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT 
 
 
ΜΔΣ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Δλόηεηεο: Listening, Reading, Speaking) βαζκνινγία από 157 έσο 189 ηνπ Michigan 

Language Assessment ή CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS- CaMLA ή  

ΜΔΣ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Δλόηεηεο: Listening, Reading ή Listening, Reading, Speaking, Writing) βαζκνινγία από 
53 έσο 63 ηνπ Michigan Language Assessment 
 
• LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) 
 
• GA   Level 1 Certificate in ESOL International –(CEFR: B2) ή GA Level 1 Certificate in ESOL International (Classic B2)  

 
•  Β2 -LanguageCert  Level 1 Certificate in ESOL International  (Listening, Reading, Writing) (Communicator B2) θαη Β2 - 

LanguageCert  Level 1 Certificate in ESOL International (Speaking)  (Communicator B2) (πλππνβάιινληαη  αζξνηζηηθά γηα 
ηελ απόδεημε ηεο  θαιήο γλώζεο). 
   

•Open College Network West Midlands Level 1 Certificate in ESOL International (CEFR B2) 

 
(δ) Μέηξηα γλώζε (Β1) : 
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 • PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ   CAMBRIDGE ή ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT 
ENGLISH ή PRELIMINARY ENGLISH TEST ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 140-159 
 
• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 140-159. 
 
• KEY ENGLISH TEST ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 140-150. 

 
• BULATS English Language Test, βαζκνινγία 40-59, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ CAMBRIDGE ή ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT 
ENGLISH (Γηα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί έσο θαη 19/11/2019) 

  
    • INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από ην University of Cambridge Local Examinations 

Syndicate (UCLES) –The British Council-IDP Education Australia κε βαζκνινγία από 4  έσο 5. 
  

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE - PRELIMINARY (BEC PRELIMINARY) (UNIVERSITY  OF  CAMBRIDGE    LOCAL   
EXAMINATIONS    SYNDICATE    (UCLES) ή CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή BUSINESS ENGLISH 
CERTIFICATE PRELIMINARY ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 140-159. 
 
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE VANTAGE ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 140-159 
 
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 2 –INTERMEDIATE COMMUNICATION-ηνπ EDEXCEL ή PEARSON TEST OF 
ENGLISH GENERAL LEVEL 2-INTERMEDIATE  COMMUNICATION- ηνπ EDEXCEL ή EDEXCEL ENTRY LEVEL 
CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (ENTRY 3) (CEF B1) 
 
 
• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE I ηνπ TRINITY COLLEGE LONDON .  
 
• CITY & GUILDS ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) (ENTRY 3) - 
ACHIEVER- θαη CITY & GUILDS ENTRY LEVEL   CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) (ENTRY 3) - 
ACHIEVER - (πλππνβάιινληαη  αζξνηζηηθά γηα ηελ απόδεημε ηεο κέηξηαο γλώζεο) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN 
INTERNATIONAL ESOL - ACHIEVER - θαη CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -

ACHIEVER- (πλππνβάιινληαη  αζξνηζηηθά γηα ηελ απόδεημε ηεο  κέηξηαο γλώζεο). 
 

• BASIC COMMUNICATION CERTIFICATE IN ENGLISH. 
 
• TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαζκνινγία από 405 έσο 500 ηνπ 
EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. 
 
•  EDI Entry Level Certificate in ESOL International (Entry Level 3) JETSET Level 4 (CEF B1) ή PEARSON EDI Entry 3 
Certificate in ESOL International (CEF B1) ή PEARSON LCCI ENTRY  3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR 
B1) 
. 
 
• PEARSON LCCI EFB  LEVEL 2 (Δλόηεηεο: Reading, Writing, Listening, Speaking, ζε πεξίπησζε πνπ ε κία  εθ ησλ 
ελνηήησλ είλαη κε βαζκό “Pass”).  
 
• PEARSON LCCI EFB Level 1 (Δλόηεηεο: Reading, Writing, Listening, Speaking, κε βαζκό «Distinction” ή “Credit”). 

 
•  OCNW  Certificate in ESOL International  at Entry Level 3 (Common European Framework equivalent level B1) ) (κέρξη 
31/8/2009) 
 
•   Ascentis Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) CEF B1 
 

• ESB  Entry Level  Certificate in ESOL International All Modes (entry 3) (Council of Europe Level B1). 
 

• Test of Interactive English, B1 + Level (ACELS)  
 

• Test of Interactive English, B1 Level (ACELS)  ή Test of Interactive English, Β1 Level (Gatehouse Awards). 
 
• NOCN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (B1). 
 
• AIM Awards Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (B1) (Δλόηεηεο: Listening, Reading, Writing, Speaking).  
 
• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαζκνινγία από 67 έσο 79 ηνπ  CAMBRIDGE 
MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS ή ηνπ MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT 
 
 
ΜΔΣ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Δλόηεηεο: Listening, Reading, Speaking) βαζκνινγία από 120 έσο 156 ηνπ Michigan 

Language Assessment ή CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS- CaMLA  ή 

ΜΔΣ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Δλόηεηεο: Listening, Reading ή Listening, Reading, Speaking, Writing) βαζκνινγία από 

40 έσο 52 ηνπ Michigan Language Assessment 
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•LRN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (CEF B1) 
 
• GA Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (CEFR: B1) ή GA Entry Level 1 Certificate in ESOL International 
(Classic B1) 

 
• Β1 - LanguageCert Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (Listening, Reading, Writing) (Achiever B1)  θαη 
Β1- LanguageCert Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (Speaking)  (Achiever B1)  (πλππνβάιινληαη  

αζξνηζηηθά γηα ηελ απόδεημε ηεο  κέηξηαο γλώζεο). 
 

• Open College Network West Midlands Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (CEFR B1) 
 

Πηζηνπνηεηηθά άιια, πιελ ηωλ αλωηέξω, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνύλ γηα ηελ απόδεημε ηεο γλώζεο  ηεο 
αγγιηθήο γιώζζαο πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από:  
 
(i)  βεβαίσζε ηνπ  θνξέα πνπ ην εμέδσζε, όηη ηόζν ν θνξέαο όζν θαη ην ζπγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθό γισζζνκάζεηαο είλαη 

πηζηνπνηεκέλα από ηελ αξκόδηα πξνο ηνύην εζληθή αξρή  
 

               ή  
 

(ii) βεβαίσζε ηνπ αξκνδίνπ Τπνπξγείνπ ή ηεο Πξεζβείαο ηεο ρώξαο ζηελ Διιάδα (ζε πεξίπησζε κε ππάξμεσο θνξέα 

πηζηνπνίεζεο ή αλαγλώξηζεο), όηη ην πξνζθνκηδόκελν πηζηνπνηεηηθό είλαη απνδεθηό ζε δεκόζηεο ππεξεζίεο ηεο νηθείαο 
ρώξαο σο έγθπξν απνδεηθηηθό γλώζεο ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο ζε αληίζηνηρν επίπεδν. 
 
 

Β) ΓΑΛΛΙΚΑ 

 
  Η γλώζε ηεο Γαιιηθήο γιώζζαο (άξηζηε Γ2/C2, πνιύ θαιή Γ1/C1, θαιή Β2 θαη κέηξηα Β1)  απνδεηθλύεηαη, σο εμήο:  

 
(α) Αξηζηε γλώζε (Γ2/C2) : 
 

• Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2 ηνπ λ.2740/1999, όπσο αληηθαηαζηάζεθε  κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 
13 ηνπ λ.3149/2003. 
 
• Γίπισκα ALLIANCE FRANCAISE.   
 
• Πηζηνπνηεηηθό D.A.L.F. – ΟPTION  LETTRES ή  DALF C2 Γαιιηθό Τπνπξγείν Παηδείαο -CIEP. 
 

• DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέρξη ην 1999 ν ηίηινο ηνπ δηπιώκαηνο ήηαλ: 
DIPLOME D‟ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II) Paris-Sorbonne Universite. 

   
• DIPLOME SUPERIEUR D‟ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE) Paris-Sorbonne Universite. 

. 
 

   • Certificat de competences linguistiques ηου Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV),        Departement de francais, 
ηου Πανεπιζηημίου ηης Λιέγης – Επίπεδο C2 
  

• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL  ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεύεο.  
 
 
 (β) Πνιύ θαιή γλώζε (Γ1/C1) : 
 

•Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ1 ηνπ λ. 2740/1999, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 
13 ηνπ λ.3149/2003. 
 
•  DIPLOME D‟ „ETUDES SUPERIEURES (DES) (ρνξεγείην κέρξη ην 1996)- Γαιιηθό Ιλζηηηνύην Διιάδνο. 

  
• DELF 2

ND
 DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή  DALF C1 Γαιιηθό Τπνπξγείν Παηδείαο -CIEP. 

. 
  

• CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE SORBONNE I ή (Paris-Sorbonne C1) Paris-Sorbonne Universite. 
. 
 

• Certificat de competences linguistiques ηου Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV),    Departement de francais, 
ηου Πανεπιζηημίου ηης Λιέγης – Επίπεδο C1 
 
 • CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPERATIONNEL  ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεύεο.   
 
(γ) Καιή γλώζε (Β2) :  
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•Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β2 ηνπ λ.2740/1999, όπσο αληηθαηαζηάζεθε  κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 
13 ηνπ λ.3149/2003. 
 
•  DELF 1ER  DEGRΔ  (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2 Γαιιηθό Τπνπξγείν Παηδείαο -CIEP. 
. 
. 
  
• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE  (ην νπνίν ρνξεγείην κέρξη ην 1996) Γαιιηθό Ιλζηηηνύην Διιάδνο. 
.  
 
 • CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2 Paris-Sorbonne Universite. 
. 
 

 • Certificat de competences linguistiques ηου Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV),    Departement de francais, 
ηου Πανεπιζηημίου ηης Λιέγης – Επίπεδο Β2 
 
 • CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL  ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεύεο. 
 
(δ) Μέηξηα γλώζε (Β1) : 
 

•Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β1 ηνπ λ.2740/1999, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 
13  ηνπ λ.3149/2003. 
 
•  DELF B1 Γαιιηθό Τπνπξγείν Παηδείαο -CIEP. 

. 
• CERTIFICAT INTERMEDIAIRE DE LANGUE FRANCAISE- PARIS- SORBONNE B1 Paris-Sorbonne Universite. 
.  

 
• Certificat de competences linguistiques ηου Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de francais, ηου 
Πανεπιζηημίου ηης Λιέγης – Επίπεδο Β1 
  
•  CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SURVIE ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Γελεύεο.  
 
εκείωζε:  Γηα ηα πηζηνπνηεηηθά παιαηνηέξσλ εηώλ ηα νπνία δελ αλαγξάθνληαη ζην παξόλ, απαηηείηαη βεβαίσζε, από ηνλ 

νηθείν θνξέα (Γαιιηθό Ιλζηηηνύην Αζελώλ-Τπεξεζία Δμεηάζεσλ), γηα ην επίπεδν ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ . 
 
 
 

       Γ)  ΓΔΡΜΑΝΙΚΑ 

 
Η γλώζε ηεο Γεξκαληθήο γιώζζαο (άξηζηε Γ2/C2, πνιύ θαιή Γ1/C1, θαιή Β2 θαη κέηξηα Β1)  απνδεηθλύεηαη, σο εμήο:  

 
(α) Αξηζηε γλώζε (Γ2/C2) : 
 

• Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2 ηνπ λ.2740/1999, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 
13 ηνπ λ.3149/2003. 

 
• Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (Δλόηεηεο: Lesen, Hören,  
   Schreiben, Sprechen) ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Goethe. 
 

 Πηζηνπνηεηηθό  GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS), ηνπ Παλεπηζηεκίνπ  Ludwig-Maximilian ηνπ Μνλάρνπ 
θαη ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Goethe (κέρξη 31-12-2011) 

  

• KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), ηνπ Παλεπηζηεκίνπ  Ludwig-Maximilian ηνπ Μνλάρνπ θαη ηνπ 
Ιλζηηηνύηνπ Goethe (κέρξη 31-12-2011) 

 
• ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Goethe (κέρξη 31-12-2011) 

 
• ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT C2. (Δλόηεηεο: Lesen, Hören,    Schreiben, Sprechen) 

 
•  ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN  ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεύεο.   
 

 
(β) Πνιύ θαιή γλώζε (Γ1/C1) : 
 

•Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ1 ηνπ λ. 2740/1999, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 
13 ηνπ λ.3149/2003. 
 
•  GOETHE – ZERTIFIKAT C1 ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Goethe. 
 
• ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) (κέρξη 2007) ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Goethe. 
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• PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Goethe. 
 
• ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) C1 OBERSTUFE DEUTSCH (κέρξη 31/12/2014) . Από 1/1/2015 
ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT C1. Από 1/1/2018 ÖSTERREICHISCHES  
SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT C1 (ΔΝΟΣΗΣΑ 1:LESEN, HOREN, SCHREIBEN, ΔΝΟΣΗΣΑ 2: SPRECHEN) 
 
 . 
 

• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTÄNDIGES LEBEN  ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεύεο.  
 
(γ) Καιή γλώζε (Β2) :  
 
•Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β2 ηνπ λ.2740/1999, όπσο αληηθαηαζηάζεθε  κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 

13 ηνπ λ.3149/2003. 
 
• GOETHE – ZERTIFIKAT B2 ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Goethe. 
 
• ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Goethe. 

 
• ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) B2 MITTELSTUFE DEUTSCH (κέρξη 31/12/2014) . Από 1/1/2015  
ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT Β2. Από 1/1/2018 ÖSTERREICHISCHES  
SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT B2 (ΔΝΟΣΗΣΑ 1:LESEN, HOREN, SCHREIBEN, ΔΝΟΣΗΣΑ 2: SPRECHEN) 
 
. 
  •ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN  ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεύεο.  
 
(δ) Μέηξηα γλώζε (Β1) : 
 

  
 Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β1 ηνπ λ.2740/1999, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 19 ηνπ 

άξζξνπ 13  ηνπ λ.3149/2003. 
 
• Goethe-Zertifikat B1 (Δλόηεηεο: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen) ηνπ Ιλζηηηνύηνπ  
  Goethe. 
 
• ZERTIFIKAT DEUTSCH (ZD) ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Goethe (κέρξη 31-7-2013). 

 
• ZERTIFIKAT DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE (ZDAF)  [(Αληηθαηαζηάζεθε από ηελ 1-1-2000 (ζηελ Διιάδα από ηνλ 
Μάην ηνπ 2000)] κε ην ZERTIFIKAT  DEUTSCH (ZD). 
 
 • ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD)B1 ZERTIFIKAT DEUTSCH (κέρξη  31/12/2013). Από 1/1/2014 
ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT B1)  (Δλόηεηεο: Lesen, Hören,    Schreiben, Sprechen) 

 
  
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. ALTAGLICHES LEBEN  ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Γελεύεο.  

 
 

  Γ) ΙΣΑΛΙΚΑ 

 
  Η γλώζε ηεο Ιηαιηθήο γιώζζαο (άξηζηε Γ2/C2, πνιύ θαιή Γ1/C1, θαιή Β2 θαη κέηξηα Β1)  απνδεηθλύεηαη, σο εμήο:  

 
(α) Αξηζηε γλώζε (Γ2/C2) : 
 

• Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2 ηνπ λ.2740/1999, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 
13 ηνπ λ.3149/2003. 
 

•  DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA  
   
• DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA  (ηνπ Ιηαιηθνύ Μνξθσηηθνύ Ιλζηηηνύηνπ Αζελώλ) 
• DIPLOMA DI TRADUTTORE  ή DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE. 

 
 •CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Πεξνύληδηα. 
   

• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO PROFESSIONALE ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεύεο. 
 
• Πηζηνπνίεζε P.L.I.D.A. C2 ή  P.L.I.D.A. D (έσο ην 2003) 
  
(β) Πνιύ θαιή γλώζε (Γ1/C1) : 
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•Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ1 ηνπ λ. 2740/1999, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 
13 ηνπ λ.3149/2003. 
 
• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA ( ηνπ Ιηαιηθνύ Μνξθωηηθνύ Ιλζηηηνύηνπ Αζήλαο έωο ηνλ Ινύλην 2014) 
  
•DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA  
 

• CERTIFICAΣO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Πεξνύληδηα. 
   
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO OPERATIVO ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεύεο. 
  

• Πηζηνπνίεζε   P.L.I.D.A. C1 ή P.L.I.D.A. C (έσο ην 2003) . 
 
(γ) Καιή γλώζε (Β2) :  
 
•Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γιωζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β2 ηνπ λ.2740/1999, όπωο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19 ηνπ 
άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003. 

 
•CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Πεξνύληδηα. 

    
• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA . 
 
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SOCIALLE ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεύεο. 

  
• Πηζηνπνίεζε P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έωο ην 2003).   

 
(δ) Μέηξηα γλώζε (Β1) : 
 

•Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β1 ηνπ λ.2740/1999, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 
13  ηνπ λ.3149/2003. 
 

•CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 2 (CELI 2) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Πεξνύληδηα. 
 
• DIPLOMA INTERMEDIO DI LINGUA ITALIANA  
  

• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SUPRAWIVENZA  ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Γελεύεο. 
  

• Πηζηνπνίεζε P.L.I.D.A. B1.  
 
 
εκείωζε:  Γηα ηα πηζηνπνηεηηθά παιαηνηέξσλ εηώλ πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί από ην Ιηαιηθό Μνξθσηηθό Ιλζηηηνύην (Αζήλαο 

θαη Θεζζαινλίθεο) θαη δελ αλαγξάθνληαη ζην παξόλ, απαηηείηαη βεβαίσζε, από ηνλ νηθείν θνξέα (Ιηαιηθό 
Μνξθσηηθό Ιλζηηηνύην Αζελώλ-Τπεξεζία Δμεηάζεσλ), γηα ην επίπεδν ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ .  

 
 
 

               Δ) ΡΩΙΚΑ 

 
  Η γλώζε ηεο Ρωζηθήο γιώζζαο (άξηζηε Γ2/C2, πνιύ θαιή Γ1/C1, θαιή Β2 θαη κέηξηα Β1)  απνδεηθλύεηαη, σο εμήο:  

 
(α) Αξηζηε γλώζε (Γ2/C2) : 
 

• Κξαηηθό πηζηνπνηεηηθό γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2 ηνπ λ.2740/1999, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 
13 ηνπ λ.3149/2003). 
 
• СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ЧЕТВϏРТЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ ηνπ  

Φηινινγηθνύ Σκήκαηνο ηνπ Κξαηηθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Μόζραο «M.V. Lomonosov», κε θνξέα ρνξήγεζεο ζηελ Διιάδα ην 

Ρσζηθό Δπηζηεκνληθό θαη Πνιηηηζηηθό Κέληξν ηεο Πξεζβείαο ηεο Ρσζίαο ζηελ Διιάδα (έσο 31/12/2014). 

 

• СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ησλ 

Οκνζπνλδηαθώλ θξαηηθώλ ηδξπκάησλ αλώηαηεο εθπαίδεπζεο ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο, «Κξαηηθνύ Ιλζηηηνύηνπ ηεο 

ξσζηθήο γιώζζαο Α..Πνύζθηλ», «Κξαηηθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Μόζραο Μ.Β.Λνκνλόζνβ», «Ρσζηθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηεο 

Φηιίαο ησλ Λαώλ», «Κξαηηθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Αγίαο Πεηξνύπνιεο», «Κξαηηθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Σηνπκέλ»  επηπέδνπ 

C2/ТРКИ-4 (ЧЕТВЕРТЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

• PYCCKИЙ ЯЗЬІК -  ДИПЛОМ «ПУШКИН  (ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΠΟΤΚΙΝ ΑΘΗΝΧΝ).   
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(β) Πνιύ θαιή γλώζε (Γ1/C1) : 
 

•(Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ1 ηνπ λ. 2740/1999, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 
13 ηνπ λ.3149/2003). 
 
 • СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ТРЕТИЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ ηνπ  

Φηινινγηθνύ Σκήκαηνο ηνπ Κξαηηθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Μόζραο «M.V. Lomonosov», κε θνξέα ρνξήγεζεο ζηελ Διιάδα ην 

Ρσζηθό Δπηζηεκνληθό θαη Πνιηηηζηηθό Κέληξν ηεο Πξεζβείαο ηεο Ρσζίαο ζηελ Διιάδα. (έσο 31/12/2014). 

 

• СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ησλ 

Οκνζπνλδηαθώλ θξαηηθώλ ηδξπκάησλ αλώηαηεο εθπαίδεπζεο ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο, «Κξαηηθνύ Ιλζηηηνύηνπ ηεο 

ξσζηθήο γιώζζαο Α..Πνύζθηλ», «Κξαηηθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Μόζραο Μ.Β.Λνκνλόζνβ», «Ρσζηθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηεο 

Φηιίαο ησλ Λαώλ», «Κξαηηθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Αγίαο Πεηξνύπνιεο», «Κξαηηθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Σηνπκέλ»  επηπέδνπ 

C1/ТРКИ-3 (ТРЕТИЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

 
 • PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОСТПОРОГОВЬІЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΠΟΤΚΙΝ ΑΘΗΝΧΝ). 
  

 (γ) Καιή γλώζε (Β2) :  
 
•(Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γιωζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β2 ηνπ λ.2740/1999, όπωο αληηθαηαζηάζεθε  κε ηελ παξ.19 ηνπ 
άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003). 
 

• СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ВТОРОЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ ηνπ  

Φηινινγηθνύ Σκήκαηνο ηνπ Κξαηηθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Μόζραο «M.V. Lomonosov», κε θνξέα ρνξήγεζεο ζηελ Διιάδα ην 

Ρσζηθό Δπηζηεκνληθό θαη Πνιηηηζηηθό Κέληξν ηεο Πξεζβείαο ηεο Ρσζίαο ζηελ Διιάδα. (έσο 31/12/2014). 

 
• СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ησλ 

Οκνζπνλδηαθώλ θξαηηθώλ ηδξπκάησλ αλώηαηεο εθπαίδεπζεο ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο, «Κξαηηθνύ Ιλζηηηνύηνπ ηεο 

ξσζηθήο γιώζζαο Α..Πνύζθηλ», «Κξαηηθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Μόζραο Μ.Β.Λνκνλόζνβ», «Ρσζηθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηεο 

Φηιίαο ησλ Λαώλ», «Κξαηηθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Αγίαο Πεηξνύπνιεο», «Κξαηηθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Σηνπκέλ»  επηπέδνπ 

В2/ТРКИ-2 (ВТОРОЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ) 

 
•PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΠΟΤΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ). 
  
(δ) Μέηξηα γλώζε (Β1) : 
 

•(Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β1 ηνπ λ.2740/1999, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 
13  ηνπ λ.3149/2003). 
 

• СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ПЕРВЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ ηνπ  

Φηινινγηθνύ Σκήκαηνο ηνπ Κξαηηθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Μόζραο «M.V. Lomonosov», κε θνξέα ρνξήγεζεο ζηελ Διιάδα ην 

Ρσζηθό Δπηζηεκνληθό θαη Πνιηηηζηηθό Κέληξν ηεο Πξεζβείαο ηεο Ρσζίαο ζηελ Διιάδα. (έσο 31/12/2014). 

 

• СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ησλ 

Οκνζπνλδηαθώλ θξαηηθώλ ηδξπκάησλ αλώηαηεο εθπαίδεπζεο ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο, «Κξαηηθνύ Ιλζηηηνύηνπ ηεο 

ξσζηθήο γιώζζαο Α..Πνύζθηλ», «Κξαηηθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Μόζραο Μ.Β.Λνκνλόζνβ», «Ρσζηθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηεο 

Φηιίαο ησλ Λαώλ», «Κξαηηθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Αγίαο Πεηξνύπνιεο», «Κξαηηθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Σηνπκέλ»  επηπέδνπ 

В1/ТРКИ-1 (ПЕРВЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ) 

 
• PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΠΟΤΚΙΝ ΑΘΗΝΧΝ).   
 
 

Η γλώζε ηεο Ρσζηθήο γιώζζαο (άξηζηε Γ2/C2, πνιύ θαιή Γ1/C1, θαιή Β2 θαη κέηξηα Β1)  απνδεηθλύεηαη, επίζεο κε πηζηνπνηεηηθό 

αληίζηνηρνπ επηπέδνπ, πνπ εθδίδεηαη θαη ρνξεγείηαη από ην Ίδξπκα Μειεηώλ Υεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ (ΙΜΥΑ) κεηά από εμεηάζεηο 
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(άξζξν 248 λ.4610/2019) θαη κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ηα πηζηνπνηεηηθά έρνπλ εθδνζεί κεηά ηελ 7.5.2019, εκεξνκελία δεκνζίεπζεο 

ηνπ αλσηέξσ λόκνπ. 

Όινη νη ηίηινη ζπνπδώλ μέλεο γιώζζαο πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιώζζα 

Δπίζεο: 
α)  Η άξηζηε  γλώζε ηεο μέλεο γιώζζαο απνδεηθλύεηαη θαη κε ηνπο εμήο ηξόπνπο: 

(i) Με Πηπρίν Ξέλεο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο ή Πηπρίν Ξέλσλ Γισζζώλ Μεηάθξαζεο θαη Γηεξκελείαο ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή 
αληίζηνηρν θαη ηζόηηκν ζρνιώλ ηεο αιινδαπήο, 

(ii) Με Πηπρίν, πξνπηπρηαθό ή κεηαπηπρηαθό δίπισκα ή δηδαθηνξηθό δίπισκα νπνηνπδήπνηε αλαγλσξηζκέλνπ ηδξύκαηνο 
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο αιινδαπήο, 

(iii) Με Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2 , 
(iv) Με Απνιπηήξην ηίηιν ηζόηηκν  ησλ ειιεληθώλ ζρνιείσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, εθόζνλ έρεη απνθηεζεί κεηά από 

θαλνληθή θνίηεζε ηνπιάρηζηνλ έμη εηώλ ζηελ αιινδαπή.  
 

    β) Η πνιύ θαιή γλώζε ή ε θαιή γλώζε ή ε κέηξηα γλώζε ηεο μέλεο γιώζζαο απνδεηθλύεηαη θαη κε θξαηηθό πηζηνπνηεηηθό 

γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ1, Β2 θαη Β1 αληίζηνηρα, θαηά ηα νξηδόκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2740/1999 (ΦΔΚ 186 Α΄), 
όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 19 πεξ. α΄ ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3149/2003 (ΦΔΚ 141 Α΄). Η θαιή γλώζε ηεο μέλεο γιώζζαο 

απνδεηθλύεηαη θαη κε απνιπηήξην ή πηπρίν ζρνιείνπ ηεο αιινδαπήο δεπηεξνβάζκηαο ή κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηξηεηνύο 
ηνπιάρηζηνλ θνίηεζεο. 

 
Οη ππό ζηνηρείν α(iv) θαη β ηίηινη ζπνπδώλ ηεο αιινδαπήο πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη επηπιένλ θαη από βεβαίωζε γηα ην 

επίπεδν ηεο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο ζηελ νπνία αλήθνπλ, ε νπνία ρνξεγείηαη από ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ. ή Δ.Ο.Π.Π ή Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π ή 
από ηελ αξκόδηα Γηεύζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάηωλ. Γηεπθξηλίδεηαη όηη ε ελ ιόγω βεβαίωζε 
ρνξεγείηαη από ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ ή Δ.Ο.Π.Π ή Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π κόλν κεηά  ηελ έθδνζε ηεο αληίζηνηρεο αηνκηθήο δηνηθεηηθήο πξάμεο 
ηζνηηκίαο. 

 
εκείωζε:  
α) Γελ απαηηείηαη ε απόδεημε ηεο γλώζεο ηεο μέλεο γιώζζαο εάλ νη επηθαινύκελνη ηίηινη ζπνπδώλ έρνπλ απνθηεζεί ζην 

εμωηεξηθό, όπνπ ηα καζήκαηα δηδάζθνληαη ζηελ ίδηα γιώζζα. 

β) Δίλαη απηνλόεην όηη ηίηινη ζπνπδώλ γλώζεο μέλεο γιώζζαο ππεξθείκελνπ επηπέδνπ απνδεηθλύνπλ θαη ηε γλώζε θαηώηεξνπ 
(δεηνύκελνπ) επηπέδνπ ηεο μέλεο γιώζζαο. 
 

Η  άδεηα επάξθεηαο δηδαζθαιίαο μέλεο γιώζζαο, δελ απνδεηθλύεη ηελ γλώζε μέλεο γιώζζαο (π.δ 347/2003).  Οη ππνςήθηνη πνπ είλαη 
θάηνρνη ηεο ζρεηηθήο άδεηαο  πξνθεηκέλνπ λα απνδείμνπλ ηε γλώζε ηεο μέλεο γιώζζαο, πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηα πξνβιεπόκελα 
θαηά πεξίπησζε, ζην παξόλ Παξάξηεκα πηζηνπνηεηηθά μέλεο γιώζζαο.  
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 ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1)  23.01.2020 

ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ 
 

Η γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλωλ, β) ππνινγηζηηθώλ 
θύιιωλ θαη γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ απνδεηθλύεηαη ωο εμήο: 

(1) Με πηζηνπνηεηηθά Πιεξνθνξηθήο ή γλώζεο ρεηξηζκνύ Η/Τ πνπ εθδίδνληαη από θνξείο νη νπνίνη 
πηζηνπνηνύληαη από ηνλ Δζληθό Οξγαληζκό Πηζηνπνίεζεο Πξνζόλησλ θαη Δπαγγεικαηηθνύ 
Πξνζαλαηνιηζκνύ (Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π.), ή ΔΟΠΠ  πξώελ Οξγαληζκό Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 
Καηάξηηζεο (Ο.Δ.Δ.Κ.) ή έρνπλ εθδνζεί από ηνλ ίδην ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ.  

Παξαθάησ αλαθέξνληαη νη θνξείο πνπ έρνπλ πηζηνπνηεζεί από ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ. ή ηνλ ΔΟΠΠ ή ηνλ 
ΔΟΠΠΔΠ, κε ζρεηηθέο πξάμεηο, κε ηελ αλαγξαθόκελε γηα θάζε θνξέα εκεξνκελία πηζηνπνίεζεο, κε 
ηελ επηθύιαμε ηωλ  αξ. 28 θαη 40 ηεο κε αξηζκό 121929/Η/31.07.2014 Κ.Τ.Α (Φ.Δ.Κ. 
2123/Β’/01.08.2014). 
 
α) ECDL Eιιάο Α.Δ. (1.2.2006 έωο 30.11.2012 βάζεη ηεο αξηζ. Β/22578/30.11.2012 απόθαζεο ηνπ 

ΔΟΠΠΔΠ)  ή PeopleCert Διιάο ΑΔ (30.11.2012 κε ηελ αξηζ. Β/22579/30.11.2012 απόθαζε ηνπ 
ΔΟΠΠΔΠ) 

β) Vellum Global Educational Services S.A. (ΒΔΛΛΟΤΜ ΓΙΔΘΝΔΙ ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Α.Δ.) 
(22.2.2006), ΒΔΛΛΟΤΜ ΓΙΔΘΝΔΙ ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ θαη Vellum Global Educational 
Services  (ΓΠ 35945/28.7.2017 απόθαζε ηνπ ΔΟΠΠΔΠ) 

γ) Infotest (ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΔ ΚΑΣΑΡΣΙΔΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΔΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΙ Α.Δ & ΙΑ Δ.Δ.)  (22.2.2006) 
δ) ΙCT Hellas Α.Δ. (22.2.2006) ή ICT Europe (18.7.2007 αιιαγή νλνκαζίαο ηεο ΙCT Hellas Α.Δ.) 
ε)  ΚΔΤ-CERT (ΤΓΥΡΟΝΔ ΔΤΡΧΠΑΙΚΔ ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΙ Δ.Π.Δ.) (5.4.2006) 
ζη) ACTA Α.Δ. (ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΔ ΚΑΣΑΡΣΙΔΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΔΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΙ Α.Δ.) (17.5.2006) θαη  
δ)  I SKILLS A.E. (I SKILLS ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΓΔΞΙΟΣΗΣΧΝ)  (14.9.2007)  
ε) ΣΔΛΔΦΩ ΣΡΔΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING  ΔΠΔ (18-12-2007) ή ΣΔΛΔΦΩ ΔΡΣ - TELEFOS CERT 

ΔΠΔ (Με ηελ αξηζ.Γ/12485/21.5.2009 πξάμε κεηνλνκαζίαο ηεο ΣΔΛΔΦΩ ΣΡΔΙΝΙΝ - TELEFOS 
TRAINING  ΔΠΔ) ή ΙΝΦΟΔΡΣ-INFOCERT ΔΠΔ (ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΙ ΓΝΧΔΧΝ ΚΑΙ ΓΔΞΙΟΣΗΣΧΝ 
ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΔΡΙΟΡΙΜΔΝΗ ΔΤΘΤΝΗ) (Με ηελ αξηζ. Β/18216/24.9.2012 απόθαζε ηνπ ΔΟΠΠΔΠ 
πεξί κεηνλνκαζίαο ηεο ΣΔΛΔΦΩ ΔΡΣ - TELEFOS CERT ΔΠΔ) 

ζ) DIPLOMA (ΦΟΡΔΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ) (30-9-2009) 
η) GLOBAL CERT (ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ) (10.4.2014). 
ηα) UNICERT (UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS ΦΟΡΔΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ 

ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ) (21.01.2015) 
ηβ) ACTA-INFOTEST ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΙ Δ.Δ. (ΓΠ 54083/16.7.2015 απόθαζε ηνπ ΔΟΠΠΔΠ) 
ηγ)  PROCERT Ιδηωηηθή Κεθαιαηνπρηθή Δηαηξεία «PROCERT» (ΓΠ/20516/4.5.2018 απόθαζε ηνπ 

ΔΟΠΠΔΠ) 
ηδ)  Διιεληθό Ιλζηηηνύην Πηζηνπνηήζεωλ ΙΚΔ «ΔΛ.ΙΝ.Π.» (ΓΠ/38566/3.9.2018 απόθαζε ηνπ ΔΟΠΠΔΠ) 
ηε)  EXAMS CERT IKE «EXAMS CERT» (ΓΠ/56579/26.10.2018 απόθαζε ηνπ ΔΟΠΠΔΠ) 
ηζη) ESOL EXAMS A.E. «ESOL EXAMS» (ΓΠ/60239/05.12.2019 απόθαζε ηνπ ΔΟΠΠΔΠ) 

Σα πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνπλ νη αλωηέξω θνξείο είλαη ηα εμήο: 
 

α) ECDL Eιιάο Α.Δ. ή PeopleCert Διιάο ΑΔ 

     • ECDL Core Certificate 
     • ECDL Start Certificate 
     • ECDL Progress Certificate 
     • ECDL Profile Certificate 
     • ECDL Profile Certificate (Office Essentials/Βαζηθέο Γεμηόηεηεο Τπνινγηζηή) 

     • People Cert Computer Skills Level 1 
 

 
 

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 
  • Vellum Diploma in IT Skills Proficiency 

 
 
 

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) ΙCT Hellas Α.Δ. ή ICT Europe 
     • ICT Intermediate A 
     • ICT Intermediate B 
     • ICT Intermediate C 
 

ε) ΚΔΤ-CERT 
     • Key Cert IT Basic 
     • Key Cert IT Initial 
 

ζη) ACTA Α.Δ. 
     • Certified Computer User (CCU) 

• Certification Proficiency in IT Skills, CPIT  
 

δ) I SKILLS A.E. 
    • Basic I.T. Standard 
    • Basic I.T. Thematic 
    • Basic I.T. Core  
 

ε) ΣΔΛΔΦΩ ΣΡΔΙΝΙΝ -  TELEFOS TRAINING  ΔΠΔ ή ΣΔΛΔΦΩ ΔΡΣ - TELEFOS CERT ΔΠΔ   
   ή ΙΝΦΟΔΡΣ - INFOCERT ΔΠΔ 
    • Basic Skills ή Infocert Basic Skills (25.6.2008 αιιαγή νλνκαζίαο ηίηινπ) 
    • Basic ή Infocert Basic (25.6.2008 αιιαγή νλνκαζίαο ηίηινπ) 
    • Integration Skills ή Infocert Integration Skills (25.6.2008 αιιαγή νλνκαζίαο ηίηινπ) 
    • Infocert Unities 
 

ζ) DIPLOMA-ΦΟΡΔΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ 
 • Basic Office   
 • Business Office 

 
                             η) GLOBAL CERT ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΚΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ  
                              << GLOBAL CERT>> 

     Global Intermediate  
    • Global Intermediate A 
    • Global Intermediate B 
    • Global Intermediate C 

  • Global  Basic Office  
    • Global  Advanced Plus 
    • Global Intermediate Express 
    • Global Office Expert 
 
ηα) UNICERT UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS - ΦΟΡΔΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ 

ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ 
• Unicert Primary 
• Unicert Primary Γηαζεκαηηθό 
• Unicert Advanced Plus 
 
 

 
Ιβ) ACTA-INFOTEST ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΙ Δ.Δ 
     • Internet and Computing Core Certification (IC3) 
     • Microsoft Office Specialist  
     • Infotest Certified Basic User   
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• Microsoft Certified Application Specialist 
 
ηγ) PROCERT Ιδηωηηθή Κεθαιαηνπρηθή Δηαηξεία «PROCERT» 
     PRO-Cert IT User 
 
ηδ) Διιεληθό Ιλζηηηνύην Πηζηνπνηήζεωλ ΙΚΔ «ΔΛ.ΙΝ.Π.» 
     Πιεξνθνξηθήο/Certified Computer User 
 
ηε) EXAMS CERT IKE «EXAMS CERT» 

EXAMS CERT BASIC 
EXAMS CERT BASIC MS 
EXAMS CERT PROGRESSIVE EXTRA 
 

ηζη)  ESOL EXAMS A.E. «ESOL EXAMS»  
STANDARD COMPUTER SKILLS 
STANDARD COMPUTER SKILLS FAST 
EXCELLENT COMPUTER SKILLS 

 
  

ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο έρεη νινθιεξώζεη κε επηηπρία ηηο εμεηάζεηο ζηηο νξηδόκελεο από ηελ 
πξνθήξπμε ελόηεηεο αιιά ην ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό δελ έρεη αθόκε εθδνζεί, κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή 
ζρεηηθή πεξί ηνύηνπ βεβαίωζε ηνπ θαηά ηα αλσηέξσ πηζηνπνηεκέλνπ θνξέα έθδνζεο απηνύ. Αλ ν 
ππνςήθηνο επηιεγεί ζηελ εηδηθόηεηα πνπ επηδηώθεη, πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ην πηζηνπνηεηηθό ζην θνξέα 
πξόζιεςεο ή αλάζεζεο ηνπ έξγνπ.  
 

Γίλνληαη δεθηά πηζηνπνηεηηθά γλώζεο Η/Τ ηα νπνία ρνξεγήζεθαλ από ηνπο παξαπάλσ θνξείο (α έωο δ) 
κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία πηζηνπνίεζήο ηνπο από ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ. κε ηελ εμήο νλνκαζία: 

α) ECDL από ηελ εηαηξεία ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY-Δ.Π.Τ. 

β) Cambridge International Examinations από UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εηαηξεία Vellum Global 
Educational Services). 

γ) IC3 ή MOS από CERTIPORT (Microsoft), εηαηξεία Infotest (πξώελ TECHNOPLUS) θαη  

δ) BTEC in ICT ή Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εηαηξεία ΙCT Hellas Α.Δ.). 

 Γίλνληαη επίζεο δεθηά, εθόζνλ πεξηιακβάλνπλ ηηο αλσηέξσ ελόηεηεο, πηζηνπνηεηηθά Γλώζεσλ Υεηξηζκνύ 
Η/Τ πνπ έρνπλ εθδνζεί από ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ., θαηόπηλ επηηπρνύο ζπκκεηνρήο ηνπ ππνςεθίνπ ζε εμεηάζεηο 
πηζηνπνίεζεο Γλώζεσλ Υεηξηζκνύ Η/Τ θπζηθώλ πξνζώπσλ πνπ δηνξγάλσζε ν Οξγαληζκόο.  
 

«Η ηζρύο ησλ πηζηνπνηεηηθώλ γλώζεο ρεηξηζκνύ Η/Τ πνπ εθδόζεθαλ από ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ., από θνξείο 
πηζηνπνηεκέλνπο από ηνλ θαηαξγεζέληα Ο.Δ.Δ.Κ. κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία πηζηνπνίεζήο ηνπο θαη από θνξείο 
πηζηνπνηεκέλνπο από ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ.,  ηνλ Δ.Ο.Π.Π. θαη ηνλ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. κεηά ηελ εκεξνκελία πηζηνπνίεζήο 
ηνπο είλαη αόξηζηεο δηάξθεηαο (παξ. 6 ηνπ άξ. 12 ηνπ Ν. 4283/2014 (ΦΔΚ 189 Α‟ /10-9-2014) όπνπ 
αλαθέξεηαη όηη πξνζηίζεηαη παξ. 5 ζην άξ. 38 ηνπ Ν.4186/2013). 
 

 
Η αληηζηνίρηζε Πηζηνπνηεηηθώλ γλώζεο πιεξνθνξηθήο ή ρεηξηζκνύ Η/Τ πνπ ρνξεγνύληαη από θνξείο ηεο 
αιινδαπήο γίλεηαη κε απνθάζεηο ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. 
 
Λνηπά παξαζηαηηθά (βεβαηώζεηο εμεηαζηηθώλ θέληξωλ, θάξηεο δεμηνηήηωλ θ.ιπ.) δελ γίλνληαη  δεθηά. 
 

(2) Με ηίηινπο ζπνπδώλ, βαζηθνύο ή/θαη κεηαπηπρηαθνύο, Παλεπηζηεκηαθήο ή/θαη Σερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο, 
από ηελ αλαιπηηθή βαζκνινγία ησλ νπνίσλ πξνθύπηεη όηη ν ππνςήθηνο έρεη παξαθνινπζήζεη ηέζζεξα (4) 

Από ηα αλωηέξω πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα απνδεηθλύεηαη ε γλώζε θαη ηωλ ηξηώλ ελνηήηωλ: α) 

επεμεξγαζίαο θεηκέλωλ, β) ππνινγηζηηθώλ θύιιωλ θαη γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ. (ηα πηζηνπνηεηηθά 

κπνξνύλ λα πεξηέρνπλ νπνηνλδήπνηε ζπλδπαζκό ησλ ελνηήησλ << Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ>>, 

<<Τπνινγηζηηθά Φύιια>>, <<Τπεξεζίεο Γηαδηθηύνπ>>). 
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ηνπιάρηζηνλ καζήκαηα, ππνρξεσηηθά ή θαη‟ επηινγή, Πιεξνθνξηθήο ή γλώζεο ρεηξηζκνύ Η/Τ. Καζέλα 
από ηα ηέζζεξα (4) απηά καζήκαηα κπνξεί λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζην πιαίζην απόθηεζεο ηίηινπ ζπνπδώλ 
είηε Παλεπηζηεκηαθήο (Π.Δ.), είηε Σερλνινγηθήο (Σ.Δ.) Δθπαίδεπζεο είηε κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ είηε 
δηδαθηνξηθνύ δηπιώκαηνο θαη ππνινγίδνληαη αζξνηζηηθά.  
 

(3) Οη ππνςήθηνη ηεο Παλεπηζηεκηαθήο, Σερλνινγηθήο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο απνδεηθλύνπλ 
επαξθώο ηε γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ, πξνζθνκίδνληαο κόλν βεβαηώζεηο ηκεκάηωλ ΑΔΙ θαη ΣΔΙ κε ηηο νπνίεο 
πηζηνπνηείηαη όηη παξαθνινύζεζαλ επηηπρώο, ζε πξνπηπρηαθό ή κεηαπηπρηαθό επίπεδν, ηέζζεξα (4) 
εμακεληαία καζήκαηα ηα νπνία θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο εκπίπηνπλ ζηελ πεξηνρή ηεο 
Πιεξνθνξηθήο ή ηνπ ρεηξηζκνύ Η/Τ. 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη ηίηινη ζπνπδώλ αλώηεξεο αιιά θαη θαηώηεξεο θαηεγνξίαο από ηελ θαηεγνξία γηα ηελ νπνία 
ππνβάιιεη αίηεζε ν ππνςήθηνο, εθόζνλ πιεξνύλ θαη ηηο ινηπέο πξνϋπνζέζεηο εγθπξόηεηαο, γίλνληαη δεθηνί, 
δεδνκέλνπ όηη αθελόο νη ελ ιόγσ ηξόπνη απόδεημεο πξνβιέπνληαη από ην πξνζνληνιόγην, αθεηέξνπ νη 
ζρεηηθνί ηίηινη θαη βεβαηώζεηο ππνβάιινληαη γηα ηελ απόδεημε ηεο γλώζεο Η/Τ θαη όρη γηα ηε δηεθδίθεζε ζέζεο 
αλώηεξεο ή θαηώηεξεο θαηεγνξίαο ηεο πξνθεξπζζόκελεο. 
 

Η γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) παξνπζηάζεωλ θαη β) βάζεωλ δεδνκέλωλ 
απνδεηθλύεηαη κε πηζηνπνηεηηθά Πιεξνθνξηθήο ή γλώζεο ρεηξηζκνύ Η/Τ πνπ εθδίδνληαη από ηνπο 

πηζηνπνηεκέλνπο θνξείο ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ (1), εθόζνλ ζ‟ απηά  πεξηιακβάλνληαη ηα ελ ιόγσ 
αληηθείκελα. 

 

Η γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλωλ, β) ππνινγηζηηθώλ 
θύιιωλ, γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ, δ) παξνπζηάζεωλ θαη ε) βάζεωλ δεδνκέλωλ 
απνδεηθλύεηαη, πέξαλ ηωλ πξναλαθεξνκέλωλ, θαη κε ηίηινπο ζπνπδώλ, ηξηηνβάζκηαο, 
κεηαδεπηεξνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, εηδηθόηεηαο Πιεξνθνξηθήο ή γλώζεο 
ρεηξηζκνύ Η/Τ, όπωο απηνί αλαθέξνληαη παξαθάηω: 
 

ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ 
ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ (ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ – ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ),                              ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ & 

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 
ΜΔ ΣΟΤ ΟΠΟΙΟΤ ΑΠΟΓΔΙΚΝΤΔΣΑΙ ΑΤΣΟΣΔΛΩ Η ΓΝΩΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ  

(όπωο απηνί πξνζδηνξίδνληαη ζηα άξζξα 6,14 θαη 19 ηνπ Π.Δ. 50/2001 όπωο ηζρύεη) 

 
Α) ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

- Πιεξνθνξηθήο    
- Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληώλ    
- Ηιεθηξνιόγνπ Μεραληθνύ & Μεραληθνύ Τπνινγηζηώλ    
- Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο 
- Ηιεθηξνιόγνπ Μεραληθνύ & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ    
- Μεραληθνύ Η/Τ θαη Πιεξνθνξηθήο     
- Δπηζηήκεο Τπνινγηζηώλ  
- Ηιεθηξνληθνύ θαη Μεραληθνύ Τπνινγηζηώλ    
- Μεραληθώλ Πιεξνθνξηαθώλ & Δπηθνηλσληαθώλ πζηεκάησλ    
- Μεραληθώλ Η/Τ Σειεπηθνηλσληώλ θαη Γηθηύσλ    
- Δπηζηήκεο θαη  Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ   
- Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σειεπηθνηλσληώλ   
- Ηιεθηξνληθνύ Μεραληθνύ θαη Μεραληθνύ Τπνινγηζηώλ   
- Ηιεθηξνληθήο θαη Μεραληθoύ Τπνινγηζηώλ 
- Πιεξνθνξηθήο κε εθαξκνγέο ζηε Βηνηαηξηθή  
- Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληώλ 
- Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ  θαη Μεραληθώλ Η/Τ 
- Πιεξνθνξηθήο (Δ.Α.Π.)  
- Γηδαθηηθήο ηεο Σερλνινγίαο θαη Φεθηαθώλ πζηεκάησλ  
- Δπηζηεκώλ θαη Πνιηηηζκνύ – Καηεύζπλζε Η/Τ (Π..Δ.) 

- Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεκαηηθήο  
- Φεθηαθώλ πζηεκάησλ  
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- Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα 
- Δπηζηήκε θαη Σερλνινγία Τπνινγηζηώλ 
- Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Τπνινγηζηώλ 
- Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο, Τπνινγηζηώλ θαη Δπηθνηλσληώλ 
- Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Ηιεθηξνληθώλ πζηεκάησλ 
ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ζρνιώλ ηεο αιινδαπήο. 

 
Β) ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

-    Πιεξνθνξηθήο  
-    Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ    
-    Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληώλ    
- Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ  
- Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο  
- Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ    
- Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο  
- Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ   
- Σειεπιεξνθνξηθήο θαη Γηνίθεζεο  
- Σειεπηθνηλσληώλ  θαη Γηθηύσλ Η/Τ (Π..Δ.)    
- Δπηρεηξεκαηηθνύ  ρεδηαζκνύ θαη Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ  
- Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ζηε Γηνίθεζε θαη ζηελ Οηθνλνκία 
- Γηαρείξηζεο  Πιεξνθνξηώλ   

-   Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ.  
-   Σειεπηθνηλσληαθώλ πζηεκάησλ θαη Γηθηύσλ  
-   Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ  Σ.Δ.  
-   Μεραληθώλ Σνπνγξαθίαο θαη Γεσπιεξνθνξηθήο Σ.Δ. 
-   Δπηρεηξεζηαθήο Πιεξνθνξηθήο 
ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο, ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο. 

 
Γ) ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ & ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

-   Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Ι.Δ.Κ. νπνηαζδήπνηε εηδηθόηεηαο ηνπ ηνκέα 
    Πιεξνθνξηθήο, ή  
-   Πηπρίν Α‟ ή Β‟ θύθινπ ζπνπδώλ Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ (ΣΔΔ):  
     i) Οπνηαζδήπνηε εηδηθόηεηαο ηνπ ηνκέα Πιεξνθνξηθήο - Γηθηύσλ Η/Τ, 
     ii) Δηδηθόηεηαο Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ ή Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ  
     πζηεκάησλ θαη Γηθηύσλ ηνπ Ηιεθηξνληθνύ Σνκέα, ή 
-    Απνιπηήξηνο ηίηινο:  
     i)  Κιάδνπ Πιεξνθνξηθήο Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ, 
     ii) Σκήκαηνο Πξνγξακκαηηζηώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ, Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ 
     Λπθείνπ, ή  
     iii) Δηδηθόηεηαο Τπαιιήισλ Υεηξηζηώλ Η/Τ, Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο, 

ή 
- Απνιπηήξηνο ηίηινο ΔΠΑ.Λ. ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνύ Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ, ηνπ ηνκέα 

Πιεξνθνξηθήο ή ηνπ θύθινπ Τπεξεζηώλ, ηνπ ηνκέα Πιεξνθνξηθήο,  
ή 
- Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο ΟΑΔΓ εηδηθόηεηαο Σερληηώλ Τπνζηήξημεο πζηεκάησλ Τπνινγηζηώλ 

ή άιινο ηζόηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο, ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο. 
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