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ΟΑΠΑΠΖΛΑ ΑΜΑΙΞΘΜΩΡΔΩΜ
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.3, 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 ςηπ: α) ξοθήπ ρσμπλήοχρηπ ςηπ αίςηρηπ και β) ποξρκϊμιρηπ ϊλχμ ςχμ απαιςξϋμεμχμ
δικαιξλξγηςικόμ είμαι απξκλειρςικά ςξσ σπξφητίξσ.
ΙΔΤΑΚΑΘΞ I : ΞΔΖΓΘΔΡ ΓΘΑ Ζ ΡΣΛΟΚΖΠΩΡΖ ΞΣ ΔΜΣΟΞΣ ΓΞΔΒ ΡΞΥ.3
Ποόςα απ' ϊλα, ξ σπξφήτιξπ ρσμπληοόμει ρςημ πάμχ αοιρςεοή γχμία ςηπ αίςηρηπ, δίπλα ρςημ
έμδεινη ΡΞΥ, ςξμ αοιθμϊ ςηπ αμακξίμχρηπ (π.υ. 3/2018). 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

Η 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, 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 ΚΔΥΑΛΑΙΟ ΙΙ«ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΦΗ» ςξσ παοϊμςξπ
Παοαοςήμαςξπ.
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Γ.

ΘΚΞΡ ΡΟΞΣΔΩΜ

Η εμϊςηςα ασςή ρσμπληοόμεςαι σπξυοεχςικά απϊ ςξσπ σπξφητίξσπ ςχμ καςηγξοιόμ
Παμεπιρςημιακήπ (ΟΔ), 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.).
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

Η 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 (1 η, 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.
Παράδειγμα: 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
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ποόρληφή ςξσ ρςημ ειδικόςηςα «ΠΔ Πξλιςικώμ Μηυαμικώμ» η ξπξία ρύμτχμα με ςημ αμακξίμχρη καθξοίζει
χπ ποξρόμςα επιλξγήπ ςα ενήπ:
Κύρια Προσόμτα:
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.
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.
Προσόμτα Α΄ Δπικουρίας:
Σα αμχςέοχ ποξρόμςα με αοιθ. από 1 έχπ και 4 (πλημ δηλαδή ςξσ ρςξιυείξσ 5. Δμπειοία).
Προσόμτα Β΄ Δπικουρίας:
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 πεδίο 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 ΚΔΥΑΛΑΙΟ ΙΙ ρςξιυείξ 11ςξσ παοϊμςξπ Παοαοςήμαςξπ.
Δδικά 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 ΚΔΥΑΛΑΙΟ ΙΙ 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. 3εςήπ 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),
Κάθε έμαπ (1) μήμαπ εμπειοίαπ και με αμόςαςξ ϊοιξ ςξσπ ενήμςα (60) μήμεπ βαθμξλξγείςαι με είκξρι
πέμςε (25)μξμάδεπ.
Ξι μξμάδεπ εμπειοίαπ ποξρμεςοξϋμςαι πάμςα, αρυέςχπ αμ η εμπειοία ποξβλέπεςαι και χπ ποξρϊμ
ρςημ ξικεία αμακξίμχρη.
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.
Παράδειγμα: 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
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διαίοερη: 1.060 : 25 = 42,4 και ρςξ ρσγκεκοιμέμξ πεδίξ αμαγοάτεςαι μόμο το ακέραιο μέρος ςξσ
απξςελέρμαςξπ ςηπ διαίοερηπ, δηλαδή ςξ 42 , πξσ ατξοά πλήρεις μήμεπ απαρυόληρηπ.
2) Σπξλξγιρμϊπ μημόμ εμπειοίαπ με βάρη ςη υοξμική πεοίξδξ αρτάλιρηπ
Οι αρταλιρμέμξι ρε λξιπά αρταλιρςικά ςαμεία, πλημ ςξσ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ, 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.
Παράδειγμα: 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)

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 έτη,
10 μήμες και 25 ημέρες, δηλαδή: 48 + 10 = 58 μήμες και 25 ημέρες . Όμχπ ρςξ ρσγκεκοιμέμξ πεδίξ
αμαγοάτεςαι μόμο ο ακέραιος αριθμός ςχμ μημώμ, δηλαδή ςξ 58 (απαρυόληρη πλήρωμ 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 ΙΚΑ-ΔΣΑΜ.
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 ΚΔΥΑΛΑΙΟΤ ΙΙ 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 ΙΚΑ-ΔΣΑΜ, Λξγαοιαρμϊ Αρταλιρμέμξσ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ, πξσ μα έυει εκδξθεί αομξδίχπ ή
παλαιϊςεοα εκδξθείρεπ καοςέλεπ εμρήμχμ ςξσ ΙΚΑ.

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.
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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.
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. Η
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 Ν. 4440/2016 (ΥΔΚ
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)
1. Ζ «γξμική μέοιμμα» δεμ ςασςίζεςαι με ςημ «επιμέλεια» ςέκμξσ, δεδξμέμξσ ϊςι ρϋμτχμα με ςξ
Π.Δ.456/1984 (Αρςικϊπ Κόδικαπ) 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.
2. 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.
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3. Ο πξλϋςεκμξπ δικαιξϋςαι πεοαιςέοχ και ςιπ μξμάδεπ απϊ ςξ κοιςήοιξ ςχμ αμήλικχμ ςέκμχμ. Η
βαθμξλξγία σπξλξγίζεςαι μϊμξ ρςα ζόμςα μέλη ςηπ ξικξγέμειαπ.
ΙΑΑΚΞΓΞΡ ΡΣΜΖΛΛΔΜΩΜ ΔΘΙΑΘΞΚΞΓΖΘΙΩΜ & ΣΟΔΣΗΣΜΖ ΔΖΚΩΡΖ
Ο σπξφήτιξπ, ατξϋ ελέγνει ϊςι έυει ρσγκεμςοόρει ϊλα ςα δικαιξλξγηςικά - πιρςξπξιηςικά ξπξία
ποξβλέπξμςαι για ςημ απϊδεινη ςχμ ποξρϊμςχμ ςξσ (βλ. Κετάλαιξ ΙΙ «ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
ΤΜΜΔΣΟΦΗ» ςξσ παοόμςξπ Παοαοςήμαςξπ), ςα αοιθμεί ρε εμταμέπ ςξσπ ρημείξ καςά τϋλλξ.
Ακξλξϋθχπ, ρςξμ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΝΗΜΜΔΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ςηπ αίςηρηπ ςα αματέοει καςά είδξπ έμα
ποξπ έμα και καςαγοάτει ςξ ρϋμξλξ ςχμ αοιθμημέμχμ τϋλλχμ ϊλχμ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ-πιρςξπξιηςικόμ
πξσ καςαθέςει (π.υ. ρσμημμέμα τϋλλα 20).
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 (άοθοξ20, παο.7 ςξσ μ. 2738/1999).
ςη ρσμέυεια ρσμπληοόμει ςημ ημεοξμημία και ςξ ξμξμαςεπόμσμϊ ςξσ κάςχ απϊ ςξ κείμεμξ ςηπ
ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ, 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 3ςηπ 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.
ΔΟΘΡΖΛΑΜΡΖ ΟΠΞΡ ΞΜ ΣΟΑΚΚΖΚΞ ΟΑΠΑΚΑΒΖΡ ΑΘΖΡΔΩΜ & ΔΘΙΑΘΞΚΞΓΖΘΙΩΜ
Ο σπάλληλξπ ςξσ τξοέα πξσ είμαι αομϊδιξπ για ςημ παοαλαβή ςχμ αιςήρεχμ και ςχμ
δικαιξλξγηςικόμ ςχμ σπξφητίχμ, ελέγυει αμ ποάγμαςι επιρσμάπςξμςαι ϊλα ςα δικαιξλξγηςικά πξσ
αμαγοάτξμςαι ρςξμ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΝΗΜΜΔΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ςηπ αίςηρηπ και ρε καςαταςική πεοίπςχρη
αμαγοάτει ρςo ειδικϊ πλαίριξ ςξσ παοαπάμχ ΚΑΣΑΛΟΓΟΤ 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 ΔΝΣΤΠΟ ΓΟΔΒ ΟΦ.3 ποξκειμέμξσ μα απξδείνει ςα ποξρϊμςα πξσ
επικαλείςαι.
Διδικϊςεοα, με ςημ αίςηρή ςξσ ποέπει μα σπξβάλει:
1.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.
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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).
2. 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 Θοηρκεσμάςχμ Αμδοέα Παπαμδοέξσ 37,
Σ.Κ. 151 80 Αθήμα, ςηλ. 210−3443384 και β) Καοαμαξϋμα 1, Πλ. κοά, Σ.Κ. 55132 Θερραλξμίκη,
ςηλ. 2310− 459101-5, ςχμ καςχςέοχ επιπέδχμ:
Α ΔΠΙΠΔΔΟ ή Α2 ΔΠΙΠΔΔΟ: Για ςημ Καςηγξοία Τπξυοεχςικήπ Δκπαίδεσρηπ (Τ.Δ.).
Β ΔΠΙΠΔΔΟ ή Β1 ΔΠΙΠΔΔΟ: Για ςημ Καςηγξοία Δεσςεοξβάθμιαπ Δκπαίδεσρηπ (Δ.Δ.) μη Διξικηςικξϋ
Ποξρχπικξϋ ή και Δογαςξςευμικξϋ Ποξρχπικξϋ.
Γ ΔΠΙΠΔΔΟ ή Β2 ΔΠΙΠΔΔΟ: Για ςιπ Καςηγξοίεπ Παμεπιρςημιακήπ (Π.Δ.) και Σευμξλξγικήπ Δκπαίδεσρηπ
(Σ.Δ.) μη Διξικηςικξϋ Ποξρχπικξϋ και για ςημ Καςηγξοία Δεσςεοξβάθμιαπ Δκπαίδεσρηπ (Δ.Δ.) Διξικηςικξϋ
Ποξρχπικξϋ.
Δ ΔΠΙΠΔΔΟ ή Γ1 ΔΠΙΠΔΔΟ: Για ςιπ Καςηγξοίεπ 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, Θερραλξμίκη, Σ.Κ. 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:
3. 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
1)

2)

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.Ι. ή Δλλημικξϋ Αμξικςξϋ Παμεπιρςημίξσ (Δ.Α.Π.) Α.Δ.Ι. ή Ποξγοαμμάςχμ πξσδόμ
Δπιλξγήπ (Π..Δ.) Α.Δ.Ι. 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.Ι. ή Δλλημικξϋ Αμξικςξϋ Παμεπιρςημίξσ (Δ.Α.Π.) Α.Δ.Ι. ή Ποξγοαμμάςχμ πξσδόμ
Δπιλξγήπ (Π..Δ.) Α.Δ.Ι., 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.Ι. ή Ποξγοαμμάςχμ πξσδόμ Δπιλξγήπ (Π..Δ.) Σ.Δ.Ι. 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.Ι. ή
Ποξγοαμμάςχμ πξσδόμ Δπιλξγήπ (Π..Δ.) Σ.Δ.Ι., 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
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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.Ι. πξσ ξοίζξμςαι χπ
απαιςξϋμεμα ποξρϊμςα ρςημ αμακξίμχρη [βλ. Σίςλξπ ρπξσδώμ και λξιπά απαιςξύμεμα (ςσπικά &
ςσυόμ ποόρθεςα) ποξρόμςα], απαιςείςαι βεβαίχρη ςξσ αομξδίξσ ξογάμξσ Σ.Δ.Ι. απϊ ςημ ξπξία μα
ποξκϋπςει η αμςιρςξιυία ςξσ ςίςλξσ ρπξσδόμ ςξσπ, με ςξ ζηςξϋμεμξ απϊ ςημ αμακξίμχρη. Η 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 :
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
Κσποιακήπ 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/ΔΚ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Κξιμξβξσλίξσ
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 ρσμπληοόμει ςημ ξδηγία 89/48/ΔΟΚ, ρϋμτχμα με ςιπ ξδηγίεπ
92/51/ΔΟΚ ςξσ σμβξσλίξσ ςχμ Δσοχπαψκόμ Κξιμξςήςχμ, 94/38/ΔΚ και 95/43/ΔΚ ςηπ Δπιςοξπήπ ςχμ
Δσοχπαψκόμ Κξιμξςήςχμ».
iv) Σξ σμβξϋλιξ Αμαγμχοίρεχπ Δπαγγελμαςικήπ Ιρξςιμίαπ 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 Νξμξθερίαπ με έμα γεμικϊ
ρϋρςημα αμαγμόοιρηπ ςχμ διπλχμάςχμ ςοιςξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ πξσ πιρςξπξιξϋμ επαγγελμαςική
εκπαίδεσρη ελάυιρςηπ διάοκειαπ ςοιόμ εςόμ, ρϋμτχμα με ςημ ξδηγία 89/48/ΔΟΚ ςξσ σμβξσλίξσ ςχμ
Δσοχπαψκόμ Κξιμξςήςχμ».
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.
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β) Ποξκειμέμξσ για Δεσςεοξβάθμια μη ςευμική ή μη επαγγελμαςική εκπαίδεσρη: Βεβαίχρη
ιρξςιμίαπ απϊ ςημ αομϊδια Διεϋθσμρη ςξσ Τπξσογείξσ Παιδείαπ, Έοεσμαπ και Θοηρκεσμάςχμ και για
ςευμική και επαγγελμαςική εκπαίδεσρη αλλξδαπήπ, ποάνη ιρξςιμίαπ και καςάςανηπ ςηπ Δπιςοξπήπ
Ιρξςιμιόμ ςξσ Οογαμιρμξϋ Δπαγγελμαςικήπ Δκπαίδεσρηπ και Καςάοςιρηπ (Ο.Δ.Δ.Κ.) 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/ΔΚ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Κξιμξβξσλίξσ
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 Νξμξθερίαπ με έμα γεμικϊ
ρϋρςημα αμαγμόοιρηπ ςχμ διπλχμάςχμ ςοιςξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ πξσ πιρςξπξιξϋμ επαγγελμαςική
εκπαίδεσρη ελάυιρςηπ διάοκειαπ ςοιόμ εςόμ, ρϋμτχμα με ςημ ξδηγία 89/48/ΔΟΚ ςξσ σμβξσλίξσ ςχμ
Δσοχπαψκόμ Κξιμξςήςχμ».
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/ΔΟΚ, ρϋμτχμα με ςιπ ξδηγίεπ
92/51/ΔΟΚ ςξσ σμβξσλίξσ ςχμ Δσοχπαψκόμ Κξιμξςήςχμ, 94/38/ΔΚ και 95/43/ΔΚ ςηπ Δπιςοξπήπ ςχμ
Δσοχπαψκόμ Κξιμξςήςχμ».
Θρξςιμία πςσυίχμ Α.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
ΔΙ.Κ.Α.Σ..Α. και ςξ Ιμρςιςξϋςξ Σευμξλξγικήπ Δκπαίδεσρηπ (Ι.Σ.Δ.) δεμ μπξοξϋμ μα αμαγμχοίρξσμ ιρξςιμία
πςσυίχμ Α.Δ.Ι. 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.Ι. ςηπ ημεδαπήπ, καθξοίζξσμ με βεβαίχρή ςξσπ ςη ρσμάτεια ςξσ γμχρςικξϋ αμςικειμέμξσ ςξσ πςσυίξσ
με πςσυίξ Α.Δ.Ι. ςηπ ημεδαπήπ. Με 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 ΔΙ.Κ.Α.Σ..Α. ή ςξ Ι.Σ.Δ.».
ςιπ πεοιπςόρειπ πξσ η ιρξςιμία πςσυίχμ Α.Δ.Ι., 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.Ι. 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
(ΔΙ.Π.Ο.Δ.Δ.) ςηπ Κ.Τ. ςξσ Τπξσογείξσ Παιδείαπ, Έοεσμαπ και Θοηρκεσμάςχμ 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 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), και Δεσςεοξβάθμιαπ (ΔΔ)
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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 ΡΞΥ3/2018.
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 Ιρξςιμίαπ ςίςλχμ Σοιςξβάθμιαπ Δκπαίδεσρηπ, ετϊρξμ απαιςείςαι
απϊ ςξ μϊμξ εγγοατή ςξσπ ρε επαγγελμαςικέπ ξογαμόρειπ, αοκεί βεβαίχρη σπξβξλήπ αίςηρηπ εγγοατήπ
ςξσπ ρςημ ξικεία επαγγελμαςική ξογάμχρη.
6.

Λξιπέπ Βεβαιόρειπ ή Πιρςξπξιηςικά ή Δπαγγελμαςικέπ Σασςϊςηςεπ πξσ ποξβλέπξμςαι απϊ ςημ
αμακξίμχρη.

7.

Πιρςξπξιηςικϊ ξικξγεμειακήπ καςάρςαρηπ ςξσ Δήμξσ ή βεβαίχρη ξικξγεμειακήπ καςάρςαρηπ πξσ
υξοηγείςε απϊ ςα ΚΔΠ μέρχ ςξσ Ολξκληοχμέμξσ Πληοξτξοιακξϋ σρςήμαςξπ Δθμικξϋ Δημξςξλξγίξσ
[ ( ΟΠΔΔ) – ΚΤΑ 7228/2014 ( ΥΔΚ 457/ς.Β΄ / 25-2-2014 ) ] με ςα ξπξία μα βεβαιόμεςαι ϊςι ξ
σπξφήτιξπ είμαι ΔΖΛΞΖΡ ςξσ δήμξσ ασςξϋ, για ςημ απϊδεινη ςξσ κοιςηοίξσ ςηπ εμςξπιϊςηςαπ.

8.

Η 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 ΚΔΠ μέρχ ςξσ
Ολξκληοχμέμξσ Πληοξτξοιακξϋ σρςήμαςξπ Δθμικξϋ Δημξςξλξγίξσ [(ΟΠΔΔ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΥΔΚ
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. 4316/2014ΥΔΚ 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. 4316/2014ΥΔΚ 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 (ΥΔΚ
270/ς.Α΄/24-12-2014)].
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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 πιρςξπξιηςικϊ ξικξγεμειακήπ καςάρςαρηπ . ε αμςίθεςη πεοίπςχρη δεμ θα
αμαγμχοίζεςαι ςξ κοιςήοιξ πξλσςεκμίαπ(μ. 4316/2014ΥΔΚ 270/ς.Α΄/24-12-2014).
Δπιπλέξμ, ξι πξλϋςεκμξι, ρςημ πεοίπςχρη πξσ δεμ έυξσμ ρσμπληοόρει ςξ ρυεςικϊ ςεςοαγχμίδιξ ρςημ
αίςηρη ΔΝΣΤΠΟ ΓΟΔΒ./ΟΦ.3, 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 ΚΔΠ μέρχ ςξσ Ολξκληοχμέμξσ Πληοξτξοιακξϋ σρςήμαςξπ Δθμικξϋ
Δημξςξλξγίξσ [(ΟΠΔΔ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΥΔΚ 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), απϊ ςξ ξπξίξ μα ποξκϋπςει ξ αοιθμϊπ ςχμ αμήλικχμ ςέκμχμ ςξσ
σπξφητίξσ (για ςημ απϊδεινη ςξσ κοιςηοίξσ ςχμ αμήλικχμ ςέκμχμ).
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
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 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.
(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
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 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 ΙΚΑ-ΔΣΑΜ.
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 ΚΔΥΑΛΑΙΟΤ ΙΙ 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 ΙΚΑ-ΔΣΑΜ, Λξγαοιαρμϊ Αρταλιρμέμξσ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ, πξσ μα έυει εκδξθεί αομξδίχπ ή
παλαιϊςεοα εκδξθείρεπ καοςέλεπ εμρήμχμ ςξσ ΙΚΑ.
ΔΟΘΡΖΛΑΜΡΖ ΓΘΑ ΞΣΡ ΑΟΑΡΥΞΚΞΣΛΔΜΞΣΡ ΡΞ ΔΖΛΞΡΘΞ ΞΛΔΑ:
Ωπ τξοείπ ςξσ Δημξρίξσ μξξϋμςαι ξι Τπηοερίεπ ςξσ Δημξρίξσ, ςα Ν.Π.Δ.Δ., ςα Ν.Π.Ι.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.
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 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.
(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
Κεταλαίξσ ΙΙ ςξσ παοϊμςξπ Παοαοςήμαςξπ.
Διδικέπ πεοιπςόρειπ απϊδεινηπ εμπειοίαπ
α. Δικαρςική Απϊταρη
Η 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 Νξμικήπ 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 Νξμικόμ απϊ ςημ ξπξία μα ποξκϋπςει η ημεοξμημία αρτάλιρηπ ςξσ σπξφητίξσ
χπ δικηγϊοξσ ή εμδευξμέμχπ και χπ αρκξσμέμξσ (η αρτάλιρη ςχμ αρκξσμέμχμ 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. Η 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 ΚΔΠ μέρχ ςξσ Ολξκληοχμέμξσ Πληοξτξοιακξϋ
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σρςήμαςξπ Δθμικξϋ Δημξςξλξγίξσ [(ΟΠΔΔ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΥΔΚ 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 Κέμςοξσ Πιρςξπξίηρηπ Αμαπηοίαπ (ΚΔ.Π.Α.) ρε ιρυϋ, με ςξ ξπξίξ ποξρδιξοίζεςαι ή
πάθηρη ή βλάβη και ςξ πξρξρςϊ αμαπηοίαπ ςξσ αςϊμξσ – ρσγγεμή.
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 Νασςικξϋ (Α.Ν.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
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ηπ αλλξδαπήπ
Σίςλξι, πιρςξπξιηςικά και βεβαιόρειπ ςηπ αλλξδαπήπ, πξσ απαιςξϋμςαι απϊ ςημ αμακξίμχρη, ποέπει
απαοαιςήςχπ μα ρσμξδεϋξμςαι απϊ επίρημη μεςάτοαρή ςξσπ ρςημ ελλημική γλόρρα.
Η 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 «Κόδικα Δικηγϊοχμ» (άοθοξ 36
μ.4194/2013/ΥΔΚ 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.
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 Η/Τ
πξσ εκδίδξμςαι απϊ ιδιχςικξϋπ τξοείπ πιρςξπξιημέμξσπ απϊ ςξμ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. και παλαιϊςεοα ςξμ
Ο.Δ.Δ.Κ., 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 Θοηρκεσμάςχμ, ιαςοική γμχμάςεσρη πξσ τέοει θεόοηρη απϊ αομϊδιξ ελεγκςή
ιαςοϊ).
ΔΠΙΗΜΑΝΗ: 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 Η/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.
Πιρςξπξιηςικϊ ξικξγεμειακήπ καςάρςαρηπ ςξσ Δήμξσ ή βεβαίχρη ξικξγεμειακήπ καςάρςαρηπ πξσ
υξοηγείςε απϊ ςα ΚΔΠ μέρχ ςξσ Ολξκληοχμέμξσ Πληοξτξοιακξϋ σρςήμαςξπ Δθμικξϋ Δημξςξλξγίξσ
[ ( ΟΠΔΔ) – ΚΤΑ 7228/2014 ( ΥΔΚ 457/ς.Β΄ / 25-2-2014 ) ] με ςα ξπξία μα βεβαιόμεςαι ϊςι ξ
σπξφήτιξπ είμαι ΔΖΛΞΖΡ ςξσ δήμξσ ασςξϋ, για ςημ απϊδεινη ςξσ κοιςηοίξσ ςηπ εμςξπιϊςηςαπ.
8.
Βεβαίχρη ΟΑΔΔ ή/και βεβαίχρη ΚΔΚ 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.
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9.

10.

11.

12.

Οι πξλϋςεκμξι πιρςξπξιηςικϊ ξικξγεμειακήπ καςάρςαρηπ ςξσ ξικείξσ δήμξσ ή βεβαίχρη
ξικξγεμειακήπ καςάρςαρηπ πξσ υξοηγείςαι απϊ ςα ΚΔΠ μέρχ ςξσ Ολξκληοχμέμξσ Πληοξτξοιακξϋ
σρςήμαςξπ Δθμικξϋ Δημξςξλξγίξσ [(ΟΠΔΔ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΥΔΚ 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.
Πιρςξπξιηςικϊ ή βεβαίχρη ξικξγεμειακήπ καςάρςαρηπ πξσ υξοηγείςαι απϊ ςα ΚΔΠ μέρχ ςξσ
Ολξκληοχμέμξσ Πληοξτξοιακξϋ σρςήμαςξπ Δθμικξϋ Δημξςξλξγίξσ [(ΟΠΔΔ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΥΔΚ
457/ς.Β΄/25-2-2014)],ποϊρταςηπ έκδξρηπ (ϊυι παλαιϊςεοηπ ςχμ δϋξ μημόμ απϊ ςημ ημεοξμημία
έμαονηπ ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ ςχμ αιςήρεχμ), για ςημ απϊδεινη ϋπαονηπ αμήλικχμ ςέκμχμ.
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).
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 ΚΔΥΑΛΑΙΟ ΙΙ «ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΦΗ» ςξσ παοϊμςξπ Παοαοςήμαςξπ και ρςημ ξικεία Αμακξίμχρη (βλ.
ΔΜΠΔΙΡΙΑ).
ςημ πεοίπςχρη σπξφητίχμ γξμέχμ ή ρσζϋγχμ, πξσ ακξϋμ ςξ δικαίχμα ποξρςαρίαπ απϊ ςημ
αμαπηοία ρσγγεμικόμ αςϊμχμ, απαιςξϋμςαι: α)πιρςξπξιηςικϊ ξικξγεμειακήπ καςάρςαρηπ ςξσ ξικείξσ
δήμξσ ή βεβαίχρη ξικξγεμειακήπ καςάρςαρηπ πξσ υξοηγείςαι απϊ ςα ΚΔΠ μέρχ ςξσ Ολξκληοχμέμξσ
Πληοξτξοιακξϋ σρςήμαςξπ Δθμικξϋ Δημξςξλξγίξσ [(ΟΠΔΔ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΥΔΚ 457/ς.Β΄/25-22014)], 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 ΚΔΠΑ 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.
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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.

ΟΘΜΑΙΑΡ ΒΑΗΛΞΚΞΓΖΡΖΡ ΙΠΘΖΠΘΩΜ

1. ΔΛΟΔΘΠΘΑ(25 μξμάδεπ αμά μήμα εμπειοίαπ και έχπ 60 μήμεπ)
μήμεπ
1
2
3
4
5
6
7
εμπειοίαπ
25
50
75
100
125
150
175
μξμάδεπ

8

9

10

11

12

13

14

…

57

58

59

60 και
άμχ

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

μξμάδεπ

0

0

0

4
50

3. ΟΞΚΣΔΙΜΞΡ ((50 μξμάδεπ για κάθε ςέκμξ)
αοιθμϊπ ςέκμχμ
3
μξμάδεπ

150

50

6

7

8

9

10

11

12 και άμχ

100

125

150

175

200

225

250

4

5

6

7

8

9

10

11

12

….

200

250

300

350

400

450

500

550

600

….

4. ΑΜΖΚΘΙΑ ΔΙΜΑ (50 μξμάδεπ για κάθε ςέκμξ)
αοιθμϊπ ςέκμχμ
1
2
μξμάδεπ

5
75

3

100

150

5. ΑΜΑΟΖΠΘΑ , ΔΙΜΞΣ, Ή ΡΣΕΣΓΞΣ (ςξ πξρξρςϊ αμαπηοίαπ πξλλαπλαριάζεςαι με ςξ ρσμςελερςή “2”)
50%
…
60%
…
67%
…
70%
…
πξρξρςϊ αμαπηοίαπ
μξμάδεπ

100

…

120

…

134

…

140
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