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ΓΕΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΣΙΩΕΩΝ 

ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ-ΛΑΓΚΑΔΑ 
www.goev-ptl.gr 

 ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

  Ηερραλξμίκη, 21 Μξεμβοίξσ 2019 
Αο. Οοχς: 3808(2233) 

 
ΑΜΑΙΞΘΜΩΡΖ ΟΠΞΡΚΖΦΖΡ με αοιθμό ΡΞΥ 4/2019 

για ςη ρύμαφη ΡΣΛΒΑΡΖΡ ΔΠΓΑΡΘΑΡ ΞΠΘΡΛΔΜΞΣ ΥΠΞΜΞΣ 
 

Ξ Γεμικόπ Ξογαμιρμόπ Δγγείχμ Βελςιώρεχμ (Γ.Ξ.Δ.Β.) 
Οεδιάδχμ Ηερραλξμίκηπ-Καγκαδά. 

 
Έυξμςαπ σπόφη: 
 

1. Σξ άοθοξ 46 ςξσ μ.4456/2017 (ΥΔΚ 24/Α΄) όπχπ ςοξπξπξιήθηκε με ςξ άοθοξ 66 ςξσ μ.4546/2018 (ΥΔΚ 
101/Α΄). 

2. Σημ σπ’ αοιθ. 1152/14-01-2019 (ΑΔΑ: Ω2Τ0ΟΡ1Τ-87) εγκοιςική απόταρη ςξσ ρσμςξμιρςή ςηπ ΑΔΜ-Θ 

3. Σξμ Καμξμιρμό Δρχςεοικήπ Τπηοερίαπ (Κ.Δ.Τ.) ςξσ Γ.Ο.Δ.Β. Πεδιάδχμ Θερραλξμίκηπ-Λαγκαδά, ρε 
ρσμδσαρμό με ςημ 22/20.11.2019  απόταρη ςξσ Δ ςξσ Οογαμιρμξύ. 

Αμακξιμώμει 

Σημ ποόρληφη, με ρύμβαρη εογαρίαπ ιδιχςικξύ δικαίξσ ξοιρμέμξσ υοόμξσ, ρσμξλικά είκξρι δύξ (22) 
αςόμχμ για ςημ κάλσφη επξυικώμ ή παοξδικώμ αμαγκώμ ςξσ Γ.Ο.Δ.Β. πεδιάδχμ Θερραλξμίκηπ-Λαγκαδά, 
πξσ εδοεύει ρςη Θερραλξμίκη, (για ςημ Κεμςοική ςξσ Τπηοερία και ςιπ πεοιτεοειακέπ ςξσ ξογαμικέπ 
μξμάδεπ, πξσ εδοεύξσμ ρςξσπ Νξμξύπ Θερραλξμίκηπ, Πέλλαπ και Ημαθίαπ) και ρσγκεκοιμέμα ςξσπ ενήπ, 
αμά σπηοερία, έδοα, ειδικόςηςα και διάοκεια ρύμβαρηπ, αοιθμξύ αςόμχμ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με ςα αμςίρςξιυα 
απαιςξύμεμα (ςσπικά και ςσυόμ ποόρθεςα) ποξρόμςα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

 

ΟΘΜΑΙΑΡ Α: ΗΔΡΔΘΡ ΔΟΞΥΘΙΞΣ ΟΠΞΡΩΟΘΙΞΣ (αμά κχδικό θέρηπ) 

Ιχδικόπ 
θέρηπ 

Σπηοερία 
Έδοα 

σπηοερίαπ 
Διδικόςηςα 

Διάοκεια 
ρύμβαρηπ 

(*) 

Αοιθμόπ 
αςόμχμ 

401 
Ιεμςοική 
Σπηοερία 

Ηερραλξμίκη ΟΔ Οξλιςικώμ Ληυαμικώμ 3  μήμεπ 1 

402 
Ιεμςοική 
Σπηοερία 

Ηερραλξμίκη 
ΟΔ Διξικηςικώμ ή 

Ξικξμξμικώμ 
3  μήμεπ 2 

403 
Οαοάκςια 

Αμςλιξρςάρια 
ξμέα  Ανιξύ 

Ηερραλξμίκη 
Δ Ληυαμικώμ 
(Ζλεκςοξλόγξι) 

3  μήμεπ 1 

404 
Ιεμςοική 
Σπηοερία 

Ηερραλξμίκη Δ Διξικηςικξύ-Κξγιρςικξύ 3  μήμεπ 1 

405 
Οαοάκςια 

Αμςλιξρςάρια-
ξμέα Ανιξύ 

Ηερραλξμίκη 
ΔΔ ευμικξύ Διδικόςηςαπ 

Ζλεκςοξςευμιςώμ 
3  μήμεπ 3 
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ΟΘΜΑΙΑΡ Α: ΗΔΡΔΘΡ ΔΟΞΥΘΙΞΣ ΟΠΞΡΩΟΘΙΞΣ (αμά κχδικό θέρηπ) 

Ιχδικόπ 
θέρηπ 

Σπηοερία 
Έδοα 

σπηοερίαπ 
Διδικόςηςα 

Διάοκεια 
ρύμβαρηπ 

(*) 

Αοιθμόπ 
αςόμχμ 

406 
Αμςλιξρςάρια 

ξμέα Σπξγείξσ 
δικςύξσ 

Γιαμμιςρά 
ΔΔ ευμικξύ Διδικόςηςαπ 

Ζλεκςοξςευμιςώμ 
3  μήμεπ 3 

407 
Αμςλιξρςάρια 

ξμέα Σπξγείξσ 
δικςύξσ 

  
Αλενάμδοεια  

ΔΔ ευμικξύ Διδικόςηςαπ 
Ζλεκςοξςευμιςώμ 

3  μήμεπ 1 

408 
ξμέαπ  

Γιαμμιςρώμ (**) 
Γιαμμιςρά 

ΔΔ Υειοιρςέπ Δκρκαπςικώμ 
μηυαμημάςχμ 

3  μήμεπ 1 

409 
Ιεμςοική 

Σπηοερία (**) 
Ηερραλξμίκη 

ΔΔ Διξικηςικώμ - 
Γοαμμαςέχμ 

3  μήμεπ 1 

410 ξμέαπ Ανιξύ (**) Υαλκηδόμα 
ΔΔ Διξικηςικώμ - 

Γοαμμαςέχμ 
3  μήμεπ 1 

411 ξμέαπ Ανιξύ Υαλκηδόμα ΔΔ Δπξπςώμ Σδοξμξμέχμ 3  μήμεπ 1 

412 ξμέαπ Ανιξύ Υαλκηδόμα ΣΔ Σδοξμξμέχμ 3  μήμεπ 3 

413 
ξμέαπ 

Αλιάκμξμα 
Αλενάμδοεια ΣΔ Σδοξμξμέχμ 3  μήμεπ 3 

 

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

αμάγκεπ ςξσ Ξογαμιρμξύ. 

      (**) Ξι παοαπάμχ ειδικόςηςεπ θα καλύφξσμ και σπηοεριακέπ αμάγκεπ πξσ ςσυόμ θα 

ποξκύφξσμ ρςξσπ ςξμείπ Ανιξύ, Αλιάκμξμα, Γιαμμιςρώμ, Καγκαδά και Σπξγείξσ δικςύξσ. 

 

ΟΘΜΑΙΑΡ Β: ΑΟΑΘΞΣΛΔΜΑ ΟΠΞΡΞΜΑ (αμά κχδικό θέρηπ) 

Ιχδικόπ 
θέρηπ 

ίςλξπ ρπξσδώμ και λξιπά απαιςξύμεμα (ςσπικά & ςσυόμ ποόρθεςα) ποξρόμςα 

401 
  

ΙΣΠΘΑ ΟΠΞΡΞΜΑ: 
α) Άδεια αρκήρεχπ επαγγέλμαςξπ Πξλιςικξύ Μηυαμικξύ. 
β) Πςσυίξ ή δίπλχμα  Πξλιςικξύ Μηυαμικξύ.*  
γ) Γμώρη Υειοιρμξύ Ζ/Σ ρςα αμςικείμεμα i) επενεογαρίαπ κειμέμξσ ii)σπξλξγιρςικώμ τύλλχμ και iii) 
σπηοεριώμ διαδικςύξσ. 
δ) ξσλάυιρςξμ Ιαλή γμώρη Αγγλικήπ ή Γεομαμικήπ ή Γαλλικήπ ή Ιςαλικήπ ή Ρχρικήπ γλώρραπ. 
ε) Δμπειοία, ςξσλάυιρςξμ είκξρι ςερράοχμ (24) μημώμ, ςηπ αμςίρςξιυηπ ειδικόςηςαπ και καςηγξοίαπ 
ρε εγγειξβελςιχςικά έογα. 
 
ΟΠΞΡΞΜΑ Α΄ ΔΟΘΙΞΣΠΘΑΡ 
(Δτόρξμ ξι θέρειπ δεμ καλστθξύμ από σπξφητίξσπ με ςα αμχςέοχ ποξρόμςα). 
α) Άδεια αρκήρεχπ επαγγέλμαςξπ Πξλιςικξύ Μηυαμικξύ. 
β) Πςσυίξ ή δίπλχμα  Πξλιςικξύ Μηυαμικξύ.*  
γ) Γμώρη Υειοιρμξύ Ζ/Σ ρςα αμςικείμεμα i) επενεογαρίαπ κειμέμξσ ii)σπξλξγιρςικώμ τύλλχμ και iii) 
σπηοεριώμ διαδικςύξσ. 
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ΟΘΜΑΙΑΡ Β: ΑΟΑΘΞΣΛΔΜΑ ΟΠΞΡΞΜΑ (αμά κχδικό θέρηπ) 

Ιχδικόπ 
θέρηπ 

ίςλξπ ρπξσδώμ και λξιπά απαιςξύμεμα (ςσπικά & ςσυόμ ποόρθεςα) ποξρόμςα 

δ) ξσλάυιρςξμ Ιαλή γμώρη Αγγλικήπ ή Γεομαμικήπ ή Γαλλικήπ ή Ιςαλικήπ ή Ρχρικήπ γλώρραπ. 
ε) Δμπειοία από δώδεκα (12) έχπ είκξρι ςέρρεοιπ (24) μήμεπ ςηπ αμςίρςξιυηπ ειδικόςηςαπ και 
καςηγξοίαπ ρε εγγειξβελςιχςικά έογα. 
 
ΟΠΞΡΞΜΑ Β΄ ΔΟΘΙΞΣΠΘΑΡ 
(Δτόρξμ ξι θέρειπ δεμ καλστθξύμ από σπξφητίξσπ με ςα αμχςέοχ ποξρόμςα). 
α) Άδεια αρκήρεχπ επαγγέλμαςξπ Πξλιςικξύ Μηυαμικξύ. 
β) Πςσυίξ ή δίπλχμα  Πξλιςικξύ Μηυαμικξύ.*  
γ) Γμώρη Υειοιρμξύ Ζ/Σ ρςα αμςικείμεμα i) επενεογαρίαπ κειμέμξσ ii)σπξλξγιρςικώμ τύλλχμ και iii) 
σπηοεριώμ διαδικςύξσ. 
δ) ξσλάυιρςξμ Ιαλή γμώρη Αγγλικήπ ή Γεομαμικήπ ή Γαλλικήπ ή Ιςαλικήπ ή Ρχρικήπ γλώρραπ. 
 
*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. 
 

402 

ΙΣΠΘΑ ΟΠΞΡΞΜΑ: 

α) Πτυχίο ι δίπλωμα Αςτικισ και Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ (από 1998 μετονομάςτθκε ςε 
Οικονομικισ και Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ) ι Βιομθχανικισ ∆ιοίκθςθσ και Σεχνολογίασ (πρώθν 
Σεχνολογίασ και υςτθμάτων Παραγωγισ) ι Βαλκανικών λαβικών και Ανατολικών πουδών ι 
Βαλκανικών πουδών ι ∆θμόςιασ  ∆ιοίκθςθσ ι ∆ιεκνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και 
Πολιτικών πουδών (από Μάιο του 2008 μετονομάςτθκε ςε ∆ιεκνών και Ευρωπαϊκών πουδών) ι 
∆ιεκνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών πουδών ι ∆ιεκνών και Ευρωπαϊκών πουδών ι ∆ιεκνών, 
Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών πουδών ι ∆ιεκνών Οικονομικών χζςεων και Ανάπτυξθσ ι 
∆ιοίκθςθσ Επιχειριςεων ι ∆ιοίκθςθσ Επιχειριςεων και Οργανιςμών ι ∆ιοίκθςθσ Σεχνολογιών ι 
∆ιοικθτικισ Επιςτιμθσ και Σεχνολογίασ ι  ∆ιαχείριςθσ Ανκρωπίνων Πόρων και ∆ιοίκθςθσ ι 
∆ιοίκθςθσ Επιχειριςεων Αγροτικών Προϊόντων και Σροφίμων ι Επιχειρθςιακισ Ζρευνασ και 
Μάρκετινγκ ι Επιχειρθςιακισ Ζρευνασ και τρατθγικισ Πωλιςεων (Marketing) ι Ιςτορίασ και 
Αρχαιολογίασ ι  Ιςτορίασ-Αρχαιολογίασ-Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ με κατεφκυνςθ Κοινωνικισ 
Ανκρωπολογίασ ι Κοινωνιολογίασ ι Κοινωνικισ ∆ιοίκθςθσ ι Κοινωνικισ ∆ιοίκθςθσ και Πολιτικισ 
Επιςτιμθσ: Ειςαγωγικι Κατεφκυνςθ: α) Πολιτικισ Επιςτιμθσ β) Κοινωνικισ ∆ιοίκθςθσ με 
κατεφκυνςθ Κοινωνικισ ∆ιοίκθςθσ και Πολιτικισ ι Κοινωνικισ Πολιτικισ ι Κοινωνικισ Πολιτικισ και 
Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ ι Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ ι Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ και 
Ιςτορίασ ι Κοινωνικισ και Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ ι Λογιςτικισ και Χρθματοοικονομικισ ι 
Λογιςτικισ Χρθματοοικονομικισ και Ποςοτικισ Ανάλυςθσ ι Μάρκετινγκ και ∆ιοίκθςθσ Λειτουργιών 
ι Μάρκετινγκ και Επικοινωνίασ ι Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων ι Μεςογειακών πουδών με 
κατευκφνςεισ: α) Γλωςςολογίασ Νοτιοανατολικισ Μεςογείου είτε β) ∆ιεκνών χζςεων και 
Οργανιςμών ι Ναυτιλίασ και Επιχειρθματικών Τπθρεςιών ι Ναυτιλιακών πουδών ι Νομικισ ι 
Οικονομικισ Επιςτιμθσ ι Οικονομικισ και Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ ι Οικονομικών Επιςτθμών ι 
Οικονομικισ και ∆ιοίκθςθσ Σουριςμοφ ι Οργάνωςθσ και ∆ιαχείριςθσ Αγροτικών Εκμεταλλεφςεων 
(από 2006 μετονομάςτθκε ςε ∆ιοίκθςθσ Επιχειριςεων Αγροτικών Προϊόντων και Σροφίμων) ι 
Οργάνωςθσ και ∆ιοίκθςθσ Επιχειριςεων ι Οργάνωςθσ και ∆ιαχείριςθσ Ακλθτιςμοφ ι 
Περιφερειακισ και Οικονομικισ Ανάπτυξθσ ι Πολιτικισ Επιςτιμθσ ι Πολιτικισ Επιςτιμθσ και 
∆θμόςιασ ∆ιοίκθςθσ ι Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ ι Πολιτικών Επιςτθμών ι Πολιτικισ 
Επιςτιμθσ και ∆ιεκνών πουδών ι Πολιτικισ Επιςτιμθσ και ∆ιεκνών χζςεων ι Πολιτικών Θεςμών 
και ∆ιεκνών χζςεων (από 2006 μετονομάςτθκε ςε Πολιτικισ Επιςτιμθσ και ∆ιεκνών χζςεων) ι 
Σεχνολογίασ και υςτθμάτων Παραγωγισ ι τατιςτικισ ι τατιςτικισ και Αναλογιςτικισ Επιςτιμθσ ι 
τατιςτικισ και Αναλογιςτικών-Χρθματοοικονομικών Μακθματικών ι τατιςτικισ και Αςφαλιςτικισ 
Επιςτιμθσ ι Μακθματικών με κατεφκυνςθ τατιςτικισ και Αναλογιςτικών - Χρθματοοικονομικών 
Μακθματικών ι Χρθματοοικονομικισ και Σραπεηικισ ∆ιοικθτικισ*  
β) Γμώρη Φειοιρμξύ Η/Τ ρςα αμςικείμεμα (i) επενεογαρίαπ κειμέμξσ (ii)σπξλξγιρςικώμ τύλλχμ και 
(iii) σπηοεριώμ διαδικςύξσ. 
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ΟΘΜΑΙΑΡ Β: ΑΟΑΘΞΣΛΔΜΑ ΟΠΞΡΞΜΑ (αμά κχδικό θέρηπ) 

Ιχδικόπ 
θέρηπ 

ίςλξπ ρπξσδώμ και λξιπά απαιςξύμεμα (ςσπικά & ςσυόμ ποόρθεςα) ποξρόμςα 

γ) ξσλάυιρςξμ Ιαλή γμώρη Αγγλικήπ ή Γεομαμικήπ ή Γαλλικήπ ή Ιςαλικήπ ή Ρχρικήπ γλώρραπ.  
δ) Δμπειοία, ςξσλάυιρςξμ είκξρι ςερράοχμ (24) μημώμ, ςηπ αμςίρςξιυηπ ειδικόςηςαπ και καςηγξοίαπ 
ρε εγγειξβελςιχςικά έογα. 
 
ΟΠΞΡΞΜΑ Α΄ ΔΟΘΙΞΣΠΘΑΡ 
(Δτόρξμ ξι θέρειπ δεμ καλστθξύμ από σπξφητίξσπ με ςα αμχςέοχ ποξρόμςα) 

α) Πτυχίο ι δίπλωμα Αςτικισ και Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ (από 1998 μετονομάςτθκε ςε 
Οικονομικισ και Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ) ι Βιομθχανικισ ∆ιοίκθςθσ και Σεχνολογίασ (πρώθν 
Σεχνολογίασ και υςτθμάτων Παραγωγισ) ι Βαλκανικών λαβικών και Ανατολικών πουδών ι 
Βαλκανικών πουδών ι ∆θμόςιασ  ∆ιοίκθςθσ ι ∆ιεκνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και 
Πολιτικών πουδών (από Μάιο του 2008 μετονομάςτθκε ςε ∆ιεκνών και Ευρωπαϊκών πουδών) ι 
∆ιεκνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών πουδών ι ∆ιεκνών και Ευρωπαϊκών πουδών ι ∆ιεκνών, 
Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών πουδών ι ∆ιεκνών Οικονομικών χζςεων και Ανάπτυξθσ ι 
∆ιοίκθςθσ Επιχειριςεων ι ∆ιοίκθςθσ Επιχειριςεων και Οργανιςμών ι ∆ιοίκθςθσ Σεχνολογιών ι 
∆ιοικθτικισ Επιςτιμθσ και Σεχνολογίασ ι  ∆ιαχείριςθσ Ανκρωπίνων Πόρων και ∆ιοίκθςθσ ι 
∆ιοίκθςθσ Επιχειριςεων Αγροτικών Προϊόντων και Σροφίμων ι Επιχειρθςιακισ Ζρευνασ και 
Μάρκετινγκ ι Επιχειρθςιακισ Ζρευνασ και τρατθγικισ Πωλιςεων (Marketing) ι Ιςτορίασ και 
Αρχαιολογίασ ι Ιςτορίασ-Αρχαιολογίασ-Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ με κατεφκυνςθ Κοινωνικισ 
Ανκρωπολογίασ ι Κοινωνιολογίασ ι Κοινωνικισ ∆ιοίκθςθσ ι Κοινωνικισ ∆ιοίκθςθσ και Πολιτικισ 
Επιςτιμθσ: Ειςαγωγικι Κατεφκυνςθ: α) Πολιτικισ Επιςτιμθσ β) Κοινωνικισ ∆ιοίκθςθσ με 
κατεφκυνςθ Κοινωνικισ ∆ιοίκθςθσ και Πολιτικισ ι Κοινωνικισ Πολιτικισ ι Κοινωνικισ Πολιτικισ και 
Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ ι Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ ι Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ και 
Ιςτορίασ ι Κοινωνικισ και Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ ι Λογιςτικισ και Χρθματοοικονομικισ ι 
Λογιςτικισ Χρθματοοικονομικισ και Ποςοτικισ Ανάλυςθσ ι Μάρκετινγκ και ∆ιοίκθςθσ Λειτουργιών 
ι Μάρκετινγκ και Επικοινωνίασ ι Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων ι Μεςογειακών πουδών με 
κατευκφνςεισ: α) Γλωςςολογίασ Νοτιοανατολικισ Μεςογείου είτε β) ∆ιεκνών χζςεων και 
Οργανιςμών ι Ναυτιλίασ και Επιχειρθματικών Τπθρεςιών ι Ναυτιλιακών πουδών ι Νομικισ ι 
Οικονομικισ Επιςτιμθσ ι Οικονομικισ και Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ ι Οικονομικών Επιςτθμών ι 
Οικονομικισ και ∆ιοίκθςθσ Σουριςμοφ ι Οργάνωςθσ και ∆ιαχείριςθσ Αγροτικών Εκμεταλλεφςεων 
(από 2006 μετονομάςτθκε ςε ∆ιοίκθςθσ Επιχειριςεων Αγροτικών Προϊόντων και Σροφίμων) ι 
Οργάνωςθσ και ∆ιοίκθςθσ Επιχειριςεων ι Οργάνωςθσ και ∆ιαχείριςθσ Ακλθτιςμοφ ι 
Περιφερειακισ και Οικονομικισ Ανάπτυξθσ ι Πολιτικισ Επιςτιμθσ ι Πολιτικισ Επιςτιμθσ και 
∆θμόςιασ ∆ιοίκθςθσ ι Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ ι Πολιτικών Επιςτθμών ι Πολιτικισ 
Επιςτιμθσ και ∆ιεκνών πουδών ι Πολιτικισ Επιςτιμθσ και ∆ιεκνών χζςεων ι Πολιτικών Θεςμών 
και ∆ιεκνών χζςεων (από 2006 μετονομάςτθκε ςε Πολιτικισ Επιςτιμθσ και ∆ιεκνών χζςεων) ι 
Σεχνολογίασ και υςτθμάτων Παραγωγισ ι τατιςτικισ ι τατιςτικισ και Αναλογιςτικισ Επιςτιμθσ ι 
τατιςτικισ και Αναλογιςτικών-Χρθματοοικονομικών Μακθματικών ι τατιςτικισ και Αςφαλιςτικισ 
Επιςτιμθσ ι Μακθματικών με κατεφκυνςθ τατιςτικισ και Αναλογιςτικών - Χρθματοοικονομικών 
Μακθματικών ι Χρθματοοικονομικισ και Σραπεηικισ ∆ιοικθτικισ*  
β) Γμώρη Υειοιρμξύ Ζ/Σ ρςα αμςικείμεμα i) επενεογαρίαπ κειμέμξσ ii)σπξλξγιρςικώμ τύλλχμ και iii) 
σπηοεριώμ διαδικςύξσ. 
γ) ξσλάυιρςξμ Ιαλή γμώρη Αγγλικήπ ή Γεομαμικήπ ή Γαλλικήπ ή Ιςαλικήπ ή Ρχρικήπ γλώρραπ. 
δ) Δμπειοία από δώδεκα (12) έχπ είκξρι ςέρρεοιπ (24) μήμεπ ςηπ αμςίρςξιυηπ ειδικόςηςαπ και 
καςηγξοίαπ ρε εγγειξβελςιχςικά έογα. 
 
ΟΠΞΡΞΜΑ Β΄ ΔΟΘΙΞΣΠΘΑΡ 
(Δτόρξμ ξι θέρειπ δεμ καλστθξύμ από σπξφητίξσπ με ςα αμχςέοχ ποξρόμςα) 

α) Πτυχίο ι δίπλωμα Αςτικισ και Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ (από 1998 μετονομάςτθκε ςε 
Οικονομικισ και Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ) ι Βιομθχανικισ ∆ιοίκθςθσ και Σεχνολογίασ (πρώθν 
Σεχνολογίασ και υςτθμάτων Παραγωγισ) ι Βαλκανικών λαβικών και Ανατολικών πουδών ι 
Βαλκανικών πουδών ι ∆θμόςιασ  ∆ιοίκθςθσ ι ∆ιεκνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και 
Πολιτικών πουδών (από Μάιο του 2008 μετονομάςτθκε ςε ∆ιεκνών και Ευρωπαϊκών πουδών) ι 
∆ιεκνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών πουδών ι ∆ιεκνών και Ευρωπαϊκών πουδών ι ∆ιεκνών, 
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ΟΘΜΑΙΑΡ Β: ΑΟΑΘΞΣΛΔΜΑ ΟΠΞΡΞΜΑ (αμά κχδικό θέρηπ) 

Ιχδικόπ 
θέρηπ 

ίςλξπ ρπξσδώμ και λξιπά απαιςξύμεμα (ςσπικά & ςσυόμ ποόρθεςα) ποξρόμςα 

Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών πουδών ι ∆ιεκνών Οικονομικών χζςεων και Ανάπτυξθσ ι 
∆ιοίκθςθσ Επιχειριςεων ι ∆ιοίκθςθσ Επιχειριςεων και Οργανιςμών ι ∆ιοίκθςθσ Σεχνολογιών ι 
∆ιοικθτικισ Επιςτιμθσ και Σεχνολογίασ ι  ∆ιαχείριςθσ Ανκρωπίνων Πόρων και ∆ιοίκθςθσ ι 
∆ιοίκθςθσ Επιχειριςεων Αγροτικών Προϊόντων και Σροφίμων ι Επιχειρθςιακισ Ζρευνασ και 
Μάρκετινγκ ι Επιχειρθςιακισ Ζρευνασ και τρατθγικισ Πωλιςεων (Marketing) ι Ιςτορίασ και 
Αρχαιολογίασ ι Ιςτορίασ-Αρχαιολογίασ-Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ με κατεφκυνςθ Κοινωνικισ 
Ανκρωπολογίασ ι Κοινωνιολογίασ ι Κοινωνικισ ∆ιοίκθςθσ ι Κοινωνικισ ∆ιοίκθςθσ και Πολιτικισ 
Επιςτιμθσ: Ειςαγωγικι Κατεφκυνςθ: α) Πολιτικισ Επιςτιμθσ β) Κοινωνικισ ∆ιοίκθςθσ με 
κατεφκυνςθ Κοινωνικισ ∆ιοίκθςθσ και Πολιτικισ ι Κοινωνικισ Πολιτικισ ι Κοινωνικισ Πολιτικισ και 
Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ ι Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ ι Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ και 
Ιςτορίασ ι Κοινωνικισ και Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ ι Λογιςτικισ και Χρθματοοικονομικισ ι 
Λογιςτικισ Χρθματοοικονομικισ και Ποςοτικισ Ανάλυςθσ ι Μάρκετινγκ και ∆ιοίκθςθσ Λειτουργιών 
ι Μάρκετινγκ και Επικοινωνίασ ι Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων ι Μεςογειακών πουδών με 
κατευκφνςεισ: α) Γλωςςολογίασ Νοτιοανατολικισ Μεςογείου είτε β) ∆ιεκνών χζςεων και 
Οργανιςμών ι Ναυτιλίασ και Επιχειρθματικών Τπθρεςιών ι Ναυτιλιακών πουδών ι Νομικισ ι 
Οικονομικισ Επιςτιμθσ ι Οικονομικισ και Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ ι Οικονομικών Επιςτθμών ι 
Οικονομικισ και ∆ιοίκθςθσ Σουριςμοφ ι Οργάνωςθσ και ∆ιαχείριςθσ Αγροτικών Εκμεταλλεφςεων 
(από 2006 μετονομάςτθκε ςε ∆ιοίκθςθσ Επιχειριςεων Αγροτικών Προϊόντων και Σροφίμων) ι 
Οργάνωςθσ και ∆ιοίκθςθσ Επιχειριςεων ι Οργάνωςθσ και ∆ιαχείριςθσ Ακλθτιςμοφ ι 
Περιφερειακισ και Οικονομικισ Ανάπτυξθσ ι Πολιτικισ Επιςτιμθσ ι Πολιτικισ Επιςτιμθσ και 
∆θμόςιασ ∆ιοίκθςθσ ι Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ ι Πολιτικών Επιςτθμών ι Πολιτικισ 
Επιςτιμθσ και ∆ιεκνών πουδών ι Πολιτικισ Επιςτιμθσ και ∆ιεκνών χζςεων ι Πολιτικών Θεςμών 
και ∆ιεκνών χζςεων (από 2006 μετονομάςτθκε ςε Πολιτικισ Επιςτιμθσ και ∆ιεκνών χζςεων) ι 
Σεχνολογίασ και υςτθμάτων Παραγωγισ ι τατιςτικισ ι τατιςτικισ και Αναλογιςτικισ Επιςτιμθσ ι 
τατιςτικισ και Αναλογιςτικών-Χρθματοοικονομικών Μακθματικών ι τατιςτικισ και Αςφαλιςτικισ 
Επιςτιμθσ ι Μακθματικών με κατεφκυνςθ τατιςτικισ και Αναλογιςτικών - Χρθματοοικονομικών 
Μακθματικών ι Χρθματοοικονομικισ και Σραπεηικισ ∆ιοικθτικισ*  
(β) Γμώρη Υειοιρμξύ Ζ/Σ ρςα αμςικείμεμα i) επενεογαρίαπ κειμέμξσ ii)σπξλξγιρςικώμ τύλλχμ και 
iii) σπηοεριώμ διαδικςύξσ. 
γ) ξσλάυιρςξμ Ιαλή γμώρη Αγγλικήπ ή Γεομαμικήπ ή Γαλλικήπ ή Ιςαλικήπ ή Ρχρικήπ γλώρραπ.  
 
* ΑΔΙ ή ςξ ξμώμσμξ πςσυίξ ή δίπλχμα Δλλημικξύ Αμξικςξύ Παμεπιρςημίξσ (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή 
Ποξγοαμμάςχμ πξσδώμ Δπιλξγήπ (Π..Δ) ΑΔΙ ςηπ ημεδαπήπ ή ιρόςιμξπ ςίςλξπ ρυξλώμ ςηπ ημεδαπήπ 
ή αλλξδαπήπ, αμςίρςξιυηπ ειδικόςηςαπ. 
 

403 

ΙΣΠΘΑ ΟΠΞΡΞΜΑ 
α) Άδεια αρκήρεχπ επαγγέλμαςξπ Ηλεκςοξλόγξσ Μηυαμικξύ ΣΔ Β’ ςάνηπ. 
β) Πςσυίξ ή δίπλχμα ςμήμαςξπ Ηλεκςοξλξγίαπ ή Ηλεκςοξλόγχμ Μηυαμικώμ Σ.Δ. ή Μηυαμικώμ 
Δμεογειακήπ Σευμξλξγίαπ Σ.Δ. με καςεύθσμρη Δμεογειακήπ Ηλεκςοξλξγίαπ.*  
γ) Δμπειοία, ςξσλάυιρςξμ είκξρι ςερράοχμ (24) μημώμ, ςηπ αμςίρςξιυηπ ειδικόςηςαπ και καςηγξοίαπ 
ρε εγγειξβελςιχςικά έογα. 
δ) Άδεια ξδήγηρηπ ασςξκιμήςξσ εοαριςευμική ή επαγγελμαςική η ξπξία είμαι ρε ιρυύ. 
 
ΟΠΞΡΞΜΑ Α΄ ΔΟΘΙΞΣΠΘΑΡ 
(Δτόρξμ ξι θέρειπ δεμ καλστθξύμ από σπξφητίξσπ με ςα αμχςέοχ ποξρόμςα) 
α) Άδεια αρκήρεχπ επαγγέλμαςξπ Ηλεκςοξλόγξσ Μηυαμικξύ ΣΔ Β’ ςάνηπ. 
β) Πςσυίξ ή δίπλχμα ςμήμαςξπ Ηλεκςοξλξγίαπ ή Ηλεκςοξλόγχμ Μηυαμικώμ Σ.Δ. ή Μηυαμικώμ 
Δμεογειακήπ Σευμξλξγίαπ Σ.Δ. με καςεύθσμρη Δμεογειακήπ Ηλεκςοξλξγίαπ.*  
γ) Δμπειοία από δώδεκα (12) έχπ είκξρι ςέρρεοιπ (24) μήμεπ ςηπ αμςίρςξιυηπ ειδικόςηςαπ και 
καςηγξοίαπ ρε εγγειξβελςιχςικά έογα.  
δ) Άδεια ξδήγηρηπ ασςξκιμήςξσ εοαριςευμική ή επαγγελμαςική η ξπξία είμαι ρε ιρυύ. 
 
ΟΠΞΡΞΜΑ Β΄ ΔΟΘΙΞΣΠΘΑΡ 
(Δτόρξμ ξι θέρειπ δεμ καλστθξύμ από σπξφητίξσπ με ςα αμχςέοχ ποξρόμςα) 
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ΟΘΜΑΙΑΡ Β: ΑΟΑΘΞΣΛΔΜΑ ΟΠΞΡΞΜΑ (αμά κχδικό θέρηπ) 

Ιχδικόπ 
θέρηπ 

ίςλξπ ρπξσδώμ και λξιπά απαιςξύμεμα (ςσπικά & ςσυόμ ποόρθεςα) ποξρόμςα 

α) Άδεια αρκήρεχπ επαγγέλμαςξπ Ηλεκςοξλόγξσ Μηυαμικξύ ΣΔ Β’ ςάνηπ. 
β) Πςσυίξ ή δίπλχμα ςμήμαςξπ Ηλεκςοξλξγίαπ ή Ηλεκςοξλόγχμ Μηυαμικώμ Σ.Δ. ή Μηυαμικώμ 
Δμεογειακήπ Σευμξλξγίαπ Σ.Δ. με καςεύθσμρη Δμεογειακήπ Ηλεκςοξλξγίαπ.*  
γ) Άδεια ξδήγηρηπ ασςξκιμήςξσ εοαριςευμική ή επαγγελμαςική η ξπξία είμαι ρε ιρυύ. 
* ΣΔΙ ή ςξ ξμώμσμξ πςσυίξ ή δίπλχμα Ποξγοαμμάςχμ πξσδώμ Δπιλξγήπ (Π..Δ.) ΣΔΙ ή αμςίρςξιυξ 
καςά ειδικόςηςα πςσυίξ ή δίπλχμα ΣΔΙ ή Ποξγοαμμάςχμ πξσδώμ Δπιλξγήπ (Π..Δ.) ΣΔΙ ςηπ 
ημεδαπήπ ή ιρόςιμξπ ςίςλξπ ρυξλώμ ςηπ ημεδαπήπ ή αλλξδαπήπ, αμςίρςξιυηπ ειδικόςηςαπ ή ςξ 
ξμώμσμξ ή αμςίρςξιυξ καςά ειδικόςηςα πςσυίξ ΚΑΣΔΔ ή ιρόςιμξπ ςίςλξπ ςηπ ημεδαπήπ ή αλλξδαπήπ, 
αμςίρςξιυηπ ειδικόςηςαπ. 
 

404 

ΙΣΠΘΑ ΟΠΞΡΞΜΑ: 

α) Πτυχίο ι δίπλωμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων ι Διοίκθςθσ Επιχειριςεων - Διοίκθςθ Επιχειριςεων ι 
Διεκνοφσ Εμπορίου ι Διοίκθςθσ Κοινωνικών- υνεταιριςτικών Επιχειριςεων και Οργανώςεων ι 
Διοίκθςθσ και Διαχείριςθσ Ζργων ι Διοίκθςθσ Μονάδων Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ ι Διοίκθςθσ 
Μονάδων Τγείασ και Πρόνοιασ ι Διοίκθςθσ Επιχειριςεων και Οργανιςμών - Διοίκθςθσ Μονάδων 
Τγείασ και Πρόνοιασ ι Διοίκθςθσ Επιχειριςεων - Διοίκθςθσ Μονάδων Τγείασ και Πρόνοιασ ι 
Διοίκθςθσ υςτθμάτων Εφοδιαςμοφ ι Διοίκθςθσ Παραγωγικών Μονάδων ι Ελεγκτικών και 
Αςφαλιςτικών Εργαςιών ι Εμπορίασ και Διαφιμιςθσ ι Λογιςτικισ ι Λογιςτικισ και 
Χρθματοοικονομικισ ι Ναυτιλιακών Επιχειριςεων και Μεταφορών ι τελεχών υνεταιριςτικών 
Οργανώςεων και Εκμεταλλεφςεων ι Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ ι Διοίκθςθσ Επιχειριςεων και 
Οργανιςμών - Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ ι Συποποίθςθσ και Διακίνθςθσ Προϊόντων ι 
Χρθματοοικονομικισ και Αςφαλιςτικισ ι Χρθματοοικονομικισ και Ελεγκτικισ ι 
Χρθματοοικονομικών Εφαρμογών ι Χρθματοοικονομικών Τπθρεςιών – Επιχειριςεων ςτισ 
Ανατολικοευρωπαϊκζσ Χώρεσ ι Διοίκθςθσ Επιχειριςεων - Διοίκθςθ Σουριςτικών Επιχειριςεων και 
Επιχειριςεων Φιλοξενίασ. * 

β) Γμώρη Υειοιρμξύ Ζ/Σ ρςα αμςικείμεμα i) επενεογαρίαπ κειμέμξσ ii)σπξλξγιρςικώμ τύλλχμ και iii) 
σπηοεριώμ διαδικςύξσ. 
γ) ξσλάυιρςξμ Ιαλή γμώρη Αγγλικήπ ή Γεομαμικήπ ή Γαλλικήπ ή Ιςαλικήπ ή Ρχρικήπ γλώρραπ. 
δ) Βεβαίχρη άρκηρηπ επαγγέλμαςξπ λξγιρςξύ - τξοξςευμικξύ  β΄ ςάνηπ. 
ε) Δμπειοία, ςξσλάυιρςξμ είκξρι ςερράοχμ (24) μημώμ, ρε εγγειξβελςιχςικά έογα. 
 
ΟΠΞΡΞΜΑ Α΄ ΔΟΘΙΞΣΠΘΑΡ 
(Δτόρξμ ξι θέρειπ δεμ καλστθξύμ από σπξφητίξσπ με ςα αμχςέοχ ποξρόμςα) 

α) Πτυχίο ι δίπλωμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων ι Διοίκθςθσ Επιχειριςεων - Διοίκθςθ Επιχειριςεων ι 
Διεκνοφσ Εμπορίου ι Διοίκθςθσ Κοινωνικών- υνεταιριςτικών Επιχειριςεων και Οργανώςεων ι 
Διοίκθςθσ και Διαχείριςθσ Ζργων ι Διοίκθςθσ Μονάδων Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ ι Διοίκθςθσ 
Μονάδων Τγείασ και Πρόνοιασ ι Διοίκθςθσ Επιχειριςεων και Οργανιςμών - Διοίκθςθσ Μονάδων 
Τγείασ και Πρόνοιασ ι Διοίκθςθσ Επιχειριςεων - Διοίκθςθσ Μονάδων Τγείασ και Πρόνοιασ ι 
Διοίκθςθσ υςτθμάτων Εφοδιαςμοφ ι Διοίκθςθσ Παραγωγικών Μονάδων ι Ελεγκτικών και 
Αςφαλιςτικών Εργαςιών ι Εμπορίασ και Διαφιμιςθσ ι Λογιςτικισ ι Λογιςτικισ και 
Χρθματοοικονομικισ ι Ναυτιλιακών Επιχειριςεων και Μεταφορών ι τελεχών υνεταιριςτικών 
Οργανώςεων και Εκμεταλλεφςεων ι Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ ι Διοίκθςθσ Επιχειριςεων και 
Οργανιςμών - Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ ι Συποποίθςθσ και Διακίνθςθσ Προϊόντων ι 
Χρθματοοικονομικισ και Αςφαλιςτικισ ι Χρθματοοικονομικισ και Ελεγκτικισ ι 
Χρθματοοικονομικών Εφαρμογών ι Χρθματοοικονομικών Τπθρεςιών – Επιχειριςεων ςτισ 
Ανατολικοευρωπαϊκζσ Χώρεσ ι Διοίκθςθσ Επιχειριςεων - Διοίκθςθ Σουριςτικών Επιχειριςεων και 
Επιχειριςεων Φιλοξενίασ. * 

β) Γμώρη Υειοιρμξύ Ζ/Σ ρςα αμςικείμεμα i) επενεογαρίαπ κειμέμξσ ii)σπξλξγιρςικώμ τύλλχμ και iii) 
σπηοεριώμ διαδικςύξσ. 
γ) ξσλάυιρςξμ Ιαλή γμώρη Αγγλικήπ ή Γεομαμικήπ ή Γαλλικήπ ή Ιςαλικήπ ή Ρχρικήπ γλώρραπ. 
δ) Βεβαίχρη άρκηρηπ επαγγέλμαςξπ λξγιρςξύ - τξοξςευμικξύ β΄ ςάνηπ. 
ε) Δμπειοία από δώδεκα (12) έχπ είκξρι ςέρρεοιπ (24) μήμεπ ρε εγγειξβελςιχςικά έογα. 
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ΟΘΜΑΙΑΡ Β: ΑΟΑΘΞΣΛΔΜΑ ΟΠΞΡΞΜΑ (αμά κχδικό θέρηπ) 

Ιχδικόπ 
θέρηπ 

ίςλξπ ρπξσδώμ και λξιπά απαιςξύμεμα (ςσπικά & ςσυόμ ποόρθεςα) ποξρόμςα 

ΟΠΞΡΞΜΑ Β΄ ΔΟΘΙΞΣΠΘΑΡ 
(Δτόρξμ ξι θέρειπ δεμ καλστθξύμ από σπξφητίξσπ με ςα αμχςέοχ ποξρόμςα) 

α) Πτυχίο ι δίπλωμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων ι Διοίκθςθσ Επιχειριςεων - Διοίκθςθ Επιχειριςεων ι 
Διεκνοφσ Εμπορίου ι Διοίκθςθσ Κοινωνικών- υνεταιριςτικών Επιχειριςεων και Οργανώςεων ι 
Διοίκθςθσ και Διαχείριςθσ Ζργων ι Διοίκθςθσ Μονάδων Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ ι Διοίκθςθσ 
Μονάδων Τγείασ και Πρόνοιασ ι Διοίκθςθσ Επιχειριςεων και Οργανιςμών - Διοίκθςθσ Μονάδων 
Τγείασ και Πρόνοιασ ι Διοίκθςθσ Επιχειριςεων - Διοίκθςθσ Μονάδων Τγείασ και Πρόνοιασ ι 
Διοίκθςθσ υςτθμάτων Εφοδιαςμοφ ι Διοίκθςθσ Παραγωγικών Μονάδων ι Ελεγκτικών και 
Αςφαλιςτικών Εργαςιών ι Εμπορίασ και Διαφιμιςθσ ι Λογιςτικισ ι Λογιςτικισ καιπ 
Χρθματοοικονομικισ ι Ναυτιλιακών Επιχειριςεων και Μεταφορών ι τελεχών υνεταιριςτικών 
Οργανώςεων και Εκμεταλλεφςεων ι Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ ι Διοίκθςθσ Επιχειριςεων και 
Οργανιςμών - Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ ι Συποποίθςθσ και Διακίνθςθσ Προϊόντων ι 
Χρθματοοικονομικισ και Αςφαλιςτικισ ι Χρθματοοικονομικισ και Ελεγκτικισ ι 
Χρθματοοικονομικών Εφαρμογών ι Χρθματοοικονομικών Τπθρεςιών – Επιχειριςεων ςτισ 
Ανατολικοευρωπαϊκζσ Χώρεσ ι Διοίκθςθσ Επιχειριςεων - Διοίκθςθ Σουριςτικών Επιχειριςεων και 
Επιχειριςεων Φιλοξενίασ. * 

β) Γμώρη Υειοιρμξύ Ζ/Σ ρςα αμςικείμεμα i) επενεογαρίαπ κειμέμξσ ii)σπξλξγιρςικώμ τύλλχμ και iii) 
σπηοεριώμ διαδικςύξσ. 
γ) ξσλάυιρςξμ Ιαλή γμώρη Αγγλικήπ ή Γεομαμικήπ ή Γαλλικήπ ή Ιςαλικήπ ή Ρχρικήπ γλώρραπ. 
δ) Βεβαίχρη άρκηρηπ επαγγέλμαςξπ λξγιρςξύ - τξοξςευμικξύ β΄ ςάνηπ. 
 

* ΣΕΙ ι το ομώνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Προγραμμάτων πουδών Επιλογισ (ΠΕ) ΣΕΙ τθσ θμεδαπισ ι 
ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολών τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ι το ομώνυμο πτυχίο 
ΚΑΣΕΕ ι ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ. 
 

405, 406, 
407 

ΙΣΠΘΑ ΟΠΞΡΞΜΑ 
α) Άδεια εγκαςαρςάςη ηλεκςοξλόγξσ Α’ ειδικόςηςαπ 1ηπ ή 2ηπ ή 3ηπ ή 4ηπ ξμάδαπ ή άδειαπ αουιςευμίςη 
ηλεκςοξλόγξσ Α’ ειδικόςηςαπ. 
β) Πςσυίξ ή δίπλχμα ή απξλσςήοιξπ ςίςλξπ. * 
γ) Δμπειοία, ςξσλάυιρςξμ είκξρι ςερράοχμ (24) μημώμ, ςηπ αμςίρςξιυηπ ειδικόςηςαπ και καςηγξοίαπ 
ρε εγγειξβελςιχςικά έογα.  
δ) Άδεια ξδήγηρηπ ασςξκιμήςξσ εοαριςευμική ή επαγγελμαςική η ξπξία είμαι ρε ιρυύ. 
 
ΟΠΞΡΞΜΑ Α΄ ΔΟΘΙΞΣΠΘΑΡ 
(Δτόρξμ ξι θέρειπ δεμ καλστθξύμ από σπξφητίξσπ με ςα αμχςέοχ ποξρόμςα) 
α) Βεβαίχρη αμαγγελίαπ ςευμίςη ηλεκςοξλόγξσ. 
β) Πςσυίξ ή δίπλχμα ή απξλσςήοιξπ ςίςλξπ. * 
γ) Δμπειοία, ςξσλάυιρςξμ είκξρι ςερράοχμ (24) μημώμ, ςηπ αμςίρςξιυηπ ειδικόςηςαπ και καςηγξοίαπ 
ρε εγγειξβελςιχςικά έογα. 
δ) Άδεια ξδήγηρηπ ασςξκιμήςξσ εοαριςευμική ή επαγγελμαςική η ξπξία είμαι ρε ιρυύ. 
 
ΟΠΞΡΞΜΑ Β΄ ΔΟΘΙΞΣΠΘΑΡ 
(Δτόρξμ ξι θέρειπ δεμ καλστθξύμ από σπξφητίξσπ με ςα αμχςέοχ ποξρόμςα) 
α) Άδεια εγκαςαρςάςη ηλεκςοξλόγξσ Α’ ειδικόςηςαπ 1ηπ ή 2ηπ ή 3ηπ ή 4ηπ ξμάδαπ ή άδειαπ αουιςευμίςη 
ηλεκςοξλόγξσ Α’ ειδικόςηςαπ. 
β) Πςσυίξ ή δίπλχμα ή απξλσςήοιξπ ςίςλξπ. * 
γ) Δμπειοία από δώδεκα (12) έχπ είκξρι ςέρρεοιπ (24) μήμεπ ςηπ αμςίρςξιυηπ ειδικόςηςαπ και 
καςηγξοίαπ ρε εγγειξβελςιχςικά έογα. 
δ) Άδεια ξδήγηρηπ ασςξκιμήςξσ εοαριςευμική ή επαγγελμαςική η ξπξία είμαι ρε ιρυύ. 
 
ΟΠΞΡΞΜΑ Γ΄ ΔΟΘΙΞΣΠΘΑΡ 
(Δτόρξμ ξι θέρειπ δεμ καλστθξύμ από σπξφητίξσπ με ςα αμχςέοχ ποξρόμςα) 
α) Βεβαίχρη αμαγγελίαπ ςευμίςη ηλεκςοξλόγξσ. 
β) Πςσυίξ ή δίπλχμα ή απξλσςήοιξπ ςίςλξπ. * 
γ) Δμπειοία από δώδεκα (12) έχπ είκξρι ςέρρεοιπ (24) μήμεπ ςηπ αμςίρςξιυηπ ειδικόςηςαπ και 
καςηγξοίαπ ρε εγγειξβελςιχςικά έογα. 
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ΟΘΜΑΙΑΡ Β: ΑΟΑΘΞΣΛΔΜΑ ΟΠΞΡΞΜΑ (αμά κχδικό θέρηπ) 

Ιχδικόπ 
θέρηπ 

ίςλξπ ρπξσδώμ και λξιπά απαιςξύμεμα (ςσπικά & ςσυόμ ποόρθεςα) ποξρόμςα 

δ) Άδεια ξδήγηρηπ ασςξκιμήςξσ εοαριςευμική ή επαγγελμαςική η ξπξία είμαι ρε ιρυύ. 
 
ΟΠΞΡΞΜΑ Δ΄ ΔΟΘΙΞΣΠΘΑΡ 
(Δτόρξμ ξι θέρειπ δεμ καλστθξύμ από σπξφητίξσπ με ςα αμχςέοχ ποξρόμςα) 
α) Άδεια εγκαςαρςάςη ηλεκςοξλόγξσ Α’ ειδικόςηςαπ 1ηπ ή 2ηπ ή 3ηπ ή 4ηπ ξμάδαπ ή άδεια αουιςευμίςη 
ηλεκςοξλόγξσ Α’ ειδικόςηςαπ ή Βεβαίχρη αμαγγελίαπ ςευμίςη ηλεκςοξλόγξσ . 
β) Πςσυίξ ή δίπλχμα ή απξλσςήοιξπ ςίςλξπ. ** 
γ) Δμπειοία, ςξσλάυιρςξμ είκξρι ςερράοχμ (24) μημώμ ςηπ αμςίρςξιυηπ ειδικόςηςαπ και καςηγξοίαπ 
ρε εγγειξβελςιχςικά έογα. 
δ) Άδεια ξδήγηρηπ ασςξκιμήςξσ εοαριςευμική ή επαγγελμαςική η ξπξία είμαι ρε ιρυύ. 
 
ΟΠΞΡΞΜΑ Δ΄ ΔΟΘΙΞΣΠΘΑΡ 
(Δτόρξμ ξι θέρειπ δεμ καλστθξύμ από σπξφητίξσπ με ςα αμχςέοχ ποξρόμςα) 
α) Άδεια εγκαςαρςάςη ηλεκςοξλόγξσ Α’ ειδικόςηςαπ 1ηπ ή 2ηπ ή 3ηπ ή 4ηπ ξμάδαπ ή άδεια αουιςευμίςη 
ηλεκςοξλόγξσ Α’ ειδικόςηςαπ ή Βεβαίχρη αμαγγελίαπ ςευμίςη ηλεκςοξλόγξσ . 
β) Πςσυίξ ή δίπλχμα ή απξλσςήοιξπ ςίςλξπ. ** 
γ) Δμπειοία από δώδεκα (12) έχπ είκξρι ςέρρεοιπ (24) μήμεπ ςηπ αμςίρςξιυηπ ειδικόςηςαπ και 
καςηγξοίαπ ρε εγγειξβελςιχςικά έογα. 
δ) Άδεια ξδήγηρηπ ασςξκιμήςξσ εοαριςευμική ή επαγγελμαςική η ξπξία είμαι ρε ιρυύ. 
 
ΟΠΞΡΞΜΑ Ρ΄ ΔΟΘΙΞΣΠΘΑΡ 
(Δτόρξμ ξι θέρειπ δεμ καλστθξύμ από σπξφητίξσπ με ςα αμχςέοχ ποξρόμςα) 
α) Άδεια εγκαςαρςάςη ηλεκςοξλόγξσ Α’ ειδικόςηςαπ 1ηπ ή 2ηπ ή 3ηπ ή 4ηπ ξμάδαπ ή άδεια αουιςευμίςη 
ηλεκςοξλόγξσ Α’ ειδικόςηςαπ ή Βεβαίχρη αμαγγελίαπ ςευμίςη ηλεκςοξλόγξσ . 
β) Πςσυίξ ή δίπλχμα ή απξλσςήοιξπ ςίςλξπ. * 
γ) Άδεια ξδήγηρηπ ασςξκιμήςξσ εοαριςευμική ή επαγγελμαςική η ξπξία είμαι ρε ιρυύ. 
 
* ξμώμσμξπ ή αμςίρςξιυξπ ςίςλξπ Ι.Δ.Κ. ή Δπαγγελμαςικξύ Λσκείξσ ή Σευμικξύ Δπαγγελμαςικξύ 
Δκπαιδεσςηοίξσ Α΄ ή Β΄ κύκλξσ ρπξσδώμ ή Δμιαίξσ Πξλσκλαδικξύ Λσκείξσ ή Σευμικξύ 
Δπαγγελμαςικξύ Λσκείξσ ή υξλήπ Δπαγγελμαςικήπ Καςάοςιρηπ ή Δπαγγελμαςικήπ υξλήπ ή 
Σευμικώμ Δπαγγελμαςικώμ ρυξλώμ δεσςεοξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ ή υξλώμ Μαθηςείαπ ςξσ Ο.Α.Δ.Δ. 
ςξσ μ. 1346/83 ή μ. 3475/2006 ή άλλξπ ιρόςιμξπ ςίςλξπ ρυξλικώμ μξμάδχμ ςηπ ημεδαπήπ ή 
αλλξδαπήπ, αμςίρςξιυηπ ειδικόςηςαπ, ή Ξπξιξρδήπξςε ςίςλξπ μεςαδεσςεοξβάθμιαπ (Ι.Δ.Κ.) ή 
δεσςεοξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ ή άλλξπ ιρόςιμξπ και αμςίρςξιυξπ ςίςλξπ ρυξλικώμ μξμάδχμ ςηπ 
ημεδαπήπ ή αλλξδαπήπ, σπό ςημ ποξϋπόθερη όςι ξ σπξφήτιξπ σπξβάλλει βεβαίχρη ςηπ αομόδιαπ 
για ςημ έκδξρη ςηπ άδειαπ σπηοερίαπ, όςι η απαιςξύμεμη άδεια άρκηρηπ επαγγέλμαςξπ ή βεβαίχρη ή 
βεβαίχρη αμαγγελίαπ υξοηγήθηκε βάρει ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ ςίςλξσ είςε ασςξςελώπ είςε με 
ρσμσπξλξγιρμό και εμπειοίαπ.  
 
** ξμώμσμξ ή αμςίρςξιυξ απξλσςήοιξ ςίςλξ αμαγμχοιρμέμηπ καςώςεοηπ ςευμικήπ ρυξλήπ ςηπ 
ημεδαπήπ ή ιρόςιμξ και αμςίρςξιυξ ςίςλξ ρυξλήπ ςηπ αλλξδαπήπ, ξ ξπξίξπ ξδηγεί ρςημ απαιςξύμεμη 
άδεια άρκηρηπ επαγγέλμαςξπ ή βεβαίχρη ή βεβαίχρη αμαγγελίαπ. ή Ξπξιξδήπξςε ςίςλξ 
αμαγμχοιρμέμηπ καςώςεοηπ ςευμικήπ ρυξλήπ ςηπ ημεδαπήπ, σπό ςημ ποξϋπόθερη όςι ξ σπξφήτιξπ 
σπξβάλλει βεβαίχρη ςηπ αομόδιαπ για ςημ έκδξρη ςηπ άδειαπ σπηοερίαπ, όςι η απαιςξύμεμη, αμά 
ειδικόςηςα, άδεια άρκηρηπ επαγγέλμαςξπ ή βεβαίχρη ή βεβαίχρη αμαγγελίαπ υξοηγήθηκε βάρει ςξσ 
ρσγκεκοιμέμξσ ςίςλξσ είςε ασςξςελώπ είςε με ρσμσπξλξγιρμό και εμπειοίαπ. απξλσςήοιξ ςίςλξ 
ςξσλάυιρςξμ 3ςανίξσ Γσμμαρίξσ ή απξλσςήοιξ δημξςικξύ ρυξλείξσ (για σπξφητίξσπ πξσ έυξσμ 
απξτξιςήρει μέυοι και ςξ 1980) ή ιρξδύμαμξ απξλσςήοιξ ςίςλξ καςώςεοηπ 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 ιρόςιμξ ςίςλξ ςηπ αλλξδαπήπ. 
 

408 

ΙΣΠΘΑ ΟΠΞΡΞΜΑ 
α) Άδεια υειοιρςή μηυαμημάςχμ έογξσ Α’ ή Β’ Ομάδαπ 1ηπ Διδικόςηςαπ Μ.Δ. 1.3 
β) Πςσυίξ ή δίπλχμα ή απξλσςήοιξπ ςίςλξπ. * 
γ) Δμπειοία ςξσλάυιρςξμ είκξρι ςερράοχμ (24) μημώμ, ςηπ αμςίρςξιυηπ ειδικόςηςαπ και καςηγξοίαπ 
ρε εγγειξβελςιχςικά έογα.   
δ) Άδεια ξδήγηρηπ ασςξκιμήςξσ εοαριςευμική ή επαγγελμαςική η ξπξία είμαι ρε ιρυύ και καςξυή 
ιδίξσ μεςατξοικξύ μέρξσ. 
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ΟΘΜΑΙΑΡ Β: ΑΟΑΘΞΣΛΔΜΑ ΟΠΞΡΞΜΑ (αμά κχδικό θέρηπ) 

Ιχδικόπ 
θέρηπ 

ίςλξπ ρπξσδώμ και λξιπά απαιςξύμεμα (ςσπικά & ςσυόμ ποόρθεςα) ποξρόμςα 

 
ΟΠΞΡΞΜΑ Α΄ ΔΟΘΙΞΣΠΘΑΡ 
(Δτόρξμ ξι θέρειπ δεμ καλστθξύμ από σπξφητίξσπ με ςα αμχςέοχ ποξρόμςα) 
α) Άδεια υειοιρςή μηυαμημάςχμ έογξσ Α’ ή Β’ Ομάδαπ 1ηπ Διδικόςηςαπ Μ.Δ. 1.3 
β) Πςσυίξ ή δίπλχμα ή απξλσςήοιξπ ςίςλξπ. ** 
γ) Δμπειοία ςξσλάυιρςξμ είκξρι ςερράοχμ (24) μημώμ, ςηπ αμςίρςξιυηπ ειδικόςηςαπ και καςηγξοίαπ 
ρε εγγειξβελςιχςικά έογα.   
δ) Άδεια ξδήγηρηπ ασςξκιμήςξσ εοαριςευμική ή επαγγελμαςική η ξπξία είμαι ρε ιρυύ και καςξυή 
ιδίξσ μεςατξοικξύ μέρξσ. 
 
ΟΠΞΡΞΜΑ Β΄ ΔΟΘΙΞΣΠΘΑΡ 
(Δτόρξμ ξι θέρειπ δεμ καλστθξύμ από σπξφητίξσπ με ςα αμχςέοχ ποξρόμςα) 
α) Άδεια υειοιρςή μηυαμημάςχμ έογξσ Α’ ή Β’ Ομάδαπ 1ηπ Διδικόςηςαπ Μ.Δ. 1.3 
β) Πςσυίξ ή δίπλχμα ή απξλσςήοιξπ ςίςλξπ. * 
γ) Δμπειοία από δώδεκα (12) έχπ είκξρι ςέρρεοιπ (24) μήμεπ ςηπ αμςίρςξιυηπ ειδικόςηςαπ και 
καςηγξοίαπ ρε εγγειξβελςιχςικά έογα. 
δ) Άδεια ξδήγηρηπ ασςξκιμήςξσ εοαριςευμική ή επαγγελμαςική η ξπξία είμαι ρε ιρυύ και καςξυή 
ιδίξσ μεςατξοικξύ μέρξσ. 
 
ΟΠΞΡΞΜΑ Γ΄ ΔΟΘΙΞΣΠΘΑΡ 
(Δτόρξμ ξι θέρειπ δεμ καλστθξύμ από σπξφητίξσπ με ςα αμχςέοχ ποξρόμςα) 
α) Άδεια υειοιρςή μηυαμημάςχμ έογξσ Α’ ή Β’ Ομάδαπ 1ηπ Διδικόςηςαπ Μ.Δ. 1.3 
β) Πςσυίξ ή δίπλχμα ή απξλσςήοιξπ ςίςλξπ. ** 
γ) Δμπειοία από δώδεκα (12) έχπ είκξρι ςέρρεοιπ (24) μήμεπ ςηπ αμςίρςξιυηπ ειδικόςηςαπ και 
καςηγξοίαπ ρε εγγειξβελςιχςικά έογα.   
δ) Άδεια ξδήγηρηπ ασςξκιμήςξσ εοαριςευμική ή επαγγελμαςική η ξπξία είμαι ρε ιρυύ και καςξυή 
ιδίξσ μεςατξοικξύ μέρξσ. 
 
ΟΠΞΡΞΜΑ Δ΄ ΔΟΘΙΞΣΠΘΑΡ 
(Δτόρξμ ξι θέρειπ δεμ καλστθξύμ από σπξφητίξσπ με ςα αμχςέοχ ποξρόμςα) 
α) Άδεια υειοιρςή μηυαμημάςχμ έογξσ Α’ ή Β’ Ομάδαπ 1ηπ Διδικόςηςαπ Μ.Δ. 1.3 
β) Πςσυίξ ή δίπλχμα ή απξλσςήοιξπ ςίςλξπ. * 
γ) Άδεια ξδήγηρηπ ασςξκιμήςξσ εοαριςευμική ή επαγγελμαςική η ξπξία είμαι ρε ιρυύ και καςξυή 
ιδίξσ μεςατξοικξύ μέρξσ. 
 
* ξμώμσμξπ ή αμςίρςξιυξπ ςίςλξπ Ι.Δ.Κ. ή Δπαγγελμαςικξύ Λσκείξσ ή Σευμικξύ Δπαγγελμαςικξύ 
Δκπαιδεσςηοίξσ Α΄ ή Β΄ κύκλξσ ρπξσδώμ ή Δμιαίξσ Πξλσκλαδικξύ Λσκείξσ ή Σευμικξύ 
Δπαγγελμαςικξύ Λσκείξσ ή υξλήπ Δπαγγελμαςικήπ Καςάοςιρηπ ή Δπαγγελμαςικήπ υξλήπ ή 
Σευμικώμ Δπαγγελμαςικώμ ρυξλώμ δεσςεοξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ ή υξλώμ Μαθηςείαπ ςξσ Ο.Α.Δ.Δ. 
ςξσ μ. 1346/83 ή μ. 3475/2006 ή άλλξπ ιρόςιμξπ ςίςλξπ ρυξλικώμ μξμάδχμ ςηπ ημεδαπήπ ή 
αλλξδαπήπ, αμςίρςξιυηπ ειδικόςηςαπ, ή Ξπξιξρδήπξςε ςίςλξπ μεςαδεσςεοξβάθμιαπ (Ι.Δ.Κ.) ή 
δεσςεοξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ ή άλλξπ ιρόςιμξπ και αμςίρςξιυξπ ςίςλξπ ρυξλικώμ μξμάδχμ ςηπ 
ημεδαπήπ ή αλλξδαπήπ, σπό ςημ ποξϋπόθερη όςι ξ σπξφήτιξπ σπξβάλλει βεβαίχρη ςηπ αομόδιαπ 
για ςημ έκδξρη ςηπ άδειαπ σπηοερίαπ, όςι η απαιςξύμεμη άδεια άρκηρηπ επαγγέλμαςξπ ή βεβαίχρη ή 
βεβαίχρη αμαγγελίαπ υξοηγήθηκε βάρει ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ ςίςλξσ είςε ασςξςελώπ είςε με 
ρσμσπξλξγιρμό και εμπειοίαπ.  
 
** ξμώμσμξ ή αμςίρςξιυξ απξλσςήοιξ ςίςλξ αμαγμχοιρμέμηπ καςώςεοηπ ςευμικήπ ρυξλήπ ςηπ 
ημεδαπήπ ή ιρόςιμξ και αμςίρςξιυξ ςίςλξ ρυξλήπ ςηπ αλλξδαπήπ, ξ ξπξίξπ ξδηγεί ρςημ απαιςξύμεμη 
άδεια άρκηρηπ επαγγέλμαςξπ ή βεβαίχρη ή βεβαίχρη αμαγγελίαπ. ή Ξπξιξδήπξςε ςίςλξ 
αμαγμχοιρμέμηπ καςώςεοηπ ςευμικήπ ρυξλήπ ςηπ ημεδαπήπ, σπό ςημ ποξϋπόθερη όςι ξ σπξφήτιξπ 
σπξβάλλει βεβαίχρη ςηπ αομόδιαπ για ςημ έκδξρη ςηπ άδειαπ σπηοερίαπ, όςι η απαιςξύμεμη, αμά 
ειδικόςηςα, άδεια άρκηρηπ επαγγέλμαςξπ ή βεβαίχρη ή βεβαίχρη αμαγγελίαπ υξοηγήθηκε βάρει ςξσ 
ρσγκεκοιμέμξσ ςίςλξσ είςε ασςξςελώπ είςε με ρσμσπξλξγιρμό και εμπειοίαπ. απξλσςήοιξ ςίςλξ 
ςξσλάυιρςξμ 3ςανίξσ Γσμμαρίξσ ή απξλσςήοιξ δημξςικξύ ρυξλείξσ (για σπξφητίξσπ πξσ έυξσμ 
απξτξιςήρει μέυοι και ςξ 1980) ή ιρξδύμαμξ απξλσςήοιξ ςίςλξ καςώςεοηπ 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 ιρόςιμξ ςίςλξ ςηπ αλλξδαπήπ. 
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ΟΘΜΑΙΑΡ Β: ΑΟΑΘΞΣΛΔΜΑ ΟΠΞΡΞΜΑ (αμά κχδικό θέρηπ) 

Ιχδικόπ 
θέρηπ 

ίςλξπ ρπξσδώμ και λξιπά απαιςξύμεμα (ςσπικά & ςσυόμ ποόρθεςα) ποξρόμςα 

409,410 

ΙΣΠΘΑ ΟΠΞΡΞΜΑ 
α) Δίπλχμα Δπαγγελμαςικήπ Καςάοςιρηπ (Ι.Δ.Κ) ξπξιαρδήπξςε ειδικόςηςαπ ςξσ ςξμέα 
Φοημαςξπιρςχςικώμ και Διξικηςικώμ Τπηοεριώμ (ποώημ Οικξμξμίαπ και Διξίκηρηπ) ή  
Πςσυίξ Β΄ κύκλξσ πξσδώμ Σευμικξύ Δπαγγελμαςικξύ Δκπαιδεσςηοίξσ (ΣΔΔ), αμενάοςηςα από 
ειδικόςηςα, ή  
Πςσυίξ Α΄ κύκλξσ πξσδώμ Σευμικξύ Δπαγγελμαςικξύ Δκπαιδεσςηοίξσ (ΣΔΔ) ξπξιαρδήπξςε 
ειδικόςηςαπ ςξσ ςξμέα Οικξμξμίαπ και Διξίκηρηπ ή  
Απξλσςήοιξπ ςίςλξπ:  
- Δμιαίξσ Λσκείξσ ή  
- Δμιαίξσ Πξλσκλαδικξύ Λσκείξσ, αμενάοςηςα από κλάδξ ή ειδικόςηςα ή  
Σευμικξύ Δπαγγελμαςικξύ Λσκείξσ αμενάοςηςα από ειδικόςηςα 
-Λσκείξσ Γεμικήπ Καςεύθσμρηπ ή άλλξπ ιρόςιμξπ και αμςίρςξιυξπ ςίςλξπ ςηπ ρυξλικήπ μξμάδαπ ςηπ 
ημεδαπήπ ή αλλξδαπήπ. 
β) Γμώρη Υειοιρμξύ Ζ/Σ ρςα αμςικείμεμα i) επενεογαρίαπ κειμέμξσ ii)σπξλξγιρςικώμ τύλλχμ και iii) 
σπηοεριώμ διαδικςύξσ. 
γ) Δμπειοία ςξσλάυιρςξμ είκξρι ςερράοχμ (24) μημώμ, ςηπ αμςίρςξιυηπ ειδικόςηςαπ και καςηγξοίαπ 
ρε εγγειξβελςιχςικά έογα.  
 
ΟΠΞΡΞΜΑ Α’ ΔΟΘΙΞΣΠΘΑΡ 
(Δτόρξμ ξι θέρειπ δεμ καλστθξύμ από σπξφητίξσπ με ςα αμχςέοχ ποξρόμςα) 
Α )Δίπλχμα Δπαγγελμαςικήπ Καςάοςιρηπ (Ι.Δ.Κ) ξπξιαρδήπξςε ειδικόςηςαπ ςξσ ςξμέα 
Φοημαςξπιρςχςικώμ και Διξικηςικώμ Τπηοεριώμ (ποώημ Οικξμξμίαπ και Διξίκηρηπ) ή  
Πςσυίξ Β΄ κύκλξσ πξσδώμ Σευμικξύ Δπαγγελμαςικξύ Δκπαιδεσςηοίξσ (ΣΔΔ), αμενάοςηςα από 
ειδικόςηςα, ή  
Πςσυίξ Α΄ κύκλξσ πξσδώμ Σευμικξύ Δπαγγελμαςικξύ Δκπαιδεσςηοίξσ (ΣΔΔ) ξπξιαρδήπξςε 
ειδικόςηςαπ ςξσ ςξμέα Οικξμξμίαπ και Διξίκηρηπ ή  
Απξλσςήοιξπ ςίςλξπ:  
- Δμιαίξσ Λσκείξσ ή  
- Δμιαίξσ Πξλσκλαδικξύ Λσκείξσ, αμενάοςηςα από κλάδξ ή ειδικόςηςα ή  
Σευμικξύ Δπαγγελμαςικξύ Λσκείξσ αμενάοςηςα από ειδικόςηςα 
-Λσκείξσ Γεμικήπ Καςεύθσμρηπ ή άλλξπ ιρόςιμξπ και αμςίρςξιυξπ ςίςλξπ ςηπ ρυξλικήπ μξμάδαπ ςηπ 
ημεδαπήπ ή αλλξδαπήπ. 
β) Γμώρη Υειοιρμξύ Ζ/Σ ρςα αμςικείμεμα i) επενεογαρίαπ κειμέμξσ ii)σπξλξγιρςικώμ τύλλχμ και iii) 
σπηοεριώμ διαδικςύξσ. 
γ) Δμπειοία από δώδεκα (12) έχπ είκξρι ςέρρεοιπ (24) μήμεπ ςηπ αμςίρςξιυηπ ειδικόςηςαπ και 
καςηγξοίαπ ρε εγγειξβελςιχςικά έογα. 
 
ΟΠΞΡΞΜΑ Β΄ ΔΟΘΙΞΣΠΘΑΡ 
(Δτόρξμ ξι θέρειπ δεμ καλστθξύμ από σπξφητίξσπ με ςα αμχςέοχ ποξρόμςα) 
α) Δίπλχμα Δπαγγελμαςικήπ Καςάοςιρηπ (Ι.Δ.Κ) ξπξιαρδήπξςε ειδικόςηςαπ ςξσ ςξμέα 
Φοημαςξπιρςχςικώμ και Διξικηςικώμ Τπηοεριώμ (ποώημ Οικξμξμίαπ και Διξίκηρηπ) ή  
Πςσυίξ Β΄ κύκλξσ πξσδώμ Σευμικξύ Δπαγγελμαςικξύ Δκπαιδεσςηοίξσ (ΣΔΔ), αμενάοςηςα από 
ειδικόςηςα, ή  
Πςσυίξ Α΄ κύκλξσ πξσδώμ Σευμικξύ Δπαγγελμαςικξύ Δκπαιδεσςηοίξσ (ΣΔΔ) ξπξιαρδήπξςε 
ειδικόςηςαπ ςξσ ςξμέα Οικξμξμίαπ και Διξίκηρηπ ή  
Απξλσςήοιξπ ςίςλξπ:  
- Δμιαίξσ Λσκείξσ ή  
- Δμιαίξσ Πξλσκλαδικξύ Λσκείξσ, αμενάοςηςα από κλάδξ ή ειδικόςηςα ή  
Σευμικξύ Δπαγγελμαςικξύ Λσκείξσ αμενάοςηςα από ειδικόςηςα. 
-Λσκείξσ Γεμικήπ Καςεύθσμρηπ ή άλλξπ ιρόςιμξπ και αμςίρςξιυξπ ςίςλξπ ςηπ ρυξλικήπ μξμάδαπ ςηπ 
ημεδαπήπ ή αλλξδαπήπ 
β) Γμώρη Υειοιρμξύ Ζ/Σ ρςα αμςικείμεμα i) επενεογαρίαπ κειμέμξσ ii)σπξλξγιρςικώμ τύλλχμ και iii) 
σπηοεριώμ διαδικςύξσ. 
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ΟΘΜΑΙΑΡ Β: ΑΟΑΘΞΣΛΔΜΑ ΟΠΞΡΞΜΑ (αμά κχδικό θέρηπ) 

Ιχδικόπ 
θέρηπ 

ίςλξπ ρπξσδώμ και λξιπά απαιςξύμεμα (ςσπικά & ςσυόμ ποόρθεςα) ποξρόμςα 

411 

ΙΣΠΘΑ ΟΠΞΡΞΜΑ 
α) Πςσυίξ ή δίπλχμα ή απξλσςήοιξπ ςίςλξπ ςχμ παοακάςχ ρυξλικώμ μξμάδχμ: ΙΔΚ ή Σευμικξύ 
Δπαγγελμαςικξύ Δκπαιδεσςηοίξσ Α΄ ή Β΄ κύκλξσ ρπξσδώμ ή Δμιαίξσ πξλσκλαδικξύ Λσκείξσ ή 
Σευμικξύ Δπαγγελμαςικξύ Λσκείξσ ή Σευμικήπ Δπαγγελμαςικήπ ρυξλήπ δεσςεοξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ 
ή ρυξλήπ μαθηςείαπ ςξσ ΟΑΔΔ ςξσ μ. 1346/1983 ή άλλξπ ιρόςιμξπ ςίςλξπ ρυξλικήπ μξμάδαπ ςηπ 
ημεδαπήπ ή αλλξδαπήπ, αμςίρςξιυηπ ειδικόςηςαπ. 
γ) Δμπειοία ςξσλάυιρςξμ είκξρι ςερράοχμ (24) μημώμ, ςηπ αμςίρςξιυηπ ειδικόςηςαπ και καςηγξοίαπ 
ρε εγγειξβελςιχςικά έογα.  
γ) Άδεια ξδήγηρηπ ασςξκιμήςξσ εοαριςευμική ή επαγγελμαςική η ξπξία είμαι ρε ιρυύ. 
 
ΟΠΞΡΞΜΑ Α΄ ΔΟΘΙΞΣΠΘΑΡ 
(Δτόρξμ ξι θέρειπ δεμ καλστθξύμ από σπξφητίξσπ με ςα αμχςέοχ ποξρόμςα) 
α) Πςσυίξ ή δίπλχμα ή απξλσςήοιξπ ςίςλξπ ςχμ παοακάςχ ρυξλικώμ μξμάδχμ: ΙΔΚ ή Σευμικξύ 
Δπαγγελμαςικξύ Δκπαιδεσςηοίξσ Α΄ ή Β΄ κύκλξσ ρπξσδώμ ή Δμιαίξσ πξλσκλαδικξύ Λσκείξσ ή 
Σευμικξύ Δπαγγελμαςικξύ Λσκείξσ ή Σευμικήπ Δπαγγελμαςικήπ ρυξλήπ δεσςεοξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ 
ή ρυξλήπ μαθηςείαπ ςξσ ΟΑΔΔ ςξσ μ. 1346/1983 ή άλλξπ ιρόςιμξπ ςίςλξπ ρυξλικήπ μξμάδαπ ςηπ 
ημεδαπήπ ή αλλξδαπήπ, αμςίρςξιυηπ ειδικόςηςαπ. 
γ) Δμπειοία από δώδεκα (12) έχπ είκξρι ςέρρεοιπ (24) μήμεπ ρε εγγειξβελςιχςικά έογα. 
δ) Άδεια ξδήγηρηπ ασςξκιμήςξσ εοαριςευμική ή επαγγελμαςική η ξπξία είμαι ρε ιρυύ. 
 
ΟΠΞΡΞΜΑ Β΄ ΔΟΘΙΞΣΠΘΑΡ 
(Δτόρξμ ξι θέρειπ δεμ καλστθξύμ από σπξφητίξσπ με ςα αμχςέοχ ποξρόμςα) 
α) Πςσυίξ ή δίπλχμα ή απξλσςήοιξπ ςίςλξπ ςχμ παοακάςχ ρυξλικώμ μξμάδχμ: ΙΔΚ ή Σευμικξύ 
Δπαγγελμαςικξύ Δκπαιδεσςηοίξσ Α΄ ή Β΄ κύκλξσ ρπξσδώμ ή Δμιαίξσ πξλσκλαδικξύ Λσκείξσ ή 
Σευμικξύ Δπαγγελμαςικξύ Λσκείξσ ή Σευμικήπ Δπαγγελμαςικήπ ρυξλήπ δεσςεοξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ 
ή ρυξλήπ μαθηςείαπ ςξσ ΟΑΔΔ ςξσ μ. 1346/1983 ή άλλξπ ιρόςιμξπ ςίςλξπ ρυξλικήπ μξμάδαπ ςηπ 
ημεδαπήπ ή αλλξδαπήπ, αμςίρςξιυηπ ειδικόςηςαπ. 
γ) Άδεια ξδήγηρηπ ασςξκιμήςξσ εοαριςευμική ή επαγγελμαςική η ξπξία είμαι ρε ιρυύ. 
 

412, 413 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

α) Απολςηήπιο Δημοηικού Σσολείος (για όζοςρ έσοςν αποθοιηήζει μέσπι ηο 1980) ή άλλορ ιζόηιμορ 
ηίηλορ ηηρ αλλοδαπήρ, ή Απολςηήπιορ Τίηλορ Επγαζηηπίυν Ειδικήρ Επαγγελμαηικήρ Εκπαίδεςζηρ και 
Καηάπηιζηρ, ηος άπθπος 1 ηος Ν.2817/2000 ή άλλορ ιζόηιμορ ηίηλορ ηηρ αλλοδαπήρ ή Απολςηήπιορ 
ηίηλορ ηπιηαξίος γςμναζίος ή άλλορ ιζόηιμορ ηίηλορ ηηρ αλλοδαπήρ  
Ιζοδύναμορ Απολςηήπιορ Τίηλορ Καηώηεπηρ Τεσνικήρ Σσολήρ ηος ν. δ. 580/1970 ή άλλορ ιζόηιμορ 
ηίηλορ ηηρ αλλοδαπήρ. 
β) Δμπειοία ςξσλάυιρςξμ είκξρι ςερράοχμ (24) μημώμ, ςηπ αμςίρςξιυηπ ειδικόςηςαπ ζηην λειηοςπγία 

ζςλλογικού απδεςηικού δικηύος (επιηήπηζη απδεςηικών έπγυν, διανομή απδεςηικού νεπού και σειπιζμό 

μησανιζμών δικηύυν). 

γ) Άδεια οδήγηζηρ μοηοζικλέηαρ ηοςλάσιζηον καηηγοπίαρ Α1 ή μοηοποδηλάηος, πος να είναι ζε ιζσύ. 

 

ΟΠΞΡΞΜΑ Α΄ ΔΟΘΙΞΣΠΘΑΡ 

 (Εθόζον οι θέζειρ δεν καλςθθούν από ςποτηθίοςρ με ηα ανυηέπυ πποζόνηα) 
α) Απολςηήπιο Δημοηικού Σσολείος (για όζοςρ έσοςν αποθοιηήζει μέσπι ηο 1980) ή άλλορ ιζόηιμορ 
ηίηλορ ηηρ αλλοδαπήρ, ή Απολςηήπιορ Τίηλορ Επγαζηηπίυν Ειδικήρ Επαγγελμαηικήρ Εκπαίδεςζηρ και 
Καηάπηιζηρ, ηος άπθπος 1 ηος Ν.2817/2000 ή άλλορ ιζόηιμορ ηίηλορ ηηρ αλλοδαπήρ ή Απολςηήπιορ 
ηίηλορ ηπιηαξίος γςμναζίος ή άλλορ ιζόηιμορ ηίηλορ ηηρ αλλοδαπήρ. 
Ιζοδύναμορ Απολςηήπιορ Τίηλορ Καηώηεπηρ Τεσνικήρ Σσολήρ ηος ν. δ. 580/1970 ή άλλορ ιζόηιμορ 
ηίηλορ ηηρ αλλοδαπήρ. 
β) Εμπειρία μικπόηεπη ηυν είκξρι ςερράοχμ (24) μημώμ, ζηην λειηοςπγία ζςλλογικού απδεςηικού 

δικηύος (επιηήπηζη απδεςηικών έπγυν, διανομή απδεςηικού νεπού και σειπιζμό μησανιζμών δικηύυν). 
γ) Άδεια οδήγηζηρ μοηοζικλέηαρ ηοςλάσιζηον καηηγοπίαρ Α1 ή μοηοποδηλάηος, πος να είναι ζε ιζσύ. 
 
ΟΠΞΡΞΜΑ Β΄ ΔΟΘΙΞΣΠΘΑΡ 
(Δτόρξμ ξι θέρειπ δεμ καλστθξύμ από σπξφητίξσπ με ςα αμχςέοχ ποξρόμςα)  
α) Φχοίπ ςσπικά ποξρόμςα. 
β) Εμπειρία μικπόηεπη ηυν είκξρι ςερράοχμ (24) μημώμ, ζηην λειηοςπγία ζςλλογικού απδεςηικού 

δικηύος (επιηήπηζη απδεςηικών έπγυν, διανομή απδεςηικού νεπού και σειπιζμό μησανιζμών δικηύυν). 
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ΟΘΜΑΙΑΡ Β: ΑΟΑΘΞΣΛΔΜΑ ΟΠΞΡΞΜΑ (αμά κχδικό θέρηπ) 

Ιχδικόπ 
θέρηπ 

ίςλξπ ρπξσδώμ και λξιπά απαιςξύμεμα (ςσπικά & ςσυόμ ποόρθεςα) ποξρόμςα 

γ) Άδεια ξδήγηρηπ μξςξρικλέςαπ ςξσλάυιρςξμ καςηγξοίαπ Α1 (μξςξρικλέςεπ) ή μξςξπξδηλάςξσ, πξσ 
μα είμαι ρε ιρυύ. 

 
ΟΠΞΡΞΜΑ Γ΄ ΔΟΘΙΞΣΠΘΑΡ 

(Εθόζον οι θέζειρ δεν καλςθθούν από ςποτηθίοςρ με ηα ανυηέπυ πποζόνηα) 

α) Απολςηήπιο Δημοηικού Σσολείος (για όζοςρ έσοςν αποθοιηήζει μέσπι ηο 1980) ή άλλορ ιζόηιμορ 
ηίηλορ ηηρ αλλοδαπήρ, ή Απολςηήπιορ Τίηλορ Επγαζηηπίυν Ειδικήρ Επαγγελμαηικήρ Εκπαίδεςζηρ και 
Καηάπηιζηρ, ηος άπθπος 1 ηος Ν.2817/2000 ή άλλορ ιζόηιμορ ηίηλορ ηηρ αλλοδαπήρ ή Απολςηήπιορ 
ηίηλορ ηπιηαξίος γςμναζίος ή άλλορ ιζόηιμορ ηίηλορ ηηρ αλλοδαπήρ  
Ιζοδύναμορ Απολςηήπιορ Τίηλορ Καηώηεπηρ Τεσνικήρ Σσολήρ ηος ν. δ. 580/1970 ή άλλορ ιζόηιμορ 
ηίηλορ ηηρ αλλοδαπήρ  
β) Χυπίρ εμπειπία.  
γ) Άδεια ξδήγηρηπ μξςξρικλέςαπ ςξσλάυιρςξμ καςηγξοίαπ Α1 (μξςξρικλέςεπ) ή μξςξπξδηλάςξσ, πξσ 

μα είμαι ρε ιρυύ. 

ΟΠΞΡΞΜΑ Δ΄ ΔΟΘΙΞΣΠΘΑΡ 
(Δτόρξμ ξι θέρειπ δεμ καλστθξύμ από σπξφητίξσπ με ςα αμχςέοχ ποξρόμςα)  
α) Φχοίπ ςσπικά ποξρόμςα. 

β) Άδεια ξδήγηρηπ μξςξρικλέςαπ ςξσλάυιρςξμ καςηγξοίαπ Α1 (μξςξρικλέςεπ) ή μξςξπξδηλάςξσ, πξσ 

μα είμαι ρε ιρυύ. 

 
 
 
 
Ξι σπξφήτιξι όλχμ ςχμ ειδικξςήςχμ ποέπει μα είμαι ηλικίαπ από 18 έχπ 66 εςώμ. 
 
 
 

                                                                                                                                             

Δεμ έυξσμ δικαίχμα ρσμμεςξυήπ ρςημ ΣΟΧ 4/2019: 

α) Όρξι από ςξσπ σπξφήτιξσπ έυξσμ ποξρλητθεί ρςιπ ΣΟΧ 1, ΣΟΧ 2 και ΣΟΧ 3 ςξσ 2019 ςξσ 

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

ρύμβαρηπ ςξσπ. 

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

ςξσ ΙΔΣ), ρε ποξηγξύμεμη θηςεία ςξσπ χπ επξυικξί σπάλληλξι ςξσ Ξογαμιρμξύ. 

 
 
 

                                                                                                                                                               
ΟΠΞΡΞΥΖ: Σα πιρςξπξιηςικά ςηπ Αμώςαςηπ σμξμξρπξμδίαπ Πξλσςέκμχμ Δλλάδαπ (Α..Π.Δ.),για όρξσπ 
σπξφητίξσπ επικαλξύμςαι Πξλσςεκμική ιδιόςηςα και ςα πιρςξπξιηςικά γμώρηπ Η/Τ (όπξσ απαιςείςαι) 
σπξβάλλξμςαι σπξυοεχςικά είςε ρε εσκοιμή τχςξαμςίγοατα από αμςίγοατα ςα ξπξία έυξσμ 
επικσοχθεί από δικηγόοξ είςε ρε ποχςόςσπα. 
Για ςξσπ ςοίςεκμξσπ δεμ απαιςείςαι πιρςξπξιηςικό από ςημ (Α.Ρ.Ο.Δ.) 
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ΔΜΞΟΘΞΖΑ 

 

Οι σπξφήτιξι πξσ διαθέςξσμ ςα απαιςξύμεμα ποξρόμςα καςαςάρρξμςαι ρε πίμακεπ καςά ειδικόςηςα με βάρη 
ςξ κοιςήοιξ ςηπ εμςξπιόςηςαπ με ςημ ενήπ ρειοά: 
 
 Για ςξ Μξμό Ηερραλξμίκηπ (κχδικξί θέρεχμ: 401, 402, 403, 404, 405, 409, 410, 411,412)  
   (1)  Ποξηγξύμςαι ξι μόμιμξι κάςξικξι ςχμ Δήμχμ ςξσ Μξμξύ Ηερραλξμίκηπ. (Α' βαθμόπ εμςξπιόςηςαπ) 

(2)  Έπξμςαι ξι μόμιμξι κάςξικξι ςχμ Δήμχμ ςχμ μξμώμ Πέλλαπ και Ημαθίαπ. (Β' βαθμόπ εμςξπιόςηςαπ)  

(3)  Έπξμςαι ξι μόμιμξι κάςξικξι όλχμ ςχμ Δήμχμ ςχμ σπξλξίπχμ μξμώμ ςηπ υώοαπ. (Γ' βαθμόπ 
εμςξπιόςηςαπ)  

 Για ςξ Μξμό Ζμαθίαπ (κχδικξί θέρεχμ: 407, 413) 
  (1)   Ποξηγξύμςαι ξι μόμιμξι κάςξικξ ςχμ Δήμχμ ςξσ Μξμξύ Ζμαθίαπ. (Α' βαθμόπ εμςξπιόςηςαπ) 

(2)  Έπξμςαι ξι μόμιμξι κάςξικξι ςχμ Δήμχμ ςχμ μξμώμ Θερραλξμίκηπ και Πέλλαπ. (Β' βαθμόπ 
εμςξπιόςηςαπ) 

  (3) Έπξμςαι ξι μόμιμξι κάςξικξι όλχμ ςχμ Δήμχμ ςχμ σπξλξίπχμ μξμώμ ςηπ υώοαπ. (Γ' βαθμόπ 
εμςξπιόςηςαπ)  
 Για ςξ Μξμό Οέλλαπ (κχδικξί θέρηπ: 406, 408) 
   (1)  Ποξηγξύμςαι ξι μόμιμξι κάςξικξι ςχμ Δήμχμ ςξσ Μξμξύ Οέλλαπ. (Α' βαθμόπ εμςξπιόςηςαπ) 

(2) Έπξμςαι ξι μόμιμξι κάςξικξι ςχμ Δήμχμ ςχμ μξμώμ Θερραλξμίκηπ και Ημαθίαπ. (Β' βαθμόπ 
εμςξπιόςηςαπ) 

(3) Έπξμςαι ξι μόμιμξι κάςξικξι όλχμ ςχμ Δήμχμ ςχμ σπξλξίπχμ μξμώμ ςηπ υώοαπ. (Γ' βαθμόπ 
εμςξπιόςηςαπ)   

 
 
 
ΔΟΘΡΖΛΑΜΡΔΘΡ: 
 
1. Οι ποξρλαμβαμόμεμξι θα ποέπει μα μεοιμμξύμ για ςη μεςάβαρή ςξσπ ρςξ υώοξ παοξυήπ ςηπ σπηοερίαπ 
ςξσπ, διόςι η Τπηοερία δεμ διαθέςει μεςατξοικό μέρξ για ςξ ρκξπό ασςό.  

2. Οι σπηοερίεπ ςξσ παοαπάμχ ποξρχπικξύ θα παοέυξμςαι ρςξσπ υώοξσπ γεχγοατικήπ δικαιξδξρίαπ ςηπ 
Κεμςοικήπ Τπηοερίαπ και ςχμ Πεοιτεοειακώμ Σξμέχμ ςξσ ΓΟΔΒ με έδοα ςιπ έδοεπ ςχμ Τπηοεριώμ ασςώμ, 
αμάλξγα με ςιπ εκάρςξςε παοξσριαζόμεμεπ επξυικέπ αμάγκεπ, πξσ ποξκύπςξσμ 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 μόμιμηπ καςξικίαπ ποόρταςηπ έκδξρηπ (όυι παλαιόςεοηπ ςχμ δύξ (2) μημώμ από ςημ 

ημεοξμημία έμαονηπ ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ ςχμ αιςήρεχμ) ςξσ ξικείξσ Δήμξσ, με ςημ ξπξία μα 
βεβαιώμεςαι όςι ξ σπξφήτιξπ είμαι μόμιμξπ κάςξικξπ ςξσ Δήμξσ ασςξύ. Για ςημ απόδεινη ςξσ κοιςηοίξσ 
ασςξύ δεμ γίμεςαι δεκςό πιρςξπξιηςικό από ςξ ξπξίξ ποξκύπςει η ιδιόςηςα ςξσ δημόςη. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 

 

 
ΒΑΗΛΞΚΞΓΖΡΖ ΚΞΘΟΩΜ ΙΠΘΖΠΘΩΜ 
 

 
Η ρειοά καςάςανηπ ςχμ σπξφητίχμ πξσ έυξσμ ςημ ίδια εμςξπιόςηςα καθξοίζεςαι μεςανύ ςξσπ με ςα 
ακόλξσθα 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 μημώμ, με 
αμώςαςξ όοιξ 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) 
αοιθμόπ 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) 

αοιθμόπ  ςέκμχμ 1 2 3 

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

50% … 60% … 67% … 70% …        

Μξμάδεπ 100 … 120 … 134 … 140 …        
 

 
 
ΔΛΟΔΘΠΘΑ 
 
ΒΑΗΛΞΚΞΓΞΣΛΔΜΖ ΔΛΟΔΘΠΘΑ ΣΟΞΦΖΤΘΩΜ ΙΑΖΓΞΠΘΩΜ ΟΔ, Δ, ΔΔ ΙΑΘ ΣΔ 

 
 
Ωπ βαθμξλξγξύμεμη εμπειοία για ςξσπ παοακάςχ κχδικξύπ θέρεχμ μξείςαι η απαρυόληρη με ρυέρη 
εογαρίαπ ή ρύμβαρη μίρθχρηπ έογξσ ρςξ δημόριξ ή ςξμ ιδιχςικό ςξμέα ή άρκηρη επαγγέλμαςξπ ρε 
εγγειξβελςιχςικά έογα. 
 

ΙΩΔΘΙΞΡ ΗΔΡΔΩΜ ΔΛΟΔΘΠΘΑ ΙΑΘ ΠΞΟΞΡ ΑΟΞΔΔΘΝΖΡ 

402, 409,410, 
411, 412,413 

 
Η εμπειοία λαμβάμεςαι σπόφη μεςά ςη λήφη ςξσ βαρικξύ ςίςλξσ ρπξσδώμ με ςξμ 
ξπξίξ ξι σπξφήτιξι μεςέυξσμ ρςη διαδικαρία επιλξγήπ.  
Για ςημ απόδεινη ςηπ εμπειοίαπ ασςήπ βλ. δικαιξλξγηςικά πεοίπςχρη Β ή Διδικέπ 
πεοιπςώρειπ απόδεινηπ εμπειοίαπ ςξσ Παοαοςήμαςξπ αμακξιμώρεχμ σμβάρεχμ 
εογαρίαπ Οοιρμέμξσ Φοόμξσ (ΟΦ)/ΓΟΔΒ - ΚΔΥΑΛΑΙΟ IΙ., ρςξιυείξ 11. Πιρςξπξιηςικά 
απόδεινηπ εμπειοίαπ. 
 

401, 403, 405, 
406, 407, 408 

 

 
Η εμπειοία λαμβάμεςαι σπόφη μεςά ςημ απόκςηρη ςηπ ζηςξύμεμηπ, καςά 
πεοίπςχρη, από ςημ παοξύρα αμακξίμχρη άδειαπ άρκηρηπ επαγγέλμαςξπ ή άλληπ 
επαγγελμαςικήπ άδειαπ.  
Για ςημ απόδεινη ςηπ εμπειοίαπ ασςήπ βλ. δικαιξλξγηςικά πεοίπςχρη Α(1), Α(2) ή 
ειδικέπ πεοιπςώρειπ απόδεινηπ εμπειοίαπ ςξσ Παοαοςήμαςξπ αμακξιμώρεχμ 
σμβάρεχμ εογαρίαπ Οοιρμέμξσ Φοόμξσ (ΟΦ)/ΓΟΔΒ - ΚΔΥΑΛΑΙΟ IΙ., ρςξιυείξ 
11. Πιρςξπξιηςικά απόδεινηπ εμπειοίαπ. 
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404 

 
Η εμπειοία λαμβάμεςαι σπόφη ποιμ και μεςά ςημ απόκςηρη ςηπ ζηςξύμεμηπ από ςημ 
αμακξίμχρη  Άδειαπ άρκηρηπ επαγγέλμαςξπ Κξγιρςή - Τξοξςευμικξύ, χπ ενήπ:  
Υοόμξπ εμπειοίαπ πξσ έυει διαμσθεί από ςη λήφη ςξσ πςσυίξσ μέυοι και 31-12-
1998 λαμβάμεςαι σπόφη (διόςι μέυοι ςημ ημεοξμημία ασςή δεμ απαιςείςξ άδεια 
άρκηρηπ επαγγέλμαςξπ Λξγιρςή – Υξοξςευμικξύ).  
Για ςημ απόδεινη ςηπ εμπειοίαπ ασςήπ βλ. δικαιξλξγηςικά πεοίπςχρη Β ή Διδικέπ 
πεοιπςώρειπ απόδεινηπ εμπειοίαπ ςξσ Παοαοςήμαςξπ αμακξιμώρεχμ σμβάρεχμ 
εογαρίαπ Οοιρμέμξσ Φοόμξσ (ΟΦ) - ΚΔΥΑΛΑΙΟ IΙ., ρςξιυείξ 11. Πιρςξπξιηςικά 
απόδεινηπ εμπειοίαπ. 
Ξ υοόμξπ εμπειοίαπ πξσ έυει διαμσθεί από 1-1-1999 και μεςά λαμβάμεςαι σπόφη 
μόμξ ετόρξμ έυει διαμσθεί με άδεια (π.δ. 340/1998) και ποξρμεςοείςαι μεςά ςη 
λήφη ασςήπ.  
Για ςημ απόδεινη ςηπ εμπειοίαπ ασςήπ βλ. δικαιξλξγηςικά πεοίπςχρη Α(1) ή Διδικέπ 
πεοιπςώρειπ απόδεινηπ εμπειοίαπ ςξσ Παοαοςήμαςξπ αμακξιμώρεχμ σμβάρεχμ 
εογαρίαπ Οοιρμέμξσ Φοόμξσ (ΟΦ)/ΓΟΔΒ - ΚΔΥΑΛΑΙΟ IΙ., ρςξιυείξ 11. Πιρςξπξιηςικά 
απόδεινηπ εμπειοίαπ. 
 

 

 
Ξι ςοόπξι σπξλξγιρμξύ ςηπ εμπειοίαπ για όλεπ ςιπ ειδικόςηςεπ πεοιγοάτξμςαι αμαλσςικά ρςξ 
«Οαοάοςημα αμακξιμώρεχμ Ρσμβάρεχμ εογαρίαπ Ξοιρμέμξσ Υοόμξσ (ΡΞΥ)/ΓΞΔΒ» (βλ. 
ΙΔΤΑΚΑΘΞ I, εμόςηςα Δ, σπξεμόςηςα «ΠΞΟΞΘ ΣΟΞΚΞΓΘΡΛΞΣ ΔΛΟΔΘΠΘΑΡ»).   
 
 
 
ΑΟΑΠΑΘΖΑ ΔΘΙΑΘΞΚΞΓΖΘΙΑ 
 
Οι σπξφήτιξι για ςημ απόδεινη ςχμ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), ςχμ λξιπώμ ιδιξςήςχμ 
ςξσπ και ςηπ εμπειοίαπ ςξσπ ξτείλξσμ μα ποξρκξμίρξσμ, μξμίμχπ επικσοχμέμα, όλα ςα  απαιςξύμεμα από 
ςημ παοξύρα αμακξίμχρη και ςξ «Οαοάοςημα αμακξιμώρεχμ Ρσμβάρεχμ εογαρίαπ Ξοιρμέμξσ Υοόμξσ 
(ΡΞΥ)/ΓΞΔΒ» δικαιξλξγηςικά, ρύμτχμα με ςα ξοιζόμεμα ρςημ εμόςηςα «ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΣΙΣΛΩΝ, 
ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΔΒΑΙΩΔΩΝ». 
 
 

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

 
 

Ιαςά ςα λξιπά ιρυύξσμ ςα ξοιζόμεμα ρςξ «Οαοάοςημα αμακξιμώρεχμ Ρσμβάρεχμ εογαρίαπ Ξοιρμέμξσ 
Υοόμξσ (ΡΞΥ)/ΓΞΔΒ». 

 
 
 
ΙΔΤΑΚΑΘΞ ΟΠΩΞ: Δημξρίεσρη ςηπ αμακξίμχρηπ  

 

Οεοίληφη ςηπ παοξύραπ αμακξίμχρηπ, ποέπει μα πεοιέυει σπξυοεχςικά ςα όοια ηλικίαπ και μα δημξριεσθεί 
ρε μία (1) ημεοήρια ή εβδξμαδιαία ςξπική ετημεοίδα ςχμ μξμώμ Ηερραλξμίκηπ, Ζμαθίαπ και Οέλλαπ, 
ετόρξμ εκδίδεςαι. 
Αμάοςηρη ξλόκληοηπ ςηπ αμακξίμχρηπ μαζί με ςξ «Παοάοςημα αμακξιμώρεχμ σμβάρεχμ εογαρίαπ 
Οοιρμέμξσ Φοόμξσ (ΡΞΥ)/ΓΞΔΒ» και ςα Διδικά Παοαοςήμαςα α) (Α1) Απόδεινη Φειοιρμξύ Η/Τ με ρήμαμρη 

έκδξρηπ « 19 -11-2019», β) (Α2) Απόδεινη Γλχρρξμάθειαπ, με ρήμαμρη έκδξρηπ « 19 -11-2019» θα γίμει: 

α) ςξ δικςσακό ςόπξ ςξσ Οογαμιρμξύ www.goev-ptl.gr, μέρχ ςηπ διαδοξμήπ: Αουική ρελίδα> Μέα- 
αμακξιμώρειπ > Οοξρλήφειπ > ΟΦ 4/2019. 

http://www.goev-ptl.gr/
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β) ςημ Κεμςοική Τπηοερία ςξσ Γεμικξύ Οογαμιρμξύ Δγγείχμ Βελςιώρεχμ (Γ.Ο.Δ.Β.) Πεδιάδχμ 
Θερραλξμίκηπ - Λαγκαδά, ρςα καςαρςήμαςα ςχμ Πεοιτεοειακώμ Σξμέχμ, ρςξσπ ξπξίξσπ καςαμέμξμςαι ξι 
αμχςέοχ θέρειπ,  

γ) ςημ Πεοιτέοεια Κεμςοικήπ Μακεδξμίαπ και  

δ) Θα ρσμςαυθξύμ ρυεςικά απξδεικςικά αμάοςηρηπ ρε όλα ασςά και θα απξρςαλξύμ ασθημεοόμ ρςημ 
κεμςοική σπηοερία είςε με Fax:2310 552194 είςε ρςξ e-mail: info@goev-ptl.gr 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής  
 
Οι εμδιατεοόμεμξι καλξύμςαι μα ρσμπληοώρξσμ ςημ αίςηρη με κχδικό ΔΜΣΟΞ ΓΞΔΒ ΡΞΥ 4 και μα ςημ 
σπξβάλξσμ ρε κλειρςό τάκελξ είςε ασςξποξρώπχπ είςε με άλλξ ενξσριξδξςημέμξ από ασςξύπ ποόρχπξ, 
ετόρξμ η ενξσριξδόςηρη τέοει ςημ σπξγοατή ςξσπ θεχοημέμη από δημόρια αουή: 

 
- Ρςημ Ιεμςοική Σπηοερία, 26ηπ Ξκςχβοίξσ 43 - Ηερραλξμίκη (σπόφη Ρ. Λασοξπξύλξσ, 
ςηλ.2310543860). 

 
Κάθε σπξφήτιξπ δικαιξύςαι μα σπξβάλει μία μόμξ αίςηρη και για θέρειπ μίαπ μόμξ καςηγξοίαπ 
ποξρχπικξύ (ΟΔ ή Δ ή ΔΔ ή ΣΔ). Η ρώοεσρη θέρεχμ διατξοεςικώμ καςηγξοιώμ ποξρχπικξύ ρε μία ή 
πεοιρρόςεοεπ αιςήρειπ ρσμεπάγεςαι ασςξδικαίχπ ρε κάθε πεοίπςχρη ακύοχρη όλχμ ςχμ αιςήρεχμ και 
απξκλειρμό ςξσ σπξφητίξσ από ςημ πεοαιςέοχ διαδικαρία. 
Ζ ποξθερμία σπξβξλήπ ςχμ αιςήρεχμ είμαι δέκα (10) ημέοεπ (σπξλξγιζόμεμεπ ημεοξλξγιακά) και 
αουίζει από ςημ επόμεμη ημέοα ςηπ ςελεσςαίαπ δημξρίεσρηπ ςηπ παοξύραπ ρε ςξπικέπ ετημεοίδεπ ή ςηπ 
αμάοςηρήπ ςηπ ρςξ καςάρςημα ςηπ σπηοερίαπ μαπ, ρςα καςαρςήμαςα ςχμ Πεοιτεοειακώμ Σξμέχμ ρςξσπ 
ξπξίξσπ καςαμέμξμςαι ξι αμχςέοχ θέρειπ, ετόρξμ η αμάοςηρη είμαι ςσυόμ μεςαγεμέρςεοη ςηπ δημξρίεσρηπ 
ρςιπ ετημεοίδεπ, η αμχςέοχ ποξθερμία λήγει με ςημ παοέλεσρη ξλόκληοηπ ςηπ ςελεσςαίαπ ημέοαπ και αμ 
ασςή είμαι, καςά μόμξ, εναιοεςέα (δημόρια αογία) ή μη εογάριμη, ςόςε η λήνη ςηπ ποξθερμίαπ μεςαςίθεςαι 
ςημ επόμεμη εογάριμη ημέοα. 
Οι σπξφήτιξι μπξοξύμ μα αμαζηςήρξσμ ςα έμςσπα ςχμ αιςήρεχμ: α) ρςημ σπηοερία μαπ ρςημ αμχςέοχ 
διεύθσμρη  β) ρςξ δικςσακό ςόπξ ςξσ ΓΟΔΒ (www.goev-ptl.gr) 
ΙΔΤΑΚΑΘΞ ΠΘΞ:  Ιαςάςανη σπξφητίχμ 
 
Μεςά ςημ επενεογαρία ςχμ αιςήρεχμ ξι σπξφήτιξι καςαςάρρξμςαι βάρει ςχμ κοιςηοίχμ ςξσ μόμξσ (όπχπ 
αμαλσςικά αματέοξμςαι ρςξ Παοάοςημα ςηπ αμακξίμχρηπ). Η καςάςανη ςχμ σπξφητίχμ, βάρει ςηπ ξπξίαπ 
θα γίμει η ςελική επιλξγή για ςημ ποόρληφη με ρύμβαρη εογαρίαπ ξοιρμέμξσ υοόμξσ, ποαγμαςξπξιείςαι 
χπ ενήπ:  

1. Ποώςα απ΄ όλα ξι σπξφήτιξι καςαςάρρξμςαι ρςξσπ πίμακεπ καςάςανηπ για ςξσπ κχδικξύπ θέρηπ πξσ 
έυξσμ επιλένει με βάρη ςξ βαθμό εμςξπιόςηςαπ πξσ διαθέςξσμ (Α΄, Β ΄επικουρίας  κ.ο.κ.).  

2. Μεςανύ ςχμ σπξφητίχμ με ςημ ίδια εμςξπιόςηςα ποξηγξύμςαι ξι έυξμςεπ ςα κύοια ποξρόμςα και 
ακξλξσθξύμ ξι έυξμςεπ ςα επικξσοικά (Α΄, Β΄ επικουρίας κ.ο.κ.).  

3. Η ρειοά καςάςανηπ μεςανύ ασςώμ πξσ έυξσμ ςημ ίδια εμςξπιόςηςα και ςα ίδια ποξρόμςα (κύρια ή 
επικουρικά), γίμεςαι με βάρη ςη βαθμξλξγία πξσ ρσγκεμςοώμξσμ ρςα βαθμξλξγξύμεμα κοιςήοια 
εμπειρία, χρόμος αμεργίας, αριθμός τέκμωμ πολύτεκμης οικογέμειας, αριθμός αμήλικωμ τέκμωμ, 
αμαπηρία τέκμου ή συζύγου υποψηφίου). 

4. ςημ πεοίπςχρη ιρξβαθμίαπ σπξφητίχμ ρςη ρσμξλική βαθμξλξγία ποξηγείςαι ασςόπ πξσ έυει ςιπ 
πεοιρρόςεοεπ μξμάδεπ ρςξ ποώςξ βαθμξλξγξύμεμξ κοιςήοιξ (εμπειρία) και, αμ ασςέπ ρσμπίπςξσμ, 
ασςόπ πξσ έυει ςιπ πεοιρρόςεοεπ μξμάδεπ ρςξ δεύςεοξ κοιςήοιξ (χρόμος αμεργίας) και ξύςχ καθενήπ. 
Αμ εναμςληθξύμ όλα ςα κοιςήοια, η ρειοά μεςανύ ςχμ σπξφητίχμ καθξοίζεςαι με δημόρια κλήοχρη. 
 
 

α κχλύμαςα ςχμ άοθοχμ 5 & 6 ςξσ Ο.Δ. 164/2004 ΔΔΜ ΣΤΘΡΑΜΑΘ ρςημ πεοίπςχρη ςχμ 
ρσμβάρεχμ εογαρίαπ ξοιρμέμξσ υοόμξσ ρςξσπ Ξ.Δ.Β. ρύμτχμα με ςξ άο.46 παο. 2 πεο. β ΄ςξσ 
μ.4456/2017 (ΤΔΙ 24/Α). 
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ΙΔΤΑΚΑΘΞ ΔΑΠΞ: Αμάοςηρη πιμάκχμ και σπξβξλή εμρςάρεχμ 
 
Μεςά ςημ καςάοςιρη ςχμ πιμάκχμ, ξ ΓΞΔΒ  θα αμαοςήρει, ςξ αογόςεοξ μέρα ρε είκξρι (20) ημέοεπ από 
ςη λήνη ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ ςχμ αιςήρεχμ ρσμμεςξυήπ, ςξσπ πίμακεπ καςάςανηπ ςχμ σπξφητίχμ 
ρςημ Κεμςοική ςξσ Τπηοερία και ρςα καςαρςήμαςα ςχμ Πεοιτεοειακώμ Σξμέχμ ρςξσπ ξπξίξσπ καςαμέμξμςαι 
ξι αμχςέοχ θέρειπ. Θα ρσμςαυθεί ρυεςικό ποακςικό αμάοςηρηπ ςξ ξπξίξ θα σπξγοατεί από δύξ (2) 
σπαλλήλξσπ ςηπ σπηοερίαπ. Καςά ςχμ πιμάκχμ ασςώμ επιςοέπεςαι ρςξσπ εμδιατεοόμεμξσπ η άρκηρη 
έμρςαρηπ μέρα ρε απξκλειρςική ποξθερμία δέκα (10) ημεοώμ (ημεοξλξγιακά) η ξπξία αουίζει από ςημ 
επόμεμη ημέοα ςηπ αμάοςηρήπ ςξσπ. Η έμρςαρη καςαςίθεςαι απεσθείαπ ρςξ ΓΞΔΒ πεδιάδχμ Ηερραλξμίκηπ 
- Καγκαδά (26ηπ Ξκςχβοίξσ 43, 546 27 - Ηερραλξμίκη), για μα ενεςαρςεί, ποέπει μα ρσμξδεύεςαι από 
γοαμμάςιξ είρποανηπ ςξσ Οογαμιρμξύ ςοιάμςα εσοώ (30 €). ε πεοίπςχρη πξσ η έμρςαρη γίμει δεκςή ςξ 
καςαβληθέμ πξρό επιρςοέτεςαι ρςξμ εμιρςάμεμξ. 
 
 
ΙΔΤΑΚΑΘΞ ΟΔΛΟΞ: Οοόρληφη 
 
Ο ΓΟΔΒ ποξρλαμβάμει ςξ ποξρχπικό με ρύμβαρη εογαρίαπ ιδιχςικξύ δικαίξσ ξοιρμέμξσ υοόμξσ αμέρχπ 
μεςά και όυι πέοαμ ςχμ δύξ (2) μημώμ από ςημ καςάοςιρη ςχμ πιμάκχμ καςάςανηπ ςχμ σπξφητίχμ. Σσυόμ 
αμαμόοτχρη ςχμ πιμάκχμ βάρει ασςεπάγγελςξσ ή κας΄ έμρςαρη ελέγυξσ πξσ ρσμεπάγεςαι αμακαςάςανη 
ςχμ σπξφητίχμ, εκςελείςαι σπξυοεχςικά από ςξ τξοέα, εμώ απξλύξμςαι ξι σπξφήτιξι πξσ δεμ 
δικαιξύμςαι ποόρληφηπ βάρει ςηπ μέαπ καςάςανηπ. Οι απξλσόμεμξι λαμβάμξσμ ςιπ απξδξυέπ πξσ 
ποξβλέπξμςαι για ςημ απαρυόληρή ςξσπ έχπ ςημ ημέοα ςηπ απόλσρηπ, υχοίπ ξπξιαδήπξςε απξζημίχρη από 
ςημ αιςία ασςή.  
Ποξρλητθέμςεπ ξι ξπξίξι απξυχοξύμ ποιμ από ςη λήνη ςηπ ρύμβαρήπ ςξσπ, αμςικαθίρςαμςαι με άλλξσπ 
από ςξσπ εγγεγοαμμέμξσπ και διαθέριμξσπ ρςξμ πίμακα ςηπ ξικείαπ ειδικόςηςαπ, καςά ςη ρειοά εγγοατήπ 
ςξσπ ρε ασςόμ. 
ε κάθε πεοίπςχρη, ξι σπξφήτιξι πξσ ποξρλαμβάμξμςαι είςε καςόπιμ αμαμόοτχρηπ ςχμ πιμάκχμ είςε 
λόγχ αμςικαςάρςαρηπ απξυχοξύμςχμ σπξφητίχμ, απαρυξλξύμςαι για ςξ σπξλειπόμεμξ, καςά πεοίπςχρη, 
υοξμικό διάρςημα και μέυοι ρσμπληοώρεχπ ςηπ εγκεκοιμέμηπ διάοκειαπ ςηπ ρύμβαρηπ εογαρίαπ ξοιρμέμξσ 
υοόμξσ. 
 
 
 
 

ΑΜΑΟΞΡΟΑΡΞ ΛΖΛΑ ςηπ παοξύραπ αμακξίμχρηπ απξςελεί και ςξ «Παοάοςημα αμακξιμώρεχμ 
Σσμβάρεχμ  Δογαρίαπ  Οοιρμέμξσ  Χοόμξσ (ΣΟΧ)/ ΓΟΔΒ» με ρήμαμρη έκδξρηπ  19 -11-2019», ςξ ξπξίξ 
πεοιλαμβάμει:  
i) Ξδηγίεπ για ςη ρσμπλήοχρη ςηπ αίςηρηπ – σπεύθσμηπ δήλχρηπ με κχδικό ΔΜΣΟΞ ΓΞΔΒ ΡΞΥ.4, ρε 
ρσμδσαρμό με επιρημάμρειπ ρυεςικά με ςα ποξρόμςα και ςα βαθμξλξγξύμεμα κοιςήοια καςάςανηπ ςχμ 
σπξφητίχμ ρύμτχμα με ςιπ ιρυύξσρεπ καμξμιρςικέπ οσθμίρειπ και  
ii) α δικαιξλξγηςικά πξσ απαιςξύμςαι για ςημ έγκσοη ρσμμεςξυή ςξσπ ρςη διαδικαρία επιλξγήπ.  
 
Ξι εμδιατεοόμεμξι μπξοξύμ μα έυξσμ ποόρβαρη ρςξ Οαοάοςημα ασςό, αλλά και ρςξ Διδικό Οαοάοςημα 
(Α1) Απόδεινηπ Υειοιρμξύ Ζ/Σ με ημεοξμημία « 19 -11-2019» ή ςξ Διδικό Οαοάοςημα (Α2) Απόδεινηπ 
Γλχρρξμάθειαπ με ημεοξμημία « 19 -11-2019» ρςξ δικςσακό ςόπξ ςξσ ΓΞΔΒ www.goev-ptl.gr, μέρχ 
ςηπ διαδοξμήπ: Αουική ρελίδα >Μέα Αμακξιμώρειπ-Οοξρλήφειπ> ΡΞΥ 4/2019. 
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