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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 3408
18 Δεκεμβρίου 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 47852/2416
Καθορισμός των δικαιολογητικών και του ειδικού εντύ−
που της αίτησης − υπεύθυνης δήλωσης που καταθέ−
τουν οι προστατευόμενοι του ν. 2643/1998 (Α΄ 220)
στην Επιτροπή του άρθρου 9 του ίδιου νόμου, εφό−
σον υποβάλλουν υποψηφιότητα για διορισμό σε θέ−
σεις εργασίας δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και
Ο.Τ.Α.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.δ/τος 63/2005
«Για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
2. Τις διατάξεις του ν. 2643/1998 «Μέριμνα για την
απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες
διατάξεις (Α΄ 220) όπως ισχύει σήμερα.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2956/2001 «Ανα−
διάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3227/2004 «Μέτρα
για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 31).
5. Τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 1
του ν. 3454/2006 «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές
διατάξεις» (Α΄ 75) και τις διατάξεις του άρθρου 3 του
ίδιου νόμου.
6. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του
ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς
διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (Α΄ 115).
7. Την αριθ. οικ. 38440/7537/3−11−2014 (Β΄ 2972) κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργα−
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασιλείου Κεγκέρογλου, Αντω−
νίου Μπέζα και Ιωάννη Πλακιωτάκη».
8. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.1.1/12843/2 Ιουνίου 2009 (Β΄
1051) κοινή υπουργική απόφαση «Εξαίρεση του Οργανι−
σμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) από
την εφαρμογή της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιο−
λογητικών (υποχρεωτικής ή κατόπιν συναίνεσης του πο−
λίτη), για τα δικαιολογητικά των προκηρύξεων πρόσλη−
ψης ή διορισμού σε θέσεις εργασίας του ν. 2643/1998».

9. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δα−
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:
I. Καθορίζουμε τον τύπο του ειδικού εντύπου της
αίτησης − υπεύθυνης δήλωσης που συμπληρώνουν οι
προστατευόμενοι του ν. 2643/1998 και υποβάλλουν στην
Πρωτοβάθμια Επιτροπή του άρθρου 9 του ίδιου νόμου,
προκειμένου να διοριστούν ή να προσληφθούν σε θέ−
σεις εργασίας δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.,
οι οποίες προκηρύσσονται από την οικεία υπηρεσία
του Ο.Α.Ε.Δ.
Ο τύπος της έντυπης αίτησης − υπεύθυνης δήλωσης
περιέχεται στο προσαρτώμενο στην παρούσα Απόφα−
ση Παράρτημα Β΄, της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος.
Την αίτηση−υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνουν και υπο−
βάλλουν όσοι πληρούν σωρευτικά τα εξής:
− Υπάγονται σε μία από τις κάτωθι κατηγορίες προ−
στασίας, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 2643/1998 όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει:
α. Οι πολύτεκνοι γονείς με τέσσερα τέκνα και άνω,
ένα από τα τέκνα πολύτεκνης οικογένειας και ο επιζών
ή ο άγαμος γονέας τριών ανήλικων τέκνων.
Για την εφαρμογή του νόμου αυτού ως πολύτεκνη
οικογένεια νοείται εκείνη που έχει τουλάχιστον τέσσερα
ζώντα τέκνα.
β. Τα άτομα, με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον,
που έχουν περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελ−
ματική απασχόληση εξαιτίας οποιασδήποτε χρόνιας
σωματικής ή πνευματικής ή ψυχικής πάθησης ή βλάβης
(άτομα με ειδικές ανάγκες), εφόσον είναι γραμμένα στα
μητρώα ανέργων αναπήρων του Οργανισμού Απασχο−
λήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).
Επίσης προστατεύονται όσοι έχουν τέκνο, αδελφό ή
σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εξαιτίας
βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων, οι οποίες
διαπιστώνονται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτρο−
πές του νόμου αυτού. Κατ’ εξαίρεση όταν τα άτομα
πάσχουν από νοητική στέρηση ή αυτισμό, για την πα−
ροχή της προστασίας απαιτείται ποσοστό αναπηρίας
τουλάχιστον 50%.
γ. Όσοι έλαβαν μέρος στην Εθνική Αντίσταση, κατά την
έννοια του ν. 1285/1982 (ΦΕΚ 115 Α΄) και τα τέκνα τους.
Επίσης προστατεύονται: αα) τα μέλη των αντάρτικων
ομάδων που έλαβαν μέρος στην Εθνική Αντίσταση κατά
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την έννοια του ν. 1285/1982, εφόσον έχουν δωδεκάμηνη
τουλάχιστον ευδόκιμη υπηρεσία στις ομάδες αυτές, η
οποία βεβαιώνεται από τις επιτροπές του Π.δ. 379/1983
(ΦΕΚ 136 Α΄) και ββ) τα τέκνα, ο επιζών σύζυγος και ο
επιζών γονέας προσώπων που εκτελέστηκαν ή πέθαναν
από τραύματα ή κακουχίες, εξαιτίας της συμμετοχής
τους στην αντιδικτατορική αντίσταση κατά της χούντας
των συνταγματαρχών από 21.4.1967 έως 24.7.1974.
δ. Οι ανάπηροι και οι τραυματίες πολέμου ή πολεμικών
γεγονότων, όσοι κατέστησαν ανίκανοι από τις κακουχίες
της στράτευσης, εφόσον υπηρέτησαν με οποιαδήποτε
ιδιότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στα Σώματα Ασφα−
λείας και τα τέκνα τους, τα θύματα πολέμου και οι
ανάπηροι πολέμου άμαχου πληθυσμού και τα τέκνα
τους, οι ανάπηροι ειρηνικής περιόδου και τα τέκνα τους.
Επίσης, προστατεύονται τα τέκνα και ο επιζών σύζυ−
γος των προσώπων που φονεύθηκαν ή εξαφανίστηκαν
στα πολεμικά γεγονότα της Κύπρου των ετών 1964,
1967 και 1974.
ε. Γονείς με τρία ζώντα τέκνα και ένα από τα τρία
τέκνα.
− Είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του
Ο.Α.Ε.Δ.
− Δεν λαμβάνουν σύνταξη ή, στην περίπτωση που
λαμβάνουν σύνταξη, το ποσό της σύνταξης από το Δη−
μόσιο ή οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ή
επικουρικής ασφάλισης, δεν υπερβαίνει αθροιστικά το
κατώτατο όριο σύνταξης γήρατος που καταβάλλει κάθε
φορά το Ι.Κ.Α. Ειδικά για τους παραπληγικούς − τετρα−
πληγικούς, ημιπληγικούς, κωφούς και τυφλούς κατά την
έννοια των διατάξεων του ν. 958/1979, στην περίπτωση
που λαμβάνουν σύνταξη από το Δημόσιο ή οποιοδήποτε
ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ή επικουρικής ασφάλι−
σης, το ποσό της σύνταξης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει
αθροιστικά το διπλάσιο του κατώτατου ορίου σύνταξης
γήρατος που καταβάλλει κάθε φορά το Ι.Κ.Α. Το ΕΚΑΣ
και τα προνοιακά επιδόματα δεν θεωρούνται σύνταξη.
− Δεν ανήκουν στις κατηγορίες των ατόμων που απο−
κλείονται από την προστασία του ν. 2643/1998, όπως
αυτές προσδιορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 1 του
ν. 2643/1998.
− Έχουν τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για τις
θέσεις της προτίμησής τους, από την αντίστοιχη προς
κάθε θέση προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. ή του δημόσιου φο−
ρέα. Το Φ.Ε.Κ. της αντίστοιχης προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π.
ή του δημόσιου φορέα αναγράφεται παραπλεύρως της
θέσης.
Για την τεκμηρίωση των προϋποθέσεων υπαγωγής
στην προστασία του ν. 2643/1998, τα αποδεικτικά ανα−
φέρονται στις ενότητες ΙΙ, ΙΙΙ και IV της παρούσης Από−
φασης. Για την τεκμηρίωση των τυπικών προσόντων, τα
αποδεικτικά αναφέρονται στα, αντίστοιχα προς κάθε
θέση, Φ.Ε.Κ. προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π.
Η αίτηση − υπεύθυνη δήλωση των υποψηφίων προ−
σκομίζεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικά με απόδειξη
στην αρμόδια Πρωτοβάθμια Επιτροπή του άρθρου 9
του ν. 2643/1998, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τρι−
άντα (30) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της
προκήρυξης στον Τύπο.
Η μη προσκόμιση ή η μη ταχυδρομική αποστολή της
αίτησης αποδεδειγμένα εντός της οριζόμενης αποκλει−
στικής προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών, καθιστά
απαράδεκτη την αίτηση.

Στις περιπτώσεις ταχυδρομικής αποστολής από τους
προστατευόμενους της αίτησης, αυτή θεωρείται ότι
κατατέθηκε στην αρμόδια Πρωτοβάθμια Επιτροπή του
άρθρου 9 του ν. 2643/1998, μέσα στην αποκλειστική προ−
θεσμία των τριάντα (30) ημερών, εφόσον η ημερομηνία
που φέρει η σφραγίδα του ταχυδρομείου είναι εντός
της προθεσμίας αυτής.
Οι προστατευόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής αί−
τησης:
− Μόνο σε μία (1) Πρωτοβάθμια Επιτροπή του άρθρου
9 του ν. 2643/1998. Η υποβολή περισσότερων της μίας
(1) αιτήσεων επιφέρει ακύρωση όλων των αιτήσεων που
έχει υποβάλει ο προστατευόμενος.
− Για θέσεις από μία (1) μόνο κατηγορία προσωπικού
(Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε., Υ.Ε.). δηλαδή, πρέπει να επιλέξουν μόνο
μία εκ των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε. ή Υ.Ε. Η σώρευση
στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση θέσεων διαφορετικών
κατηγοριών προσωπικού (Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε., Υ.Ε.) συνεπάγε−
ται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από
την περαιτέρω διαδικασία.
− Για προκηρυχθείσες θέσεις για μία (1) μόνο κατηγο−
ρία προστασίας. Εάν ένας υποψήφιος ανήκει σε περισ−
σότερες από μία κατηγορίες προστασίας (ΑμεΑ, πολυ−
τέκνων, τέκνων αγωνιστών εθνικής αντίστασης, έμμεσης
ΑμεΑ, τέκνων αναπήρων πολέμου, τριτέκνων), επιλέγει
τη μία κατηγορία προστασίας ως κύρια, βάσει της οποί−
ας δηλώνει τις θέσεις που επιθυμεί. Η σώρευση στην
αίτηση – υπεύθυνη δήλωση θέσεων από διαφορετικές
κατηγορίες προστασίας του ν. 2643/1998 συνεπάγεται
αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την
περαιτέρω διαδικασία. Εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι
ακυρότητας, η μοριοδότηση του υποψηφίου θα γίνει, βά−
σει της κατηγορίας προστασίας που επέλεξε ως κύρια,
και η δεύτερη κατηγορία προστασίας θα προσαυξήσει
τα μόρια που συγκέντρωσε σύμφωνα με τα προβλεπό−
μενα στο άρθρο 4 του ν. 2643/1998 όπως ισχύει σήμερα.
Η δήλωση ανακριβών στοιχείων στην αίτηση−υπεύθυνη
δήλωση συνεπάγεται την απώλεια της προστασίας του
ν. 2643/1998.
Ανάκληση, τροποποίηση ή συμπλήρωση της αίτησης−
υπεύθυνης δήλωσης δεν επιτρέπεται.
Διευκρινίζεται ότι στην υπεύθυνη δήλωση, η οποία
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της αίτησης, θα πρέπει
να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του δηλού−
ντος και να αναγράφεται η ημερομηνία υπογραφής του.
ΙΙ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι όλων των κατηγοριών προστασίας
του άρθρου 1 του ν. 2643/1998, όπως ισχύει σήμερα,
των οποίων η αίτηση−υπεύθυνη δήλωση έχει κριθεί ως
έγκυρη από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ., θα
κληθούν με ανάρτηση της σχετικής πρόσκλησης στο
κατάστημα της αρμόδιας υπηρεσίας του Ο.Α.Ε.Δ. να
προσκομίσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με από−
δειξη τα κατωτέρω αναγραφόμενα δικαιολογητικά, με
τα οποία τεκμηριώνεται η αλήθεια και ακρίβεια των
δηλουμένων στοιχείων.
Τα γεγονότα που πιστοποιούνται στα δικαιολογητικά
(όπως η ανεργία, η οικογενειακή κατάσταση, το ποσο−
στό αναπηρίας κ.α.) θα πρέπει επίσης να βεβαιώνονται
ότι είναι αληθή και ακριβή κατά την ημερομηνία υποβο−
λής της αίτησης, στην υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος,
η οποία εμπεριέχεται στο προσαρτώμενο στην παρούσα
Απόφαση Παράρτημα Β΄.
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Μαζί με τα δικαιολογητικά, οι υποψήφιοι θα υποβάλ−
λουν και το έντυπο «Κατάλογος συνημμένων δικαιο−
λογητικών», το οποίο περιέχεται στο παράρτημα Γ΄,
συμπληρωμένο σύμφωνα με τις οδηγίες.
Τα δικαιολογητικά:
− Θα πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι τη λήξη της
αποκλειστικής προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών, η
οποία ισχύει για την υποβολή της αίτησης−υπεύθυνης
δήλωσης και όχι πέραν της προθεσμίας αυτής.
− Θα πρέπει να προσκομιστούν ή να αποσταλούν τα−
χυδρομικά με απόδειξη σε αποκλειστική προθεσμία δε−
καπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της ανάρτησης
της προαναφερθείσας πρόσκλησης στο κατάστημα της
αρμόδιας Υπηρεσίας του Ο.Α.Ε.Δ. Η μη προσκόμιση ή η
μη ταχυδρομική αποστολή των δικαιολογητικών απο−
δεδειγμένα εντός της παραπάνω προθεσμίας καθιστά
απαράδεκτη την αίτηση−υπεύθυνη δήλωση. Στις περι−
πτώσεις ταχυδρομικής αποστολής από τους προστα−
τευόμενους των δικαιολογητικών, αυτά θεωρούνται ότι
κατατέθηκαν στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή του άρθρου
9 του ν. 2643/1998 μέσα στην αποκλειστική προθεσμία
των δεκαπέντε (15) ημερών, εφόσον η ημερομηνία που
φέρει η σφραγίδα του ταχυδρομείου είναι εντός της
προθεσμίας αυτής.
Τα δικαιολογητικά που θα προσκομισθούν θα πρέπει
να είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφά
τους.
Αποδεκτά γίνονται και ευκρινή φωτοαντίγραφα των
πρωτότυπων εγγράφων (ή των ακριβών αντιγράφων
τους) στην περίπτωση που αυτά έχουν εκδοθεί από
τις υπηρεσίες και τους φορείς του Δημοσίου, τους Ορ−
γανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). τα νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα Δικαστήρια όλων των
βαθμών, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανή−
κουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά
50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους,
τις δημόσιες επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που
προβλέπονται στο άρθρο 1 του ν. 3429/2005 (Α΄ 314),
καθώς και τα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των
Ο.Τ.Α. (άρθρο 1 ν. 4250/2014, Α΄ 74).
Αποδεκτά γίνονται επίσης ευκρινή φωτοαντίγραφα,
είτε από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία (αντί−
γραφα) έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, είτε από πρω−
τότυπα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία φέρουν θεώρηση
από υπηρεσίες και φορείς του προηγούμενου εδαφίου
(άρθρο 1 ν. 4250/2014, Α΄ 74).
Όμοια, αποδεκτά γίνονται ευκρινή φωτοαντίγραφα
από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλο−
δαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο (άρθρο
1 ν. 4250/2014, Α΄ 74). Τα εν λόγω ξενόγλωσσα έγγραφα
θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση
στην Ελληνική γλώσσα.
Στην περίπτωση προσκόμισης απλών, μη επικυρωμέ−
νων, φωτοαντιγράφων των απαιτούμενων δικαιολογητι−
κών, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014
(Α΄ 74), σύμφωνα με τις οποίες, εάν, κατά τον προβλεπό−
μενο δειγματοληπτικό ή άλλον έλεγχο από τις αρμόδιες
υπηρεσίες, διαπιστωθεί ότι υποβλήθηκαν αλλοιωμένα
φωτοαντίγραφα, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες στην
παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) κυρώσεις.
Επιπλέον, στην περίπτωση αυτή χάνεται η προστασία
του ν. 2643/1998 για τον αιτούντα.
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Τα δικαιολογητικά που προσκομίζουν όλοι οι προστα−
τευόμενοι, ανεξαρτήτως κατηγορίας προστασίας, στην
Επιτροπή του άρθρου 9 του ν. 2643/1998, είναι τα εξής:
1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του
προστατευομένου (αιτούντος).
2. Τίτλος ή τίτλοι σπουδών.
Επίσης, όλα τα λοιπά αποδεικτικά τυπικών προσόντων
(πιστοποιητικά και λοιπά δικαιολογητικά), που απαιτού−
νται από την αντίστοιχη Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. η του
δημόσιου φορέα.
Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί
στην αλλοδαπή, προσκομίζονται και τα σχετικά δικαιο−
λογητικά που αναφέρονται στην αντίστοιχη Προκήρυξη
του Α.Σ.Ε.Π. η του δημόσιου φορέα, άλλως δεν λαμβά−
νεται υπόψη.
3. Αναγνωρισμένο πτυχίο ξένης γλώσσας (για όσους
προστατευόμενους είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πτυ−
χίου ξένης γλώσσας) το οποίο, προκειμένου να ληφθεί
υπόψη για τον υπολογισμό των μορίων, πρέπει να συ−
μπεριλαμβάνεται στα αναφερόμενα στο προσαρτώμε−
νο στην παρούσα Απόφαση Παράρτημα Α΄, της οποίας
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος. Το επίπεδο γνώσης της
ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με τον τρόπο που ρητά
αναφέρεται στο Παράρτημα Α΄.
4. Πρόσφατο, εκδοθέν μετά την 01−12−2014, πιστο−
ποιητικό οικογενειακής κατάστασης (και τυχόν λοιπά
πιστοποιητικά από Δημόσιο Φορέα, συμπληρωματικά
των πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης), από
το οποίο να προκύπτει ο αριθμός των μελών της οικο−
γένειας του αιτούντος.
Στην περίπτωση που ο αιτών είναι έγγαμος, προσκο−
μίζει πρόσφατο, εκδοθέν μετά την 01−12−2014 πιστο−
ποιητικό οικογενειακής κατάστασης (και τυχόν λοιπά
πιστοποιητικά από Δημόσιο Φορέα, συμπληρωματικά
των πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης), της
δικής του οικογένειας και της πατρικής του οικογένειας,
από τα οποία να προκύπτει ο αριθμός των μελών των
εν λόγω οικογενειών.
Εάν ο αιτών είναι διαζευγμένος προσκομίζει και το
διαζευκτήριο ή τη δικαστική απόφαση λύσης του γάμου.
Εφόσον ο αιτών είναι διαζευγμένος ή σε διάσταση
και δηλώνει επιμέλεια ενός ή περισσοτέρων τέκνων,
προσκομίζει δικαστική απόφαση από την οποία θα απο−
δεικνύεται η ανάθεση επιμέλειας των τέκνων.
5. Στην περίπτωση που ο αιτών είναι ορφανός, έχει
ηλικία μέχρι 25 ετών και είναι άγαμος, προσκομίζει λη−
ξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα ή των γονέων του.
Στην περίπτωση που ο αιτών βρίσκεται σε κατάσταση
χηρείας, προσκομίζει ληξιαρχική πράξη θανάτου συ−
ζύγου.
6. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της
οικείας Δ.Ο.Υ., που αφορά τον προστατευόμενο (αιτού−
ντα), από το οποίο προκύπτει το φορολογητέο εισόδημα
που αποκτήθηκε το έτος 2013. Δηλαδή υποβάλλεται
εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους 2014.
Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου 6, ως
οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος νοείται αυτό που
περιλαμβάνει το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα και των
δύο συζύγων, καθώς και το ετήσιο φορολογητέο εισό−
δημα των ανηλίκων τέκνων τους.
Σε περίπτωση που ο αιτών απαλλάσσεται από την
υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήμα−
τος, προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του
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ν. 1599/1986 (Α΄ 75), θεωρημένη για το γνήσιο της υπο−
γραφής και με ημερομηνία υπογραφής του δηλούντος,
στην οποία βεβαιώνει: ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή
ατομικής φορολογικής δήλωσης και ότι δεν εμφανίζεται
ως προστατευόμενο μέλος σε φορολογική δήλωση της
πατρικής του οικογένειας. Στην υπεύθυνη δήλωση βε−
βαιώνεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ότι παρελήφθη όμοια.
Στην περίπτωση που ο υποψήφιος εμφανίζεται στη
φορολογική δήλωση της πατρικής του οικογένειας ως
προστατευόμενο μέλος, προσκομίζει εκκαθαριστικό ση−
μείωμα της πατρικής του οικογένειας, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην παρούσα παράγραφο 6.
Δικαιολογητικά άλλου οικονομικού έτους δεν γίνονται
δεκτά.
Το κριτήριο της οικονομικής κατάστασης του προστα−
τευομένου μοριοδοτείται από 0 έως 100 μόρια, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο εδάφιο α της παρ. 8 του άρθρου 11
του ν. 3227/2004 (Α΄ 31). Για την εφαρμογή των προανα−
φερθέντων διατάξεων, ως φορολογητέο εισόδημα λογί−
ζεται το εκάστοτε οριζόμενο για τον γενικό πληθυσμό.
7. Βεβαίωση ανεργίας «για κάθε νόμιμη χρήση», από
τον Ο.Α.Ε.Δ., η οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί στο
χρονικό διάστημα των δέκα (10) εργάσιμων μερών πριν
την κατάθεση της αίτησης−υπεύθυνης δήλωσης.
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι ανήκουν στην κα−
τηγορία προστασίας των Ατόμων με Αναπηρία μπορούν
να προσκομίσουν κάρτα ανεργίας ή βεβαίωση εγγραφής
στα μητρώα ανέργων αναπήρων του Ο.Α.Ε.Δ. παρελθό−
ντων ετών, εφόσον (α) δεν προκύπτει εισόδημά τους από
μισθωτές υπηρεσίες στο εκκαθαριστικό σημείωμα το
οποίο προσκομίζουν, (β) οι αιτούντες δεν είναι ενταγ−
μένοι σε προγράμματα απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. που
υλοποιούνται κατά την τρέχουσα περίοδο.
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4144/2013
(Α΄ 88), «Κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος,
ασφαλισμένοι ή μη σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία, που
δεν ασκούν ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα, μπορούν να
εγγράφονται ως άνεργοι στο μητρώο ανέργων του
Ο.Α.Ε.Δ.».
Υπενθυμίζεται ότι, για την εγγραφή στο μητρώο
ανέργων όσων εκ των παραπάνω προσώπων έχουν
προχωρήσει σε έναρξη δραστηριότητας επαγγέλμα−
τος, απαιτείται η διακοπή της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας.
Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 30 του
παραπάνω νόμου, «η συμμετοχή των εγγεγραμμένων
στα μητρώα του ΟΑΕΔ ανέργων σε προγράμματα επαγ−
γελματικής κατάρτισης δεν αποτελεί λόγο διαγραφής
τους από τα ανωτέρω μητρώα».
8. Βεβαίωση ανεργίας «για κάθε νόμιμη χρήση», από
τον Ο.Α.Ε.Δ., για τον/τη σύζυγο (εφόσον ο/η σύζυγος
είναι άνεργος/η), η οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί
στο χρονικό διάστημα των δέκα (10) εργάσιμων μερών
πριν την κατάθεση της αίτησης−υπεύθυνης δήλωσης
Στην περίπτωση που ο/η σύζυγος ανήκει στην κατη−
γορία προστασίας των Ατόμων με Αναπηρία μπορεί να
προσκομίσει κάρτα ανεργίας ή βεβαίωση εγγραφής στα
μητρώα ανέργων αναπήρων του Ο.Α.Ε.Δ. παρελθόντων
ετών, εφόσον (α) δεν προκύπτει εισόδημά του/της από
μισθωτές υπηρεσίες στο εκκαθαριστικό σημείωμα το
οποίο προσκομίζει, (β) ο/η σύζυγος δεν είναι ενταγμέ−
νος σε προγράμματα απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. που
υλοποιούνται κατά την τρέχουσα περίοδο.

9. Πιστοποιητικό Στρατολογίας (για τους άρρενες) ή
απολυτήριο στρατού (φύλλο πορείας), από το οποίο
να προκύπτει ότι ο προστατευόμενος (αιτών) έχει εκ−
πληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή ότι έχει
νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
10. Όλοι οι αιτούντες προσκομίζουν υποχρεωτικά είτε
Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75)
στην οποία δηλώνουν ότι δεν λαμβάνουν σύνταξη, είτε
βεβαίωση για το ύψος της σύνταξης που τυχόν λαμβάνει
ο προστατευόμενος (αιτών) από το Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους ή τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα κατά
περίπτωση. Το ΕΚΑΣ και τα προνοιακά επιδόματα δεν
θεωρούνται σύνταξη.
Στις Υπεύθυνες Δηλώσεις θα πρέπει να βεβαιώνεται
το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος και να ανα−
γράφεται η ημερομηνία υπογραφής του.
11. Όλοι οι αιτούντες προσκομίζουν υποχρεωτικά τα
απαιτούμενα για τον διορισμό δικαιολογητικά στις θέ−
σεις της προτίμησής τους, σύμφωνα με την αντίστοιχη
προς κάθε θέση προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. ή του δημόσιου
φορέα.
12. Επιπλέον των προαναφερόμενων δικαιολογητικών,
κάθε υποψήφιος θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσει
και τα ειδικότερα δικαιολογητικά που αναφέρονται κα−
τωτέρω στην κατηγορία προστασίας στην οποία ανήκει
και στην οποία θα πρέπει να ανατρέξει.
Εάν ο υποψήφιος ανήκει σε δύο (2) κατηγορίες προ−
στασίας, θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσει τα
ειδικότερα δικαιολογητικά και των δύο κατηγοριών
προστασίας.
Κατωτέρω αναφέρονται οι κατηγορίες προστατευό−
μενων από τον ν. 2643/1998 προσώπων και τα ειδικό−
τερα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι
υποψήφιοι ανά κατηγορία:
12α. Κατηγορία ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
Πολύτεκνος γονέας για την εφαρμογή του ν. 2643/1998
είναι ο γονέας που έχει τέσσερα (4) ζώντα τέκνα και
άνω είτε τα απέκτησε από ένα γάμο είτε από διαφορε−
τικούς γάμους είτε τα απέκτησε εκτός γάμου.
Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας για την εφαρμογή του
ν. 2643/1998 είναι εκείνο που έχει τουλάχιστον τρία
(3) ζώντα αδέλφια. Ως τέκνα πολύτεκνης οικογένειας
θεωρούνται και τα τέκνα του πολύτεκνου γονέα που
μεταξύ τους είναι ετεροθαλή αδέλφια, σύμφωνα με την
362/2007 ομόφωνη γνωμοδότηση του Δ΄ Τμήματος του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.).
Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής προσκομίζουν
επιπλέον των προαναφερθέντων (1 έως 11) και τα εξής
δικαιολογητικά:
(i) Πρόσφατα, εκδοθέντα μετά την 01−12−2014, πιστο−
ποιητικά οικογενειακής κατάστασης (και τυχόν λοιπά
πιστοποιητικά από Δημόσιο Φορέα, συμπληρωματικά
των πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης), από
τα οποία αποδεικνύεται η ιδιότητα του αιτούντος ως
πολύτεκνου γονέα ή ως τέκνου πολύτεκνου γονέα για
την εφαρμογή του ν. 2643/1998.
(ii) Στην περίπτωση που ο αιτών είναι πολύτεκνος
γονέας, προσκομίζει υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου
8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) από την/τον σύζυγο μετά της
οποίας/οποίου απέκτησε τέσσερα (4) και άνω τέκνα,
τα οποία είναι ζώντα, καθώς και υπεύθυνες δηλώσεις
από όλα τα ενήλικα τέκνα του, με τις οποίες τα ανω−
τέρω πρόσωπα δηλώνουν ότι: αφ’ ενός δεν έχουν στο
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παρελθόν ασκήσει το δικαίωμα υποχρεωτικής πρόσλη−
ψης, αφετέρου ότι παραιτούνται της προστασίας του
ν. 2643/1998, για το παρόν, υπέρ του αιτούντος.
Στην περίπτωση που ο αιτών είναι τέκνο πολύτεκνης
οικογένειας ή τέκνο πολύτεκνου γονέα, προσκομίζει
υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄
75) από τους πολύτεκνους γονείς του ή τον πολύτε−
κνο γονέα του καθώς και από τα ενήλικα αδέλφια του
(αμφιθαλή και ετεροθαλή), οι οποίοι υπάγονται στην
προστασία του ν. 2643/1998, με τις οποίες αυτοί δη−
λώνουν ότι: αφ’ ενός δεν έχουν στο παρελθόν ασκήσει
το δικαίωμα υποχρεωτικής πρόσληψης, αφετέρου ότι
παραιτούνται της προστασίας του ν. 2643/1998, για το
παρόν, υπέρ του αιτούντος.
Εάν κάποιο από τα προαναφερθέντα στην παρούσα
ενότητα 12α πρόσωπα, πλην του αιτούντος, (α) ανήκει
και σε άλλη κατηγορία προστασίας του ν. 2643/1998, πέ−
ραν της κατηγορίας των πολυτέκνων, και (β) προτίθεται
να ασκήσει το δικαίωμα προστασίας του που αντλεί από
τη δεύτερη αυτή κατηγορία προστασίας, κατά το παρόν
ή στο μέλλον, το πρόσωπο αυτό δεν παραιτείται, υπέρ
του αιτούντος, από την προστασία που αντλεί από τον
ν. 2643/1998, λόγω της δεύτερης κατηγορίας προστασί−
ας, αλλά υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του
ν. 1599/1986 (Α΄ 75) στην οποία δηλώνει ότι δεν έχει στο
παρελθόν ασκήσει το δικαίωμα υποχρεωτικής πρόσλη−
ψης σε θέση εργασίας, ότι παραιτείται της προστασίας
του ν. 2643/1998, ως προστατευόμενος της κατηγορίας
πολυτέκνων, για το παρόν, υπέρ του αιτούντος, αλλά ότι
προτίθεται να ασκήσει στο μέλλον το δικαίωμά του ως
προστατευόμενος του ν. 2643/1998 λόγω της δεύτερης
κατηγορίας προστασίας που διαθέτει.
Στην περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης υπεύθυνης
δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) συ−
μπληρωμένης και υπογεγραμμένης από κάποια από τα
προαναφερόμενα, στην παρούσα ενότητα 12α, πρόσωπα,
ο αιτών συμπληρώνει και υποβάλλει ο ίδιος υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) στην οποία
αφενός δηλώνεται ο λόγος του κωλύματος (όπως π.χ.
άγνωστη διαμονή, νοητική υστέρηση, κινητικά προβλή−
ματα, κάτοικος αλλοδαπής), αφετέρου βεβαιώνεται από
τον αιτούντα ότι δεν υπήρξε άσκηση του δικαιώματος
της υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας του
κωλυομένου να υπογράψει.
Στις Υπεύθυνες Δηλώσεις θα πρέπει να βεβαιώνεται
το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος και να ανα−
γράφεται η ημερομηνία υπογραφής του.
12β. Κατηγορία ΑΤΟΜΩΝ με ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑμεΑ).
Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής προσκομίζουν
επιπλέον των προαναφερθέντων (1 έως 11) και τα εξής
δικαιολογητικά:
(i) Απόφαση πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής ανα−
πηρίας του Ι.Κ.Α., με την οποία προσδιορίζονται η χρόνια
σωματική ή πνευματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη του αι−
τούντος και το ποσοστό αναπηρίας του (επακριβώς προσ−
διορισμένο), το οποίο θα πρέπει να είναι 50% τουλάχιστον.
Ευνόητο είναι ότι γίνεται δεκτή και απόφαση της δευ−
τεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής αναπηρίας του
Ι.Κ.Α., στις περιπτώσεις που αυτή προσκομίζεται και βε−
βαιώνει χρόνια σωματική ή πνευματική ή ψυχική πάθηση
ή βλάβη του αιτούντος και το ποσοστό αναπηρίας του
(επακριβώς προσδιορισμένο), το οποίο θα πρέπει να
είναι 50% τουλάχιστον.
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Οι υποψήφιοι της κατηγορίας ΑμεΑ των οποίων η ανα−
πηρία έχει πιστοποιηθεί από τις Υγειονομικές Επιτρο−
πές του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) από
1−09−2011 και εντεύθεν, προσκομίζουν γνωμάτευση των
Υγειονομικών Επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης
Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), στην οποία αναφέρεται ως χρόνια
η σωματική ή πνευματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη του
αιτούντος και ποσοστό αναπηρίας, 50% τουλάχιστον
(επακριβώς προσδιορισμένο).
Τονίζεται ότι κατά την ημερομηνία κατάθεσης της
αίτησης−υπεύθυνης δήλωσης του υποψηφίου θα πρέπει
η γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής του ΚΕ.Π.Α.
να βρίσκεται σε ισχύ ως προς το ποσοστό αναπηρίας.
Δεκτές γίνονται και οι εξής περιπτώσεις γνωματεύ−
σεων:
Περίπτωση (α): Οι γνωματεύσεις των Υγειονομικών
Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α. όπου η ιατρική πρόβλεψη για το
ποσοστό αναπηρίας χαρακτηρίζεται ως «εφ’ όρου ζωής».
Περίπτωση (β): Οι γνωματεύσεις των Υγειονομικών
Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α. οι οποίες έχουν σημανθεί με
την αναφορά «Αποκλειστικά για τις απαιτήσεις του
ν. 2643/1998: Η νόσος ή πάθηση χαρακτηρίζεται ως
χρόνια».
Η σχετική διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί
για την προσθήκη της σήμανσης αυτής, έχει ως ακο−
λούθως:
Οι ενδιαφερόμενοι, προστατευόμενοι του ν. 2643/1998
της κατηγορίας Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), οι οποίοι
(i) έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης−υπεύθυνης δή−
λωσης,
(ii) κατέθεσαν αίτηση−υπεύθυνη δήλωση η οποία έχει
κριθεί ως έγκυρη από τις αρμόδιες υπηρεσίες του
Ο.Α.Ε.Δ.
(iii) διαθέτουν γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής
του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας στην οποία είτε
δεν αναφέρεται η χρονιότητα της πάθησης ή βλάβης,
είτε η ιατρική πρόβλεψη για το ποσοστό αναπηρίας
τους δεν χαρακτηρίζεται ως «εφ’ όρου ζωής»,
όταν κληθούν με ανάρτηση της σχετικής πρόσκλησης
στο κατάστημα της αρμόδιας υπηρεσίας του Ο.Α.Ε.Δ.
να προσκομίσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με
απόδειξη τα αναγραφόμενα στην παρούσα απόφαση
δικαιολογητικά, με τα οποία τεκμηριώνεται η αλήθεια
και ακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων, προσκομίζουν
ή αποστέλλουν ταχυδρομικά με απόδειξη εις διπλούν
(σε δύο αντίγραφα) τη γνωμάτευση της Υγειονομικής
Επιτροπής του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας που
διαθέτουν.
Η αρμόδια, για την παραλαβή της αίτησης−υπεύθυνης
δήλωσης και των δικαιολογητικών, Υπηρεσία του ΟΑΕΔ,
αποστέλλει αμελλητί το ένα εκ των δύο αντιγράφων
της γνωμάτευσης στην Υγειονομική Επιτροπή του Κέ−
ντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που εξέδωσε
τη γνωμάτευση.
Η Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕ.Π.Α. κρίνει τη χρο−
νιότητα ή μη της νόσου ή πάθησης σύμφωνα με τα
αναγραφόμενα στη γνωμάτευση που αυτή είχε εκδώσει,
έχοντας ως κριτήριο το πόρισμα της «Ενδεκαμελούς
Επιστημονικής Επιτροπής για το χαρακτηρισμό, απο−
κλειστικά για τις ανάγκες του ν. 2643/1998, της χρονιό−
τητας των σωματικών ή πνευματικών ή ψυχικών παθή−
σεων ή βλαβών των αιτούντων – προστατευόμενων του
ν. 2643/1998 της κατηγορίας Ατόμων με Αναπη−
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ρία (ΑμεΑ)», η οποία συστάθηκε με την αρ. 46667/
Δ9.10035/10−12−2014 απόφαση του Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΑΔΑ 71ΟΡΛ−ΝΚΤ).
Εάν η Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕ.Π.Α. εκτιμά ότι
δεν απαιτείται η φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου−
προστατευόμενου του ν. 2643/1998, η κρίση της Υγει−
ονομικής Επιτροπής εκδίδεται εντός δέκα (10) ημερών
από την παραλαβή του αντιγράφου της γνωμάτευσης
το οποίο έχει αποστείλει η Υπηρεσία του ΟΑΕΔ. Εάν
η Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕ.Π.Α. εκτιμά ότι, προ−
κειμένου να κρίνει τη χρονιότητα της νόσου/πάθησης,
απαιτείται η φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου−
προστατευόμενου του ν. 2643/1998, αυτός καλείται
προς εξέταση και η κρίση της Υγειονομικής Επιτροπής
εκδίδεται εντός ενός (1) μήνα από την παραλαβή του
αντιγράφου της γνωμάτευσης το οποίο έχει αποστείλει
η Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στην προηγούμενη παράγραφο.
Στην περίπτωση που η Υγειονομική Επιτροπή κρί−
νει τη νόσο ή πάθηση ως χρόνια, τίθεται σήμανση με
την αναφορά «Αποκλειστικά για τις απαιτήσεις του
ν. 2643/1998: Η νόσος ή πάθηση χαρακτηρίζεται ως χρό−
νια» στο αντίγραφο της γνωμάτευσης που τους έχει
αποσταλεί από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ. Στην
περίπτωση που η Υγειονομική Επιτροπή του Κέντρου
Πιστοποίησης Αναπηρίας κρίνει τη νόσο ή πάθηση ως
μη χρόνια, τίθεται σήμανση με την αναφορά «Αποκλει−
στικά για τις απαιτήσεις του ν. 2643/1998: Η νόσος ή
πάθηση δεν χαρακτηρίζεται ως χρόνια» στο αντίγραφο
της γνωμάτευσης που τους έχει αποσταλεί από την
αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ.
Η ως άνω Επιτροπή διαβιβάζει αμελλητί τη γνωμάτευ−
σή της στην αρμόδια υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ.
Μετά την παραλαβή της γνωμάτευσης της Υγειονο−
μικής Επιτροπής του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρί−
ας από τον ΟΑΕΔ, η οποία έχει σημανθεί κατάλληλα
ως προς τη χρονιότητα ή μη της νόσου ή πάθησης, η
γνωμάτευση συμπεριλαμβάνεται στον φάκελο του αι−
τούντος−προστατευόμενου, για την κατάρτιση από την
αρμόδια Υπηρεσία του πρώτου πίνακα μοριοδότησης
(με βάση τα δικαιολογητικά).
(ii) Υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
(Α΄ 75) των λοιπών προσώπων, τα οποία αντλούν προ−
στασία από την αναπηρία του αιτούντος (γονείς, αδέλ−
φια, σύζυγος), με τις οποίες αυτά δηλώνουν: αφενός ότι
δεν έχουν στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωμα υποχρε−
ωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας, αφετέρου ότι
παραιτούνται της προστασίας του ν. 2643/1998, για το
παρόν, υπέρ του αιτούντος. Σε περίπτωση που το άτομο
με αναπηρία είναι διαζευγμένο, προσκομίζει Υπεύθυνη
Δήλωση και από τον/την πρώην σύζυγο.
Στην περίπτωση που στα παραπάνω πρόσωπα συ−
μπεριλαμβάνεται:
− Άτομο που (α) ανήκει και σε άλλη κατηγορία προστα−
σίας του ν. 2643/1998, πέραν της κατηγορίας έμμεσης
ΑμεΑ, και (β) προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμα προ−
στασίας του που αντλεί από τη δεύτερη αυτή κατηγορία
προστασίας, κατά το παρόν ή στο μέλλον, το πρό−
σωπο αυτό δεν παραιτείται, υπέρ του αιτούντος, από
την προστασία που αντλεί από τον ν. 2643/1998 λόγω
της δεύτερης κατηγορίας προστασίας, αλλά υποβάλει
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75)
στην οποία δηλώνει ότι δεν έχει στο παρελθόν ασκήσει

το δικαίωμα υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργα−
σίας, ότι παραιτείται της προστασίας του ν. 2643/1998,
ως προστατευόμενος της κατηγορίας έμμεσης ΑμεΑ,
για το παρόν, υπέρ του αιτούντος, αλλά ότι προτίθεται
να ασκήσει το δικαίωμά του ως προστατευόμενος του
ν. 2643/1998 λόγω της δεύτερης κατηγορίας προστασίας
που διαθέτει.
− Άλλο άτομο με αναπηρία το οποίο δεν προτίθεται
κατά το παρόν να ασκήσει το προσωποπαγές δικαίωμα
προστασίας του, το πρόσωπο αυτό υποβάλλει Υπεύθυ−
νη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) στην
οποία αναφέρει ότι: αφενός ότι δεν έχει στο παρελθόν
ασκήσει το δικαίωμα υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση
εργασίας, αφετέρου ότι παραιτείται της προστασίας
του ν. 2643/1998, για το παρόν, υπέρ του αιτούντος.
− Άλλο άτομο με αναπηρία το οποίο προτίθεται να
ασκήσει το προσωποπαγές δικαίωμα προστασίας του
κατά το παρόν ή στο μέλλον, το πρόσωπο αυτό δεν
παραιτείται της προστασίας του ν. 2643/1998 υπέρ του
αιτούντος αλλά υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του άρ−
θρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) στην οποία δηλώνει
ότι θα ασκήσει το δικαίωμά του αυτό και επισυνάπτει
στην υπεύθυνη δήλωσή του την απόφαση της αρμόδιας
Πρωτοβάθμιας (η Δευτεροβάθμιας) Υγειονομικής Επι−
τροπής Αναπηρίας του Ι.Κ.Α. ή γνωμάτευση των Υγειονο−
μικών Επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕ.Π.Α.) σε ισχύ περί της δικής του αναπηρίας, με την
οποία να προσδιορίζεται η πάθηση ή βλάβη, το ποσοστό
αναπηρίας του, καθώς και η χρονιότητα της πάθησης
σύμφωνα με τα προαναφερθέντα.
− Άλλο άτομο με αναπηρία το οποίο, (α) ανήκει και
σε άλλη κατηγορία προστασίας του ν. 2643/1998, πέ−
ραν της κατηγορίας των ΑμεΑ, και (β) προτίθεται να
ασκήσει το δικαίωμα προστασίας του που αντλεί από
τη δεύτερη αυτή κατηγορία προστασίας, κατά το παρόν
ή στο μέλλον, το πρόσωπο αυτό δεν παραιτείται, υπέρ
του αιτούντος, από την προστασία που αντλεί από τον
ν. 2643/1998 λόγω της δεύτερης κατηγορίας προστασί−
ας, αλλά υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του
ν. 1599/1986 (Α΄ 75) στην οποία δηλώνει ότι δεν έχει στο
παρελθόν ασκήσει το δικαίωμα υποχρεωτικής πρόσλη−
ψης σε θέση εργασίας, ότι παραιτείται της προστασίας
του ν. 2643/1998, ως προστατευόμενος της κατηγορίας
των ΑμεΑ, για το παρόν, υπέρ του αιτούντος, αλλά ότι
θα ασκήσει το δικαίωμά του ως προστατευόμενος του
ν. 2643/1998 λόγω της δεύτερης κατηγορίας προστασίας
που διαθέτει.
Στην περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης υπεύθυνης
δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) συ−
μπληρωμένης και υπογεγραμμένης από κάποια από τα
προαναφερόμενα, στην παρούσα ενότητα 12β, πρόσωπα,
ο αιτών συμπληρώνει και υποβάλλει ο ίδιος υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) στην
οποία αφενός μεν δηλώνεται ο λόγος του κωλύματος
(όπως π.χ. άγνωστη διαμονή, νοητική υστέρηση, κινη−
τικά προβλήματα, κάτοικος αλλοδαπής), αφετέρου δε
βεβαιώνεται από τον αιτούντα ότι δεν υπήρξε άσκηση
του δικαιώματος της υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση
εργασίας του κωλυόμενου να υπογράψει.
Στις Υπεύθυνες Δηλώσεις θα πρέπει να βεβαιώνεται
το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος και να ανα−
γράφεται η ημερομηνία υπογραφής του.
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12γ. Κατηγορία ΕΜΜΕΣΗ ΑΜΕΑ
(αδελφός, σύζυγος ή γονέας ατόμου με αναπηρία)
Στην κατηγορία Έμμεση ΑΜΕΑ, για την εφαρμογή του
ν. 2643/1998, υπάγονται όσοι έχουν αδελφό−ή, σύζυγο ή
τέκνο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
Στην περίπτωση που το άτομο με αναπηρία από το
οποίο αντλείται η προστασία (αδελφός−ή, σύζυγος ή
τέκνο του αιτούντος) πάσχει από νοητική υστέρηση ή
αυτισμό, το ποσοστό αναπηρίας αρκεί να είναι τουλά−
χιστον 50%.
Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής προσκομίζουν
επιπλέον των προαναφερθέντων (1 έως 11) και τα εξής
δικαιολογητικά:
(i) Απόφαση πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής
αναπηρίας του Ι.Κ.Α., με την οποία προσδιορίζονται η
χρόνια σωματική ή πνευματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη
του ατόμου με αναπηρία (αδελφού−ής, συζύγου ή τέκνου
του αιτούντος), καθώς και το ποσοστό αναπηρίας του
επακριβώς προσδιορισμένο.
Ευνόητο είναι ότι γίνεται δεκτή και απόφαση της
δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής αναπηρίας
του Ι.Κ.Α., στις περιπτώσεις που αυτή προσκομίζεται
και βεβαιώνει χρόνια σωματική ή πνευματική ή ψυχική
πάθηση ή βλάβη του ατόμου με αναπηρία (αδελφού−ής,
συζύγου ή τέκνου του αιτούντος), καθώς και το ποσοστό
αναπηρίας του επακριβώς προσδιορισμένο.
Εάν η αναπηρία του ατόμου, από το οποίο ο αιτών
θεμελιώνει την υπαγωγή του στην κατηγορία Έμμε−
ση ΑΜΕΑ του ν. 2643/1998, έχει πιστοποιηθεί από τις
Υγειονομικές Επιτροπές του Κέντρου Πιστοποίησης
Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), ο αιτών προσκομίζει την εν λόγω
γνωμάτευση των Υγειονομικών Επιτροπών του Κέντρου
Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), στην οποία αναφέρε−
ται ως χρόνια η σωματική ή πνευματική ή ψυχική πάθη−
ση ή βλάβη του αιτούντος και το ποσοστό αναπηρίας,
επακριβώς προσδιορισμένο.
Τονίζεται ότι κατά την ημερομηνία κατάθεσης της
αίτησης−υπεύθυνης δήλωσης του υποψηφίου θα πρέπει
η γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής του ΚΕ.Π.Α.
να βρίσκεται σε ισχύ ως προς το ποσοστό αναπηρίας.
Δεκτές γίνονται και οι εξής περιπτώσεις γνωματεύ−
σεων:
Περίπτωση (α): Οι γνωματεύσεις των Υγειονομικών
Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α. όπου η ιατρική πρόβλεψη για το
ποσοστό αναπηρίας χαρακτηρίζεται ως «εφ’ όρου ζωής».
Περίπτωση (β): Οι γνωματεύσεις των Υγειονομικών
Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α. οι οποίες έχουν σημανθεί με
την αναφορά «Αποκλειστικά για τις απαιτήσεις του
ν. 2643/1998: Η νόσος ή πάθηση χαρακτηρίζεται ως
χρόνια».
Η σχετική διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί
για την προσθήκη της σήμανσης αυτής, έχει ως ακο−
λούθως:
Οι ενδιαφερόμενοι, προστατευόμενοι του ν. 2643/1998
της κατηγορίας Έμμεση ΑΜΕΑ, οι οποίοι
(i) έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης−υπεύθυνης δή−
λωσης,
(ii) κατέθεσαν αίτηση−υπεύθυνη δήλωση η οποία έχει
κριθεί ως έγκυρη από τις αρμόδιες υπηρεσίες του
Ο.Α.Ε.Δ.
(iii) διαθέτουν γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής
του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας στην οποία είτε
δεν αναφέρεται η χρονιότητα της πάθησης ή βλάβης
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του ατόμου με αναπηρία (από το οποίο ο αιτών θεμελι−
ώνει την υπαγωγή του στην κατηγορία Έμμεση ΑΜΕΑ),
είτε η ιατρική πρόβλεψη για το ποσοστό αναπηρίας δεν
χαρακτηρίζεται ως «εφ’ όρου ζωής»,
όταν κληθούν με ανάρτηση της σχετικής πρόσκλησης
στο κατάστημα της αρμόδιας υπηρεσίας του Ο.Α.Ε.Δ. να
προσκομίσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με απόδειξη
τα αναγραφόμενα στην παρούσα απόφαση δικαιολογη−
τικά, με τα οποία τεκμηριώνεται η αλήθεια και ακρίβεια
των δηλουμένων στοιχείων, προσκομίζουν ή αποστέλλουν
ταχυδρομικά με απόδειξη εις διπλούν (σε δύο αντίγραφα)
τη γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής του Κέντρου
Πιστοποίησης Αναπηρίας που διαθέτουν.
Η αρμόδια, για την παραλαβή της αίτησης−υπεύθυνης
δήλωσης και των δικαιολογητικών, Υπηρεσία του ΟΑΕΔ,
αποστέλλει αμελλητί το ένα εκ των δύο αντιγράφων
της γνωμάτευσης στην Υγειονομική Επιτροπή του Κέ−
ντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που εξέδωσε
τη γνωμάτευση.
Η Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕ.Π.Α. κρίνει τη χρο−
νιότητα ή μη της νόσου ή πάθησης σύμφωνα με τα
αναγραφόμενα στη γνωμάτευση που αυτή είχε εκδώσει,
έχοντας ως κριτήριο το πόρισμα της «Ενδεκαμελούς
Επιστημονικής Επιτροπής για το χαρακτηρισμό, απο−
κλειστικά για τις ανάγκες του ν. 2643/1998, της χρονιό−
τητας των σωματικών ή πνευματικών ή ψυχικών παθή−
σεων ή βλαβών των αιτούντων – προστατευομένων του
ν. 2643/1998 της κατηγορίας Ατόμων με Αναπηρία
(ΑμεΑ)», η οποία συστάθηκε με την αρ. 46667/Δ9.10035/
10−12−2014 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνι−
κής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΑΔΑ 71ΟΡΛ−ΝΚΤ).
Εάν η Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕ.Π.Α. εκτιμά ότι
δεν απαιτείται η φυσική παρουσία του Ατόμου με Ανα−
πηρία (από το οποίο ο αιτών θεμελιώνει την υπαγωγή
του στην κατηγορία Έμμεση ΑΜΕΑ), η κρίση της Υγει−
ονομικής Επιτροπής εκδίδεται εντός δέκα (10) ημερών
από την παραλαβή του αντιγράφου της γνωμάτευσης
το οποίο έχει αποστείλει η Υπηρεσία του ΟΑΕΔ. Εάν
η Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕ.Π.Α. εκτιμά ότι, προ−
κειμένου να κρίνει τη χρονιότητα της νόσου/πάθησης,
απαιτείται η φυσική παρουσία του Ατόμου με Αναπηρία,
αυτό καλείται προς εξέταση και η κρίση της Υγειονο−
μικής Επιτροπής εκδίδεται εντός ενός (1) μήνα από την
παραλαβή του αντιγράφου της γνωμάτευσης το οποίο
έχει αποστείλει η Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.
Στην περίπτωση που η Υγειονομική Επιτροπή κρί−
νει τη νόσο ή πάθηση ως χρόνια, τίθεται σήμανση με
την αναφορά «Αποκλειστικά για τις απαιτήσεις του
ν. 2643/1998: Η νόσος ή πάθηση χαρακτηρίζεται ως χρό−
νια» στο αντίγραφο της γνωμάτευσης που τους έχει
αποσταλεί από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ. Στην
περίπτωση που η Υγειονομική Επιτροπή του Κέντρου
Πιστοποίησης Αναπηρίας κρίνει τη νόσο ή πάθηση ως
μη χρόνια, τίθεται σήμανση με την αναφορά «Αποκλει−
στικά για τις απαιτήσεις του ν. 2643/1998: Η νόσος ή
πάθηση δεν χαρακτηρίζεται ως χρόνια» στο αντίγραφο
της γνωμάτευσης που τους έχει αποσταλεί από την
αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ.
Η ως άνω Επιτροπή διαβιβάζει αμελλητί τη γνωμάτευ−
σή της στην αρμόδια υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ.
Μετά την παραλαβή της γνωμάτευσης της Υγειονο−
μικής Επιτροπής του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρί−
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ας από τον ΟΑΕΔ, η οποία έχει σημανθεί κατάλληλα
ως προς τη χρονιότητα ή μη της νόσου ή πάθησης, η
γνωμάτευση συμπεριλαμβάνεται στον φάκελο του αι−
τούντος−προστατευομένου, για την κατάρτιση από την
αρμόδια Υπηρεσία του πρώτου πίνακα μοριοδότησης
(με βάση τα δικαιολογητικά).
(ii) Στην περίπτωση που, επιπλέον του ατόμου με ανα−
πηρία από το οποίο ο αιτών θεμελιώνει την υπαγωγή
του στην κατηγορία Έμμεση ΑΜΕΑ του ν. 2643/1998,
υπάρχει σύζυγος ή τέκνο με ποσοστό αναπηρίας 67%
και άνω ή με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον εάν
ο σύζυγος ή το τέκνο πάσχει από νοητική υστέρηση ή
αυτισμό, ο αιτών προσκομίζει απόφαση της αρμόδιας
Πρωτοβάθμιας (ή Δευτεροβάθμιας) Υγειονομικής Επι−
τροπής Αναπηρίας του Ι.Κ.Α. ή γνωμάτευση των Υγειονο−
μικών Επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕ.Π.Α.), σε ισχύ, με την οποία να προσδιορίζεται η
πάθηση ή βλάβη, το ποσοστό αναπηρίας του προσώπου
αυτού, καθώς και η χρονιότητα της πάθησης σύμφωνα
με τα προαναφερθέντα.
(iii) Υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
(Α΄ 75) από τους γονείς, τα αδέλφια και τον/την σύζυγο
(νυν/πρώην) του ατόμου ή των ατόμων με αναπηρία
από τα οποία ο αιτών αντλεί προστασία, με τις οποίες
δηλώνεται: αφενός ότι δεν έχουν στο παρελθόν ασκήσει
το δικαίωμα υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργα−
σίας, αφετέρου ότι παραιτούνται της προστασίας του
ν. 2643/1998, για το παρόν, υπέρ του αιτούντος.
Εάν κάποιο από τα παραπάνω άτομα, (α) ανήκει και
σε άλλη κατηγορία προστασίας του ν. 2643/1998, πέραν
της κατηγορίας έμμεσης ΑμεΑ, και (β) προτίθεται να
ασκήσει το δικαίωμα προστασίας του που αντλεί από
τη δεύτερη αυτή κατηγορία προστασίας, κατά το παρόν
ή στο μέλλον, το πρόσωπο αυτό δεν παραιτείται, υπέρ
του αιτούντος, από την προστασία που αντλεί από τον
ν. 2643/1998, λόγω της δεύτερης κατηγορίας προστασί−
ας, αλλά υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του
ν. 1599/1986 (Α΄ 75) στην οποία δηλώνει ότι δεν έχει στο
παρελθόν ασκήσει το δικαίωμα υποχρεωτικής πρόσλη−
ψης σε θέση εργασίας, ότι παραιτείται της προστασίας
του ν. 2643/1998, ως προστατευόμενος της κατηγορίας
έμμεσης ΑμεΑ, για το παρόν, υπέρ του αιτούντος, αλλά
ότι θα ασκήσει το δικαίωμά του ως προστατευόμενος
του ν. 2643/1998 λόγω της δεύτερης κατηγορίας προ−
στασίας που διαθέτει.
(iv) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
(Α΄ 75) του ατόμου ή των ατόμων με αναπηρία, από το
οποίο ή τα οποία αντλείται η προστασία, εφόσον το
άτομο αυτό δύναται να συμπληρώσει και να υπογράψει
την υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνει ότι: αφε−
νός ότι δεν έχει στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωμα
υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας, αφετέρου
ότι παραιτείται της προστασίας του ν. 2643/1998 ως
υπαγόμενο στην κατηγορία προστασίας ΑμεΑ, για το
παρόν, υπέρ του αιτούντος.
Στην περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης υπεύθυνης
δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) συ−
μπληρωμένης και υπογεγραμμένης από κάποια από τα
προαναφερόμενα, στην παρούσα ενότητα 12γ, πρόσωπα,
ο αιτών συμπληρώνει και υποβάλλει ο ίδιος υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) στην
οποία αφενός μεν δηλώνεται ο λόγος του κωλύματος
(όπως π.χ. άγνωστη διαμονή, νοητική υστέρηση, κινη−

τικά προβλήματα, κάτοικος αλλοδαπής), αφετέρου δε
βεβαιώνεται από τον αιτούντα ότι δεν υπήρξε άσκηση
του δικαιώματος της υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση
εργασίας του κωλυόμενου να υπογράψει.
Στις Υπεύθυνες Δηλώσεις θα πρέπει να βεβαιώνεται
το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος και να ανα−
γράφεται η ημερομηνία υπογραφής του.
12δ. Κατηγορία ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής προσκομίζουν
επιπλέον των προαναφερθέντων (1 έως 11) και τα εξής
δικαιολογητικά:
(i) Βεβαίωση Επιτροπής του Γενικού Επιτελείου Εθνικής
Άμυνας (ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΑΘΑ), ή των Επιτροπών που προ−
βλέπονται από το Π.δ. 379/1983(Α΄ 136), από την οποία
να προκύπτει ότι ο προστατευόμενος−αιτών ανήκει στην
κατηγορία γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2643/1998.
Οι προστατευόμενοι της ανωτέρω κατηγορίας μπο−
ρούν να προσκομίζουν, αντί της βεβαίωσης, φωτοαντί−
γραφό της και αν επιλεγούν προς τοποθέτηση προσκο−
μίζουν υποχρεωτικά το πρωτότυπο του δικαιολογητικού
αυτού.
Εφόσον το δικαιολογητικό αυτό έχει εκδοθεί υπό το
καθεστώς του προϊσχύσαντος ν. 1648/1986, ο προστα−
τευόμενος εφόσον επιλεγεί προς τοποθέτηση σε θέση
εργασίας θα πρέπει να μεταβεί στην Υπηρεσία ΓΕΕΘΑ/
ΔΕΠΑΘΑ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, προκειμένου
να τεθεί στο δικαιολογητικό από την Υπηρεσία αυτή
ειδική σφραγίδα, ότι τούτο ισχύει και για την υπαγωγή
του προστατευόμενου στον ν. 2643/1998.
Στην περίπτωση που ο αιτών προσκομίζει μόνο Βε−
βαίωση της Επιτροπής του Προεδρικού διατάγματος
379/1983 (Α΄ 136), υποβάλλει υπεύθυνες δηλώσεις των
λοιπών προστατευόμενων από τον ν. 2643/1998 μελών
της οικογένειας του, με τις οποίες δηλώνεται ότι: αφε−
νός δεν έχουν στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωμα υπο−
χρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας, αφετέρου ότι
παραιτούνται της προστασίας του ν. 2643/1998 για το
παρόν υπέρ του αιτούντος.
(ii) Εάν κάποιο από τα παραπάνω πρόσωπα, (α) ανήκει
και σε άλλη κατηγορία προστασίας του ν. 2643/1998,
πέραν της κατηγορίας των Αγωνιστών Εθνικής Αντί−
στασης, και (β) προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμα
προστασίας του που αντλεί από τη δεύτερη αυτή κα−
τηγορία προστασίας, κατά το παρόν ή στο μέλλον, το
πρόσωπο αυτό δεν παραιτείται, υπέρ του αιτούντος, από
την προστασία που αντλεί από τον ν. 2643/1998, λόγω
της δεύτερης κατηγορίας προστασίας, αλλά υποβάλλει
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75)
στην οποία δηλώνει ότι δεν έχει στο παρελθόν ασκήσει
το δικαίωμα υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασί−
ας, ότι παραιτείται της προστασίας του ν. 2643/1998, ως
προστατευόμενος της κατηγορίας Εθνικής Αντίστασης,
για το παρόν, υπέρ του αιτούντος, αλλά ότι προτίθεται
να ασκήσει στο μέλλον το δικαίωμά του ως προστατευ−
όμενος του ν. 2643/1998 λόγω της δεύτερης κατηγορίας
προστασίας που διαθέτει.
Στην περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης υπεύθυνης
δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) συ−
μπληρωμένης και υπογεγραμμένης από κάποια από τα
προαναφερόμενα, στην παρούσα ενότητα 12δ, πρόσωπα,
ο αιτών συμπληρώνει και υποβάλλει ο ίδιος υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) στην
οποία αφενός μεν δηλώνεται ο λόγος του κωλύματος
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(όπως π.χ. άγνωστη διαμονή, νοητική υστέρηση, κινη−
τικά προβλήματα, κάτοικος αλλοδαπής), αφετέρου δε
βεβαιώνεται από τον αιτούντα ότι δεν υπήρξε άσκηση
του δικαιώματος της υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση
εργασίας του κωλυόμενου να υπογράψει.
Στις Υπεύθυνες Δηλώσεις θα πρέπει να βεβαιώνεται
το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος και να ανα−
γράφεται η ημερομηνία υπογραφής του.
12ε. Κατηγορία ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ,
ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ, ΤΕ−
ΚΝΩΝ ΤΟΥΣ και λοιπών προστατευομένων της περ. δ΄
της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 2643/1998.
Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής προσκομίζουν
επιπλέον των προαναφερθέντων (1 έως 11) και τα εξής
δικαιολογητικά:
(i) Βεβαίωση της Επιτροπής του Γενικού Επιτελείου
Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΑΘΑ), από την οποία να
προκύπτει ότι ο προστατευόμενος−αιτών ανήκει στην
κατηγορία δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 2643/1998.
Οι προστατευόμενοι της ανωτέρω κατηγορίας μπο−
ρούν να προσκομίζουν, αντί της βεβαίωσης, φωτοαντί−
γραφό της και αν επιλεγούν προς τοποθέτηση προσκο−
μίζουν υποχρεωτικά το πρωτότυπο του δικαιολογητικού
αυτού.
Εφόσον το δικαιολογητικό αυτό έχει εκδοθεί υπό το
καθεστώς του προϊσχύσαντος Ν. 1648/1986, ο προστα−
τευόμενος εφόσον επιλεγεί προς τοποθέτηση σε θέση
εργασίας θα πρέπει να μεταβεί στην Υπηρεσία ΓΕΕΘΑ/
ΔΕΠΑΘΑ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, προκειμένου
να τεθεί στο δικαιολογητικό από την Υπηρεσία αυτή
ειδική σφραγίδα, ότι τούτο ισχύει και για την υπαγωγή
του προστατευόμενου στο Ν. 2643/1998.
(ii) Βεβαίωση της αρμοδίας υπηρεσίας των πρώην
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ή των Δήμων για την
αποκατάσταση των αναπήρων ή θυμάτων πολέμου, σύμ−
φωνα με τον ν. 1487/1950, (χορήγηση άδειας λειτουργίας
περιπτέρου, κυλικείου κ.λπ.) από την οποία να προκύπτει
ότι το τέκνο αναπήρου ή θύματος πολέμου δεν έχει το
ίδιο αποκατασταθεί με τις διατάξεις του ν. 1487/1950.
12στ. Κατηγορία ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ/
ΤΕΚΝΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥ (−ΩΝ) ΓΟΝΕΑ (−ΩΝ)
Για να προστατεύεται ο τρίτεκνος γονέας από το
ν. 2643/1998, θα πρέπει να έχει τη γονική μέριμνα και
επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς
γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων
ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία (α) είναι άγαμα
και (β) δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο)
έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες
τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής
εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπλη−
ρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους.
Στην περίπτωση που κάποιο ή κάποια από τα τρία παι−
διά είναι ΑμεΑ, με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις
εκατό (67%) και άνω ισοβίως, δεν ισχύουν οι περιορισμοί
της οικογενειακής κατάστασης και της ηλικίας.
Για να προστατεύεται το τέκνο τρίτεκνου γονέα ή των
τρίτεκνων γονέων από τον ν. 2643/1998, θα πρέπει το
ίδιο και τα αδέλφια του, από τον ίδιο ή διαφορετικούς
γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετημένα ή
εκτός γάμου γεννηθέντα, να είναι άγαμα και να μην
έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της
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ηλικίας τους. Στην περίπτωση που φοιτούν σε ανα−
γνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και
τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαι−
δευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή
εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, δεν
θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο
(25ο) έτος της ηλικίας τους. Στην περίπτωση που κάποιο
ή κάποια από τα τρία αδέλφια είναι ΑμεΑ, με ποσο−
στό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω
ισοβίως, δεν ισχύουν οι περιορισμοί της οικογενειακής
κατάστασης και της ηλικίας.
Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής προσκομίζουν
επιπλέον των προαναφερθέντων (1 έως 11) και τα εξής
δικαιολογητικά:
(i) Πρόσφατα, εκδοθέντα μετά την 01−12−2014, πιστο−
ποιητικά οικογενειακής κατάστασης και τυχόν λοιπά
πιστοποιητικά από Δημόσιο Φορέα, συμπληρωματικά
των πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης, από
τα οποία αποδεικνύεται η ιδιότητα του αιτούντος ως
τρίτεκνου γονέα ή ως τέκνου τρίτεκνου−ων γονέα−ων
αντίστοιχα, προστατευόμενου του ν. 2643/1998.
− Εάν τα τέκνα του τρίτεκνου γονέα προέρχονται
από περισσότερους του ενός γάμους του γονέα τους,
ο αιτών (γονέας ή τέκνο) προσκομίζει και δικαστική
απόφαση από την οποία θα αποδεικνύεται η ανάθεση
της επιμέλειας.
− Εάν τα τέκνα είναι εκτός γάμου γεννηθέντα ή νο−
μίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετημένα, προσκομίζεται
από τον αιτούντα (γονέα ή τέκνο) και η σχετική με την
αναγνώριση ή την υιοθεσία δικαστική απόφαση.
− Στην περίπτωση που κάποιο ή κάποια από τα τρία
(3) τέκνα (τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό
πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους) φοιτά ή φοιτούν
σε κάποια από τις προαναφερόμενες, στην παρούσα
ενότητα 12στ, σχολές ή τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, προ−
σκομίζεται από τον αιτούντα (γονέα ή τέκνο) βεβαίωση
φοίτησης του τέκνου ή των τέκνων προερχόμενη από
την οικεία σχολή.
− Στην περίπτωση που κάποιο ή κάποια από τα άρ−
ρενα τέκνα (τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το εικο−
στό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους) εκπληρώνει
ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις,
προσκομίζεται από τον αιτούντα (γονέα ή τέκνο) βεβαί−
ωση του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου, η οποία
να αποδεικνύει το γεγονός αυτό.
− Στην περίπτωση που κάποιο ή κάποια από τα τρία (3)
τέκνα είναι ΑμεΑ, με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά
τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, προσκομίζεται από
τον αιτούντα (γονέα ή τέκνο) απόφαση της αρμόδιας
Πρωτοβάθμιας (η Δευτεροβάθμιας) Υγειονομικής Επι−
τροπής Αναπηρίας του Ι.Κ.Α. ή γνωμάτευση των Υγειονο−
μικών Επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕ.Π.Α.) σε ισχύ, με την οποία προσδιορίζεται η ισόβια
αναπηρία καθώς και το ποσοστό αυτής.
(ii) Εάν ο αιτών είναι τρίτεκνος γονέας προσκομίζει
επίσης:
Υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄
75) από τον άλλον τρίτεκνο γονέα και από τα ενήλικα
τέκνα του με τις οποίες τα άτομα αυτά δηλώνουν: αφε−
νός ότι δεν έχουν στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωμα
υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας, αφετέρου
ότι παραιτούνται της προστασίας του Ν. 2643/1998 για
το παρόν υπέρ του αιτούντος.
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Εάν κάποιο από τα παραπάνω άτομα, (α) ανήκει και
σε άλλη κατηγορία προστασίας του ν. 2643/1998, πέ−
ραν της κατηγορίας της παρούσας ενότητας 12στ, και
(β) προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμα προστασίας του
που αντλεί από τη δεύτερη αυτή κατηγορία προστα−
σίας, κατά το παρόν ή στο μέλλον, το πρόσωπο αυτό
δεν παραιτείται, υπέρ του αιτούντος, από την προστα−
σία που αντλεί από τον ν. 2643/1998, λόγω της δεύτε−
ρης κατηγορίας προστασίας, αλλά υποβάλει υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) στην
οποία δηλώνει ότι δεν έχει στο παρελθόν ασκήσει το
δικαίωμα υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας,
ότι παραιτείται της προστασίας του ν. 2643/1998, ως
προστατευόμενος της κατηγορίας τρίτεκνων γονέων/
τέκνου τρίτεκνου−ων γονέα−ων, για το παρόν υπέρ του
αιτούντος, αλλά ότι προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμά
του ως προστατευόμενος του ν. 2643/1998 λόγω της
δεύτερης κατηγορίας προστασίας που διαθέτει.
Στην περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης υπεύθυνης
δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) συμπλη−
ρωμένης και υπογεγραμμένης από κάποια από τα προ−
αναφερόμενα, στην παρούσα ενότητα 12στ, πρόσωπα,
ο αιτών συμπληρώνει και υποβάλλει ο ίδιος υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) στην
οποία αφενός μεν δηλώνεται ο λόγος του κωλύματος
(όπως π.χ. άγνωστη διαμονή, νοητική υστέρηση, κινη−
τικά προβλήματα, κάτοικος αλλοδαπής), αφετέρου δε
βεβαιώνεται από τον αιτούντα ότι δεν υπήρξε άσκηση
του δικαιώματος της υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση
εργασίας του κωλυομένου να υπογράψει.
Στις Υπεύθυνες Δηλώσεις θα πρέπει να βεβαιώνεται
το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος και να ανα−
γράφεται η ημερομηνία υπογραφής του.
(iii) Εάν ο αιτών είναι τέκνο τρίτεκνου−ων γονέα−ων
προσκομίζει επίσης:
Υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
(Α΄ 75) από τον τρίτεκνο γονέα ή τους τρίτεκνους γο−
νείς του και από τα ενήλικα αδέλφια του, με τις οποίες
τα άτομα αυτά δηλώνουν: αφενός ότι δεν έχουν στο
παρελθόν ασκήσει το δικαίωμα υποχρεωτικής πρόσλη−
ψης σε θέση εργασίας, αφετέρου ότι παραιτούνται της
προστασίας του ν. 2643/1998 για το παρόν υπέρ του
αιτούντος.
Εάν κάποιο από τα παραπάνω άτομα, (α) ανήκει και
σε άλλη κατηγορία προστασίας του ν. 2643/1998, πέ−
ραν της κατηγορίας της παρούσας ενότητας 12στ, και
(β) προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμα προστασίας του
που αντλεί από τη δεύτερη αυτή κατηγορία προστα−
σίας, κατά το παρόν ή στο μέλλον, το πρόσωπο αυτό
δεν παραιτείται, υπέρ του αιτούντος, από την προστα−
σία που αντλεί από τον ν. 2643/1998, λόγω της δεύτε−
ρης κατηγορίας προστασίας, αλλά υποβάλει υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) στην
οποία δηλώνει ότι δεν έχει στο παρελθόν ασκήσει το
δικαίωμα υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας,
ότι παραιτείται της προστασίας του ν. 2643/1998, ως
προστατευόμενος της κατηγορίας τρίτεκνων γονέων/
τέκνου τρίτεκνου−ων γονέα−ων, για το παρόν υπέρ του
αιτούντος, αλλά ότι προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμά
του ως προστατευόμενος του ν. 2643/1998 λόγω της
δεύτερης κατηγορίας προστασίας που διαθέτει.

Στην περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης υπεύθυνης
δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) συμπλη−
ρωμένης και υπογεγραμμένης από κάποια από τα προ−
αναφερόμενα, στην παρούσα ενότητα 12στ, πρόσωπα,
ο αιτών συμπληρώνει και υποβάλλει ο ίδιος υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) στην οποία
αφενός δηλώνεται ο λόγος του κωλύματος (όπως π.χ.
άγνωστη διαμονή, νοητική υστέρηση, κινητικά προβλή−
ματα, κάτοικος αλλοδαπής), αφετέρου βεβαιώνεται από
τον αιτούντα ότι δεν υπήρξε άσκηση του δικαιώματος
της υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας του
κωλυόμενου να υπογράψει.
Στις Υπεύθυνες Δηλώσεις θα πρέπει να βεβαιώνεται
το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος και να ανα−
γράφεται η ημερομηνία υπογραφής του.
ΙΙΙ. Οι προστατευόμενοι πριν την τοποθέτησή τους
από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή του άρθρου 9 του
ν. 2643/1998 σε θέση εργασίας, προσκομίζουν στην Επι−
τροπή αυτή απόσπασμα ποινικού μητρώου.
IV. Οι προστατευόμενοι της κατηγορίας των ατό−
μων με αναπηρία, οι οποίοι πάσχουν από οποιαδήποτε
χρόνια πνευματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη, πριν την
τοποθέτησή τους από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή του
άρθρου 9 του ν. 2643/1998, προσκομίζουν επιπλέον στην
ανωτέρω Επιτροπή πρόσφατη βεβαίωση ότι είναι κατάλ−
ληλοι για τα καθήκοντα της θέσης αυτής, προερχόμενη
από Διευθυντή Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής
ή από Διευθυντή Ψυχιατρικής Κλινικής Ψυχιατρικού Νο−
σοκομείου ή από Διευθυντή Ψυχιατρικού Τομέα Γενικού
Νοσοκομείου ή από Διευθυντή Ψυχιατρικής Κλινικής
Γενικού Νοσοκομείου του Ε.Σ.Υ.
V. Κατά του πίνακα πρώτης μοριοδότησης και εντός
δέκα (10) ημερών από την τελευταία δημοσίευση στον
τύπο είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων θεραπείας από
όλους τους ενδιαφερόμενους ενώπιον των αρμόδιων
Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. Για το παραδεκτό της υποβολής
αιτήσεως θεραπείας, προσκομίζεται παράβολο υπέρ του
Δημοσίου ποσού ίσου με δέκα (10) ευρώ. Το παράβολο
αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον ειδικό
αριθμό εσόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 (‘‘παράβολα από κάθε αιτία’’).
Σε περίπτωση που η υποβληθείσα αίτηση θεραπείας
γίνει αποδεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον
αιτούντα. Εάν η αίτηση θεραπείας απορριφθεί, το ποσό
που κατέθεσε ο αιτών δεν επιστρέφεται.
VI. Τυχόν ενδικοφανείς προσφυγές που θα ασκηθούν
κατά των αποφάσεων της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής του
άρθρου 9 του ν. 2643/1998 Νομού Αττικής θα εξεταστούν
από την Α΄ Δευτεροβάθμια Επιτροπή του άρθρου 10
του ν. 2643/1998.
Τυχόν ενδικοφανείς προσφυγές που θα ασκηθούν
κατά των αποφάσεων των υπόλοιπων Πρωτοβάθμιων
Επιτροπών του άρθρου 9 του Ν. 2643/1998 (πλην του
νομού Αττικής) θα εξεταστούν από τη Β΄ Δευτεροβάθμια
Επιτροπή του άρθρου 10 του ν. 2643/1998.
VII. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης,
καταργείται η με αρ. 37552/556/22−5−2008 (Β΄ 981) υπουρ−
γική απόφαση και η υπ’ αρ. 11358/392/16−04−2013 (Β΄ 920)
υπουργική απόφαση.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ − ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Α) ΑΓΓΛΙΚΑ
Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ
καλή Γ1/C1, καλή Β2) αποδεικνύεται με βάση το άρ−
θρο 1 Π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του
Π.δ. 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέ−
σεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει»
(ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ. Α΄), σε συνδυασμό με το τελευταίο
εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 Π.δ. 116/2006 «Τρο−
ποποίηση του άρθρου 28 του Π.δ. 50/2001…….» (ΦΕΚ
115/9.6.2006/τ. Α΄, ως εξής:
α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντί−
στοιχου επιπέδου του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστά−
θηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
ή
β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανε−
πιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN
ή
γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φο−
ρέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική
τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρι−
σμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να
διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά
γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο.
Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης
στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου
Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα
ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παρα−
πάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρι−
κή γλώσσα την Αγγλική, είναι αποδεκτά σε δημόσιες
υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά
γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο.
Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή
επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική.
Βάσει των ανωτέρω καθώς και των μέχρι σήμερα
προσκομισθέντων στο ΑΣΕΠ, από τους οικείους φο−
ρείς, βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν
του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής
πιστοποιητικά:
(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE)
του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 90−100,
του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING
SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local
Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council –
IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία
από 7,5 και άνω.
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πα−
νεπιστημίου MICHIGAN.
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 −PROFICIENT
COMMUNICATION− του EDEXCEL, ή PEARSON
TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 – PROFICIENT
COMMUNICATION – του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 3
CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF C2).
• ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3
CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL του TRINITY
COLLEGE LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL
INTERNATIONAL (reading, writing and listening) −MASTERY−
και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL
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INTERNATIONAL (Spoken) −MASTERY− (Συνυποβάλλο−
νται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώ−
σης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL
ESOL−MASTERY− και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN
INTERNATIONAL SPOKEN ESOL −MASTERY− (Συνυπο−
βάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης
γνώσης).
• EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET
Level 7 (CEF C2) ή PEARSON EDI Level 3 Certificate in
ESOL International (CEF C2).
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading,
Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction» ή
«Credit»).
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 3
(Common European Framework equivalent level C2).
• ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes
(Council of Europe Level C2).
• Michigan State University – Certificate of English
Language Proficiency (MSU – CELP): CEF C2.
• Test of Interactive English, C2 Level.
• NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2).
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):
• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πα−
νεπιστημίου του CAMBRIDGE.
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 75−89,
του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING
SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local
Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council –
IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία
από 6 έως 7.
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER
(BEC HIGHER) από το University of Cambridge Local
Examinations Syndicate (UCLES).
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 −ADVANCED
COMMUNICATION− του EDEXCEL ή PEARSON
TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 4 – ADVANCED
COMMUNICATION – του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 2
CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF C1).
• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH
ISE III του TRINITY COLLEGE LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL
INTERNATIONAL (reading, writing and listening) − EXPERT−
και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL
INTERNATIONAL (Spoken) − EXPERT− (Συνυποβάλλονται
αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης)
ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL
ESOL −EXPERT− και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN
INTERNATIONAL SPOKEN ESOL − EXPERT − (Συνυπο−
βάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής
γνώσης).
• ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE)
του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ−
USA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ.
• ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL
COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία από 785 έως 900
του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
• EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET
Level 6 (CEF C1) ή PEARSON EDI Level 2 Certificate in
ESOL International (CEF C1).
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading,
Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ
των ενοτήτων είναι με βαθμό «Pass»).
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• PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading,
Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction» ή
«Credit»).
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 2
(Common European Framework equivalent level C1).
• ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes
(Council of Europe Level C1).
• Test of Interactive English, C1 + Level.
• Test of Interactive English, C1 Level.
• NOCN Level 2 Certificate in ESOL International (C1).
(γ) Καλή γνώση (Β2):
• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπι−
στημίου CAMBRIDGE.
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 60−74,
του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING
SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local
Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council –
IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία
από 4,5 έως 5,5.
•BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE
(BEC VANTAGE) από το University of Cambridge Local
Examinations Syndicate (UCLES).
• (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY
IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 − UPPER
INTERMEDIATE COMMUNICATION− του EDEXCEL ή
PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER−
INTERMEDIATE COMMUNICATION– του EDEXCEL ή
EDEXCEL LEVEL I CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL
(CEF B2).
• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH
ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL
INTERNATIONAL (reading, writing and listening) −
COMMUNICATOR− και CITY & GUILDS LEVEL 1
CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken)
−COMMUNICATOR−
(Συνυποβάλλονται
αθροιστι−
κά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY &
GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL −
COMMUNICATOR – και CITY & GUILDS CERTIFICATE
IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL − COMMUNICATOR
− (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της
καλής γνώσης).
•TEST
OF
ENGLISH
FOR
INTERNATIONAL
COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780
του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
• EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET
Level 5 (CEF B2) ή PEARSON EDI Level 1 Certificate in
ESOL International (CEF B2).
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading,
Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ
των ενοτήτων είναι με βαθμό «Pass»).
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading,
Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction» ή
«Credit»).
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 1
(Common European Framework equivalent level B2).
• ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes
(Council of Europe Level B2).
• Michigan State University – Certificate of English
Language Competency (MSU – CELC): CEF B2.
• Test of Interactive English, B2 + Level.

• Test of Interactive English, B2 Level.
• NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2).
Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου
να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης της αγ−
γλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από:
(i) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο
φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσ−
σομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς
τούτο εθνική αρχή
ή
(ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβεί−
ας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως
φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκο−
μιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες
υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό
γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.
Β) ΓΑΛΛΙΚΑ
Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ
καλή Γ1/C1, καλή Β2) αποδεικνύεται, ως εξής:
(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2
του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE.
• Πιστοποιητικό D.A.L.F. – ΟPTION LETTRES ή DALF C2.
• DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES
(SORBONNE II) [Μέχρι το 1999 ο τίτλος του διπλώματος
ήταν: DIPLOME D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II)].
• DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES
(SORBONNE 3EME DEGRE).
• Certificat de competences linguistiques του Institut
Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de
francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο C2.
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL του
Πανεπιστημίου Γενεύης.
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1
του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• DIPLOME D’ ‘ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορηγείτο
μέχρι το 1996).
• DELF 2eme DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή DALF C1.
• CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE
(SORBONNE I).
• Certificat de competences linguistiques του Institut
Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de
francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο C1
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPERATIONNEL του
Πανεπιστημίου Γενεύης.
(γ) Καλή γνώση (Β2):
•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2
του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• DELF 1er DEGRΕ (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2.
• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (το οποίο χο−
ρηγείτο μέχρι το 1996).
• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE−SORBONNE B2.
• Certificat de competences linguistiques του Institut
Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de
francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο Β2
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL του Πανεπι−
στημίου Γενεύης.
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Σημείωση: Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα
οποία δεν αναγράφονται στο παρόν, απαιτείται βεβαίωση,
από τον οικείο φορέα (Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών − Υπη−
ρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού.
Γ) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Η γνώση της Γερμανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ
καλή Γ1/C1, καλή Β2) αποδεικνύεται, ως εξής:
(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2
του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• Goethe−Zertifikat C2: Grosses Deutches Sprachdiplom
(Ενότητες: Lesen, Horen, Schreiben, Sprechen) του Ινστι−
τούτου Goethe.
• Πιστοποιητικό GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM
(GDS), του Πανεπιστημίου Ludwig−Maximilian του Μονάχου
και του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31−12−2011).
• KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του
Πανεπιστημίου Ludwig−Maximilian του Μονάχου και του
Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31−12−2011).
• ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) του Ινστι−
τούτου Goethe (μέχρι 31−12−2011).
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN του
Πανεπιστημίου Γενεύης.
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1
του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• GOETHE – ZERTIFIKAT C1 του Ινστιτούτου Goethe.
• ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) (μέχρι
τον Μάιο 2007) του Ινστιτούτου Goethe.
• PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) του Ιν−
στιτούτου Goethe.
• OSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (OSD) C1
OBERSTUFE DEUTSCH.
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTANDIGES LEBEN του
Πανεπιστημίου Γενεύης.
(γ) Καλή γνώση (Β2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2
του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• GOETHE – ZERTIFIKAT B2 του Ινστιτούτου Goethe.
• ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) του
Ινστιτούτου Goethe.
• OSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (OSD) B2
MITTELSTUFE DEUTSCH.
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN του Πανεπι−
στημίου Γενεύης.
Δ) ΙΤΑΛΙΚΑ
Η γνώση της Ιταλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ
καλή Γ1/C1, καλή Β2) αποδεικνύεται, ως εξής:
(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2
του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA
ITALIANA.
• DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA.
• DIPLOMA DI TRADUTTORE ή DIPLOMA DEL CORSO
SUPERIORE DI TRADUTTORE.
• CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA
ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) του Πανεπιστημίου της
Περούντζια.
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• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO PROFESSIONALE του
Πανεπιστημίου Γενεύης.
• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. C2 ή P.L.I.D.A. D (έως το 2003).
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1
του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικού Μορ−
φωτικού Ινστιτούτου Αθήνας).
• DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA (του Ιτα−
λικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης).
• CERTIFICAΤO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA
ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4) του Πανεπιστημίου της
Περούντζια.
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO OPERATIVO του Πα−
νεπιστημίου Γενεύης.
• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. C2 ή P.L.I.D.A. D (έως το 2003)
ή P.L.I.D.A. C1 ή P.L.I.D.A. C (έως το 2003).
(γ) Καλή γνώση (Β2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2
του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA
ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) του Πανεπιστημίου της
Περούντζια.
• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικού Μορ−
φωτικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης).
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SOCIALLE του Πανε−
πιστημίου Γενεύης.
• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έως το 2003).
Ε) ΙΣΠΑΝΙΚΑ
Η γνώση της Ισπανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ
καλή Γ1/C1, καλή Β2) αποδεικνύεται, ως εξής:
(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2
του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL.
• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA
(NIVEL SUPERIOR) (Ministry of Education).
• CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES
DE IDIOMAS (Ministry of Education).
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1
του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• CERTIFICADO ELEMENTAL E.O.I. (ESCUELAS
OFICIALES DE IDIOMAS).
(γ) Καλή γνώση (Β2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2
του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA
(NIVEL INTERMEDIO).
• DIPLOMA DELE BASICO DE ESPANOL (Ministry of
Education).
ΣΤ) ΡΩΣΙΚΑ
Η γνώση της Ρωσικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ
καλή Γ1/C1, καλή Β2) αποδεικνύεται, ως εξής:
(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):
• (Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2
του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003).
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•
СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК
ИНОСТРАННЫЙ ЧЕТВЁРТЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ
УРОВЕНЬ του Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πα−
νεπιστημίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα
χορήγησης στην Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και
Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην
Ελλάδα.
• PYCCKИЙ ЯЗЬІК - ДИПЛОМ «ПУШКИН (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):
• (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1
του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003).
•
СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК
ИНОСТРАННЫЙ ТРЕТИЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ
УРОВЕНЬ του Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού
Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φο−
ρέα χορήγησης στην Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό
και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην
Ελλάδα.
• PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОСТПОРОГОВЬІЙ УРОВЕНЬ
(ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).
(γ) Καλή γνώση (Β2):
• (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2
του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003).
•
СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК
ИНОСТРАННЫЙ ВТОРОЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ
УРОВЕНЬ του Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού
Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φο−
ρέα χορήγησης στην Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό
και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην
Ελλάδα.
• PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙ−
ΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).
Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελ−
ληνική γλώσσα
Επίσης:
α) Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται
και με τους εξής τρόπους:
(i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυ−
χίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ
της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της
αλλοδαπής,

(ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα
ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου
ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,
(iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επι−
πέδου Γ2,
(iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχο−
λείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει απο−
κτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών
στην αλλοδαπή.
β) Η πολύ καλή γνώση ή η καλή γνώση της ξένης
γλώσσας αποδεικνύεται και με κρατικό πιστοποιητικό
γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 και Β2 αντίστοιχα, κατά τα
οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2740/1999
(ΦΕΚ 186 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19
περ. α΄ του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α΄). Η
καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με
απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτερο−
βάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς
τουλάχιστον φοίτησης.
Οι υπό στοιχείο α.(iv) και β. τίτλοι σπουδών της αλλο−
δαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαί−
ωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην
οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ.
ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή από την αρμόδια Διεύθυνση
του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από
τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μόνο μετά την έκδοση της αντίστοιχης
ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας.
Σημείωση:
α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης
γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν
αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκο−
νται στην ίδια γλώσσα.
β) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης
γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη
γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης
γλώσσας.
Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν
αποδεικνύει την γνώση ξένης γλώσσας (Π.δ. 347/2003).
Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας
πρέπει να προσκομίσουν επίσημη μετάφραση του τίτ−
λου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρ−
κειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας καθώς και ευκρινές
φωτοαντίγραφο από αντίγραφο του τίτλου αυτού που
έχει επικυρωθεί από δικηγόρο.
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ȊȆȅȊȇīǼǿȅ ǼȇīǹȈǿǹȈ, ȀȅǿȃȍȃǿȀǾȈ ǹȈĭǹȁǿȈǾȈ Ȁǹǿ ȆȇȅȃȅǿǹȈ
ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ǹȆǹȈȋȅȁǾȈǾȈ ǼȇīǹȉǿȀȅȊ ǻȊȃǹȂǿȀȅȊ
ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ Ǻ

ǹǿȉǾȈǾ – ȊȆǼȊĬȊȃǾ ǻǾȁȍȈǾ *
ȖȚĮ șȑıİȚȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıİ ǻȘȝȩıȚȠ, ȃ.Ȇ.ǻ.ǻ. țĮȚ ȅ.ȉ.ǹ.
ȆȇȅȈȉǹȉǼȊȅȂǼȃȍȃ ȃ.2643/98
ǝǑǚǓ ǂǖǕǝǓ ǕǒǐǑǐǑǐǊƿǉǈǋǆ ǋǂǊ ǔǖǍǑǌǈǒǟǉǈǋǆ ǍǆǕǂǄǆǎƾǔǕǆǒǂ ǂǑǝ ǕǐǖǓ Ư.2736/99 (ƷƧƬ
172/ƣ) , 2874/00 (ƷƧƬ 286/ƣ), 2956/01 (ƷƧƬ 258/ƣ) 2972/01 (ƷƧƬ 291/ƣ) 3050/02 (ƷƧƬ214/ƣ)
3051/02 (ƷƧƬ 220/ƣ) 3144/03 (ƷƧƬ 111/ƣ) 3227/04 (ƷƧƬ 31/ƣ) 3454/06 (ƷƧƬ 75/ƣ)

1. ƓƔƐƊƗƆƊƂ ƑƒƐƓƔƂƔƆƕƐƍƆƎƐƕ
(ƓƵƬưƫƧƱƾƳơƴƥ Ƭƥ ƋƆƖƂƌƂƊƂ)
ǼȆȍȃȊȂȅ:

ȅȃȅȂǹ:

ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅ ȆǹȉǼȇǹ:
ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅ ȂǾȉǼȇǹȈ:
ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅ ȈȊǽȊīȅȊ:
/

ǾȂ. īǼȃȃǾȈǾȈ:

/

ȉȅȆȅȈ īǼȃȃǾȈǾȈ:

ǹ.ǻ.ȉ.:

ǹ.Ȃ ĭȠȡȑĮ ȀȠȚȞ.
ǹıĳȐȜȚıȘȢ:

ǹ.ĭ.Ȃ.:

ȅǻȅȈ:

ǹȇǿĬȂȅȈ:

ȆȅȁǾ:

ȉ. Ȁ.:

ȃȅȂȅȈ:

ȉǾȁǼĭȍȃȅ :

Fǹȋ:

ȆȇȅȈȅȋǾ:
2.1

ĭȊȁȅ:

ǹȃǻȇǹȈ

īȊȃǹǿȀǹ

ȅ ǹȀȅȁȅȊĬȅȈ ȆǿȃǹȀǹȈ ȉǾȈ ȆǹȇȅȊȈǹȈ ȈǼȁǿǻǹȈ ȈȊȂȆȁǾȇȍȃǼȉǹǿ
ǹȆȅ ȉǾȃ ȊȆǾȇǼȈǿǹ

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5

3.2.6

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.1.8

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.7

4.2.8

4.1.9

2.9

2.10

4.1.10

ǹ

Ȇ
Ȁ

ț

ǹ

Ȇ
Ȁ

ț

ǹ

Ȇ
Ȁ

ț

ǹ

Ȇ
Ȁ

4.2.5
ț

ǹ

Ȇ
Ȁ

5.1

5.2

5.3

5.4

4.2.6
ț

ǹ

Ȇ
Ȁ

ț
ȆȅȈǹ

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

6.22

6.23

6.24

6.25

6.26

6.27

6.28

6.29

6.30

6.31

6.32

6.33

6.34

6.35

6.36

6.37

6.38

6.39

6.40

ȈȣȝʌȜȘȡȫșȘțİ

ȀĮĲĮȤȦȡȒșȘțİ

ǼȜȑȖȤșȘțİ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ȈȘȝİȓȦıȘ: Ǿ ıȣȝʌȜȒȡȦıȘ Įʌȩ ĲȠȣȢ ĮȚĲȠȪȞĲİȢ ĲȦȞ ʌİįȓȦȞ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ıİȜȓįĮȢ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ, ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ ȝȠȡȚȠįȠĲȘșȠȪȞ
2. Ȁ ǹ ȉ Ǿ ī ȅ ȇ ǿ ǹ

Ȇ ȇ ȅ Ȉ ȉ ǹ Ȉ ǿ ǹ Ȉ (ȈȣȝʌȜȘȡȫıĲİ ȝİ «ȋ» ĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĮȞȒțİĲİ)

ǼȐȞ ĮȞȒțİĲİ ıİ įȪȠ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ, ıȣȝʌȜȘȡȫıĮĲİ ȝİ «1» ĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ Įʌȩ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ șȑȜİĲİ ȞĮ İʌȚȜȑȟİĲİ ĲȘ șȑıȘ ıĮȢ
țĮȚ ȝİ «2» ĲȘ įİȪĲİȡȘ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ȫıĲİ ȞĮ ȜȐȕİĲİ ĲȘȞ ʌȡȠıĮȪȟȘıȘ ĲȠȣ 20% ıĲĮ ȝȩȡȚȐ ıĮȢ
1
2
3
4

ǼȓıĲİ ȆȅȁȊȉǼȀȃȅȈ īȅȃǼǹȈ;
(4 ȗȫȞĲȦȞ ĲȑțȞȦȞ țĮȚ ȐȞȦ)
ǼȓıĲİ ȉǼȀȃȅ ȆȅȁȊȉǼȀȃǾȈ ȅǿȀȅīǼȃǼǿǹȈ;
(4 ȗȫȞĲȦȞ ĲȑțȞȦȞ țĮȚ ȐȞȦ) *

7

ǼȓıĲİ ǹȉȅȂȅ ȝİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ȤȡȩȞȚĮ
ıȦȝĮĲȚțȒ Ȓ ʌȞİȣȝĮĲȚțȒ Ȓ ȥȣȤȚțȒ
ʌȐșȘıȘ Ȓ ȕȜȐȕȘ ȂǼ ǹȃǹȆǾȇǿǹ 50%
Ȁǹǿ ǹȃȍ ;

ȆȅȈȅȈȉȅ
ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ

ǼȓıĲİ ȉȇǿȉǼȀȃȅȈ īȅȃǼǹȈ;
(3 ȗȫȞĲȦȞ ĲȑțȞȦȞ)
ǼȓıĲİ ȉǼȀȃȅ ȉȇǿȉǼȀȃǾȈ ȅǿȀȅīǼȃǼǿǹȈ (3
ȗȫȞĲȦȞ ĲȑțȞȦȞ)

8

ǼȓıĲİ īȅȃǼǹȈ Ȓ ǹǻǼȁĭȅȈ Ȓ
ȈȊǽȊīȅȈ, ǹȉȅȂȅȊ ȂǼ ǹȃǹȆǾȇǿǹ
67% Ȁǹǿ ǹȃȍ;

ȆȅȈȅȈȉȅ
ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ

9

ǼȓıĲİ īȅȃǼǹȈ Ȓ ǹǻǼȁĭȅȈ Ȓ
ȆȅȈȅȈȉȅ
ȈȊǽȊīȅȈ, ǹȉȅȂȅȊ ȂǼ ȃȅǾȉǿȀǾ
ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
ȊȈȉǼȇǾȈǾ Ȓ ǹȊȉǿȈȂȅ, ȝİ ĮȞĮʌȘȡȓĮ
_______%
50% Ȁǹǿ ǹȃȍ;
ǼȓıĲİ ǹȃǹȆǾȇȅȈ ȆȅȁǼȂȅȊ, ĲȑțȞȠ ĮȣĲȠȪ, țĮȚ ȜȠȚʌȠȓ,
ʌȡȠıĲĮĲİȣȩȝİȞȠȚ ĲȘȢ ʌİȡȓʌĲȦıȘȢ įǯ ĲȘȢ ʌĮȡ. 1 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 1 ĲȠȣ
ȃ.2643/98;

5
ǼȓıĲİ ȋǾȇȅȈ Ȓ ǹīǹȂȅȈ īȅȃǼǹȈ ĲȡȚȫȞ (3)
ǹȃǾȁǿȀȍȃ ȉǼȀȃȍȃ;
6

10

ǼȓıĲİ ǹȖȦȞȚıĲȒȢ ĲȘȢ ǼĬȃǿȀǾȈ ǹȃȉǿȈȉǹȈǾȈ,
ĲȑțȞȠ ĮȣĲȠȪ, țĮȚ ȜȠȚʌȠȓ ʌȡȠıĲĮĲİȣȩȝİȞȠȚ ĲȘȢ
ʌİȡ. Ȗ’ ĲȘȢ ʌĮȡ. 1 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 1 ĲȠȣ ȃ.2643/98;

_______%

_______%

3. ȅ ǿ Ȁ ȅ ī Ǽ ȃ Ǽ ǿ ǹ Ȁ Ǿ Ȁ ǹ ȉ ǹ Ȉ ȉ ǹ Ȉ Ǿ (ȈȘȝİȚȫıĲİ ȝİ ȋ Ȓ ȖȡȐȥĮĲİ ĲȠȞ ĮȡȚșȝȩ ıĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ ıĮȢ ĮĳȠȡȠȪȞ)
3.1 ȅǿȀȅīǼȃǼǿǹȀǾ ȀǹȉǹȈȉǹȈǾ
ǹīǹȂȅȈ /(Ǿ)

1
2
3
4

ǹȇǿĬȂȅȈ ǽȍȃȉȍȃ ȉǼȀȃȍȃ (ȉȍȃ ȅȆȅǿȍȃ ǼȋǼȉǼ ȉǾȃ ǼȆǿȂǼȁǼǿǹ)

ǼīīǹȂȅȈ / (Ǿ)

5

___

6

___

ǻǿǹǽǼȊīȂǼȃȅȈ/ (Ǿ)

ǼȀ ȉȍȃ ȅȆȅǿȍȃ ǹȃǾȁǿȀǹ (ȝȑȤȡȚ 18 İĲȫȞ)

ȋǾȇȅȈ / (ǹ)

3.2 ǹȁȁǹ ȈȉȅǿȋǼǿǹ
ȈȊǽȊīȅȈ Ȓ ȉǼȀȃȅ(ǹ) ȝİ ĮȞĮʌȘȡȓĮ 67% (Ȓ 50% ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ıĲȘȞ

1

ǹȃǼȇīȅȈ (ȅ/ Ǿ ȈȊǽȊīȅȈ ȉȅȊ ǹǿȉȅȊȃȉȅȈ)

3

ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȞȠȘĲȚțȒȢ ȣıĲȑȡȘıȘȢ Ȓ ĮȣĲȚıȝȠȪ) İʌȚʌȜȑȠȞ ĲȠȣ (ĲȦȞ)
ʌȡȠıȫʌȠȣ (ȦȞ) ʌȠȣ įȘȜȫıĮĲİ ıĲȠȞ ʌȓȞĮțĮ 2 ıĲȚȢ șȑıİȚȢ 2.8 țĮȚ 2.9

2

ȅȇĭǹȃȅȈ ǹȆȅ 1 īȅȃǼǹ (ȝȑȤȡȚ 25 İĲȫȞ) Ȓ
ǼȆǿǽȍȃ īȅȃǼǹȈ ȉǼȀȃȅȊ-ȍȃ, ǹīǹȂȅȊ-ȍȃ
(ȝȑȤȡȚ 25 İĲȫȞ)

4

ȅȇĭǹȃȅȈ ǹȆȅ 2 īȅȃǼǿȈ
(ȝȑȤȡȚ 25 İĲȫȞ)

* ǹĭȅȇǹ ȉǼȀȃǹ ȆȅȁȊȉǼȀȃȍȃ
5

1
3
5
7
9
10

___

ǼȀ ȉȍȃ ȅȆȅǿȍȃ ǹȃǾȁǿȀǹ (ȝȑȤȡȚ 18 İĲȫȞ)

ǹȇǿĬȂȅȈ ǽȍȃȉȍȃ ȉǼȀȃȍȃ ȆȅȊ ǼȋǼǿ Ǿ
ȆǹȉȇǿȀǾ ȈǹȈ ȅǿȀȅīǼȃǼǿǹ

6

___

4. ȉ Ȋ Ȇ ǿ Ȁ ǹ Ȇ ȇ ȅ Ȉ ȅ ȃ ȉ ǹ (ȈȘȝİȚȫıĮĲİ ȝİ ȋ ĲȠ ıĲȠȚȤİȓȠ ʌȠȣ ıĮȢ ĮĳȠȡȐ)
4.1 īȇǹȂȂǹȉǿȀǼȈ īȃȍȈǼǿȈ
ȋȍȇǿȈ ǼȀȆǹǿǻǼȊȈǾ (ĲȠ ʌİįȓȠ ĮȣĲȩ įİȞ ȚıȤȪİȚ ȖȚĮ
ȊȆȅȋȇǼȍȉǿȀǾ
2
ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ʌȡȠțȒȡȣȟȘ)
ǻǼȊȉǼȇȅǺǹĬȂǿǹ ǼȀȆǹǿǻǼȊȈǾ
ȉ.Ǽ.ǿ.
ȂǼȉǹȆȉȊȋǿǹȀȅ (MASTER)

4
6
8

ǿ.Ǽ.Ȁ.
ǹ.Ǽ.ǿ.
ǻǿǻǹȀȉȅȇǿȀȅ (PhD)

ȉǿȉȁȅȈ ȆȉȊȋǿȅȊ :
ȉȂǾȂǹ-ǼǿǻǿȀȅȉǾȉǹ :
4.2 ȄǼȃǼȈ īȁȍȈȈǼȈ…….....
ǱȡȚıĲȘ

1
2
3
7

8

ǹīīȁǿȀǹ
īǹȁȁǿȀǹ
īǼȇȂǹȃǿȀǹ

ȆȠȜȪ ȀĮȜȒ

ȀĮȜȒ

ǱȡȚıĲȘ
ȆȠȜȪ ȀĮȜȒ
ȀĮȜȒ
ǿȈȆǹȃǿȀǹ
4
ǿȉǹȁǿȀǹ
5
ǹȁȁǾ:____________
6
i) ȆĲȣȤȓȠ, ʌȡȠʌĲȣȤȚĮțȩ Ȓ ȝİĲĮʌĲȣȤȚĮțȩ įȓʌȜȦȝĮ Ȓ įȚįĮțĲȠȡȚțȩ įȓʌȜȦȝĮ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ ĮȞĮȖȞȦȡȚıȝȑȞȠȣ
ȚįȡȪȝĮĲȠȢ ĲȡȚĲȠȕȐșȝȚĮȢ İțʌĮȓįİȣıȘȢ ĲȘȢ ĮȜȜȠįĮʌȒȢ, ii) ǹʌȠȜȣĲȒȡȚȠȢ ĲȓĲȜȠȢ ȚıȩĲȚȝȠȢ ĲȦȞ İȜȜȘȞȚțȫȞ ıȤȠȜİȓȦȞ
ǻİȣĲİȡȠȕȐșȝȚĮȢ ǼțʌĮȓįİȣıȘȢ İĳȩıȠȞ ȑȤİȚ ĮʌȠțĲȘșİȓ ȝİĲȐ Įʌȩ țĮȞȠȞȚțȒ ĳȠȓĲȘıȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 6 İĲȫȞ ıĲȘȞ
ĮȜȜȠįĮʌȒ (ǱȡȚıĲȘ īȞȫıȘ). īȚĮ ĲĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ ıȣȞȠįİȣĲȚțȐ ȑȖȖȡĮĳĮ ȕȜ. ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ ǹ ĲȘȢ Ȋʌ.ǹʌȩĳĮıȘȢ
ǹʌȠȜȣĲȒȡȚȠ Ȓ ʌĲȣȤȓȠ ıȤȠȜİȓȠȣ ĲȘȢ ĮȜȜȠįĮʌȒȢ įİȣĲİȡȠȕȐșȝȚĮȢ Ȓ ȝİĲĮįİȣĲİȡȠȕȐșȝȚĮȢ İțʌĮȓįİȣıȘȢ ĲȡȚİĲȠȪȢ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĳȠȓĲȘıȘȢ (ȀĮȜȒ īȞȫıȘ). īȚĮ ĲȚȢ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ ıȣȞȠįİȣĲȚțȐ ȑȖȖȡĮĳĮ ȕȜ. ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ ǹ ĲȘȢ Ȋʌ.
ǹʌȩĳĮıȘȢ

5. ȅ ǿ Ȁ ȅ ȃ ȅ Ȃ ǿ Ȁ Ǿ Ȁ ǹ ȉ ǹ Ȉ ȉ ǹ Ȉ Ǿ (ȈȘȝİȚȫıĲİ ȝİ ȋ ĲȠ Ȓ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓȠ/Į ʌȠȣ ıĮȢ ĮĳȠȡȐ/-ȠȪȞ)
ĭȅȇȅȁȅīǾȉǼȅ ǼǿȈȅǻǾȂǹ

1
2
3

4

ĭȅȇȅȁȅīǾȉǼȅ ǹȉȅȂǿȀȅ ǼǿȈȅǻǾȂǹ

ȆȅȈǹ

ĭȅȇȅȁȅīǾȉǼȅ ȅǿȀȅīǼȃǼǿǹȀȅ ǼǿȈȅǻǾȂǹ (ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İȖȖȐȝȠȣ)

ȉȅȊ/ȉǾȈ
ȊȆȅȋȇǼȅȊ

____________€

(ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ǹȝİǹ ĮȜȜȐ țĮȚ ȐȜȜȦȞ
ʌȡȠıĲĮĲİȣȠȝȑȞȦȞ ȝİȜȫȞ ʌȠȣ įİȞ ȑȤȠȣȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĮĲȠȝȚțȒȢ ĳȠȡȠȜȠȖȚțȒȢ įȒȜȦıȘȢ
țĮȚ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ȦȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣȩȝİȞĮ ȝȑȜȘ ıĲȘ ĳȠȡȠȜȠȖȚțȒ įȒȜȦıȘ ĲȘȢ ʌĮĲȡȚțȒȢ ȠȚțȠȖȑȞİȚĮȢ)

ȉȅȊ/ȉǾȈ
ȈȊǽȊīȅȊ

____________€

ĭȅȇȅȁȅīǾȉǼȅ ȅǿȀȅīǼȃǼǿǹȀȅ ǼǿȈȅǻǾȂǹ

ȉĮ İȚıȠįȒȝĮĲȐ ıĮȢ (ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȩȝİȞȦȞ țĮȚ ĲȘȢ ıȣȗȪȖȠȣ) ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ țĮĲȐ țȪȡȚȠ ȜȩȖȠ Įʌȩ ȝȚıșȦĲȑȢ ȣʌȘȡİıȓİȢ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
6.ȆǼȇǿīȇǹĭǾ ȉȍȃ ǹǿȉȅȊȂǼȃȍȃ ĬǼȈǼȍȃ
ǹȚĲȠȪȝİȞİȢ șȑıİȚȢ İȡȖĮıȓĮȢ ȐȡșȡȠȣ 3 (ǻǾȂȅȈǿǼȈ ȊȆǾȇǼȈǿǼȈ, ȃ.Ȇ.ǻ.ǻ., ȅ.ȉ.ǹ.) :
ȃȅȂȅȈ /
ǹ/ǹ

Ȁȍǻ.

ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹȀǾ

ĬǼȈǾȈ

ǼȃȅȉǾȉǹ

ĭ.Ǽ.Ȁ.

ĬǼȈǾ
ĭȅȇǼǹȈ

(ȀȜȐįȠȢ țĮȚ İȚįȚțȩĲȘĲĮ
șȑıȘȢ)

ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ

ʌȡȠțȒȡȣȟȘȢ ĲȠȣ
ǹ.Ȉ.Ǽ.Ȇ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ȈȊȂȆȁǾȇȍȃǼȉǹǿ ǹȆȅ
ȉȅȃ/ȉǾȃ ǹǿȉȅȊȃȉǹ/ ǹǿȉȅȊȈǹ & ǻǾȁȅȊȃȉǹ /ǻǾȁȅȊȈǹ

ȈȊȂȆȁǾȇȍȃǼȉǹǿ ǹȆȅ
ȉǾȃ ȊȆǾȇǼȈǿǹ
ȆĮȡİȜȒĳșȘıĮȞ :…………………………….(ȈȪȞȠȜȠ ĳȪȜȜȦȞ)

ȆĮȡİįȩșȘıĮȞ:………………… (ȈȪȞȠȜȠ ĳȪȜȜȦȞ)
ǹȇǿĬȂ. ȆȇȍȉȅȀȅȁȁȅȊ : ….….………, ……/..…/201..
ȅ/Ǿ ǹȚĲȫȞ -ȠȪıĮ țĮȚ ǻȘȜȫȞ - ȠȪıĮ
ȅ ĮȡȝȩįȚȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ

(ȊʌȠȖȡĮĳȒ – ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ)

………………………………………………
(ȊʌȠȖȡĮĳȒ – ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ)
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Ȋ Ȇ Ǽ Ȋ ĬȊ ȃ Ǿ ǻ Ǿ ȁ ȍ Ȉ Ǿ
(ȐȡșȡȠ 8 ȃ.1599/1986)

(*)

Ʃ ǑǂǒǐǞǔǂ ƶǑǆǞǉǖǎǈ Ʀƿǌǚǔǈ ǔǖǍǑǌǈǒǟǎǆǕǂǊ ǋǂǊ ǋǂǕǂǕǀǉǆǕǂǊ ǖǑǐǘǒǆǚǕǊǋƽ ǂǑǝ Ǖǐǎ/Ǖǈǎ ǂǊǕǐǞǎǕǂ –
ǔǂ, ǚǓ ǂǎǂǑǝǔǑǂǔǕǐ ǕǍƿǍǂ ǕǈǓ ǂǀǕǈǔƿǓ Ǖǐǖ. ƲǒƾǑǆǊ ǎǂ ǃǆǃǂǊǟǎǆǕǂǊ Ǖǐ ǄǎƿǔǊǐ ǕǈǓ ǖǑǐǄǒǂǗƿǓ Ǖǐǖ
ǅǈǌǐǞǎǕǐǓ ǋǂǊ ǎǂ ǂǎǂǄǒƽǗǆǕǂǊ ǈ ǈǍǆǒǐǍǈǎǀǂ ǖǑǐǄǒǂǗƿǓ Ǖǐǖ.
Ʃ ǂǋǒǀǃǆǊǂ Ǖǚǎ ǔǕǐǊǘǆǀǚǎ Ǒǐǖ ǖǑǐǃƽǌǌǐǎǕǂǊ Ǎǆ ǂǖǕƿ Ǖǈ ǅƿǌǚǔǈ ǍǑǐǒǆǀ ǎǂ ǆǌǆǄǘǉǆǀ Ǎǆ ǃƽǔǈ Ǖǐ
ǂǒǘǆǀǐ ƽǌǌǚǎ ǖǑǈǒǆǔǊǟǎ (ƽǒǉǒǐ 8 Ǒǂǒ. 4 Ư. 1599/1986)

ȆȇȅȈ

(1):

ȅ – Ǿ ǵȞȠȝĮ:

ǼʌȫȞȣȝȠ:

ǵȞȠȝĮ țĮȚ ǼʌȫȞȣȝȠ ȆĮĲȑȡĮ:
ǵȞȠȝĮ țĮȚ ǼʌȫȞȣȝȠ ȂȘĲȑȡĮȢ:
(2)
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȖȑȞȞȘıȘȢ :
ȉȩʌȠȢ īȑȞȞȘıȘȢ:
ǹȡȚșȝȩȢ ǻİȜĲȓȠȣ ȉĮȣĲȩĲȘĲĮȢ:

ȉȘȜ:

ȉȩʌȠȢ ȀĮĲȠȚțȓĮȢ:

ȅįȩȢ:

ǹȡȚș:

ȉȀ:

ǻ/ȞıȘ
ǾȜİțĲȡ.
ȉĮȤȣįȡȠȝİȓȠȣ
(Ǽmail):

ǹȡ. ȉȘȜİȠȝȠȚȠĲȪʌȠȣ (Fax):
(3

.

Ȃİ ĮĲȠȝȚțȒ ȝȠȣ İȣșȪȞȘ țĮȚ ȖȞȦȡȓȗȠȞĲĮȢ ĲȚȢ țȣȡȫıİȚȢ ), ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡ. 6 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 22 ĲȠȣ Ȟ.
1599/1986, įȘȜȫȞȦ ȩĲȚ:
ǲȤȦ ȜȐȕİȚ ȖȞȫıȘ ĲȦȞ ȐȡșȡȦȞ ĲȠȣ ȞȩȝȠȣ 2643/98 (ǹ' 220) , ȩʌȦȢ ȚıȤȪİȚ ıȒȝİȡĮ, ȚįȓȦȢ ȝİĲȐ ĲȘȞ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȒ ĲȠȣ Įʌȩ ĲȠ ȐȡșȡȠ
31 ĲȠȣ Ȟ.2956/2001 (ǹǯ 258), ĲȠ ȐȡșȡȠ 11 ĲȠȣ ȃ.3227/2004(ǹ' 31) țĮȚ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡ. 4Į ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 1 ĲȠȣ ȃ.3454/2006 (ǹ' 75)
țĮșȫȢ țĮȚ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 3 ĲȠȣ ȞȩȝȠȣ ĮȣĲȠȪ.

2.

ǲȤȦ ȜȐȕİȚ ȖȞȫıȘ ȩĲȚ ĲĮ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȞȩȝȠ țĮȚ ĲȘ ıȤİĲȚțȒ ȊʌȠȣȡȖȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌȡȠıțȠȝȚıĲȠȪȞ ȝȑıĮ ıĲȘȞ ȠȡȚȗȩȝİȞȘ ʌȡȠșİıȝȓĮ ĲȦȞ 15 ȘȝİȡȫȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ĮȞȐȡĲȘıȘȢ ĲȘȢ ıȤİĲȚțȒȢ ʌȡȩıțȜȘıȘȢ ıĲȠ
țĮĲȐıĲȘȝĮ ĲȘȢ ĮȡȝȩįȚĮȢ ȣʌȘȡİıȓĮȢ ĲȠȣ ȅ.ǹ.Ǽ.ǻ..

3.

ǲȤȦ ȜȐȕİȚ ȖȞȫıȘ ȩĲȚ (Į) ĲĮ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ȞȩȝȠ țĮȚ ĲȘ ıȤİĲȚțȒ ȊʌȠȣȡȖȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ șĮ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ ȑȤȠȣȞ İțįȠșİȓ ȝȑȤȡȚ ĲȘ ȜȒȟȘ ĲȘȢ ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȒȢ ʌȡȠșİıȝȓĮȢ ĲȦȞ ĲȡȚȐȞĲĮ (30) ȘȝİȡȫȞ, Ș ȠʌȠȓĮ ȚıȤȪİȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ȣʌȠȕȠȜȒ ĲȘȢ
ĮȓĲȘıȘȢ-ȣʌİȪșȣȞȘȢ įȒȜȦıȘȢ țĮȚ ȩȤȚ ʌȑȡĮȞ ĲȘȢ ʌȡȠșİıȝȓĮȢ ĮȣĲȒȢ, (ȕ) ĲĮ İȞ ȜȩȖȦ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ ȑȤȠȣȞ ȚıȤȪ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȑȦȢ ĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ țĮĲȐșİıȒȢ ĲȘȢ ĮȓĲȘıȘȢ-ȣʌİȪșȣȞȘȢ įȒȜȦıȒȢ ȝȠȣ.

4.

ǲȤȦ ȜȐȕİȚ ȖȞȫıȘ ȩĲȚ Ș ʌȡȠıțȩȝȚıȘ ĮʌȜȫȞ, ȝȘ İʌȚțȣȡȦȝȑȞȦȞ, ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȦȞ ĲȦȞ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȫȞ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ
ȞȩȝȠ țĮȚ ĲȘ ıȤİĲȚțȒ ȊʌȠȣȡȖȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ, İʌȑȤİȚ șȑıȘ ȣʌİȪșȣȞȘȢ įȒȜȦıȘȢ ʌİȡȓ ĲȘȢ ĮțȡȓȕİȚĮȢ țĮȚ ĮȜȒșİȚĮȢ ĲȦȞ ȣʌȠȕĮȜȜȩȝİȞȦȞ
ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȦȞ.

5.

ǵȜĮ ĲĮ įȘȜȦșȑȞĲĮ ıĲȘȞ ĮȓĲȘıȒ ȝȠȣ ıĲȠȚȤİȓĮ İȓȞĮȚ ĮțȡȚȕȒ , ĮȜȘșȒ țĮȚ ıİ ȚıȤȪ ĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ țĮĲȐșİıȘȢ ĲȘȢ ĮȓĲȘıȘȢ-ȣʌİȪșȣȞȘȢ
įȒȜȦıȒȢ ȝȠȣ.

6.

ǻǼȃ Ǽȋȍ ıĲİȡȘșİȓ ĲȦȞ ʌȠȜȚĲȚțȫȞ ȝȠȣ įȚțĮȚȦȝȐĲȦȞ

(4)
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ:

/

/201..

ȅ – Ǿ ǻȘȜ.
(ȊʌȠȖȡĮĳȒ)

(1) ǹȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠ ʌȠȜȓĲȘ Ș ǹȡȤȒ Ȓ Ș ȊʌȘȡİıȓĮ ĲȠȣ įȘȝȩıȚȠȣ ĲȠȝȑĮ, ʌȠȣ ĮʌİȣșȪȞİĲĮȚ Ș ĮȓĲȘıȘ.
(2) ǹȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ ȠȜȠȖȡȐĳȦȢ.
(3) «ǵʌȠȚȠȢ İȞ ȖȞȫıİȚ ĲȠȣ įȘȜȫȞİȚ ȥİȣįȒ ȖİȖȠȞȩĲĮ Ȓ ĮȡȞİȓĲĮȚ Ȓ ĮʌȠțȡȪʌĲİȚ ĲĮ ĮȜȘșȚȞȐ ȝİ ȑȖȖȡĮĳȘ ȣʌİȪșȣȞȘ įȒȜȦıȘ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ
8 ĲȚȝȦȡİȓĲĮȚ ȝİ ĳȣȜȐțȚıȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȡȚȫȞ ȝȘȞȫȞ. ǼȐȞ Ƞ ȣʌĮȓĲȚȠȢ ĮȣĲȫȞ ĲȦȞ ʌȡȐȟİȦȞ ıțȩʌİȣİ ȞĮ ʌȡȠıʌȠȡȓıİȚ ıĲȠȞ İĮȣĲȩȞ ĲȠȣ
Ȓ ıİ ȐȜȜȠȞ ʌİȡȚȠȣıȚĮțȩ ȩĳİȜȠȢ ȕȜȐʌĲȠȞĲĮȢ ĲȡȓĲȠȞ Ȓ ıțȩʌİȣİ ȞĮ ȕȜȐȥİȚ ȐȜȜȠȞ, ĲȚȝȦȡİȓĲĮȚ ȝİ țȐșİȚȡȟȘ ȝȑȤȡȚ 10 İĲȫȞ.
(4) Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȞİʌȐȡțİȚĮȢ ȤȫȡȠȣ Ș įȒȜȦıȘ ıȣȞİȤȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȓıȦ ȩȥȘ ĲȘȢ țĮȚ ȣʌȠȖȡȐĳİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ įȘȜȠȪȞĲĮ Ȓ ĲȘ įȘȜȠȪıĮ
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ ī

ȀǹȉǹȁȅīȅȈ ȈȊȃǾȂȂǼȃȍȃ ǻǿȀǹǿȅȁȅīǾȉǿȀȍȃ
īȚĮ ʌȡȠıțȩȝȚıȘ țĮĲȐ ĲȠ įİȪĲİȡȠ ıĲȐįȚȠ ĲȘȢ ȆȡȠțȒȡȣȟȘȢ
ȈȣȞȠįİȪİȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ ĲĮ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ ʌȠȣ țĮĲĮĲȓșİȞĲĮȚ, ȦȢ ĮʌȠįİȚțĲȚțȩ

ȆȇȅȈȅȋǾ
ǹ. ȊʌİȞșȣȝȓȗİĲĮȚ ȩĲȚ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞĮ ıĲȠȞ ʌĮȡȩȞĲĮ țĮĲȐȜȠȖȠ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ įİȞ ʌȡȠıțȠȝȓȗȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȠ
ʌȡȫĲȠ ıĲȐįȚȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ʌȡȠțȒȡȣȟȘȢ, įȘȜ. țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲȐșİıȘ ĲȘȢ ĮȓĲȘıȘȢ-ȣʌİȪșȣȞȘȢ įȒȜȦıȘȢ
(ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ Ǻ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȊʌȠȣȡȖȚțȒȢ ǹʌȩĳĮıȘȢ) Įʌȩ ĲȠȞ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠ ıĲȚȢ ĮȡȝȩįȚİȢ ȊʌȘȡİıȓİȢ ĲȠȣ
ȅ.ǹ.Ǽ.ǻ.
ȉĮ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ ĮȣĲȐ ʌȡȠıțȠȝȓȗȠȞĲĮȚ ȝȩȞȠ țĮĲȐ ĲȠ įİȪĲİȡȠ ıĲȐįȚȠ ĲȘȢ ʌȡȠțȒȡȣȟȘȢ, įȘȜ. Įʌȩ ȩıȠȣȢ
ĮȚĲȠȪȞĲİȢ țĮĲȑșİıĮȞ ĮȓĲȘıȘ-ȣʌİȪșȣȞȘ įȒȜȦıȘ Ș ȩʌȠȚĮ ȑȤİȚ țȡȚșİȓ ȦȢ ȑȖțȣȡȘ Įʌȩ ĲȚȢ ĮȡȝȩįȚİȢ ȣʌȘȡİıȓİȢ ĲȠȣ
ȅ.ǹ.Ǽ.ǻ.,
ĮĳȠȪ țȜȘșȠȪȞ ȝİ ĮȞȐȡĲȘıȘ ĲȘȢ ıȤİĲȚțȒȢ ʌȡȩıțȜȘıȘȢ ıĲȠ țĮĲȐıĲȘȝĮ ĲȘȢ ĮȡȝȩįȚĮȢ ȣʌȘȡİıȓĮȢ ĲȠȣ
ȅ.ǹ.Ǽ.ǻ. (įİȓĲİ ıȤİĲȚțȒ ȊʌȠȣȡȖȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ ȖȚĮ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ ȜİʌĲȠȝȑȡİȚİȢ)

Ǻ. ȉĮ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȞȩȝȠ țĮȚ ĲȘ ıȤİĲȚțȒ ȊʌȠȣȡȖȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌȡȠıțȠȝȚıĲȠȪȞ ȝȑıĮ ıĲȘȞ ȠȡȚȗȩȝİȞȘ ʌȡȠșİıȝȓĮ ĲȦȞ 15 ȘȝİȡȫȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ĮȞȐȡĲȘıȘȢ ĲȘȢ ıȤİĲȚțȒȢ
ʌȡȩıțȜȘıȘȢ ıĲȠ țĮĲȐıĲȘȝĮ ĲȘȢ ĮȡȝȩįȚĮȢ ȣʌȘȡİıȓĮȢ ĲȠȣ ȅ.ǹ.Ǽ.ǻ..
ǼʌȚʌȜȑȠȞ, ĲĮ İȞ ȜȩȖȦ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ İțįȠșİȓ ȝȑȤȡȚ ĲȘ ȜȒȟȘ ĲȘȢ ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȒȢ ʌȡȠșİıȝȓĮȢ
ĲȦȞ ĲȡȚȐȞĲĮ (30) ȘȝİȡȫȞ, Ș ȠʌȠȓĮ ȚıȤȪİȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ȣʌȠȕȠȜȒ ĲȘȢ ĮȓĲȘıȘȢ-ȣʌİȪșȣȞȘȢ įȒȜȦıȘȢ țĮȚ ȩȤȚ ʌȑȡĮȞ ĲȘȢ
ʌȡȠșİıȝȓĮȢ ĮȣĲȒȢ, țĮȚ ȑȤȠȣȞ ȚıȤȪ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȑȦȢ ĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ țĮĲȐșİıȒȢ ĲȘȢ ĮȓĲȘıȘȢ-ȣʌİȪșȣȞȘȢ įȒȜȦıȘȢ.

Ǿ ȈȉǾȁǾ 3 ȈȊȂȆȁǾȇȍȃǼȉǹǿ ǹȆȅ ȉȅȃ ǹǿȉȅȊȃȉǹ /ȉǾȃ ǹǿȉȅȊȈǹ
Ǿ ȈȉǾȁǾ 4 ȈȊȂȆȁǾȇȍȃǼȉǹǿ ǹȆȅ ȉǾȃ ȊȆǾȇǼȈǿǹ ȉȅȊ ȅ.ǹ.Ǽ.ǻ. - Ǿ ȈȉǾȁǾ
ǹȊȉǾ ȈȊȂȆȁǾȇȍȃǼȉǹǿ ȂǼȉǹ ȉǾ ȁǾȄǾ ȉǾȈ ȆȇȅĬǼȈȂǿǹȈ ȀǹȉǹĬǼȈǾȈ ȉȍȃ
ǻǿȀǹǿȅȁȅīǾȉǿȀȍȃ
ȆĮȡĮțĮȜȠȪȝİ ıȘȝİȚȫıĲİ ȝİ «ȋ», ıĲȘ ıĲȒȜȘ 3,
ĲȩıȠ ıĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ ǹ (ȖȚĮ ȩȜİȢ ĲȚȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ),
ȩıȠ țĮȚ ıĲȠȞ/ıĲȠȣȢ İʌȩȝİȞȠ-ȠȣȢ ȆȓȞĮțĮ-İȢ ʌȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ–ȠȪȞ ıĲȘȞ/ıĲȚȢ
țĮĲȘȖȠȡȓĮ-İȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣ Ȟ.2643/1998 ʌȠȣ ĮȞȒțİĲİ,
ĲĮ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ ʌȠȣ İʌȚıȣȞȐʌĲİĲİ

ǹ. īǿǹ ȅȁǼȈ ȉǿȈ ȀǹȉǾīȅȇǿǼȈ
ıĲȒȜȘ 1

ıĲȒȜȘ 2

ıĲȒȜȘ 3

ıĲȒȜȘ 4

ǹ/ǹ

ǻǿȀǹǿȅȁȅīǾȉǿȀǹ

ȈǾȂǼǿȍȈǾ ǹȆȅ
ǹǿȉȅȊȃȉǹ

ǼȁǼīȋȅȈ
ȀǹȉǹĬǼȈǾȈ
ǹȆȅ ȊȆǾȇǼȈǿǹ

1

ĭȦĲȠĮȞĲȓȖȡĮĳȠ ĲȘȢ ĮıĲȣȞȠȝȚțȒȢ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ

2

ǿıȤȪȠȣıĮ, țĮĲȐ ĲȠ ȤȡȩȞȠ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĲȘȢ ĮȓĲȘıȘȢ, ȕİȕĮȓȦıȘ ĮȞİȡȖȓĮȢ

2 Į ǿıȤȪȠȣıĮ țĮĲȐ ĲȠ ȤȡȩȞȠ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĲȘȢ ĮȓĲȘıȘȢ, ȕİȕĮȓȦıȘ ĮȞİȡȖȓĮȢ
ıȣȗȪȖȠȣ (İĳȩıȠȞ Ƞ/Ș ıȪȗȣȖȠȢ İȓȞĮȚ ȐȞİȡȖȠȢ/Ș)
2ȕ

3

ȀȐȡĲĮ ĮȞİȡȖȓĮȢ Ȓ ȕİȕĮȓȦıȘ İȖȖȡĮĳȒȢ ıĲĮ ȝȘĲȡȫĮ ĮȞȑȡȖȦȞ ĮȞĮʌȒȡȦȞ ĲȠȣ
ȅ.ǹ.Ǽ.ǻ. ʌĮȡİȜșȩȞĲȦȞ İĲȫȞ (ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ Ƞ/Ș ıȪȗȣȖȠȢ İȓȞĮȚ
ȐȞİȡȖȠȢ/Ș țĮȚ ǹȝİǹ)
ȆȡȩıĳĮĲȠ (İțįȠșȑȞ ȝİĲȐ ĲȘȞ 01-12-2014) ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ȠȚțȠȖİȞİȚĮțȒȢ
țĮĲȐıĲĮıȘȢ

3 Į ȆȡȩıĳĮĲȠ (İțįȠșȑȞ ȝİĲȐ ĲȘȞ 01-12-2014) ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ȠȚțȠȖİȞİȚĮțȒȢ
țĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȘȢ ʌĮĲȡȚțȒȢ ȠȚțȠȖȑȞİȚĮȢ (ȖȚĮ ĲȠȣȢ ȑȖȖĮȝȠȣȢ, İʌȚʌȜȑȠȞ ĲȠȣ
ĮȞȦĲȑȡȦ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ ĲȘȢ įȚțȒȢ ĲȠȣȢ ȠȚțȠȖȑȞİȚĮȢ)
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ıĲȒȜȘ
1

ıĲȒȜȘ 2

ǹ/ǹ

ǻǿȀǹǿȅȁȅīǾȉǿȀǹ

3ȕ

ȁȠȚʌȐ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ Įʌȩ ǻȘȝȩıȚȠ ĭȠȡȑĮ, ıȣȝʌȜȘȡȦȝĮĲȚțȐ ĲȦȞ
ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ ȠȚțȠȖİȞİȚĮțȒȢ țĮĲȐıĲĮıȘȢ (țĮȚ ȩȤȚ ıİ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȒ ĲȠȣȢ)

3Ȗ

ǻȚțĮıĲȚțȒ ĮʌȩĳĮıȘ Įʌȩ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ șĮ ĮʌȠįİȚțȞȪİĲĮȚ Ș ĮȞȐșİıȘ İʌȚȝȑȜİȚĮȢ
ĲȦȞ ĲȑțȞȦȞ

ıĲȒȜȘ 3

ıĲȒȜȘ 4

ȈǾȂǼǿȍȈǾ
ǹȆȅ
ǹǿȉȅȊȃȉǹ

ǼȁǼīȋȅȈ
ȀǹȉǹĬǼȈǾȈ
ǹȆȅ ȊȆǾȇǼȈǿǹ

3 į ǻȚĮȗİȣțĲȒȡȚȠ Ȓ įȚțĮıĲȚțȒ ĮʌȩĳĮıȘ ȜȪıȘȢ ĲȠȣ ȖȐȝȠȣ (ȖȚĮ įȚĮȗİȣȖȝȑȞȠȣȢ)
3İ

ȁȘȟȚĮȡȤȚțȒ ʌȡȐȟȘ șĮȞȐĲȠȣ ĲȠȣ ȖȠȞȑĮ Ȓ ĲȦȞ ȖȠȞȑȦȞ ĲȠȣ ĮȚĲȠȪȞĲȠȢ (ȖȚĮ
ȐȖĮȝȠȣȢ, ȠȡĳĮȞȠȪȢ, ȑȦȢ 25 İĲȫȞ)

3 ıĲ ȁȘȟȚĮȡȤȚțȒ ʌȡȐȟȘ șĮȞȐĲȠȣ ıȣȗȪȖȠȣ (ȖȚĮ ȤȒȡȠȣȢ -ȤȒȡİȢ)
4

ǹȞĲȓȖȡĮĳȠ İțțĮșĮȡȚıĲȚțȠȪ ıȘȝİȚȫȝĮĲȠȢ ĲȠȣ ĮȚĲȠȪȞĲȠȢ ȠȚțȠȞȠȝȚțȠȪ ȑĲȠȣȢ
2014 (ǼȚıȠįȒȝĮĲĮ 2013).

4 Į ǹȞĲȓȖȡĮĳȠ İțțĮșĮȡȚıĲȚțȠȪ ıȘȝİȚȫȝĮĲȠȢ ĲȘȢ ʌĮĲȡȚțȒȢ ȠȚțȠȖȑȞİȚĮȢ ȠȚțȠȞȠȝȚțȠȪ
ȑĲȠȣȢ 2014 (ǼȚıȠįȒȝĮĲĮ 2013), İĳȩıȠȞ Ƞ ĮȚĲȫȞ İȓȞĮȚ ʌȡȠıĲĮĲİȣȩȝİȞȠ ȝȑȜȠȢ.
4ȕ

ȊʌİȪșȣȞȘ įȒȜȦıȘ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 8 ĲȠȣ Ȟ.1599/1986 ȖȚĮ ȩıȠȣȢ įİȞ
ȣʌȠȤȡİȠȪȞĲĮȚ ıİ įȒȜȦıȘ İȚıȠįȒȝĮĲȠȢ (ȕȜ. įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȩ 6 ĲȘȢ ʌȡȠțȒȡȣȟȘȢ)
– ȝİ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȣʌȠȖȡĮĳȒȢ țĮȚ İʌȚțȣȡȦȝȑȞȘ ȖȚĮ ĲȠ ȖȞȒıȚȠ ȣʌȠȖȡĮĳȒȢ
Įʌȩ ǻ.ȅ.Ȋ. țĮȚ ȝİ ĲȘȞ ȑȞįİȚȟȘ «ʌĮȡİȜȒĳșȘ ȩȝȠȚȠ»

5

ȊʌİȪșȣȞȘ įȒȜȦıȘ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 8 ĲȠȣ Ȟ.1599/1986, ȝİ ȕİȕĮȓȦıȘ ĲȠȣ ȖȞȘıȓȠȣ
ĲȘȢ ȣʌȠȖȡĮĳȒȢ țĮȚ ĮȞĮȖȡĮĳȒ ĲȘȢ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȣʌȠȖȡĮĳȒȢ ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ
įȘȜȫȞİĲĮȚ Ș ȝȘ ȜȒȥȘ ıȪȞĲĮȟȘȢ

6

7

8

Ȓ ǺİȕĮȓȦıȘ ȖȚĮ ĲȠ ȪȥȠȢ ĲȘȢ ıȪȞĲĮȟȘȢ (ǼȀǹȈ țĮȚ ʌȡȠȞȠȚĮțȐ İʌȚįȩȝĮĲĮ įİȞ
șİȦȡȠȪȞĲĮȚ ıȪȞĲĮȟȘ)
ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ȈĲȡĮĲȠȜȠȖȓĮȢ Ȓ ĮʌȠȜȣĲȒȡȚȠ ıĲȡĮĲȠȪ (ĳȪȜȜȠ ʌȠȡİȓĮȢ), Įʌȩ ĲȠ
ȠʌȠȓȠ ȞĮ ʌȡȠțȪʌĲİȚ ȩĲȚ ȑȤȠȣȞ İțʌȜȘȡȦșİȓ ȠȚ ıĲȡĮĲȚȦĲȚțȑȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ ĲȠȣ
ĮȚĲȠȪȞĲĮ Ȓ ȩĲȚ ȑȤİȚ ȞȩȝȚȝĮ ĮʌĮȜȜĮȖİȓ Įʌȩ ĮȣĲȑȢ
ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ / Į ȖȞȫıȘȢ ȟȑȞȦȞ ȖȜȦııȫȞ

ǹʌȠįİȚțĲȚțȐ ĲȦȞ ʌİȡȚʌĲȫıİȦȞ 4.2.7 țĮȚ 4.2.8
(ȕȜ. ıİȜ.2 ĲȘȢ ǹȓĲȘıȘȢ-ȊʌİȪșȣȞȘȢ ǻȒȜȦıȘȢ ĲȠȣ ĮȚĲȠȪȞĲȠȢ, ıĲȠ
ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ ǹ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȊʌȠȣȡȖȚțȒȢ ǹʌȩĳĮıȘȢ)

ǹȡȚșȝȩȢ
ǹȡȚșȝȩȢ
ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ
: __________ : ___________

ǹȡȚșȝȩȢ
ǹȡȚșȝȩȢ
ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ
: __________ : ___________

ȆȇȅȈĬǼȉǹ ǻǿȀǹǿȅȁȅīǾȉǿȀǹ ǹȃǹȁȅīǹ ȂǼ ȉǾȃ ȀǹȉǾīȅȇǿǹ ȆȇȅȈȉǹȈǿǹȈ
B. ȀǹȉǾīȅȇǿǹ ȆȅȁȊȉǼȀȃȍȃ
ȊʌİȪșȣȞİȢ įȘȜȫıİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 8 ĲȠȣ Ȟ.1599/1986 ȝİ ȕİȕĮȓȦıȘ
1
ĲȠȣ ȖȞȘıȓȠȣ ĲȘȢ ȣʌȠȖȡĮĳȒȢ țĮȚ ĮȞĮȖȡĮĳȒ ĲȘȢ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ
ȣʌȠȖȡĮĳȒȢ
(ȖȚĮ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ ȜİʌĲȠȝȑȡİȚİȢ țĮȚ ȖȚĮ țİȓȝİȞĮ Ȋ.ǻ, ȕȜ. țİȓȝİȞȠ
ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȊʌȠȣȡȖȚțȒȢ ǹʌȩĳĮıȘȢ)

ǹȡȚșȝȩȢ
ȣʌİȪșȣȞȦȞ
įȘȜȫıİȦȞ:
__________

ǹȡȚșȝȩȢ
ȣʌİȪșȣȞȦȞ
įȘȜȫıİȦȞ:
__________
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ıĲȒȜȘ
1

ıĲȒȜȘ 2

ǹ/ǹ

ǻǿȀǹǿȅȁȅīǾȉǿȀǹ

ıĲȒȜȘ 3

ıĲȒȜȘ 4

ȈǾȂǼǿȍȈǾ
ǹȆȅ
ǹǿȉȅȊȃȉǹ

ǼȁǼīȋȅȈ
ȀǹȉǹĬǼȈǾȈ
ǹȆȅ ȊȆǾȇǼȈǿǹ

ī. ȀǹȉǾīȅȇǿǹ ǹȂǼǹ
ǹʌȩĳĮıȘ ʌȡȦĲȠȕȐșȝȚĮȢ Ș įİȣĲİȡȠȕȐșȝȚĮȢ ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȒȢ
1
İʌȚĲȡȠʌȒȢ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ ĲȠȣ ǿ.Ȁ.ǹ. Ȓ ȖȞȦȝȐĲİȣıȘ ĲȦȞ ȊȖİȚȠȞȠȝȚțȫȞ
ǼʌȚĲȡȠʌȫȞ ĲȠȣ ȀȑȞĲȡȠȣ ȆȚıĲȠʌȠȓȘıȘȢ ǹȞĮʌȘȡȓĮȢ (ȀǼ.Ȇ.ǹ.) İȚȢ įȚʌȜȠȪȞ
(ȕȜ. ıȤİĲȚțȒ ȊʌȠȣȡȖȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ ȖȚĮ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ
ȜİʌĲȠȝȑȡİȚİȢ)
2

ȊʌİȪșȣȞİȢ įȘȜȫıİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 8 ĲȠȣ Ȟ.1599/1986 ĲȦȞ ȜȠȚʌȫȞ
ȝİȜȫȞ ĲȩıȠ ĲȘȢ ʌĮĲȡȚțȒȢ ȠȚțȠȖȑȞİȚĮȢ ĲȠȣ ĮȚĲȠȪȞĲȠȢ ȩıȠ țĮȚ ĲȘȢ
įȚțȒȢ ĲȠȣ ȠȚțȠȖȑȞİȚĮȢ, ȝİ ȕİȕĮȓȦıȘ ĲȠȣ ȖȞȘıȓȠȣ ĲȘȢ ȣʌȠȖȡĮĳȒȢ
țĮȚ ĮȞĮȖȡĮĳȒ ĲȘȢ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȣʌȠȖȡĮĳȒȢ
(ȖȚĮ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ ȜİʌĲȠȝȑȡİȚİȢ țĮȚ ȖȚĮ țİȓȝİȞĮ Ȋ.ǻ, ȕȜ. țİȓȝİȞȠ
ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȊʌȠȣȡȖȚțȒȢ ǹʌȩĳĮıȘȢ)

3

ȀȐȡĲĮ ĮȞİȡȖȓĮȢ Ȓ ȕİȕĮȓȦıȘ İȖȖȡĮĳȒȢ ıĲĮ ȝȘĲȡȫĮ ĮȞȑȡȖȦȞ
ĮȞĮʌȒȡȦȞ ĲȠȣ ȅ.ǹ.Ǽ.ǻ. ʌĮȡİȜșȩȞĲȦȞ İĲȫȞ

ǹȡȚșȝȩȢ
ȣʌİȪșȣȞȦȞ
įȘȜȫıİȦȞ:
__________

ǹȡȚșȝȩȢ
ȣʌİȪșȣȞȦȞ
įȘȜȫıİȦȞ:
__________

ǻ. ȀǹȉǾīȅȇǿǹ ǼȂȂǼȈǾ ǹȂǼǹ
ǹʌȩĳĮıȘ ʌȡȦĲȠȕȐșȝȚĮȢ Ș įİȣĲİȡȠȕȐșȝȚĮȢ ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȒȢ
1
İʌȚĲȡȠʌȒȢ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ ĲȠȣ ǿ.Ȁ.ǹ. Ȓ ȖȞȦȝȐĲİȣıȘ ĲȦȞ ȊȖİȚȠȞȠȝȚțȫȞ
ǼʌȚĲȡȠʌȫȞ ĲȠȣ ȀȑȞĲȡȠȣ ȆȚıĲȠʌȠȓȘıȘȢ ǹȞĮʌȘȡȓĮȢ (ȀǼ.Ȇ.ǹ.) ȖȚĮ
ĲȠ ʌȠıȠıĲȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ ĲȠȣ ıȣȖȖİȞȠȪȢ ĲȠȣ ĮȚĲȠȪȞĲȠȢ Įʌȩ ĲȠȞ
ȠʌȠȓȠ șİȝİȜȚȫȞİȚ įȚțĮȓȦȝĮ ȣʌĮȖȦȖȒȢ ıĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȠȣ
Ȟ.2643/1998 – İȚȢ įȚʌȜȠȪȞ
(ȕȜ. ıȤİĲȚțȒ ȊʌȠȣȡȖȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ ȖȚĮ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ
ȜİʌĲȠȝȑȡİȚİȢ)
2

ǹʌȩĳĮıȘ ʌȡȦĲȠȕȐșȝȚĮȢ Ș įİȣĲİȡȠȕȐșȝȚĮȢ ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȒȢ
İʌȚĲȡȠʌȒȢ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ ĲȠȣ ǿ.Ȁ.ǹ. Ȓ ȖȞȦȝȐĲİȣıȘ ĲȦȞ ȊȖİȚȠȞȠȝȚțȫȞ
ǼʌȚĲȡȠʌȫȞ ĲȠȣ ȀȑȞĲȡȠȣ ȆȚıĲȠʌȠȓȘıȘȢ ǹȞĮʌȘȡȓĮȢ (ȀǼ.Ȇ.ǹ.) ȖȚĮ
ĲȠ ʌȠıȠıĲȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ İʌȚʌȜȑȠȞ ıȣȖȖİȞȫȞ ĲȠȣ ĮȚĲȠȪȞĲȠȢ
(İĳȩıȠȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ)
(ȕȜ. ıȤİĲȚțȒ ȊʌȠȣȡȖȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ ȖȚĮ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ
ȜİʌĲȠȝȑȡİȚİȢ)

ǹȡȚșȝȩȢ
ǹʌȠĳȐıİȦȞ
/īȞȦȝĮĲİȪıİ
ȦȞ:
__________

ǹȡȚșȝȩȢ
ǹʌȠĳȐıİȦȞ
/īȞȦȝĮĲİȪıİȦȞ:
__________

3

ȊʌİȪșȣȞİȢ įȘȜȫıİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 8 ĲȠȣ Ȟ.1599/1986 ĲȦȞ ȜȠȚʌȫȞ
ȝİȜȫȞ ĲȘȢ ȠȚțȠȖȑȞİȚĮȢ ĲȠȣ ĮȚĲȠȪȞĲȠȢ țĮȚ ĲȠȣ ȓįȚȠȣ ĲȠȣ ĮĲȩȝȠȣ ȝİ
ĮȞĮʌȘȡȓĮ, ȝİ ȕİȕĮȓȦıȘ ĲȠȣ ȖȞȘıȓȠȣ ĲȘȢ ȣʌȠȖȡĮĳȒȢ țĮȚ
ĮȞĮȖȡĮĳȒ ĲȘȢ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȣʌȠȖȡĮĳȒȢ
(ȖȚĮ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ ȜİʌĲȠȝȑȡİȚİȢ țĮȚ ȖȚĮ țİȓȝİȞĮ Ȋ.ǻ, ȕȜ. țİȓȝİȞȠ
ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȊʌȠȣȡȖȚțȒȢ ǹʌȩĳĮıȘȢ)

ǹȡȚșȝȩȢ
ȣʌİȪșȣȞȦȞ
įȘȜȫıİȦȞ:
__________

ǹȡȚșȝȩȢ
ȣʌİȪșȣȞȦȞ
įȘȜȫıİȦȞ:
__________

Ǽ. ȀǹȉǾīȅȇǿǹ ǹīȍȃǿȈȉȍȃ ǼĬȃǿȀǾȈ ǹȃȉǿȈȉǹȈǾȈ
ǺİȕĮȓȦıȘ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ ĲȠȣ īİȞȚțȠȪ ǼʌȚĲİȜİȓȠȣ ǼșȞȚțȒȢ ǱȝȣȞĮȢ
1
(īǼǼĬǹ/ǻǼȆǹĬǹ), Ȓ ĲȦȞ ǼʌȚĲȡȠʌȫȞ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ
Ȇ.ǻ. 379/83 (ĭǼȀ 136/ǹ'), Įʌȩ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ȞĮ ʌȡȠțȪʌĲİȚ ȩĲȚ Ƞ
ĮȚĲȫȞ ĮȞȒțİȚ ıĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ Ȗ' ĲȘȢ ʌĮȡ. 1 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 1 ĲȠȣ Ȟ.
2643/98.

39602

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ıĲȒȜȘ 1

ıĲȒȜȘ 2

ǹ/ǹ

ǻǿȀǹǿȅȁȅīǾȉǿȀǹ

2

ȊʌİȪșȣȞİȢ įȘȜȫıİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 8 ĲȠȣ Ȟ.1599/1986 ĲȦȞ ȜȠȚʌȫȞ
ʌȡȠıĲĮĲİȣȠȝȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȠ ȃ. 2643/98 ȝİȜȫȞ ĲȘȢ ȠȚțȠȖȑȞİȚĮȢ ĲȠȣ,
ȝİ ȕİȕĮȓȦıȘ ĲȠȣ ȖȞȘıȓȠȣ ĲȘȢ ȣʌȠȖȡĮĳȒȢ țĮȚ ĮȞĮȖȡĮĳȒ ĲȘȢ
ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȣʌȠȖȡĮĳȒȢ
(ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ Ƞ ʌȡȠıĲĮĲİȣȩȝİȞȠȢ ʌȡȠıțȠȝȓȗİȚ ȝȩȞȠ
ǺİȕĮȓȦıȘ ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ ĲȠȣ Ȇ.ǻ/ĲȠȢ 379/83 – ȕȜ. ıȤİĲȚțȒ
ȊʌȠȣȡȖȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ ȖȚĮ țİȓȝİȞȠ)

ıĲȒȜȘ 3

ıĲȒȜȘ 4

ȈǾȂǼǿȍȈǾ ǹȆȅ
ǹǿȉȅȊȃȉǹ

ǼȁǼīȋȅȈ
ȀǹȉǹĬǼȈǾȈ
ǹȆȅ ȊȆǾȇǼȈǿǹ

ǹȡȚșȝȩȢ
ȣʌİȪșȣȞȦȞ
įȘȜȫıİȦȞ:
__________

ǹȡȚșȝȩȢ
ȣʌİȪșȣȞȦȞ
įȘȜȫıİȦȞ:
__________

Ȉȉ. ȀǹȉǾīȅȇǿǹ ǹȃǹȆǾȇȍȃ & ĬȊȂǹȉȍȃ ȆȅȁǼȂȅȊ, ȉǼȀȃȍȃ ȉȅȊȈ, ǹȃǹȆǾȇȍȃ ǼǿȇǾȃǿȀǾȈ
ȆǼȇǿȅǻȅȊ, ȉǼȀȃȍȃ ȉȅȊȈ țĮȚ ȜȠȚʌȫȞ ʌȡȠıĲĮĲİȣȠȝȑȞȦȞ ĲȘȢ ʌİȡ. į’ ĲȘȢ ʌĮȡ. 1 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 1 ĲȠȣ ȃ.
2643/98
ǺİȕĮȓȦıȘ ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ ĲȠȣ īİȞȚțȠȪ ǼʌȚĲİȜİȓȠȣ ǼșȞȚțȒȢ ǱȝȣȞĮȢ
1
(īǼǼĬǹ/ǻǼȆǹĬǹ), Įʌȩ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ȞĮ ʌȡȠțȪʌĲİȚ ȩĲȚ Ƞ ĮȚĲȫȞ ĮȞȒțİȚ
ıĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ į' ĲȘȢ ʌĮȡ. 1 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 1 ĲȠȣ Ȟ. 2643/98
2

ǺİȕĮȓȦıȘ ĲȘȢ ĮȡȝȠįȓĮȢ ȣʌȘȡİıȓĮȢ ĲȦȞ ʌȡȫȘȞ ȃȠȝĮȡȤȚĮțȫȞ
ǹȣĲȠįȚȠȚțȒıİȦȞ Ȓ ĲȦȞ ǻȒȝȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȦȞ ĮȞĮʌȒȡȦȞ Ȓ
șȣȝȐĲȦȞ ʌȠȜȑȝȠȣ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȃ. 1487/50, (ȤȠȡȒȖȘıȘ ȐįİȚĮȢ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ʌİȡȚʌĲȑȡȠȣ, țȣȜȚțİȓȠȣ ț.Ȝ.ʌ.) Įʌȩ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ȞĮ ʌȡȠțȪʌĲİȚ
ȩĲȚ ĲȠ ĲȑțȞȠ ĮȞĮʌȒȡȠȣ Ȓ șȪȝĮĲȠȢ ʌȠȜȑȝȠȣ įİȞ ȑȤİȚ ĲȠ ȓįȚȠ
ĮʌȠțĮĲĮıĲĮșİȓ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȃ. 1487/50.

ǽ. ȀǹȉǾīȅȇǿǹ ȉȇǿȉǼȀȃȍȃ īȅȃǼȍȃ / ȉǼȀȃȍȃ ȉȇǿȉǼȀȃȅȊ (-ȍȃ) īȅȃǼǹ (-ȍȃ)
ǹȡȚșȝȩȢ
ǻȚțĮıĲȚțȒ –İȢ ĮʌȩĳĮıȘ –İȚȢ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȣȚȠșİıȓĮȢ
1
įȚțĮıĲȚțȫȞ
ĲȑțȞȠȣ/ȦȞ

ĮʌȠĳȐıİȦȞ:
__________

ǹȡȚșȝȩȢ
įȚțĮıĲȚțȫȞ
ĮʌȠĳȐıİȦȞ:
__________

2Į

(ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȡȓĲİțȞȠȣ ȖȠȞȑĮ):
ǺİȕĮȓȦıȘ –İȚȢ ĳȠȓĲȘıȘȢ ĲȠȣ/ĲȦȞ ĲȑțȞȠȣ/ȦȞ ĲȠȣ ĮȚĲȠȪȞĲĮ,
İĳȩıȠȞ ıʌȠȣįȐȗİȚ/ȠȣȞ țĮȚ İȓȞĮȚ ȑȦȢ 25 İĲȫȞ, Įʌȩ ĲȘȞ ȠȚțİȓĮ
ıȤȠȜȒ

ǹȡȚșȝȩȢ
ȕİȕĮȚȫıİȦȞ:
__________

ǹȡȚșȝȩȢ
ȕİȕĮȚȫıİȦȞ:
__________

2ȕ

(ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȑțȞȠȣ ĲȡȓĲİțȞȠȣ –ȦȞ ȖȠȞȑĮ –ȦȞ):
ǺİȕĮȓȦıȘ –İȚȢ ĳȠȓĲȘıȘȢ ĲȦȞ ĮįİȜĳȫȞ ĲȠȣ ĮȚĲȠȪȞĲĮ, İĳȩıȠȞ
ıʌȠȣįȐȗȠȣȞ țĮȚ İȓȞĮȚ ȑȦȢ 25 İĲȫȞ, Įʌȩ ĲȘȞ ȠȚțİȓĮ ıȤȠȜȒ

ǹȡȚșȝȩȢ
ȕİȕĮȚȫıİȦȞ:
__________

ǹȡȚșȝȩȢ
ȕİȕĮȚȫıİȦȞ:
__________

3Į

(ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȡȓĲİțȞȠȣ ȖȠȞȑĮ):
ǺİȕĮȓȦıȘ –İȚȢ ĲȠȣ ĮȡȝȩįȚȠȣ ıĲȡĮĲȠȜȠȖȚțȠȪ ȖȡĮĳİȓȠȣ ȖȚĮ
ĲȑțȞĮ ĲȠȣ ĮȚĲȠȪȞĲĮ ȑȦȢ 25 İĲȫȞ ʌȠȣ İțʌȜȘȡȫȞȠȣȞ ĲȚȢ
ıĲȡĮĲȚȦĲȚțȑȢ ĲȠȣȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ

ǹȡȚșȝȩȢ
ȕİȕĮȚȫıİȦȞ:
__________

ǹȡȚșȝȩȢ
ȕİȕĮȚȫıİȦȞ:
__________

39603

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ıĲȒȜȘ 1

ıĲȒȜȘ 2

ǹ/ǹ

ǻǿȀǹǿȅȁȅīǾȉǿȀǹ

ıĲȒȜȘ 3

ıĲȒȜȘ 4

ȈǾȂǼǿȍȈǾ ǹȆȅ
ǹǿȉȅȊȃȉǹ

ǼȁǼīȋȅȈ ȀǹȉǹĬǼȈǾȈ
ǹȆȅ ȊȆǾȇǼȈǿǹ

3ȕ

(ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȑțȞȠȣ ĲȡȓĲİțȞȠȣ –ȦȞ ȖȠȞȑĮ –ȦȞ):
ǺİȕĮȓȦıȘ –İȚȢ ĲȠȣ ĮȡȝȩįȚȠȣ ıĲȡĮĲȠȜȠȖȚțȠȪ ȖȡĮĳİȓȠȣ ȖȚĮ
ĮįȑȜĳȚĮ ĲȠȣ ĮȚĲȠȪȞĲĮ ȑȦȢ 25 İĲȫȞ ʌȠȣ İțʌȜȘȡȫȞȠȣȞ ĲȚȢ
ıĲȡĮĲȚȦĲȚțȑȢ ĲȠȣȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ

ǹȡȚșȝȩȢ
ȕİȕĮȚȫıİȦȞ:
__________

ǹȡȚșȝȩȢ
ȕİȕĮȚȫıİȦȞ:
__________

4Į

(ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȡȓĲİțȞȠȣ ȖȠȞȑĮ):
ǹʌȩĳĮıȘ –İȚȢ ĲȘȢ ĮȡȝȩįȚĮȢ ȆȡȦĲȠȕȐșȝȚĮȢ Ȓ
ǻİȣĲİȡȠȕȐșȝȚĮȢ ȊȖİȚȠȞȠȝȚțȒȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ ǹȞĮʌȘȡȓĮȢ ĲȠȣ
ǿ.Ȁ.ǹ. Ȓ ȖȞȦȝȐĲİȣıȘ ĲȦȞ ȊȖİȚȠȞȠȝȚțȫȞ ǼʌȚĲȡȠʌȫȞ ĲȦȞ
ȀȑȞĲȡȦȞ ȆȚıĲȠʌȠȓȘıȘȢ ǹȞĮʌȘȡȓĮȢ (ȀǼ.Ȇ.ǹ.), ȝİ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ
ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ Ș ȚıȩȕȚĮ ĮȞĮʌȘȡȓĮ țĮșȫȢ țĮȚ ĲȠ ʌȠıȠıĲȩ
ĮȣĲȒȢ İĳȩıȠȞ țȐʌȠȚȠ/Į ĲȑțȞȠ/Į ĲȠȣ ĮȚĲȠȪȞĲȠȢ ȑȤİȚ/ȠȣȞ
ĮȞĮʌȘȡȓĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 67%

ǹȡȚșȝȩȢ
ĮʌȠĳȐıİȦȞ:
__________

ǹȡȚșȝȩȢ
ĮʌȠĳȐıİȦȞ:
__________

4ȕ

(ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȑțȞȠȣ ĲȡȓĲİțȞȠȣ –ȦȞ ȖȠȞȑĮ –ȦȞ):
ǹʌȩĳĮıȘ –İȚȢ ĲȘȢ ĮȡȝȩįȚĮȢ ȆȡȦĲȠȕȐșȝȚĮȢ Ȓ
ǻİȣĲİȡȠȕȐșȝȚĮȢ ȊȖİȚȠȞȠȝȚțȒȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ ǹȞĮʌȘȡȓĮȢ ĲȠȣ
ǿ.Ȁ.ǹ. Ȓ ȖȞȦȝȐĲİȣıȘ ĲȦȞ ȊȖİȚȠȞȠȝȚțȫȞ ǼʌȚĲȡȠʌȫȞ ĲȦȞ
ȀȑȞĲȡȦȞ ȆȚıĲȠʌȠȓȘıȘȢ ǹȞĮʌȘȡȓĮȢ (ȀǼ.Ȇ.ǹ.), ȝİ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ
ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ Ș ȚıȩȕȚĮ ĮȞĮʌȘȡȓĮ țĮșȫȢ țĮȚ ĲȠ ʌȠıȠıĲȩ
ĮȣĲȒȢ İĳȩıȠȞ țȐʌȠȚĮ Įʌȩ ĲĮ ĮįȑȜĳȚĮ ĲȠȣ ĮȚĲȠȪȞĲȠȢ ȑȤİȚ
ĮȞĮʌȘȡȓĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 67%

ǹȡȚșȝȩȢ
ĮʌȠĳȐıİȦȞ:
__________

ǹȡȚșȝȩȢ
ĮʌȠĳȐıİȦȞ:
__________

5Į

(ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȑțȞȠȣ ĲȡȓĲİțȞȠȣ –ȦȞ ȖȠȞȑĮ –ȦȞ):
ȆȡȩıĳĮĲȠ –Į ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ –Į ȠȚțȠȖİȞİȚĮțȒȢ țĮĲȐıĲĮıȘȢ
ĲȠȣ ĲȡȓĲİțȞȠȣ ȖȠȞȑĮ Ȓ ĲȦȞ ĲȡȓĲİțȞȦȞ ȖȠȞȑȦȞ ĲȠȣ ĮȚĲȠȪȞĲȠȢ
Įʌȩ ĲȠȞ ȠʌȠȓȠ Ȓ Įʌȩ ĲȠȣȢ ȠʌȠȓȠȣȢ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ ĲĮ ĲȑțȞĮ

ǹȡȚșȝȩȢ
ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ:

__________

ǹȡȚșȝȩȢ
ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ:

__________

5ȕ

(ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȑțȞȠȣ ĲȡȓĲİțȞȠȣ –ȦȞ ȖȠȞȑĮ –ȦȞ):
ǻȚțĮıĲȚțȒ -İȢ ĮʌȩĳĮıȘ –İȚȢ İʌȚȝȑȜİȚĮȢ ĲȑțȞȦȞ İĳȩıȠȞ
ȣʌȐȡȤȠȣȞ ĮįȑȜĳȚĮ ʌȠȣ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ʌİȡȚııȩĲİȡȠȣȢ
ĲȠȣ İȞȩȢ ȖȐȝȠȣ Ȓ İțĲȩȢ ȖȐȝȠȣ

ǹȡȚșȝȩȢ
įȚțĮıĲȚțȫȞ
ĮʌȠĳȐıİȦȞ:
__________

ǹȡȚșȝȩȢ
įȚțĮıĲȚțȫȞ
ĮʌȠĳȐıİȦȞ:
__________

6

ȊʌİȪșȣȞİȢ įȘȜȫıİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 8 ĲȠȣ Ȟ.1599/1986 ĲȦȞ
ȜȠȚʌȫȞ ȝİȜȫȞ ĲȘȢ ȠȚțȠȖȑȞİȚĮȢ ĲȠȣ ĮȚĲȠȪȞĲȠȢ, ȝİ ȕİȕĮȓȦıȘ
ĲȠȣ ȖȞȘıȓȠȣ ĲȘȢ ȣʌȠȖȡĮĳȒȢ țĮȚ ĮȞĮȖȡĮĳȒ ĲȘȢ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ
ȣʌȠȖȡĮĳȒȢ
(ȖȚĮ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ ȜİʌĲȠȝȑȡİȚİȢ țĮȚ ȖȚĮ țİȓȝİȞĮ Ȋ.ǻ, ȕȜ.
țİȓȝİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȊʌȠȣȡȖȚțȒȢ ǹʌȩĳĮıȘȢ)

ǹȡȚșȝȩȢ
ȣʌİȪșȣȞȦȞ
įȘȜȫıİȦȞ:
__________

ǹȡȚșȝȩȢ
ȣʌİȪșȣȞȦȞ
įȘȜȫıİȦȞ:
__________
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ȆȇȅȈĬǼȉǹ ǻǿȀǹǿȅȁȅīǾȉǿȀǹ ȆȅȊ ǹȆǹǿȉȅȊȃȉǹǿ ǹȆȅ ȉǿȈ ǹȃȉǿȈȉȅǿȋǼȈ ȆȇȅȀǾȇȊȄǼǿȈ ȉȅȊ ǹȈǼȆ
[ĮȡȚșȝȒıĲİ ıİ İȝĳĮȞȑȢ ıȘȝİȓȠ țĮșȑȞĮ Įʌȩ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ ıȣȞȣʌȠȕĮȜȜȩȝİȞĮ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ
țĮȚ ĲĮ ȣʌȩȜȠȚʌĮ ȑȖȖȡĮĳĮ ʌȠȣ İʌȚıȣȞȐʌĲİĲİ ȖȚĮ ĲȘȞ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ ĲȘȢ ȣʌȠȥȘĳȚȩĲȘĲȐȢ ıĮȢ
țĮȚ țĮĲĮȖȡȐȥĲİ ĲĮ İįȫ, ĮțȠȜȠȣșȫȞĲĮȢ ĲȘȞ ȓįȚĮ ıİȚȡȐ ĮȡȓșȝȘıȘȢ]
ȈǾȂǼǿȍȈǾ ǹȆȅ
ǹǿȉȅȊȃȉǹ

ǻǿȀǹǿȅȁȅīǾȉǿȀǹ

ǹ/ǹ

ǼȁǼīȋȅȈ
ȀǹȉǹĬǼȈǾȈ
ǹȆȅ ȊȆǾȇǼȈǿǹ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ȈȊȂȆȁǾȇȍȃǼȉǹǿ ǹȆȅ
ȉȅȃ/ȉǾȃ ǹǿȉȅȊȃȉǹ/ ǹǿȉȅȊȈǹ & ǻǾȁȅȊȃȉǹ /ǻǾȁȅȊȈǹ

ȈȊȂȆȁǾȇȍȃǼȉǹǿ ǹȆȅ
ȉǾȃ ȊȆǾȇǼȈǿǹ
ǺİȕĮȚȫȞİĲĮȚ ȩĲȚ ʌĮȡİȜȒĳșȘıĮȞ ĲĮ įȘȜȦȝȑȞĮ
(ıĲȠȞ țĮĲȐȜȠȖȠ) Įʌȩ ĲȠȞ/ĲȘȞ

ȆĮȡİįȩșȘıĮȞ
ȈȪȞȠȜȠ ǻȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȫȞ:…………………

ĮȚĲȠȪȞĲĮ –ıĮ ıȣȞȘȝȝȑȞĮ

įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ
ʌȜȘȞ ĲȦȞ ȣʌ’ ĮȡȚșȝ. ........................................

ȈȪȞȠȜȠ ĳȪȜȜȦȞ:…………………………….
ȈȪȞȠȜȠ ǻȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȫȞ:…………………
ȈȪȞȠȜȠ ĳȪȜȜȦȞ:…………………………….
ȅ/Ǿ ǹȚĲȫȞ -ȠȪıĮ țĮȚ ǻȘȜȫȞ - ȠȪıĮ
ǹȇǿĬȂ. ȆȇȍȉȅȀȅȁȁȅȊ : ….….………, ……/..…/201..
(ȊʌȠȖȡĮĳȒ – ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ)

( ȈȤİĲ.: Ǿ ȝİ Įȡ.ʌȡȦĲ.………….........................
ǹȓĲȘıȘ-ȊʌİȪșȣȞȘ ǻȒȜȦıȘ )

ȅ ĮȡȝȩįȚȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ

………………………………………………
(ȊʌȠȖȡĮĳȒ – ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02034081812140024*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

