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                                                             Ενάθιεημ   :  18.07.2016                   
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ΘΓΙΑ: Ννμθήνολε ζέζεςκ θιάδμο γηαηνώκ ΓΟΡ. 

 

ΝΞΜΗΕΞΡΛΕ  
 

Έπμκηαξ οπ’ όρηκ : 

1.Πηξ δηαηάλεηξ ηςκ άνζνςκ 26 θαη 27 ημο Κ.1397/83 (ΦΓΗ 143/Α) «Γζκηθό Ούζηεμα Ργείαξ»,    

  όπςξ έπμοκ ηνμπμπμηεζεί θαη ηζπύμοκ.  

2.Πηξ δηαηάλεηξ ηεξ παναγνάθμο 1 ημο άνζνμο 69 ημο Κ.2071/1992 (ΦΓΗ 123 Α΄)   

   Γθζογπνμκηζμόξ θαη μνγάκςζε Οοζηήμαημξ Ργείαξ», όπςξ ακηηθαηαζηάζεθακ με ηηξ δηαηάλεηξ   

   ηεξ παν.1 ημο άνζνμο 35 ημο Κ.4368/2016 (ΦΓΗ 21 Α΄) «Ιέηνα γηα ηεκ επηηάποκζε ημο  

   Ηοβενκεηηθμύ ένγμο θαη άιιεξ δηαηάλεηξ». 

3.Πηξ δηαηάλεηξ ηςκ άνζνςκ 35 θαη 36 ημο Κ.4368/16. 

4.Πηξ δηαηάλεηξ ηεξ παναγνάθμο 10 ημο άνζνμο 69 ημο Κ.2071/1992 (ΦΓΗ 123 Α΄)  

   «Γθζογπνμκηζμόξ θαη μνγάκςζε Οοζηήμαημξ Ργείαξ». 

5.Πηξ δηαηάλεηξ ηεξ παν.8 ημο άνζνμο 37 ημο Κ.2519/1997 (ΦΓΗ 165/Α’) «Ακάπηολε θαη  

  εθζογπνμκηζμόξ ημο Γζκηθμύ Οοζηήμαημξ Ργείαξ, Μνγάκςζε ηςκ Ργεημκμμηθώκ Ρπενεζηώκ,   

  νοζμίζεηξ γηα ημ θάνμαθμ θαη άιιεξ δηαηάλεηξ». 

6.Πμ Κ.2716/99, ημ Κ.2345/95, ημ Κ.2737/99, ημ Κ.2889/01, ημ Κ.2889/01, ημ  

   Κ.2955/01, ημ Κ.3106/03, ημ Κ.3172/03, ημ Κ.3204/03, ημ Κ.3252/04, ημ    

   Κ.3293/04, ημ Κ.3329/05, ημ Κ.3527/07, ημ Κ.3580/07, ημ Κ.3754/09, ημ   

  4368/16, 3370/05.  

7.Πηξ δηαηάλεηξ ηςκ Κ.2071/92, Κ.2194/94, θαη Κ.2519/97 

8.Πμκ μνγακηζμό ημο Γεκηθμύ Κμζμθμμείμο Εναθιείμο «ΒΓΚΖΔΓΘΓΖΜ» (ΦΓΗ 1253/11.04.2012   

  Π.Β) όπςξ ηνμπμπμηήζεθε με ημ (ΦΓΗ 1289/28.05.2013 η. Β).     

9.Πεκ οπ΄ανηζμ.Α2α/Γ.Ν.μηθ.22211/22.03.2016 Ρπμονγηθή Απόθαζε (ΦΓΗ 794 Β΄)  

   «Δηαδηθαζία θαη ηνόπμξ πνμθήνολεξ ζέζεςκ ηαηνώκ ΓΟΡ θαη πνμζεζμία θαη ηνόπμξ οπμβμιήξ   

   δηθαημιμγεηηθώκ». 

10.Πεκ οπ’ ανηζμ. ΔΡ13α/39832/4.12.1997 Ρπμονγηθή Απόθαζε (ΦΓΗ 1088 Β΄) «Ζενάνπεζε   

    θνηηενίςκ θνίζεξ θαη ζογθνηηηθήξ αλημιόγεζεξ οπμρεθίςκ γηα ζέζεηξ ημο θιάδμο γηαηνώκ  

    ΓΟΡ». 

11.Πεκ αν. ΔΖΝΑΑΔ/Φ.εγθν./96/258883/20.08.2015 έγθνηζε ζέζεςκ. 

12.Πα αν. 8183/21.06.2016,8422/24.06.2016,6133/2.05.2016 έγγναθα ηεξ Δημίθεζεξ 7εξ   

    ΡΝΓ.  

13.Πεκ αν.Α2α/Γ.Ν.48872/11.07.2016 ζπεη.4887, 38916 Ρπμονγηθή απόθαζε με ζέμα   

   «Έγθνηζε γηα πνμθήνολε ζέζεςκ εηδηθεομέκςκ ηαηνώκ θιάδμο ΓΟΡ. 
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ΓΓΗΞΖΚΜΡΙΓ - ΝΞΜΗΕΞΡΟΟΜΡΙΓ 
 

    Πεκ πιήνςζε μηαξ (1) ζέζεξ επί ζεηεία εηδηθεομέκμο ηαηνμύ ημο θιάδμο ΓΟΡ ζημκ εηζαγςγηθό 

βαζμό ημο Γπημειεηή Β γηα ημ Κμζμθμμείμ μαξ ςξ θάηςζη:  

 

. Ιηα (1) ζέζε Γπημειεηή Β Αθηηκμδηαγκςζηηθήξ γηα ημ ημήμα Κεόηενςκ Απεηθμκηζηηθώκ   

   Ιεζόδςκ (Αλμκηθόξ –Ιαγκεηηθόξ Πμμμγνάθμξ) 

 

 

ΑΞΘΞΜ 1: ΔΖΗΑΖΩΙΑ ΡΝΜΣΕΦΖΜΠΕΠΑΟ 
 

Γηα ηηξ παναπάκς ζέζεηξ γίκμκηαη δεθημί ςξ οπμρήθημη όζμη έπμοκ: 

α).Γιιεκηθή Ζζαγέκεηα (πιεκ όζςκ πνμένπμκηαη από θνάηε Ιέιε ηεξ Γ.Γ.) 

β).Άδεηα άζθεζεξ ηαηνηθμύ επαγγέιμαημξ. 

γ).Πίηιμ ακηίζημηπεξ με ηεκ ζέζε ηαηνηθήξ εηδηθόηεηαξ. 

δ).Ειηθία πμο κα μεκ οπενβαίκεη ημ 50μ έημξ γηα ημοξ Γπημειεηέξ Β. 

 

ΑΞΘΞΜ 2: ΑΝΑΖΠΜΡΙΓΚΑ ΔΖΗΑΖΜΘΜΓΕΠΖΗΑ 
   

     Μη εκδηαθενόμεκμη ζα πνέπεη κα οπμβάιμοκ ηα ελήξ δηθαημιμγεηηθά : 

1.Αίηεζε – δήιςζε ζε εηδηθό έκηοπμ ημ μπμίμ βνίζθεηαη ακανηεμέκμ ζηεκ ηζημζειίδα ημο    

Ρπμονγείμο Ργείαξ (www.moh.gov.gr) θαζώξ θαη ζηεκ ηζημζειίδα ηεξ 7εξ Ρ.Ν.Γ. (www.hc-

crete.gr) θαη ζε εθείκε ημο Κμζμθμμείμο (www.venizeleio.gr), ή πμνεγείηαη από ημ Πμήμα 

Ακζνώπηκμο Δοκαμηθμύ ημο Κμζμθμμείμο. Ε αίηεζε – δήιςζε ζομπιενώκεηαη με αθνίβεηα θαη ζε 

όια ηα ζημηπεία πμο πενηιαμβάκεη. Αηηήζεηξ ζε άιιμ έκηοπμ ή αηηήζεηξ ζηηξ μπμίεξ δεκ έπμοκ 

ζομπιενςζεί όια ηα απαηημύμεκα ζημηπεία, δεκ γίκμκηαη δεθηέξ. 

2.Φςημακηίγναθμ πηοπίμο. Οε πενίπηςζε πηοπίμο πακεπηζηεμίμο θνάημοξ μέιμοξ ηεξ Γονςπασθήξ 

Έκςζεξ απαηηείηαη θαη θςημακηίγναθμ επίζεμεξ μεηάθναζεξ. Οε πενίπηςζε πηοπίςκ από πώνεξ 

εθηόξ ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ, απαηηείηαη θςημακηίγναθμ ημο λεκόγιςζζμο πηοπίμο, 

θςημακηίγναθμ επίζεμεξ μεηάθναζεξ θαη θςημακηίγναθμ ηζμηημίαξ ημο ΔΜΑΠΑΝ. 

3.Φςημακηίγναθμ απόθαζεξ άδεηαξ άζθεζεξ ηαηνηθμύ επαγγέιμαημξ. 

4.Φςημακηίγναθμ απόθαζεξ πμνήγεζεξ ηίηιμο εηδηθόηεηαξ. 

5.βεβαίςζε ημο μηθείμο Ζαηνηθμύ Οοιιόγμο ζηεκ μπμία κα βεβαηώκεηαη μ ζοκμιηθόξ πνόκμξ 

άζθεζεξ ημο ηαηνηθμύ επαγγέιμαημξ, ε αζθμύμεκε εηδηθόηεηα θαη μ ζοκμιηθόξ πνόκμξ άζθεζεξ 

ηεξ. 

6.Νηζημπμηεηηθό γέκκεζεξ ή θςημακηίγναθμ ημο δειηίμο αζηοκμμηθήξ ηαοηόηεηαξ ή 

θςημακηίγναθμ δηαβαηενίμο όηακ πνόθεηηαη γηα πμιίηε θνάημοξ μέιμοξ ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ.    

7.Βεβαίςζε εθπιήνςζεξ οπενεζίαξ οπαίζνμο ή βεβαίςζε κόμημεξ απαιιαγήξ εθδμζείζα από ηεκ 

ανμόδηα οπενεζία ημο Ρπμονγείμο Ργείαξ. 

8.Ρπεύζοκε δήιςζε ημο οπμρήθημο γηα δημνηζμό ηαηνμύ, ζηεκ μπμία κα ακαθένμκηαη ηα ελήξ: 

(α) όηη δεκ έπεη ανκεζεί δημνηζμό ζε ζέζε ημο θιάδμο ηαηνώκ Γ.Ο.Ρ. ε ζε ακηίζεηε πενίπηςζε, 

όηη έπμοκ ζομπιενςζεί πέκηε (5) πνόκηα από ηεκ πανέιεοζε ηεξ πνμζεζμίαξ ακάιερεξ 

οπενεζίαξ, 

(β) όηη δεκ έπεη παναηηεζεί από ζέζε ημο θιάδμο ηαηνώκ ΓΟΡ πνηκ από ηεκ ζομπιήνςζε δύμ (2) 

πνόκςκ από ημ δημνηζμό ημο ή ζε ακηίζεηε πενίπηςζε όηη έπμοκ ζομπιενςζεί πέκηε (5) πνόκηα 

από ηεκ εμενμμεκία παναίηεζεξ ημο. 

9.Ρπεύζοκε δήιςζε ημο οπμρεθίμο γηα δημνηζμό ηαηνμύ, ζηεκ μπμία κα ακαθένεηαη όηη δεκ 

οπενεηεί ζημ ΓΟΡ ή όηη έπεη οπμβάιιεη παναίηεζε από ηε ζέζε ηαηνμύ θιάδμο ΓΟΡ ζηεκ μπμία 

οπενεηεί. Ε παναίηεζε  ζα πνέπεη κα έπεη οπμβιεζεί ζημκ θμνέα πμο οπενεηεί μ οπμρήθημξ, 

μέπνη ηε ιήλε πνμζεζμίαξ οπμβμιήξ δηθαημιμγεηηθώκ ηεξ εθάζημηε πνμθήνολεξ. 

http://www.moh.gov.gr/
http://www.hc-crete.gr/
http://www.hc-crete.gr/
http://www.venizeleio.gr/
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10.Βημγναθηθό ζεμείςμα ζημ μπμίμ κα ακαγνάθμκηαη πενηιεπηηθά ηα μοζηαζηηθά πνμζόκηα ημο 

οπμρεθίμο θαη ηδηαίηενα εθείκα πμο πνμβιέπμκηαη από ηηξ δηαηάλεηξ ηεξ παν.8 ημο άνζνμο 37 

ημο Κ.2519/1997 (ΦΓΗ 165 Α). Γθηόξ από αοηά μ οπμρήθημξ μπμνεί κα ζομπιενώζεη ημ 

βημγναθηθό ζεμείςμα με θάζε ζημηπείμ πμο θαηά ηεκ θνίζε ημο απμηειεί μοζηαζηηθό θνηηήνημ γηα 

ηεκ θνίζε θαη αλημιόγεζε ημο από ημ Οομβμύιημ θνίζεξ. 

11.Γηα ηεκ απόδεηλε ηςκ μοζηαζηηθώκ πνμζόκηςκ πμο ακαθένμκηαη ζημ βημγναθηθό ζεμείςμα, 

απαηηείηαη ε οπμβμιή επίζεμςκ πηζημπμηεηηθώκ ή βεβαηώζεςκ. 

12.Μη επηζηεμμκηθέξ ενγαζίεξ ακαθένμκηαη ζημ βημγναθηθό ζεμείςμα ημο οπμρεθίμο πενηιεπηηθά. 

Ακάηοπα δεμμζηεομέκςκ επηζηεμμκηθώκ ενγαζηώκ θαη επηζηεμμκηθά πενημδηθά ζηα μπμία έπμοκ 

δεμμζηεοζεί ηέημηεξ ενγαζίεξ, οπμβάιιμκηαη θαηά ηεκ θνίζε ημο οπμρεθίμο. Γπηζηεμμκηθέξ 

ενγαζίεξ γναμμέκεξ ζε λέκε γιώζζα πνέπεη κα οπμβάιιμκηαη θαη μεηαθναζμέκεξ ζηεκ ειιεκηθή 

γιώζζα. 

13.Μη πμιίηεξ θναηώκ μειώκ ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ πνέπεη κα οπμβάιιμοκ βεβαίςζε γκώζεξ 

ηεξ Γιιεκηθήξ γιώζζαξ, ε μπμία πμνεγείηαη μεηά από ελεηάζεηξ εκώπημκ ηεξ ανμόδηαξ επηηνμπήξ 

ημο Ηεκηνηθμύ Οομβμοιίμο Ργείαξ (Η.Γ.Ο.Ρ.) θαηά ηα μνηδόμεκα ζηεκ Δ/10424/31.3.1993 (ΦΓΗ 

263 Β΄) Ρπμονγηθή Απόθαζε. Γηα ημοξ ηαηνμύξ πμο είκαη απόθμηημη Γιιεκηθμύ Νακεπηζηεμίμο ή 

έπμοκ απμθηήζεη ηίηιμ εηδηθόηεηαξ ζηεκ Γιιάδα, δεκ απαηηείηαη βεβαίςζε γκώζεξ ηεξ ειιεκηθήξ 

γιώζζαξ. 

14.Όια ηα λεκόγιςζζα πηοπία θαη πηζημπμηεηηθά ζα πνέπεη απαναηηήηςξ κα έπμοκ μεηαθναζηεί 

επίζεμα ζηεκ ειιεκηθή γιώζζα από ηηξ ανμόδηεξ πνμξ ημύημ ανπέξ ηεξ εμεδαπήξ. Οηα απιά 

θςημακηίγναθα ηςκ λεκόγιςζζςκ πηοπίςκ θαη πηζημπμηεηηθώκ ζα πνέπεη κα θαίκεηαη θαη ε 

ζθναγίδα ηεξ άγεξ (APOSTILLE) πμο έπεη ηεζεί ζημ πνςηόηοπμ πηοπίμ ή πηζημπμηεηηθό. 

 

ΑΞΘΞΜ 3: ΝΞΜΘΓΟΙΖΑ & ΠΜΝΜΟ ΡΝΜΒΜΘΕΟ ΑΖΠΕΟΓΩΚ  
 

Ε Αίηεζε – Δήιςζε θαη όια ηα δηθαημιμγεηηθά οπμβάιιμκηαη ζηε Γναμμαηεία ημο Γεκηθμύ 

Κμζμθμμείμο Εναθιείμο «ΒΓΚΖΔΓΘΓΖΜ» εηξ ηνηπιμύκ (βι. Άνζνμ 2 ηεξ πανμύζεξ), μέζα ζε 

πνμζεζμία είθμζη (20) εμενμιμγηαθώκ εμενώκ, ήημη από 20.07.2016 έςξ θαη 

08.08.2016. 
Αηηήζεηξ – δειώζεηξ μαδί με ηα δηθαημιμγεηηθά , μπμνμύκ κα οπμβάιιμκηαη θαη ηαποδνμμηθά με 

ζοζηεμέκε επηζημιή ή με εηαηνεία ηαπομεηαθμνάξ, μέζα ζηεκ μνηζζείζα πνμζεζμία , εηξ ηνηπιμύ, 

ζηε Γναμμαηεία ημο Κμζμθμμείμο ζηε ηαποδνμμηθή δηεύζοκζε «Γεκηθό Κμζμθμμείμ 

Εναθιείμο ΒΓΚΖΔΓΘΓΖΜ , Θ. Ηκςζζμύ Π.Θ. 44 Π.Η. 71409 Ενάθιεημ 

Ηνήηεξ». Γηα ηηξ αηηήζεηξ αοηέξ ε εμενμμεκία οπμβμιήξ πνμθύπηεη είηε από ηε ζθναγίδα ημο 
ηαποδνμμείμο είηε από ημ απμδεηθηηθό πανάδμζεξ ζηεκ εηαηνεία ηαπομεηαθμνάξ. 

Αηηήζεηξ – δειώζεηξ πμο οπμβάιιμκηαη μεηά ηε ιήλε ηεξ ςξ άκς πνμζεζμίαξ δεκ γίκμκηαη 

δεθηέξ. 

Ηάζε οπμρήθημξ μπμνεί κα δηεθδηθήζεη θαη κα θνηζεί γηα πενηζζόηενεξ ηεξ μηαξ ζέζεξ αιιά γηα 

θάζε ζέζε πνέπεη κα οπμβάιιεη λεπςνηζηεί αίηεζε – δήιςζε με όια ηα απαηημύμεκα 

δηθαημιμγεηηθά. 

Μη εκδηαθενόμεκμη ζα μπμνμύκ κα παίνκμοκ θάζε ζομπιενςμαηηθή πιενμθμνία από ημ Πμήμα 

Δηαπείνηζεξ Ακζνώπηκμο Δοκαμηθμύ ημο Κμζμθμμείμο, ΠΕΘ: 2813408811 

 

Ε πανμύζα πνμθήνολε ακανηάηαη αοζεμενόκ ζηεκ ΔΖΑΡΓΓΖΑ ζύμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ημο 

Κ.3861/2010 (ΦΓΗ 112 Α΄), θαζώξ θαη ζηεκ ηζημζειίδα ημο γεκηθμύ Κμζμθμμείμο Εναθιείμο 

«ΒΓΚΖΔΓΘΓΖΜ» (www.venizeleio.gr). Γπίζεξ, θμηκμπμηείηαη ζημκ Νακειιήκημ Ζαηνηθό Ούιιμγμ 

θαη ζημκ Ζαηνηθό Ούιιμγμ Εναθιείμο, εκώ απμζηέιιεηαη θαη ζηε 7ε ΡΝΓ ΗΞΕΠΕΟ, πνμθεημέκμο 

κα ακανηεζεί ζηεκ ηζημζειίδα ηεξ ( www.hc-crete.gr). 

 

http://www.hc-crete.gr/
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ΗΜΖΚΜΝΜΖΕΟΕ: 

 
1.Ρπμονγείμ Ργείαξ –Δ/κζε Ακζνςπίκςκ Νόνςκ Κ.Ν.-Πμήμα Ζαηνώκ ΓΟΡ 

  (Ανηζημηέιμοξ 17, Π.Η.101 87, ΑΘΕΚΑ) 

2.7ε ΡΝΓ ΗΞΕΠΕΟ –Δ/κζε Ακάπηολεξ ακζνώπηκμο Δοκαμηθμύ 

  (3μ πιμ. Εναθιείμο – Ιμηνώκ, Γζηαονςμέκμξ, Π.Η. 715 00, Ενάθιεημ) 

3.Νακειιήκημξ Ζαηνηθόξ Ούιιμγμξ  

  (Νιμοηάνπμο 3 & Ρρειάκημο ,Π.Η.106 75 ΑΘΕΚΑ) 

4.Ζαηνηθόξ Ούιιμγμξ Εναθιείμο 

  (Ηνηημβμοιίδμο 19, Ενάθιεημ Π.Η. 712 01) 

 

 

 

ΓΟΩΠΓΞΖΗΕ ΔΖΑΚΜΙΕ : 

 

1.Γναθ.Δημηθεηή 

2.Δ/κζε Ζαηνηθήξ Ρπενεζίαξ  

3.Δ/κηέξ Ζαηνηθώκ Πμμέςκ 

4.Δ/κηέξ ακαθενμμέκςκ Πμεμάηςκ 

5.Πμήμα Ακζνώπηκμο Δοκαμηθμύ  

6.Γναμμαηεία Οομβμοιίμο Ννμζιήρεςκ –Ηνίζεςκ 

 

 

Μ ΔΖΜΖΗΕΠΕΟ ΝΑΓΚΕ – Γ.Κ. «ΒΓΚΖΔΓΘΓΖΜ» 

 

 

 

                                                        ΠΑΟΟΜΝΜΡΘΜΟ  ΖΩΑΚΚΕΟ 
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