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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Συμμετοχή εκπαιδευτικών στις Ομάδες Υποστήριξης Μαθητείας (Ο.Υ.Μ.).

2

Πρόγραμμα Σπουδών ειδικότητας «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων» για το «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ3/120835/Δ4
(1)
Συμμετοχή εκπαιδευτικών στις Ομάδες Υποστήριξης Μαθητείας (Ο.Υ.Μ.).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 14, της παρ. 3
του άρθρου 9 και της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4186/
2013 (Α΄ 193), όπως ισχύουν.
2. Το π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων» (άρθρο 34).
3. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Το π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
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5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
6. Την αριθμ. 26385/2017 (Β΄ 491) κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, «Πλαίσιο
Ποιότητας Μαθητείας», όπως ισχύει.
7. Την αριθμ. 201408/Υ1/28-11-2016 (Β΄ 3818) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Δημήτριο Μπαξεβανάκη.
8. Την αριθμ. Φ.1/Γ/213/113291/Β1/5-7-2018 εισήγηση
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων.
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Διαδικασία απόσπασης και διάθεσης
εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ. για τη συμμετοχή τους
στις ΟΥΜ
1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων μπορούν να αποσπώνται ή να διατίθενται (ολικά ή μερικά) στις Περιφερειακές Διευθύνσεις
Εκπαίδευσης ή στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένα (1) σχολικό έτος εκπαιδευτικοί των
ΕΠΑ.Λ., ειδικότητας ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85,
ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90, ΤΕ01 και ΤΕ02, ύστερα
από αίτησή τους, προκειμένου να συμμετέχουν στις
Ομάδες Υποστήριξης Μαθητείας (Ο.Υ.Μ.) που λειτουργούν στα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (Κ.Π.Α.)
του Ο.Α.Ε.Δ., καθώς και να υποβοηθούν το έργο των
Ο.Υ.Μ. στο πλαίσιο του «Μεταλυκειακού έτους - τάξης
μαθητείας».
Οι εκπαιδευτικοί που διατίθενται πρέπει να ανήκουν
οργανικά σε Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθ-
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μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στα όρια των
οποίων λειτουργούν τα Κ.Π.Α., ενώ οι εκπαιδευτικοί που
αποσπώνται μπορούν να ανήκουν και σε άλλη Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης.
2. Για την απόσπαση και τη διάθεση των εκπαιδευτικών
εκδίδεται πρόσκληση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων στην οποία αναφέρονται: α) η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία μπορεί να αποσπάται
ή να διατίθεται ο εκπαιδευτικός, β) ο απαιτούμενος αριθμός των εκπαιδευτικών, γ) οι ειδικότητες της παραγράφου 1 και δ) η προθεσμία εντός της οποίας οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν στην οικεία Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης την αίτησή τους.
3. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εισηγούνται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τη διάθεση
ή απόσπαση των εκπαιδευτικών λαμβάνοντας υπόψη
την εμπειρία των εκπαιδευτικών στα θέματα «Μεταλυκειακού έτους - Τάξη Μαθητείας», την επιμόρφωσή
τους σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και
σταδιοδρομίας, καθώς και τη δυνατότητα συμπλήρωσης
του υποχρεωτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών στην
περίπτωση της διάθεσης.
Άρθρο 2
Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών
που αποσπώνται ή διατίθενται
Οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται ή διατίθενται συμβάλουν με τη δράση τους στην εφαρμογή των προγραμμάτων μαθητείας στα ΕΠΑ.Λ. της περιοχής τους,
καταθέτουν ανά μήνα στην αρμόδια διεύθυνση που
έχουν αποσπαστεί ενημερωτική έκθεση για την δράση
τους, συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των Ο.Υ.Μ. που
έχουν οριστεί στην έδρα του Κ.Π.Α. του Ο.Α.Ε.Δ., καθώς
και υποβοηθούν το έργο των Ο.Υ.Μ. στο πλαίσιο του
«Μεταλυκειακού έτους -τάξης μαθητείας». Τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών
που συμμετέχουν στις Ο.Υ.Μ. καθορίζονται στην αριθμ.
26385/2017 (Β΄ 491) κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών «Πλαίσιο Ποιότητας
Μαθητείας», όπως κάθε φορά ισχύει.
Άρθρο 3
Τελικές διατάξεις
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από το σχολικό έτος
2018-2019, οπότε και παύει η ισχύς της αριθμ. Φ7/
109381/ΓΔ4/29-6-2017 (ΦΕΚ 2275 Β΄) υπουργικής απόφασης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 17 Ιουλίου 2018
Ο Υπουργός

Ο Υφυπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ

Τεύχος Β’ 2923/19.07.2018

Αριθμ. Φ2/120774/Δ4
(2)
Πρόγραμμα Σπουδών ειδικότητας «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και
Δικτύων» για το «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», και ιδίως των άρθρων 7, 9, 10, 12 και 14, όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα».
3. Τις διατάξεις του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός
του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
5. Το π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
6. Το π.δ. 125/2016 (A΄ 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.».
7. Την αριθμ. 201408/Υ1/25-11-2016 (Β΄ 3818) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
Δημήτριο Μπαξεβανάκη».
8. Την αριθμ. 36618/Γ2/30-03-2007 (Β΄ 940) απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
«Καθορισμός των κύκλων μαθημάτων, των τομέων και
ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων και της αντιστοιχίας μεταξύ τους».
9. Την αριθμ. 131149/Γ2/18-08-2014 (Β΄ 2298) απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
«Καθορισμός αντιστοιχιών των κύκλων, τομέων και ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) με τις
ομάδες προσανατολισμού, τους τομείς και τις ειδικότητες
των ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 (Α΄ 193)».
10. Την αριθμ. Φ20/82041/Δ4/20-05-2016 (Β΄ 1489)
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός των Τομέων και των Ειδικοτή-
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των των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) του ν. 4386/
2016 (Α΄ 83) και της αντιστοιχίας μεταξύ τους».
11. Την αριθμ. Φ9/111628/Δ4/03-07-2018 (Β΄ 2726)
απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων περί «Οργάνωσης και λειτουργίας τμημάτων
“Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας” των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.», όπως ισχύει.
12. Την τελική έκθεση «Υλοποίηση Μαθητείας στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης», Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων
και ένταξης, Μονάδα C3 (2012).
13. Την αριθμ. 46/09-11-2017 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
14. Την αριθμ. 26412/16-2-2017 (Β΄ 490) απόφαση
του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
«Πλαίσιο Ποιότητας Προγραμμάτων Σπουδών της ΕΕΚ».
15. Την αριθμ. 136312/21-08-2017 (Β΄ 2859) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Οικονομίας και Ανάπτυξης, και Υγείας
«Υλοποίηση Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας
αρμοδιότητας ΥΠ.Π.Ε.Θ.», όπως ισχύει.
16. Την αριθμ. 181534 (3820/τ.Β΄ /31-10-2017) απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Προγράμματα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό
έτος - τάξη μαθητείας» των αποφοίτων των ειδικοτήτων:
«Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών», «Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων», «Γραφικών Τεχνών»,
«Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών»,
«Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού», «Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων», «Βοηθός
Βρεφονηπιοκόμων», «Αισθητικής Τέχνης», «Βοηθός
Φυσικοθεραπευτή».
17. Την αριθμ. Φ.1/Γ/227/116417/Β1/10-7-2018 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων.
18. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Καθορίζουμε το πρόγραμμα σπουδών ειδικότητας «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, εγκαταστάσεων
και Δικτύων» για το Μεταλυκειακό έτος-τάξης μαθητείας,
ως ακολούθως:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ - ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
ν. 4386/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΚΤΥΩΝ».
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 66 του ν. 4386/
2016, το «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας» είναι
προαιρετικό, εφαρμόζει το δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης
(μαθητείας) και περιλαμβάνει: α) μαθητεία με εκπαίδευ-
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ση στο χώρο εργασίας και β) μαθήματα Ειδικότητας και
Προπαρασκευαστικά μαθήματα Πιστοποίησης στο Ε.Κ.
ή στη σχολική μονάδα ΕΠΑ.Λ., αντίστοιχα. Ειδικότερα,
στο «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας» εφαρμόζεται:
α) πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων ειδικότητας
επτά (7) συνολικά ωρών, το οποίο διδάσκεται στη σχολική μονάδα του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ. για ένα διδακτικό έτος
και β) «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» είκοσι οκτώ (28) ωρών
εβδομαδιαίως, επιμερισμένο τουλάχιστον σε τέσσερις (4)
ημέρες για ένα σχολικό έτος. Η συνολική διάρκεια του
προγράμματος μαθητείας είναι εννέα (9) μήνες.
Στο παρόν Πρόγραμμα Σπουδών, συνολικής διάρκειας
203 ωρών, 161 ώρες κατανέμονται ενδεικτικά σε επιμέρους μαθησιακά πεδία και 42 ώρες αφορούν τη «Ζώνη
Ευέλικτου Προγράμματος μαθητείας». Η ενότητα με τίτλο
«Ζώνη Ευέλικτου Προγράμματος Μαθητείας» εντάσσεται
στο Πρόγραμμα Σπουδών με σκοπό να δώσει στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση του «Μεταλυκειακού έτους-τάξης
Μαθητείας» στοιχεία ευελιξίας σε ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες και ενδιαφέροντα των μαθητών/-τριών αλλά
και στοιχεία προσαρμοστικότητας του Προγράμματος
Σπουδών σε τοπικές ή άλλου τύπου ιδιαιτερότητες. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 4473/2017, οι
απόφοιτοι του «Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας»
μπορούν ετησίως να παρακολουθούν Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, συνολικής διάρκειας τριάντα πέντε (35) ωρών, το οποίο οργανώνεται και
πραγματοποιείται από τα ΕΠΑ.Λ. και τα Ε.Κ., με σκοπό
την αρτιότερη προετοιμασία για τη συμμετοχή τους στις
διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων και απόκτησης
Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 5 που
διεξάγονται ετησίως από τον ΕΟΠΠΕΠ. Κατά την εφαρμογή των Προγραμμάτων Σπουδών του Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας, όλοι/ες οι εμπλεκόμενοι/ες
θα πρέπει να λαμβάνουν μέριμνα, ώστε οι τηρούμενες
εκπαιδευτικές διαδικασίες να βρίσκονται σε άμεση σύνδεση και συλλειτουργία με το πλαίσιο και τις διαδικασίες
πιστοποίησης.
1.1 Σκοπός
Το Πρόγραμμα Σπουδών του εργαστηριακού μαθήματος για το Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας της
ειδικότητας «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ» αποσκοπεί στην
αναβάθμιση των γνώσεων, επαγγελματικών δεξιοτήτων
και ικανοτήτων των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ., οι οποίες τελικώς
καθιστούν ομαλότερη την μετάβαση των εκπαιδευομένων από τη σχολική μονάδα στο χώρο εργασίας και σε
ρεαλιστικές επαγγελματικές συνθήκες προσφέροντας τα
κατάλληλα εφόδια για μια επιτυχημένη επαγγελματική
σταδιοδρομία.
1.2 Στόχοι
Το Πρόγραμμα Σπουδών στοχεύει:
- Στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο ρεαλιστικό εργασιακό περιβάλλον του Τεχνικού Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων
και Δικτύων.
- Στη διαμόρφωση υπεύθυνης επαγγελματικής συνείδησης και ταυτότητας.
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- Στην καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας που μπορούν να αξιοποιηθούν εντός και εκτός
επιχείρησης, βιομηχανίας, οργανισμού.
- Στην ανάδειξη της ικανότητας σύνδεσης της ομαδικής συνεισφοράς με τις εφαρμογές των τεχνολογιών.
- Στην έμφαση σε θέματα υγείας και ασφάλειας της
εργασίας.
- Στην ενίσχυση των αρχών περιβαλλοντικής προστασίας και στην προώθηση των αρχών εκπαίδευσης για την
αειφόρο ανάπτυξη κατά την άσκηση του επαγγέλματος
και τη χρήση των ηλεκτρολογικών εφαρμογών.
- Στην ανάπτυξη θετικών στάσεων απέναντι στην καινοτομία και επιχειρηματικότητα καθώς και στην προσαρμοστικότητα και στη Διά Βίου Μάθηση.
1.3 Δομή-Διάρκεια
Το Πρόγραμμα Σπουδών, του οποίου η δομή είναι
αρθρωτή (modular), έχει σχεδιαστεί για την υλοποίηση
του Εργαστηριακού Προγράμματος της Ειδικότητας συνολικής διάρκειας 203 ωρών. Συνίσταται από επιμέρους
μαθησιακά πεδία/ενότητες/δεσμίδες μαθησιακών αποτελεσμάτων (learning units/modules), που καλύπτουν το
εύρος του αντικειμένου. Ειδική βαρύτητα δίνεται στην
ανάδειξη των δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων, στην
καλλιέργεια κριτικής σκέψης καθώς και στην ανάληψη
πρωτοβουλιών για τη βελτίωση των ικανοτήτων τους
που σχετίζονται με την επίλυση προβλημάτων.
Βασικό χαρακτηριστικό των Προγραμμάτων Σπουδών
για το Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας αποτελεί η
ευελιξία και η δυνατότητα προσαρμογής σε τοπικές
και λοιπές άλλες ειδικές συνθήκες (π.χ. ενδιαφέροντα
μαθητευομένων, προοπτικές απασχόλησης σε τοπικό
ή περιφερειακό επίπεδο). Η ενότητα με τίτλο «Ζώνη
Ευέλικτου Προγράμματος Μαθητείας» προστίθεται με
σκοπό να δώσει στο Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων ειδικότητας του «Μεταλυκειακού έτους-τάξης
μαθητείας» στοιχεία ευελιξίας σε ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες και ενδιαφέροντα των μαθητών/-τριών αλλά
και στοιχεία προσαρμοστικότητας του Προγράμματος
Σπουδών σε τοπικές ή άλλου τύπου ιδιαιτερότητες. Πιο
συγκεκριμένα, προτείνεται η διάρκειά της να μην υπερβαίνει το 20% των ωρών του συνολικού προγράμματος, ήτοι 42 ώρες (σε σύνολο 203 ωρών). Ως εκ τούτου,
161 ώρες κατανέμονται ενδεικτικά στα δέκα επιμέρους
μαθησιακά πεδία σε αναλογία με το εύρος τους και 42
ώρες στη «Ζώνη Ευέλικτου Προγράμματος μαθητείας».
Οι εκπαιδευτικοί -κατά την κρίση τους και μετά από διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών/τριών- καλούνται να αξιοποιήσουν τις 42 ώρες είτε στο
τέλος του Προγράμματος είτε εμβόλιμα μεταξύ των
υπολοίπων ενοτήτων. Στο πλαίσιο της Ζώνης Ευέλικτου
Προγράμματος Μαθητείας δύνανται είτε να εξειδικεύονται περαιτέρω στοιχεία των λοιπών μαθησιακών ενοτήτων του προγράμματος είτε να εισάγονται νέα στοιχεία που σχετίζονται με την ειδικότητα. Τονίζεται ότι για
την πιστοποίηση των μαθητευομένων το περιεχόμενο
των εν λόγω ωρών δεν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη αλλά να βασίζεται στο περιεχόμενο των υπολοίπων
(161) ωρών. Παράμετροι όπως, η υπευθυνότητα και η
τήρηση της επαγγελματικής δεοντολογίας, η ομαδική
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εργασία, η αποτελεσματική επικοινωνία, η αποτελεσματικότητα, η ολοκληρωμένη και συνεπής εκπόνηση ενός
εργασιακού project, η κριτική σκέψη, η ανάπτυξη των
ψηφιακών δεξιοτήτων, η ανάδειξη της σημασίας της δια
βίου εκπαίδευσης, η επίλυση προβλημάτων και η υιοθέτηση καινοτόμων προσεγγίσεων, η διασφάλιση ποιότητας, η τήρηση κανόνων και διαδικασιών ασφάλειας
και υγείας, ο σεβασμός στο περιβάλλον και στις αρχές
της Αειφόρου Ανάπτυξης διαχέονται οριζόντια αλλά και
κάθετα στα Προγράμματα Σπουδών του Μεταλυκειακού
έτους-τάξης μαθητείας. Η έμφαση δίδεται στην επίτευξη
μαθησιακών αποτελεσμάτων τα οποία είναι άρρηκτα
συνδεδεμένα με συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης
και όχι στο γνωστικό αντικείμενο/περιεχόμενο per se.
Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται η κατανομή των ωρών
ανά μαθησιακή ενότητα.
Πίνακας 1: Κατανομή ωρών Προγράμματος Σπουδών
Μαθησιακή
ενότητα

Τίτλος Μαθησιακής Ενότητας

Ώρες

1

Επαγγελματικό περιβάλλον Δεοντολογία επαγγέλματος Τεχνικές Επικοινωνίας

14

2

Ασφάλεια και υγεία στην εργασία

14

3

Αειφόρος ανάπτυξη και
προστασία του περιβάλλοντος

7

4

Επαγγελματική σταδιοδρομία,
αρχές επαγγελματικής
δραστηριοποίησης και ανάπτυξης

21

5

Εγκαταστάσεις και αυτοματισμοί

49

6

Μετρήσεις και Διαγνώσεις

28

7

Συστήματα Ισχύος

28

8

Ευέλικτη ζώνη προγράμματος

42

Σύνολο

203

1.4 Εκπαιδευτικές μέθοδοι και εργαλεία
Δεδομένης της σημασίας και της έμφασης στα μαθησιακά αποτελέσματα, που κατέχουν κυρίαρχο ρόλο
στα Προγράμματα Σπουδών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, η εφαρμογή του παρόντος
Προγράμματος Σπουδών προτείνεται να επικεντρωθεί
στη μαθητοκεντρική προσέγγιση και τη συνεργατική
μάθηση και να συνδυάσει τις παιδαγωγικές αρχές μάθησης με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, δεδομένου
ότι οι μαθητευόμενοι/ες είναι ενήλικοι.
Ως εκ τούτου, προτείνεται ο/η εκπαιδευτικός να αξιοποιήσει μεθόδους, πρακτικές και εργαλεία εκπαίδευσης
ενηλίκων, όπως: εργασία στο πεδίο και εργαστηριακή
άσκηση βιβλιογραφική/διαδικτυακή έρευνα και συζήτηση, παιχνίδι ρόλων, καταιγισμός ιδεών, χάρτες εννοιών,
ασκήσεις επί χάρτου, αναλογίες και μοντέλα, δίνοντας
την ευκαιρία στους μαθητευόμενους/ες να αυτενεργήσουν και να αποκτήσουν ή να αναδείξουν περισσότερες
ικανότητες, δεξιότητες και στάσεις. Ιδιαίτερη έμφαση
θα πρέπει να δοθεί στην ασφαλή προσέγγιση βασικών
εννοιών που αφορούν στη θεματολογία του εργαστηριακού μαθήματος μέσω εφαρμογών και παραδειγμά-
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των, απόκτηση ψηφιακών και πρακτικών δεξιοτήτων
με το χειρισμό κατάλληλου λογισμικού, εργαλείων και
μηχανημάτων και στην αναζήτηση αξιόπιστων πηγών
πληροφόρησης και Διά Βίου Μάθησης.
1.5 Υλικά και μέσα
Εξοπλισμός εργαστηρίου Τομέα, Η/Υ, σύνδεση με το
διαδίκτυο, συναφείς ηλεκτρολογικές εφαρμογές και λογισμικά, τεχνικά εγχειρίδια κατασκευαστών, επαγγελματικά έντυπα κ.ά.
2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΕΠΙΠΕΔΟ 5 ΒΑΣΕΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΚΤΥΩΝ».
2.1 Περιγραφή Επαγγελματικών Προσόντων των Αποφοίτων της Ειδικότητας (Επίπεδο 5 βάσει Εθνικού Πλαισίου Προσόντων).
Σύμφωνα με τον ΕΟΠΠΕΠ, σε γενικό επίπεδο τα μαθησιακά αποτελέσματα επιπέδου 5, στο Εθνικό Πλαίσιο
Προσόντων, αναλύονται και περιγράφονται ως εξής:
Γνώσεις: Διαθέτει ευρείες, εξειδικευμένες, αντικειμενικές και θεωρητικές γνώσεις σε ένα πεδίο εργασίας ή
σπουδής και έχει επίγνωση των ορίων των γνώσεων
αυτών.
Δεξιότητες: Κατέχει ευρύ φάσμα γνωστικών και πρακτικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εξεύρεση
δημιουργικών λύσεων σε αφηρημένα προβλήματα.
Ικανότητες: Μπορεί να διαχειρίζεται και να επιβλέπει
στο πλαίσιο συγκεκριμένης εργασίας ή διαδικασίας μάθησης, όπου μπορεί να συμβαίνουν και απρόβλεπτες
αλλαγές. Μπορεί να αναθεωρεί και να αναπτύσσει τόσο
την προσωπική του απόδοση όσο και άλλων ατόμων.
Σε πιο ειδικό επίπεδο, οι γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες του/της αποφοίτου της σχετικής/σχετικών ειδικότητας/ειδικοτήτων έχουν ως εξής:
Γνώσεις: Ερμηνεύει ένα τεχνικό (τόσο ηλεκτρολογικό όσο και ηλεκτρονικό ή μηχανολογικό) σχέδιο, περιγράφει τη λειτουργία εργαλείων και οργάνων τεχνικών
μετρήσεων, ταξινομεί τα ηλεκτρολογικά υλικά και συσχετίζει τις ιδιότητες και τις χρήσεις τους, περιγράφει
τους κανονισμούς ασφαλείας και υγιεινής που διέπουν
την εργασία του, αντιλαμβάνεται βασικές έννοιες του
επαγγέλματός του.
Δεξιότητες: Κατασκευάζει, ελέγχει και αξιολογεί τις
ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, επιλύει απλά προβλήματα αυτοματισμού, εντοπίζει και επισκευάζει βλάβες
φροντίζοντας για την ασφαλή επαναλειτουργία των
εγκαταστάσεων, συμπληρώνει τα απαραίτητα έντυπα
αιτήσεων ηλεκτροδότησης και Μητρώα συντήρησης.
Ικανότητες: Εκτελεί ορθά τις οδηγίες εγκατάστασης
και συντήρησης, λειτουργεί σύμφωνα με την πολιτική
ασφάλειας των οργανισμών και των επιχειρήσεων καθώς και με το νομοθετικό πλαίσιο που αναφέρεται στην
προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων
και εφαρμόζει τους κανόνες δεοντολογίας.
2.2 Συναφή Επαγγελματικά Περιγράμματα, πιστοποιημένα από τον ΕΟΠΠΕΠ
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Με βάση τα υφιστάμενα - Πιστοποιημένα από τον
ΕΟΠΠΕΠ - Επαγγελματικά Περιγράμματα, διαπιστώνεται
ότι υφίστανται τα ακόλουθα συναφή με την ειδικότητα
Επαγγελματικά Περιγράμματα:
• Τεχνικός Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού
και Αυτόματου ελέγχου
• Τεχνικός Ανελκυστήρων
• Τεχνικός Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων
• Τεχνικός Παραγωγής και Διαχείρισης Επιχειρήσεων
Παραγωγής και Διαχείρισης Ηλεκτρικής Ενέργειας
• Τεχνικός Κατασκευής Εφαρμογών Ηλιακής Ενέργειας
• Τεχνικός Συστημάτων Πυρανίχνευσης και Πυροπροστασίας
Βάσει των ανωτέρω, κρίνεται ότι ο/η Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων μετά
από την επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος
θα μπορεί να:
- εφαρμόζει τις ειδικευμένες γνώσεις και ικανότητές
του για την κατασκευή, εγκατάσταση και συντήρηση
εφαρμογών ενέργειας
- αποκαθιστά τη λειτουργία εγκαταστάσεων σε περιπτώσεις δυσλειτουργίας, βλάβης σε βιομηχανικές μονάδες, συνεργεία, ιδιωτικούς χώρους κ.λπ.
- πραγματοποιεί την επισκευή, τη συντήρηση και την
αναβάθμιση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (όργανα μέτρησης, PLC, κ.λπ.)
- συνδυάζει στοιχεία υλικού και λογισμικού και δημιουργεί έτσι σύνθετα συστήματα
- επιτηρεί και επιβλέπει την καλή λειτουργία του εξοπλισμού και εντοπίζει τις ανάγκες για τεχνική επέμβαση
- φροντίζει και διαχειρίζεται πληροφοριακά συστήματα για την αναβάθμιση τεχνικών εργασιών διορθωτικού
χαρακτήρα.
Κρίσιμες Κύριες Επαγγελματικές Λειτουργίες για την
εν λόγω ειδικότητα είναι:
• Υλοποιεί, διαχειρίζεται, ελέγχει και επιτηρεί τη λειτουργία ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
• Υποστηρίζει, επισκευάζει και συντηρεί ηλεκτρικές
εγκαταστάσεις.
• Ελέγχει, αναβαθμίζει και συντηρεί ηλεκτρολογικές
συσκευές, εντοπίζει και επισκευάζει βλάβες.
• Εγκαθιστά, ελέγχει και συντηρεί συστήματα πυρανίχνευσης.
• Επικοινωνεί, ενημερώνει και συναλλάσσεται με τους
πελάτες, καθώς επίσης οργανώνει και διεκπεραιώνει έγγραφα της επιχείρησης.
Ως προς τις Απαραίτητες Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες, βάσει των ανωτέρω, δύναται να θεωρηθεί ότι
έχουν ως εξής:
- Γενικές Γνώσεις: Ελληνική Γλώσσα (ανάγνωση - γραφή), Μαθηματικά, Φυσική, Αγγλικά
- Βασικές Επαγγελματικές Γνώσεις:
• Βασικές αρχές ηλεκτρικών μετρήσεων
• Βασικές αρχές ηλεκτρολογίας
• Βασικές αρχές ηλεκτρικών μηχανών
• Βασικές αρχές κινητήριων μηχανών
• Βασικές αρχές αυτοματισμού
• Βασικές αρχές πληροφορικής
• Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ
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• Βασικές γνώσεις εγκαταστάσεων δομημένης καλωδίωσης
• Αγγλική ορολογία
• Υγιεινή και ασφάλεια στον εργασιακό χώρο
- Δεξιότητες: Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ, επικοινωνία,
υπολογιστική δεξιότητα, ακρίβεια και ταχύτητα, ομαδική εργασία, ανάγνωση και κατανόηση σχεδίων και
εγχειριδίων.
- Ικανότητες: Μεθοδικότητα, μαθηματική αντίληψη,
επιμέλεια, αποτελεσματικότητα, συνδυαστική ικανότητα,
οργανωτική ικανότητα, επιδεξιότητα.
2.3 Λοιπά συνεκτιμώμενα δεδομένα για τις σύγχρονες εξελίξεις στην ειδικότητα Τεχνικός Ηλεκτρολογικών
Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων (π.χ. εκθέσεις
επαγγελματικών ενώσεων, Φ.Ε.Κ. καθορισμού επαγγελματικών δικαιωμάτων κ.λπ.).
• Εγκύκλιος 371/1984.
• Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α΄) περί ασκήσεως επαγγέλματος.
• Β.δ. 699 της 10/17-11-1971 (ΦΕΚ 233/Α΄) περί «Ασκήσεως Επαγγέλματος» για τη μελέτη και επίβλεψη.
• Π.δ. 420/1987.
• Π.δ. 511/1977.
• Π.δ. 115 (ΦΕΚ 200/Β΄/17-10-2012) περί καθορισμού
ειδικοτήτων και βαθμίδων για τις επαγγελματικές δραστηριότητες.
• Π.δ. 113 (ΦΕΚ 198/Β΄/17-10-2012) περί καθορισμού
ειδικοτήτων για την επαγγελματική δραστηριότητα του
χειρισμού.
• Π.δ. 374/1988 (ΦΕΚ 168/Α΄).
• Ν. 1568/1985(ΦΕΚ 177/18.10.1985) περί υγιεινής και
ασφάλειας των εργαζομένων.
• Υ.α. αριθμ. Φ12/9691/Δ4 ΦΕΚ 210/Β΄/30-01-2017 περί
καθορισμού επαγγελματικών δικαιωμάτων.
Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος και την πιστοποίησή τους, οι απόφοιτοι έχουν τη
δυνατότητα να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με θέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του
γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε
ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
3. ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ)
Βάσει των ανωτέρω, οι απόφοιτοι/-ες της ειδικότητας
«Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων», μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας, θα είναι σε θέση να:
• Συνδέσουν την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση με τις ανάγκες των επιχειρήσεων.
• Ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας
και της οικονομίας αξιοποιώντας την αποκτηθείσα γνώση, εξειδίκευση και εμπειρία.
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Οι γενικές ικανότητες και τα χαρακτηριστικά που θα
πρέπει να διαθέτουν οι απόφοιτοι/-ες της ειδικότητας
«Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων», μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του
Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας είναι:
• Αποτελεσματική επικοινωνία στο επαγγελματικό
περιβάλλον στη μητρική και σε δεύτερη ξένη γλώσσα.
• Συνέπεια, μεθοδικότητα και οργάνωση στην εκτέλεση των επαγγελματικών διαδικασιών.
• Ευχερής αξιοποίηση εργαλείων Τ.Π.Ε. για την εκτέλεση επαγγελματικών εργασιών.
• Επαγγελματική συμπεριφορά που διέπεται από σεβασμό στη δεοντολογία επαγγέλματος και τήρηση των
κανόνων ασφάλειας και υγείας στο χώρο εργασίας.
• Χρήση επαγγελματικών πρακτικών που δίνουν έμφαση στο σεβασμό στο περιβάλλον και στις αρχές της
αειφόρου ανάπτυξης.
• Σχεδιασμός και εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων
για την επίλυση προβλημάτων/ επιχειρηματική σκέψη.
• Εφαρμογή πρακτικών επαγγελματισμού, αποτελεσματικής συνεργασίας, ομαδικότητας.
Τα ειδικά μαθησιακά αποτελέσματα ομαδοποιούνται
ανά μαθησιακή ενότητα και διατυπώνονται αναλυτικά
στον Πίνακα που ακολουθεί, συμπληρωμένα από τις
αντίστοιχες ενδεικτικές δραστηριότητες και κριτήρια
αξιολόγησης (assessment criteria).
4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Τα κριτήρια αξιολόγησης (assessment criteria) έχουν
κεντρικό ρόλο στα Προγράμματα Σπουδών του Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας και στις διαδικασίες
πιστοποίησης που ακολουθούν, καθώς προσδιορίζουν
σημαντικά και σχετίζονται με τον βαθμό επίτευξης των
επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων.
4.1 Πυλώνες κριτηρίων αξιολόγησης
Τα κριτήρια αξιολόγησης στηρίζονται σε και έχουν
διατυπωθεί με βάση τους ακόλουθους πυλώνες:
α) θεμελιώδεις υποστηρικτικές γνώσεις,
β) επίγνωση και τήρηση διαδικασιών,
γ) χρήση εργαλείων και υλικών,
δ) κρίσιμες ικανότητες διά βίου εκπαίδευσης.
4.2 Χαρακτηρισμός επιδόσεων μαθητευομένων με
βάση τα καθορισμένα κριτήρια αξιολόγησης
Η αξιολόγηση του βαθμού επίτευξης μαθησιακών
αποτελεσμάτων βάσει συγκεκριμένων διαβαθμίσεων,
οι οποίες είναι κοινές για όλες τις μαθησιακές ενότητες
και κριτήρια και έχουν ως εξής:
1. άριστη εκτέλεση της εργασίας, χωρίς ανάγκη καθοδήγησης,
2. επαρκής εκτέλεση της εργασίας με ασήμαντα λάθη/
παραλείψεις,
3. επαρκής εκτέλεση της εργασίας με σημαντικά λάθη/
παραλείψεις,
4. ανεπαρκής εκτέλεση της εργασίας.

1.2

1.1

Ȱ/Ȱ

ȵɁȴȵȻȾɈȻȾȵɇ ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȵɇ

Ƀʌɶɲʆʙʆɸɿ ʏɻ ɷʉʅɼ ʃɲɿ ʏɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʅɿɲʎ 1.1.1 Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ ʃɳɽɸ ʉʌɶɲʆɿʃɼʎ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ (ɲʏʉʅɿʃɼ, ɴɿʉʅɻʖɲʆʀɲ, ɸʌɶʉʄɻʋʏɿʃɼ ʅʉʆɳɷɲʎ ʃɲɿ ɷɿɲʖʘʌɿʍʅʊʎ ʏʘʆ
ɸʏɲɿʌɸʀɲ) ʍʐʆɲʔʉʑʎ ɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʉʐ
ɷɻʅʊʍɿʘʆ ʃɲɿ ɿɷɿʘʏɿʃʙʆ ʔʉʌɹʘʆ
ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ ʏɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ
1.1.2 Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ ʏʘʆ ʍʐʆɲʔʙʆ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɳʏʘʆ ʅɸ ʏɻʆ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲ
1.1.3 Ȱʆɳʄʐʍɻ ʏʘʆ ʋʌʉʉʋʏɿʃʙʆ ʋʉʐ
ʋɸʌɿɶʌɳʔʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲ ɶɿɲ
ʏɻʆ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼ ɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʍʏɻ
ʍʑɶʖʌʉʆɻ ɲɶʉʌɳ ɸʌɶɲʍʀɲʎ
ȵʔɲʌʅʊɺɸɿ ʏɿʎ ʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎ ʋʉʐ ɲʋʉʌʌɹʉʐʆ ɲʋʊ 1.2.1 Ȱʆɳʄʐʍɻ ɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆ ʃɲɿ
ʏʉ ʋɸʌɿɸʖʊʅɸʆʉ ʏɻʎ ʍʑʅɴɲʍɻʎ ʅɲɽɻʏɸʀɲʎ ʃɲɿ ʏɻʌɸʀ ʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆ ʅɲɽɻʏɸʐʉʅɹʆʘʆ
ʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ʏʉʐ ʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʃɳɽɸ 1.2.2 Ȱʆɳʄʐʍɻ ɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆ ʃɲɿ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ
ʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆ ɸʌɶʉɷʉʏʙʆ
1.2.3 ɍʌɼʍɻ ʏʉʐ ʉɷɻɶʉʑ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ ɷɸʉʆʏʉʄʉɶʀɲʎ ʍɸ

ȵȻȴȻȾȰ ɀȰȺȸɇȻȰȾȰ ȰɅɃɈȵȿȵɇɀȰɈȰ
Ƀ/ɻ ɲʋʊʔʉɿʏʉʎ/-ɻ ʏɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ «ɈȵɍɁȻȾɃɇ
ȸȿȵȾɈɆɃȿɃȳȻȾɏɁ ɇɉɇɈȸɀȰɈɏɁ,
ȵȳȾȰɈȰɇɈȰɇȵɏɁ ȾȰȻ ȴȻȾɈɉɏɁ», ʅɸʏɳ ʏɻʆ ɸʋɿʏʐʖɼ
ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻ ʏʉʐ ɀɸʏɲʄʐʃɸɿɲʃʉʑ ɹʏʉʐʎ – ʏɳʇɻʎ
ʅɲɽɻʏɸʀɲʎ ɽɲ ɸʀʆɲɿ ʍɸ ɽɹʍɻ ʆɲ:

ɏɆȵɇ: 14

- Ȱʆɲɶʆʘʌʀɺɸɿ ʏʉʐʎ ɷɿɲʃʌɿʏʉʑʎ ʌʊʄʉʐʎ ʏʉʐ ʅɲɽɻʏɸʐʊʅɸʆʉʐ ʅɸ
ʄʉɿʋʉʑʎ ɸʌɶɲɺʊʅɸʆʉʐʎ ʃɲɿ ʍʏɸʄɹʖɻ ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ/ʉʌɶɲʆɿʍʅʉʑ
(ʋɸʌɿɶʌɲʔɼ ɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆ ɲʆɲʔʉʌɳʎ, ʄʉɶʉɷʉʍʀɲʎ, ɸʐɽʐʆʙʆ)
- ȵʆʏʉʋʀɺɸɿ ʃɲɿ ɲʇɿʉʄʉɶɸʀ ʋɻɶɹʎ ʍʏʉ ɷɿɲɷʀʃʏʐʉ ʏʘʆ ʃʌʀʍɿʅʘʆ
ɽɸʍʅɿʃʙʆ ʃɸɿʅɹʆʘʆ ʋʉʐ ɲʔʉʌʉʑʆ ɸʌɶɲʍɿɲʃɳ ɺɻʏɼʅɲʏɲ ʍʏʉʆ ɸʆ
ʄʊɶʘ ʃʄɳɷʉ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ

ȾɆȻɈȸɆȻȰ ȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸɇ
[1: ɳʌɿʍʏɻ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ, ʖʘʌʀʎ ɲʆɳɶʃɻ ʃɲɽʉɷɼɶɻʍɻʎ
2. ɸʋɲʌʃɼʎ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʅɸ ɲʍɼʅɲʆʏɲ ʄɳɽɻ/
ʋɲʌɲʄɸʀʗɸɿʎ
3. ɸʋɲʌʃɼʎ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʅɸ ʍɻʅɲʆʏɿʃɳ ʄɳɽɻ/
ʋɲʌɲʄɸʀʗɸɿʎ
4. ɲʆɸʋɲʌʃɼʎ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ]
- Ʌɸʌɿɶʌɳʔɸɿ ʏʌʊʋʉʐʎ ʉʌɶɳʆʘʍɻʎ ʅɿɲʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ ʍʐʆɲʔʉʑʎ
ɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʉʐ
- ȴɿɲʖʘʌʀɺɸɿ ɴɲʍɿʃɹʎ ɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɸʎ ʃɲʏɳ ʉʌɶɲʆɿʃɼ ʅʉʆɳɷɲ
- Ʌʌʉʍɷɿʉʌʀɺɸɿ ɸʋʀʋɸɷɲ ɿɸʌɲʌʖʀɲʎ ʃɲɿ ɸʑʌʉʎ ɸʄɹɶʖʉʐ (span of
control)
- ȵʆʏʉʋʀɺɸɿ ʋɻɶɹʎ ɷʐʍʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʄʊɶʘ ɷʉʅɼʎ ʃɲɿ ʉʌɶɳʆʘʍɻʎ
ʅɿɲʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ – ɴɿʉʅɻʖɲʆʀɲʎ / ʉʌɶɲʆɿʍʅʉʑ

ɀɲɽɻʍɿɲʃɼ ȵʆʊʏɻʏɲ 1: ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʊ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ - ȴɸʉʆʏʉʄʉɶʀɲ ɸʋɲɶɶɹʄʅɲʏʉʎ – Ɉɸʖʆɿʃɹʎ ȵʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ

ȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰ: «ɈȵɍɁȻȾɃɇ ȸȿȵȾɈɆɃȿɃȳȻȾɏɁ ɇɉɇɈȸɀȰɈɏɁ, ȵȳȾȰɈȰɇɈȰɇȵɏɁ ȾȰȻ ȴȻȾɈɉɏɁ»

ɅɆɃȳɆȰɀɀȰ ɇɅɃɉȴɏɁ ȵɆȳȰɇɈȸɆȻȰȾɃɉ ɀȰȺȸɀȰɈɃɇ ɀȵɈȰȿɉȾȵȻȰȾɃɉ ȵɈɃɉɇ - ɈȰɂȸɇ ɀȰȺȸɈȵȻȰɇ Ɂ. 4386/2016

Τεύχος Β’ 2923/19.07.2018

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

37059

ɍʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɳ ʏɲ ɸʌɶɲʄɸʀɲ 1.4.1 ɍʌɼʍɻ ɸʅʋʉʌɿʃʙʆ ʃɲʏɲʄʊɶʘʆ ʃɲɿ
Ɉɸʖʆʉʄʉɶɿʙʆ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ ʃɲɿ ȵʋɿʃʉɿʆʘʆɿʙʆ ɶɿɲ ʏɸʖʆɿʃʙʆ ɸɶʖɸɿʌɿɷʀʘʆ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼʎ ʃɲɿ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʉʑʎ ʍʃʉʋʉʑʎ
ɹʆʏʐʋɻʎ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ
1.4.2 Ⱦɲʏɲʆʊɻʍɻ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆ
ʋɲʌɲʍʏɲʏɿʃʙʆ ʃɲɿ ʃʉʍʏʉʄʉɶʀʘʆ
ɻʄɸʃʏʌʉʄʉɶɿʃɼʎ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʃɲɿ
ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ ʍɸ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ ʋʌʉʅɻɽɸɿʙʆ
1.4.3 Ȱʆɳɶʆʘʍɻ ʏɸʖʆɿʃʙʆ ʍʖɸɷʀʘʆ
(ɲʌʖɿʏɸʃʏʉʆɿʃʊ, ʅɻʖɲʆʉʄʉɶɿʃʊ,
ɻʄɸʃʏʌʉʄʉɶɿʃʊ)

1.4

1.3.1 ɀɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɼʎ
ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ
1.3.2 ɍʌɼʍɻ ʏɻʎ ɹʆʏʐʋɻʎ ʃɲɿ
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼʎ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ

ȵʋɿʃʉɿʆʘʆɸʀ, ʍʐʆɸʌɶɳɺɸʏɲɿ ʃɲɿ ɲʆʏɲʋɸʇɹʌʖɸʏɲɿ
ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɳ ɲʋɹʆɲʆʏɿ ʍʏɿʎ ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ ʏʘʆ
ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃʙʆ
ʃʉɿʆʘʆɿʃʙʆ
ʉʅɳɷʘʆ
ʋʉʐ
ʋʄɲɿʍɿʙʆʉʐʆ ʏɻʆ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ, ʏʘʆ ʍʐʆɸʌɶɲʏʙʆ
ɲʄʄɳ ʃɲɿ ʏʘʆ ʋɸʄɲʏʙʆ ɲʐʏɼʎ.

1.3

ɸɽʆɿʃʊ ʃɲɿ ɷɿɸɽʆɹʎ ɸʋʀʋɸɷʉ ʃɲɿ
ɲʆɳʄʐʍɻ ʍʖɸʏɿʃʙʆ ʃɸɿʅɹʆʘʆ ʃɲɿ
ʍʏʉɿʖɸʀɲ ɸʌɶɲʏɿʃɼʎ ʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ

- ȵʔɲʌʅʊɺɸɿ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼ ɷɸʉʆʏʉʄʉɶʀɲ ʋʉʐ ʐʋɲɶʉʌɸʑɸʏɲɿ ɲʋʊ
ʃʄɲɷɿʃʉʑʎ ʃɲɿ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʉʑʎ ʔʉʌɸʀʎ ʘʎ ʋʌʉʎ ɺɻʏɼʅɲʏɲ/
ʋʉʄɿʏɿʃɹʎ ʅɸ ʍɸɴɲʍʅʊ ʍʏɻ ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃʊʏɻʏɲ ʃɲɿ ʏɻʆ
ʋʉʄʐʋʉʄɿʏɿʍʅɿʃʊʏɻʏɲ
- ȴɿɲʏʐʋʙʆɸɿ ʅɸ ɲʃʌʀɴɸɿɲ, ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀ ʃɲɿ ɸʋɸʇɻɶɸʀ ɴɲʍɿʃɹʎ
ɹʆʆʉɿɸʎ/ ʔʌɳʍɸɿʎ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ ʉʌʉʄʉɶʀɲʎ
- ɍʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀ ʃɲʏɳʄʄɻʄɸʎ ʅʉʌʔɹʎ ʃɲɿ ɸʌɶɲʄɸʀɲ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ
ɶɿɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ ɽɹʅɲʏɲ (ɶʌɲʋʏɼ, ʋʌʉʔʉʌɿʃɼ, ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼ
ɹʃʔʌɲʍɻ)
- ɇʐʆʏɳʍʍɸɿ ʉʌɽʉɶʌɲʔɻʅɹʆɲ ʃɲɿ ʍɲʔɼ ʃɸʀʅɸʆɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʉʑ
ʋɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐ (ɲʋɲʆʏɼʍɸɿʎ ʍɸ ʋɸʄɳʏɸʎ, ɲʆɲʃʉɿʆʙʍɸɿʎ ɶɿɲ
ɽɹʅɲʏɲ ɸʏɲɿʌɿʃɼʎ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ, ɲɿʏɼʅɲʏɲ ʋʌʉʎ ʍʐʆɲɷɹʄʔʉʐʎ,
ɲɿʏɼʅɲʏɲ/ɲʋʉʍʏʉʄɼ ʋɲʌɲɶɶɸʄɿʙʆ ʋʌʉʎ ʋʌʉʅɻɽɸʐʏɹʎ
ɸʍʘʏɸʌɿʃʉʑ ʃɲɿ ɸʇʘʏɸʌɿʃʉʑ, ʄʉɿʋɹʎ ɸʏɲɿʌɿʃɹʎ ɸʋɿʍʏʉʄɹʎ)
- ɸʔɲʌʅʊɺɸɿ ʃɲɿ ɸʌʅɻʆɸʑɸɿ ʏɿʎ ʋʌɲʃʏɿʃɹʎ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ ʃɳɽɸ
ʃʉɿʆʘʆɿʃɼʎ ʉʅɳɷɲʎ (ʄɸʃʏɿʃɼ/ʅɻ ʄɸʃʏɿʃɼ, ɸʆɸʌɶɻʏɿʃɼ ɲʃʌʊɲʍɻ)
- ɇʐʆʏɳʍʍɸɿ ɸʋɿʍʏʉʄɹʎ ɶɿɲ ɸʋɿʖɸɿʌɻʍɿɲʃʉʑʎ/ɸʏɲɿʌɿʃʉʑʎ ʍʃʉʋʉʑʎ
- Ʌʌʉɸʏʉɿʅɳɺɸɿ ʋɲʌʉʐʍɿɳʍɸɿʎ ɶɿɲ ɸʋɿʖɸɿʌɻʍɿɲʃʉʑʎ/ɸʏɲɿʌɿʃʉʑʎ
ʍʃʉʋʉʑʎ
- ȵʋɸʇɸʌɶɳɺɸʏɲɿ ʐʋʉʄʉɶɿʍʏɿʃɳ ʔʑʄʄɲ ɶɿɲ
ɸʋɿʖɸɿʌɻʍɿɲʃʉʑʎ/ɸʏɲɿʌɿʃʉʑʎ ʍʃʉʋʉʑʎ ʃɲɿ ɲʆɲʋɲʌɿʍʏɳ ʏɲ
ɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ ʅɸ ɶʌɲʔɼʅɲʏɲ
-ɍʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀ ʃʄɲʍɿʃɹʎ ʃɲɿ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɹʎ ʅɸɽʊɷʉʐʎ ɶɿɲ ʏɻʆ
ʃɲʏɲʆʊɻʍɻ ɼ/ʃɲɿ ʏɻ ɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲ ʏɸʖʆɿʃʙʆ ʍʖɸɷʀʘʆ
- ȵʋɿʃɲɿʌʉʋʉɿɸʀ ʋɸʌɿɸʖʊʅɸʆʉ ɸʏɲɿʌɿʃɼʎ ɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲʎ ʃɲɿ ʋʌʉʏɸʀʆɸɿ
ɴɸʄʏʀʘʍɻ/ ɲʆɲɴɳɽʅɿʍɻ
- Ʌʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɹʎ ʍʐʆɲʄʄɲɶɹʎ ɶɿɲ ʍʖɹʍɸɿʎ ʏɻʎ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ ʅɸ ʏʉ ʃʌɳʏʉʎ (ȴ.Ƀ.ɉ.) ʃɲɿ ʏʌɲʋɸɺɿʃʉʑʎ ʔʉʌɸʀʎ
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ ʍʐʆɲʄʄɲɶʙʆ (ʋʌʊʍɴɲʍɻ ʃɲɿ ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻ
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ ɸʔɲʌʅʉɶʙʆ ȳɸʆɿʃɼʎ ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲʎ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʙʆ

37060
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Τεύχος Β’ 2923/19.07.2018

2.2

2.1

Ȱ/Ȱ

ȵɁȴȵȻȾɈȻȾȵɇ ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȵɇ

ȵʔɲʌʅʊɺɸɿ ʏɲ ʅɹʏʌɲ ʋʌʊʄɻʗɻʎ ʃɲɿ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ 2.1.1 Ȱʆɳʋʏʐʇɻ ʏɻʎ ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɻʎ
ʋʉʐ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻ ʍʏɳʍɻʎ ʃɲɿ ʍʐʅʋɸʌɿʔʉʌɳʎ ʍɸ ɲʏʉʅɿʃʊ
ʏʘʆ ʃɿʆɷʑʆʘʆ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɳʍʃɻʍɻ ʏʉʐ ɸʋɲɶɶɹʄʅɲʏʉʎ. ʃɲɿ ʍʐʄʄʉɶɿʃʊ ɸʋʀʋɸɷʉ ɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲʎ
ʋɿʍʏɳ ʏɲ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲ ʅɹʏʌɲ
ɲʍʔɲʄɸʀɲʎ ʃɲɿ ʏʉʐʎ ʃɲʆʊʆɸʎ ʅɸ ʍʏʊʖʉ
ʏɻʆ ɸʋʀʏɸʐʇɻ ɲʍʔɲʄʙʆ ʃɲɿ
ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʙʆ ʍʐʆɽɻʃʙʆ ɸʌɶɲʍʀɲʎ
2.1.2 Ȱʆɲɶʆʙʌɿʍɻ ʏʘʆ ʍʐʅɴʊʄʘʆ
ɸʋɿʃʀʆɷʐʆʘʆ ʐʄɿʃʙʆ
2.1.3 ȵʋʀɷʌɲʍɻ ʏʉʐ ɻʄɸʃʏʌɿʃʉʑ
ʌɸʑʅɲʏʉʎ ʃɲɿ ʏɳʍɻʎ ʍʏʉʆ ʉʌɶɲʆɿʍʅʊ
ȵʔɲʌʅʊɺɸɿ ʏʉʐʎ ʃɲʆʊʆɸʎ ʏɻʎ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ 2.2.1 ȿɼʗɻ ʋʌʘʏʉɴʉʐʄɿʙʆ ʃɲɿ
ɲʍʔɳʄɸɿɲʎ ʃɲɿ ʐɶɸʀɲʎ ʍʏʉ ɸʌɶɲʍɿɲʃʊ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ ʋɲʌɸʅɴɳʍɸʘʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ
ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʙʆʏɲʎ ʏɲ ʃɲʏɳʄʄɻʄɲ ɀɹʍɲ Ȱʏʉʅɿʃɼʎ ʃɲʆʊʆʘʆ ʐɶɿɸɿʆɼʎ
2.2.2 ȵʔɲʌʅʉɶɼ ʏʉʐ ʋʌʉʏʑʋʉʐ
Ʌʌʉʍʏɲʍʀɲʎ

ȵȻȴȻȾȰ ɀȰȺȸɇȻȰȾȰ ȰɅɃɈȵȿȵɇɀȰɈȰ
Ƀ/ɻ ɲʋʊʔʉɿʏʉʎ/-ɻ ʏɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ «ɈȵɍɁȻȾɃɇ
ȸȿȵȾɈɆɃȿɃȳȻȾɏɁ ɇɉɇɈȸɀȰɈɏɁ,
ȵȳȾȰɈȰɇɈȰɇȵɏɁ ȾȰȻ ȴȻȾɈɉɏɁ, ʅɸʏɳ ʏɻʆ ɸʋɿʏʐʖɼ
ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻ ʏʉʐ ɀɸʏɲʄʐʃɸɿɲʃʉʑ ɹʏʉʐʎ – ʏɳʇɻʎ
ʅɲɽɻʏɸʀɲʎ ɽɲ ɸʀʆɲɿ ʍɸ ɽɹʍɻ ʆɲ:

ɀɲɽɻʍɿɲʃɼ ȵʆʊʏɻʏɲ 2: Ȱʍʔɳʄɸɿɲ ʃɲɿ ɉɶɸʀɲ ʍʏɻʆ ȵʌɶɲʍʀɲ

- ȵʋɿʄɹɶɸɿ ʅɸ ʃɲʏɳʄʄɻʄʉ ʏʌʊʋʉ ʃɲɿ ʍʐʆʏɻʌɸʀ ʅɹʍɲ ɲʏʉʅɿʃɼʎ
ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ
- Ȱʇɿʉʋʉɿɸʀ ʉʌɽɳ ʏɲ ʅɹʍɲ ɲʏʉʅɿʃɼʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ/ ʋʌʉʍʏɲʏɸʐʏɿʃʊ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʊ ɴɳʍɸɿ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆʘʆ ɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆ ɲʍʔɲʄɸʀɲʎ ʃɲɿ

ȾɆȻɈȸɆȻȰ ȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸɇ
[1: ɳʌɿʍʏɻ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ, ʖʘʌʀʎ ɲʆɳɶʃɻ ʃɲɽʉɷɼɶɻʍɻʎ
2. ɸʋɲʌʃɼʎ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʅɸ ɲʍɼʅɲʆʏɲ ʄɳɽɻ/
ʋɲʌɲʄɸʀʗɸɿʎ
3. ɸʋɲʌʃɼʎ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʅɸ ʍɻʅɲʆʏɿʃɳ ʄɳɽɻ/
ʋɲʌɲʄɸʀʗɸɿʎ
4. ɲʆɸʋɲʌʃɼʎ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ]
- Ȱʆɲɶʆʘʌʀɺɸɿ ɲʐʏʊʅɲʏɲ ʃɲɿ ɸʌʅɻʆɸʑɸɿ ʍʑʅɴʉʄɲ ʍɼʅɲʆʍɻʎ
ʐɶɸʀɲʎ ʃɲɿ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆ
- Ȱʆʏɿɷʌɳ ɳʅɸʍɲ ʃɲɿ ʃɲʏɳʄʄɻʄɲ ʍʏɿʎ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɸʎ ʉɷɻɶʀɸʎ ʏʘʆ
ʍʐʅɴʊʄʘʆ
- ɍʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀ ʅɸ ɲʍʔɳʄɸɿɲ ʅɹʍɲ, ʐʄɿʃɳ ʃɲɿ ʅɻʖɲʆɼʅɲʏɲ
- Ʌʌʉʍɷɿʉʌʀɺɸɿ ʍʐʖʆʊʏɻʏɲ ʃɲɿ ʋɻɶɹʎ ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ ʏʘʆ
ɲʄʄɲɶʙʆ ʍɸ ɽɹʅɲʏɲ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆ ɲʋʊ ʃɿʆɷʑʆʉʐʎ
ʍʏʉʆ ɸʌɶɲʍɿɲʃʊ ʖʙʌʉ
- Ⱦɲʏʉʆʉʅɳɺɸɿ ʏɿʎ ɸʋɿʋʏʙʍɸɿʎ ʏʉʐ ʃɿʆɷʑʆʉʐ ɻʄɸʃʏʌʉʋʄɻʇʀɲʎ ʍʏʉʆ
ɳʆɽʌʘʋʉ ʃɲɿ ʍʏɻʆ ʐʄɿʃʉʏɸʖʆɿʃɼ ʐʋʉɷʉʅɼ

ɏɆȵɇ: 14

ɇʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ʏʉʐ ɉɅ.ɃȻȾ., ʍʐʆɲʄʄɲɶɹʎ ʅɹʍʘ e-banking)
- ȴɿɸʆɸʌɶɸʀ ɹʌɸʐʆɲ ɲɶʉʌɳʎ ʍʏʉ ɷɿɲɷʀʃʏʐʉ ʃɲɿ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀ
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɹʎ ʋʌʉʅɼɽɸɿɸʎ
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ɴɳʍɸɿ ɿɷɿɲɿʏɸʌʉʏɼʏʘʆ ʏɻʎ ɽɹʍɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ɼ ʏɻʎ
ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿʉʑʅɸʆɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ (ʋ.ʖ. ɸʋɿʄʉɶɼ ʃɲɿ ʖʌɼʍɻ ʏɻʎ
ʃɲʏɳʄʄɻʄɻʎ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎ ɶɲʆʏɿʙʆ ɶɿɲ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ɲʋʊ
ɻʄɸʃʏʌʉʋʄɻʇʀɲ, ʖɻʅɿʃʉʑʎ ʃɿʆɷʑʆʉʐʎ ʃ.ʉ.ʃ.)
- Ɉɻʌɸʀ ʋʌʘʏʊʃʉʄʄɲ ɲʍʔɲʄɸʀɲʎ ʃɲɿ ɷɿɲʔʑʄɲʇɻʎ ʏɻʎ ʐɶɸʀɲʎ ʏʘʆ
ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆ ʍʏʉ ʖʙʌʉ ɸʌɶɲʍʀɲʎ
- Ȱʇɿʉʄʉɶɸʀ ʏɻʆ ʑʋɲʌʇɻ ʃɿʆɷʑʆʘʆ ʍɸ ɷɸɷʉʅɹʆʉ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʊ
ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ
- ȴɿɲʖɸɿʌʀɺɸʏɲɿ ʍʐʆɹʋɸɿɸʎ ɲʋʊ ʏɻʆ ɸʃɷɼʄʘʍɻ ɲʏʐʖɼʅɲʏʉʎ ʍʏʉ
ʖʙʌʉ ɸʌɶɲʍʀɲʎ
- Ʌʌʉʍɷɿʉʌʀɺɸɿ ʍʐʖʆʊʏɻʏɲ ʃɲɿ ʋɻɶɹʎ ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ ʏʘʆ
ɲʄʄɲɶʙʆ ʍɸ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ ʃɲɿ ɲʏʉʅɿʃɳ ʅɹʍɲ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ
ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆ ɲʋʊ ʃɿʆɷʑʆʉʐʎ ʍʏʉʆ ɸʌɶɲʍɿɲʃʊ ʖʙʌʉ
- Ʌʌʉʍɷɿʉʌʀɺɸɿ ʃɲʄɹʎ ʋʌɲʃʏɿʃɹʎ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɸʃʏɹʄɸʍɻ
ɻʄɸʃʏʌʉʄʉɶɿʃʙʆ ɸʌɶɲʍɿʙʆ
ȵʇʉɿʃɸɿʙʆɸʏɲɿ, ɸʔɲʌʅʊɺɸɿ ʏɿʎ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ ʋʉʐ 2.3.1 ȵʋʀɷɸɿʇɻ ʋɲʌʉʖɼʎ ʋʌʙʏʘʆ
- Ɉɻʌɸʀ ʉʌɽɼ ʍɸɿʌɳ ɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆ ʋɲʌʉʖɼʎ ʋʌʙʏʘʆ ɴʉɻɽɸɿʙʆ
ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɲʃʉʄʉʐɽɻɽʉʑʆ ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɸʌɶɲʏɿʃʉʑ ɴʉɻɽɸɿʙʆ ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɲʏʐʖɼʅɲʏʉʎ
- ɍʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀ ʃɲʏɳʄʄɻʄɲ ɸʌɶɲʄɸʀɲ ʋɲʌʉʖɼʎ ʋʌʙʏʘʆ ɴʉɻɽɸɿʙʆ
- Ʌɸʌɿɶʌɳʔɸɿ ʏʉ ʋʌʘʏʊʃʉʄʄʉ ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʎ ʏɻʎ ɻʄɸʃʏʌʉʋʄɻʇʀɲʎ
ɲʏʐʖɼʅɲʏʉʎ ʃɲɿ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʙʆ ɲʍɽɸʆɸɿʙʆ.
2.3.2 Ȱʆɳʄʐʍɻ ʏɻʎ ʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲʎ ʍɸ
- ȵʃʏɿʅɳ ɴɲʌʑʏɻʏɲ ɸʆɷɸʖʊʅɸʆʘʆ ɲʏʐʖɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ɷɿɲʖɸɿʌʀɺɸʏɲɿ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɻʄɸʃʏʌɿʃʉʑ ɲʏʐʖɼʅɲʏʉʎ
2.3.3 ɍʌɼʍɻ ʏʉʐ ʉɷɻɶʉʑ ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʎ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ ɶɿɲ ʃʄɼʍɻ ʍɸ ɴʉɼɽɸɿɲ/ʍʐʆɷʌʉʅɼ ʏʘʆ
ɲʏʐʖɻʅɳʏʘʆ ʍɸ ɸʌɶɲʍɿɲʃʊ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ ʃɲʏɳʄʄɻʄʘʆ ʔʉʌɹʘʆ/ ʋʌʉʍʙʋʘʆ

ɻʄɸʃʏʌɿʃʙʆ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ ȵȿɃɈ
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3.2

3.1

Ȱ/Ȱ

ȵɁȴȵȻȾɈȻȾȵɇ ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȵɇ

ɏɆȵɇ: 7

ȾɆȻɈȸɆȻȰ ȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸɇ
[1: ɳʌɿʍʏɻ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ, ʖʘʌʀʎ ɲʆɳɶʃɻ ʃɲɽʉɷɼɶɻʍɻʎ
2. ɸʋɲʌʃɼʎ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʅɸ ɲʍɼʅɲʆʏɲ ʄɳɽɻ/
ʋɲʌɲʄɸʀʗɸɿʎ
3. ɸʋɲʌʃɼʎ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʅɸ ʍɻʅɲʆʏɿʃɳ ʄɳɽɻ/
ʋɲʌɲʄɸʀʗɸɿʎ
4. ɲʆɸʋɲʌʃɼʎ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ]
Ʌʌʉʏɸʀʆɸɿ ʃɲɿ ɸʔɲʌʅʊɺɸɿ ʋʌɲʃʏɿʃɹʎ ʍʑʅʔʘʆɸʎ ʅɸ 3.1.1 ȵʔɲʌʅʉɶɼ ʏɻʎ ʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ ɶɿɲ ʏɻʆ - Ȱʋʉʍɲʔɻʆʀɺɸɿ ʏɻʆ ɹʆʆʉɿɲ ʏɻʎ ɲɸɿʔʊʌʉʐ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ
ʏʉʐʎ ʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑʎ ʋʉʐ ɲʔʉʌʉʑʆ ʍʏɻʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʏʉʐ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ ʍɸ
- ȵʍʏɿɳɺɸɿ ʍʏɻ ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɻ ʖʌɼʍɻ ʐʄɿʃʙʆ
ʏʉʐ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ ʍʏʉ ʖʙʌʉ ɸʌɶɲʍʀɲʎ
ɻʄɸʃʏʌʉʄʉɶɿʃʙʆ, ʏɻʄɸʋɿʃʉɿʆʘʆɿɲʃʙʆ ʃɲɿ ɸʇɲʌʏɻʅɳʏʘʆ ɷɿʃʏʑʘʆ
ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʃɲɿ ʉʌɶɲʆɿʍʅʉʑʎ
3.1.2 Ɉɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ɲʌʖʙʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ
ʔɿʄɿʃʙʆ ʋʌʉʎ ʏʉ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ
ʏʉʐ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ ʍʏɻ ʖʌɼʍɻ
- ȵʐɽʐɶʌɲʅʅʀɺɸɿ ʏʉʐʎ ʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑʎ ʋʉʐ ɲʔʉʌʉʑʆ ʍʏɻʆ
ɻʄɸʃʏʌʉʄʉɶɿʃʙʆ ʐʄɿʃʙʆ ʃɲɿ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʏʉʐ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ ʅɸ ʏʉ ʖʙʌʉ ɸʌɶɲʍʀɲʎ
ɷʌɳʍɸʘʆ (ʋʖ. ɲʆɲʃʑʃʄʘʍɻ, ȰɅȵ,
«ʋʌɳʍɿʆɲ» ʋʌʉʁʊʆʏɲ, ʋʌʉʅɼɽɸɿɸʎ,
ʃ.ʄʋ.)
ɇʐʅɴɳʄʄɸɿ
ʍʏɻʆ
ɲʋʉʔʐɶɼ
ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼʎ 3.2.1 ȵʔɲʌʅʉɶɼ ʏʘʆ ɻʄɸʃʏʌʉʄʉɶɿʃʙʆ
- Ⱦɲɽʉʌʀɺɸɿ ʏɲ ʃʌɿʏɼʌɿɲ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʋɿʄʉɶɼ ʃɲʏɳʄʄɻʄɻʎ ʄʑʍɻʎ ɶɿɲ
ʌʑʋɲʆʍɻʎ ɲʋʊ ʏɿʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ
ʏɻʆ ɲʋʉʔʐɶɼ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼʎ ʌʑʋɲʆʍɻʎ ɲʋʊ ʏɿʎ
ɷɿɲʏɳʇɸʘʆ ʅɸ ʐʄɿʃɳ ʔɿʄɿʃɳ ʋʌʉʎ ʏʉ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ɲʌʖɹʎ ʏɻʎ
ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ.
3.2.2 ȵʃʋʊʆɻʍɻ ʅɸʄɹʏɻʎ ɸʇʉɿʃʉʆʊʅɻʍɻʎ ɲɸɿʔʉʌʀɲʎ (ʅɸʄɹʏɻ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʎ)
- ȵʋɿʄɹɶɸɿ ʏʌʊʋʉʐʎ/ʄʑʍɸɿʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʋʉʔʐɶɼ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼʎ
ʅɸʀʘʍɻʎ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʉʑ
ʌʑʋɲʆʍɻʎ ɲʋʊ ʏɻ ʖʌɼʍɻ ʏʘʆ ɻʄɸʃʏʌʉʄʉɶɿʃʙʆ ɷɿɲʏɳʇɸʘʆ ʃɲɿ
ɲʋʉʏʐʋʙʅɲʏʉʎ ʃɲʏɳ ʏɿʎ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ
ʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲʎ/ ɸʔʉɷɿɲʍʏɿʃɼʎ ɲʄʐʍʀɷɲʎ
-ȵʔɲʌʅʊɺɸɿ ʋʄɳʆʉ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʏʘʆ ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃʙʆ ɲʋʉɴʄɼʏʘʆ
ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ/ʉʌɶɲʆɿʍʅʉʑ
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔɹʎ
(ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʋʌɲʃʏɿʃʙʆ green logistics)
-ȴɿɲʖɸɿʌʀɺɸʏɲɿ ʏɻʆ ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲ ʅɸ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɳ ʉʌɽʊ ʏʌʊʋʉ
ʍʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ʏɻʎ ʍʐɶʃʌɿʏɿʃɼʎ
- Ȱʆɲɶʆʘʌʀɺɸɿ, ɸʋɿʄɹɶɸɿ ʃɲɿ ɷʀʆɸɿ ɶɿɲ ɲʆɲʃʑʃʄʘʍɻ ʊʄɲ ʏɲ
ʋʌʉʏʐʋʉʋʉʀɻʍɻʎ (benchmarking)
ʐʋʉʄɸʀʅʅɲʏɲ ɲʋʊ ʏɲ ʐʄɿʃɳ ʋʉʐ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀ ʃɲɿ ʏɲ ʉʋʉʀɲ
ɲʆɲʃʐʃʄʙʆʉʆʏɲɿ

ɀȰȺȸɇȻȰȾȰ ȰɅɃɈȵȿȵɇɀȰɈȰ
Ƀ/ɻ ɲʋʊʔʉɿʏʉʎ/-ɻ ʏɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ ɈȵɍɁȻȾɃɇ
ȸȿȵȾɈɆɃȿɃȳȻȾɏɁ ɇɉɇɈȸɀȰɈɏɁ, ȵȳȾȰɈȰɇɈȰɇȵɏɁ
ȾȰȻ ȴȻȾɈɉɏɁ, ʅɸʏɳ ʏɻʆ ɸʋɿʏʐʖɼ ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻ ʏʉʐ
ɀɸʏɲʄʐʃɸɿɲʃʉʑ ɹʏʉʐʎ – ʏɳʇɻʎ ʅɲɽɻʏɸʀɲʎ ɽɲ ɸʀʆɲɿ
ʍɸ ɽɹʍɻ ʆɲ:

ɀɲɽɻʍɿɲʃɼ ɸʆʊʏɻʏɲ 3: Ȱɸɿʔʊʌʉʎ Ȱʆɳʋʏʐʇɻ ʃɲɿ Ʌʌʉʍʏɲʍʀɲ ʏʉʐ Ʌɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ
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ɀȰȺȸɇȻȰȾȰ ȰɅɃɈȵȿȵɇɀȰɈȰ
Ƀ/ɻ ɲʋʊʔʉɿʏʉʎ/-ɻ ʏɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ ɈȵɍɁȻȾɃɇ
ȸȿȵȾɈɆɃȿɃȳȻȾɏɁ ɇɉɇɈȸɀȰɈɏɁ, ȵȳȾȰɈȰɇɈȰɇȵɏɁ
ȾȰȻ ȴȻȾɈɉɏɁ, ʅɸʏɳ ʏɻʆ ɸʋɿʏʐʖɼ ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻ ʏʉʐ
ɀɸʏɲʄʐʃɸɿɲʃʉʑ ɹʏʉʐʎ – ʏɳʇɻʎ ʅɲɽɻʏɸʀɲʎ ɽɲ ɸʀʆɲɿ
ʍɸ ɽɹʍɻ ʆɲ:

4.1 Ʌʌʉɸʏʉɿʅɳɺɸɿ ʏɻ ɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ
ɸʃʋʉʆʙʆʏɲʎ ɹʆɲ ʉʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆʉ ɸʋɿʖɸɿʌɻʍɿɲʃʊ
ʍʖɹɷɿʉ (business plan)

Ȱ/Ȱ

4.1.1 Ȱʆɲʔʉʌɳ ʍʏɻʆ ɲʋʊʃʏɻʍɻ ɳɷɸɿɲʎ
ɳʍʃɻʍɻʎ ɸʋɲɶɶɹʄʅɲʏʉʎ ʋʉʐ
ʄɲʅɴɳʆʉʐʆ ʉɿ ɻʄɸʃʏʌʉʄʊɶʉɿ
ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ɸʆɹʌɶɸɿɲʎ ʃɲɿ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ ɴɳʍɸɿ ʏɻʎ ʃɸʀʅɸʆɻʎ
ʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ. Ʉʌʉɿ ʃɲɿ ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ
ɲʋʊʃʏɻʍɻʎ ʏʘʆ ɲɷɸɿʙʆ ʃɲɿ ʏʘʆ

ȵɁȴȵȻȾɈȻȾȵɇ ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȵɇ

ɏɆȵɇ: 21

ȾɆȻɈȸɆȻȰ ȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸɇ
[1: ɳʌɿʍʏɻ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ, ʖʘʌʀʎ ɲʆɳɶʃɻ
ʃɲɽʉɷɼɶɻʍɻʎ
2. ɸʋɲʌʃɼʎ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʅɸ ɲʍɼʅɲʆʏɲ ʄɳɽɻ/
ʋɲʌɲʄɸʀʗɸɿʎ
3. ɸʋɲʌʃɼʎ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʅɸ ʍɻʅɲʆʏɿʃɳ ʄɳɽɻ/
ʋɲʌɲʄɸʀʗɸɿʎ
4. ɲʆɸʋɲʌʃɼʎ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ]
- Ʌʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀ ɲʆɳʄʐʍɻ SWOT (Strengths, Weaknesses,
Opportunities, Threats): ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊʎ ɷʐʆɳʅɸʘʆ ʃɲɿ
ɲɷʐʆɲʅɿʙʆ (ʋʌʉɹʌʖʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ɸʍʘʏɸʌɿʃʊ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ ʏɻʎ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ/ʉʌɶɲʆɿʍʅʉʑ),
ɸʐʃɲɿʌɿʙʆ
ʃɲɿ
ɲʋɸɿʄʙʆ
(ʋʌʉɹʌʖʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ɸʇʘʏɸʌɿʃʊ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ ʏɻʎ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ/ʉʌɶɲʆɿʍʅʉʑ)
- ȴɿɲʏʐʋʙʆɸɿ ɲʋʉʍʏʉʄɼ ʃɲɿ ʊʌɲʅɲ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ ʃɲɿ ʃɲɽʉʌʀɺɸɿ

ɀɲɽɻʍɿɲʃɼ ȵʆʊʏɻʏɲ 4: ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼ ʍʏɲɷɿʉɷʌʉʅʀɲ, ɲʌʖɹʎ ɸʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃɼʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʋʉʀɻʍɻʎ ʃɲɿ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ
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Ʌʌʉʍɷɿʉʌʀɺɸɿ ʋɻɶɹʎ ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ ɶɿɲ ʆɸʉʔʐɸʀʎ
ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ
ʅɸʏɳ
ɲʋʊ
ɸʃʏʀʅɻʍɻ
ʏʘʆ
ʖʌɻʅɲʏʉɷʉʏɿʃʙʆ ɲʆɲɶʃʙʆ

ɇʖɸɷɿɳɺɸɿ ʃɲɿ ʉʌɶɲʆʙʆɸɿ ʏɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏɻʎ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɼʎ ʏʉʐ ɴɳʍɸɿ ʊʍʘʆ ʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ
ʃɸʀʅɸʆɻ ʔʉʌʉʄʉɶɿʃɼ ʃɲɿ ɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃɼ ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ
(ɸʋʀɶʆʘʍɻ
ʔʉʌʉʄʉɶɿʃʙʆ
ʃɲɿ
ɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃʙʆ

4.2

4.3

ʍʏʊʖʉʐʎ ʍʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ʋʉʐ ɽɹʏʉʐʆ ʏɲ ɲʃʌʘʆʑʅɿɲ “SMART/
SMARTER” (ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉɿ, ʅɸʏʌɼʍɿʅʉɿ, ɸʔɿʃʏʉʀ, ʍʖɸʏɿʃʉʀ ʃɲɿ
ʌɸɲʄɿʍʏɿʃʉʀ, ʖʌʉʆɿʃɳ ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅɹʆʉɿ, ɲʆɲɽɸʘʌɼʍɿʅʉɿ)
- ɇʖɸɷɿɳɺɸɿ ɹʆɲ ɲʋʄʊ ʉʌɶɲʆʊɶʌɲʅʅɲ ʅɿɲʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ ʅɸ
ʃɲʏɲɶʌɲʔɼ-ʋɸʌɿɶʌɲʔɼ ʏʘʆ ɴɲʍɿʃʙʆ ɲʌʅʉɷɿʉʏɼʏʘʆ ʃɲʏɳ
ɸʋʀʋɸɷʉ ɿɸʌɲʌʖʀɲʎ ʃɲɿ ʃɲʏɳ ʉʌɶɲʆɿʃɼ ʅʉʆɳɷɲ
- ȴɿɸʆɸʌɶɸʀ ɹʌɸʐʆɲ ɲɶʉʌɳʎ ʃɲɿ ʍʐɶʃʌʀʆɸɿ ʅɸʏɲʇʑ ɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃʙʆ
ʄʉɶɿʍʅɿʃʙʆ ɶɿɲ ʏɿʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃɹʎ ɲʆɳɶʃɸʎ ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ
- Ȱʇɿʉʋʉɿɸʀ ɸʌɶɲʄɸʀɲ ʗɻʔɿɲʃɼʎ ʋʌʉɴʉʄɼʎ ʃɲɿ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ
ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ
- ȵʔɲʌʅʊɺɸɿ ʋʌɲʃʏɿʃɹʎ ɷɿʉʀʃɻʍɻʎ ʉʄɿʃɼʎ ʋʉɿʊʏɻʏɲʎ
4.2.1 Ȱʆɳʄʐʍɻ ʏʉʐ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ
- ȵʇɸʏɳɺɸɿ ʏɲ ʖʌɻʅɲʏʉɷʉʏɿʃɳ ɸʌɶɲʄɸʀɲ ɶɿɲ ʐʔɿʍʏɳʅɸʆɸʎ
ɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲʎ ʃɲɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʋʉʀɻʍɻʎ
ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʃɲɿ ɲʇɿʉʄʉɶɸʀ ʍʐɶʃʌɿʏɿʃɳ ʊʌʉʐʎ/ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɸʎ/
ʅɿɲʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ
ʋʄɸʉʆɸʃʏɼʅɲʏɲ
4.2.2 Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ ʏʘʆ ɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆ
- ȵʋɿʄɹɶɸɿ ʅʉʌʔɹʎ ɸʋɿɷʊʏɻʍɻʎ ɶɿɲ ʐʔɿʍʏɳʅɸʆɸʎ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ
ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ ɸʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃɼʎ
ʃɲɿ ɲʇɿʉʄʉɶɸʀ ʍʐɶʃʌɿʏɿʃɳ ʊʌʉʐʎ/ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɸʎ/
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ ʃɲɿ ʏʘʆ
ʋʄɸʉʆɸʃʏɼʅɲʏɲ/ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʑʎ ʋʉʐ ɽɹʏʉʐʆ
ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆʘʆ ɸʆɸʌɶɸɿʙʆ ɶɿɲ ʏɻʆ
- Ʌʌʉʍɷɿʉʌʀɺɸɿ ʋɻɶɹʎ ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ ɼ ɸʋɿɷʊʏɻʍɻʎ ɶɿɲ
ɹʆɲʌʇɻ ɸʋɲɶɶɹʄʅɲʏʉʎ
ʆɸʉʔʐɸʀʎ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʃɲɿ ʏɿʎ ɲʇɿʉʄʉɶɸʀ ʍʐɶʃʌɿʏɿʃɳ
4.2.3 Ʌʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊʎ ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆʘʆ
- Ʌʌʉɴɲʀʆɸɿ ʍɸ ɲʋʄʉʑʎ ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑʎ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃʉʑ
ʃɸʔɲʄɲʀʘʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ɹʆɲʌʇɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʉʑ (ɹʍʉɷɲ-ʃʊʍʏɻ) ʃɲɿ ɲʆɳʄʐʍɻʎ
ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ
ʖʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆ ɸɿʍʌʉʙʆ – ɸʃʌʉʙʆ
4.2.4
ȵʆʏʉʋɿʍʅʊʎ ʋɻɶʙʆ ɸʋɿɷʊʏɻʍɻʎ
ɶɿɲ ʆɹɸʎ ɸʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃɹʎ ʋʌʉʍʋɳɽɸɿɸʎ
(ʋ.ʖ. ɶɿɲ ʋʌʉʍʄɼʗɸɿʎ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ʃɲɿ
ɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃɹʎ ɸɿʍʔʉʌɹʎ)
4.3.1 ȵʃʋʊʆɻʍɻ ʍʖɸɷʀʉʐ/ʉɷɻɶʉʑ
- Ʌɲʌʉʐʍɿɳɺɸɿ/ ʐɿʉɽɸʏɸʀ ʃɲʄɹʎ ʋʌɲʃʏɿʃɹʎ ʃʉɿʆʘʆɿʃɼʎ ʃɲɿ
ɸʋɿʖɸɿʌɻʍɿɲʃʙʆ ɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆ ʍʏʉ
ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼʎ ɸʐɽʑʆɻʎ ɲʋʊ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ/ ʉʌɶɲʆɿʍʅʉʑʎ ʅɸ
ʋʄɲʀʍɿʉ ʏɻʎ ʏɼʌɻʍɻʎ ʔʉʌʉʄʉɶɿʃɼʎ,
ʋɲʌʊʅʉɿʉ/ ʍʐʆɲʔɹʎ ʋɸɷʀʉ ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʋʉʀɻʍɻʎ
- ȵʔɲʌʅʊɺɸɿ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ ʍʐɶʃʌɿʏɿʃɼʎ ʋʌʉʏʐʋʉʋʉʀɻʍɻʎ
ɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃɼʎ, ɷɿʉɿʃɻʏɿʃɼʎ ʃɲɿ

ʔʉʌɹʘʆ ʋʉʐ ʏɿʎ ʋɲʌɹʖʉʐʆ
4.1.2 Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ ʏʘʆ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʙʆ
ʃɲɽɻʃʊʆʏʘʆ ʋʉʐ ɲʋʉʌʌɹʉʐʆ ɲʋʊ ʏɻʆ
ɳɷɸɿɲ ɳʍʃɻʍɻʎ ɸʋɲɶɶɹʄʅɲʏʉʎ
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4.5

4.4

ʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆ, ɸʃʏʀʅɻʍɻ ʃɲɿ ʍʐʆʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ ʏʉʐʎ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼʎ ʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ
(benchmarking) ʍɸ ʊʌʉʐʎ ɸʋɿʖɸɿʌɻʍɿɲʃʙʆ/ɸʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃʙʆ
ʘʎ ʏɲʅɸɿɲʃɹʎ ɲʆɳɶʃɸʎ)
4.3.2 Ȱʇɿʉʋʉʀɻʍɻ ɸʌɶɲʄɸʀʘʆ
ɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆ
ɸʆʀʍʖʐʍɻʎ ʏɻʎ ʃʉɿʆʘʆɿʃɼʎ
ɸʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲʎ
ɇʖɸɷɿɳɺɸɿ ʃɲɿ ʐʄʉʋʉɿɸʀ ɹʆɲ ʉʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆʉ ʍʖɹɷɿʉ
4.4.1 Ȱʇɿʉʋʉʀɻʍɻ ɸʌɶɲʄɸʀʘʆ ɹʌɸʐʆɲʎ
- Ȼɸʌɲʌʖɸʀ ɷɸɷʉʅɹʆɲ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɿʎ ʏɳʍɸɿʎ ʏɻʎ ɲɶʉʌɳʎ, ʏɿʎ
ʅɳʌʃɸʏɿʆɶʃ ɶɿɲ ʏɲ ʋʌʉʁʊʆʏɲ/ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋʉʐ ʋɲʌɹʖɸɿ ɲɶʉʌɳʎ ʃɲɿ ʏʘʆ ʆɹʘʆ ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃʙʆ
ɲʆɳɶʃɸʎ ʏʘʆ ʃɲʏɲʆɲʄʘʏʙʆ ʃɲɿ ʏɿʎ ɲɶʉʌɲʍʏɿʃɹʎ ʏʉʐʎ
ɸʔɲʌʅʉɶʙʆ ʍʏɻʆ ʋʌʉʙɽɻʍɻ ʏʘʆ
ʍʐʆɼɽɸɿɸʎ ʃɲɿ ʏɿʎ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀ ʃʌɿʏɿʃɳ ɲʆɲɶʆʘʌʀɺʉʆʏɲʎ ʏɿʎ
ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʃɲɿ ʏʘʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʋʉʐ
ɲɷʐʆɲʅʀɸʎ/ɸʄʄɸʀʗɸɿʎ ʏʉʐʎ (ʍʐʆɳʔɸɿɲ,
ʋɲʌɹʖɸɿ
ɲʆʏɿʋʌʉʍʘʋɸʐʏɿʃʊʏɻʏɲ, ɸʋɿʃɲɿʌʉʋʉʀɻʍɻ, ɲʇɿʉʋɿʍʏʀɲ ʔʉʌɹɲ
4.4.2 ȴɿɲʅʊʌʔʘʍɻ ɸʏɲɿʌɿʃɼʎ ʃɲɿ
ʋʉʐ ʋɲʌɹʖɸɿ ʏɲ ʍʖɸʏɿʃɳ ʍʏʉɿʖɸʀɲ)
ʋʌʉʁʉʆʏɿʃɼʎ ʏɲʐʏʊʏɻʏɲʎ ʃɲɿ
- Ʌɲʌʉʐʍɿɳɺɸɿ ʍʑɶʖʌʉʆɸʎ ʏɳʍɸɿʎ ɶɿɲ ʍʐʆɲʔɸʀʎ
ʍɻʅɲʏʉʋʉʀɻʍɻʎ (branding)
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɹʎ ɸʌɶɲʍʀɸʎ ʅɸ ɴɳʍɻ ʏɻʆ ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻ
ɸʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃʙʆ ʅʉʆʏɹʄʘʆ ʋʉʐ ɴɲʍʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏɿʎ ʗɻʔɿɲʃɹʎ
4.4.3 ȴɿɲʅʊʌʔʘʍɻ ʃɲɿ ʏɼʌɻʍɻ
ɷɸʇɿʊʏɻʏɸʎ
ɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆ ɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻʎ ʋɸʄɲʏʙʆ,
- ȴɿɲʅʉʌʔʙʆɸɿ ʋʌʉʍʖɹɷɿɲ ɸʆʊʎ ʋʄɳʆʉʐ ʅɳʌʃɸʏɿʆɶʃ ɶɿɲ ʅɿɲ
ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ɸʋɿʖɸɿʌɻʍɿɲʃɼʎ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ʍʐʆɲʔʉʑʎ ɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʉʐ
ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ ʃɲɿ ʋɲʌɲʋʊʆʘʆ
4.4.4 ȴɿɲʅʊʌʔʘʍɻ ʋʄɳʆʉʐ ɸʆɸʌɶɸɿʙʆ
- ȴɿɲʅʉʌʔʙʆɸɿ ʋʄɳʆʉ ɸʆɸʌɶɸɿʙʆ ɷɻʅʉʍʀʘʆ ʍʖɹʍɸʘʆ ʃɲɿ
ʋʌʉɸʏʉɿʅɳɺɸɿ ʏɻʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏʘʆ ʍʖɸʏɿʃʙʆ ɸʆɸʌɶɸɿʙʆ
ɷɻʅʉʍʀʘʆ ʍʖɹʍɸʘʆ
ȴɿɲʅʉʌʔʙʆɸɿ ʃɲɿ ɸʋɿʃɲɿʌʉʋʉɿɸʀ ɴɿʉɶʌɲʔɿʃʊ
- ɇʐʆʏɳʍʍɸɿ ɴɿʉɶʌɲʔɿʃʊ ʍɻʅɸʀʘʅɲ ʍɸ ʅʉʌʔɼ europass ʍɸ
4.5.1 ɇʑʆʏɲʇɻ ʃɲɿ ɸʋɿʃɲɿʌʉʋʉʀɻʍɻ
ʍɻʅɸʀʘʅɲ ɴɳʍɸɿ ʏɻʎ ʅʉʌʔɼʎ europass ʃɲɿ ɳʄʄʘʆ
ɸʄʄɻʆɿʃɼ ʃɲɿ ɷɸʑʏɸʌɻ ʇɹʆɻ ɶʄʙʍʍɲ
ɴɿʉɶʌɲʔɿʃʉʑ ʍɻʅɸɿʙʅɲʏʉʎ ʃɲɿ
ʋʌʉʏʑʋʘʆ, ʋʌʉɸʏʉɿʅɳɺɸɿ ʃɲɿ ʍʏɸʄɸʖʙʆɸɿ ʏɻʆ
-ɇʐʆʏɳʍʍɸɿ ʍʐʆʉɷɸʐʏɿʃɼ ɸʋɿʍʏʉʄɼ
ʍʐʆʉɷɸʐʏɿʃɼʎ ɸʋɿʍʏʉʄɼʎ ɴɳʍɸɿ ʏʉʐ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ɲʔʉʑ ɹʖɸɿ ɲʆɲɺɻʏɼʍɸɿ ʃɲɿ ɲʇɿʉʄʉɶɼʍɸɿ
ȵɽʆɿʃʉʑ Ʌʄɲɿʍʀʉʐ Ʌʌʉʍʊʆʏʘʆ (NQF) ʏʉ - Ʌʌʉʍɷɿʉʌʀɺɸɿ ʋɻɶɹʎ ɲʆɲɺɼʏɻʍɻʎ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʙʆ ɸʐʃɲɿʌɿʙʆ
ɸʐʃɲɿʌʀɸʎ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ ʍʏɲɷɿʉɷʌʉʅʀɲʎ ʃɲɿ
ʃɲɿ ɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃʙʆ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʙʆ ɷɿɲɷʌʉʅʙʆ
ʉʋʉʀʉ ʍʖɸʏʀɺɸʏɲɿ ʅɸ ʏʉ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉ
ɸʇɹʄɿʇɻʎ
- ȴɿɲʏʐʋʙʆɸɿ ʋɲʌɲɷɸʀɶʅɲʏɲ ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻʎ ʋʉɿʃʀʄʘʆ ɽɸʘʌɿʙʆ
ɸʐʌʘʋɲʁʃʊ (EQF)
ʃɲɿ ʏɸʖʆɿʃʙʆ ʋɲʌɲʃʀʆɻʍɻʎ ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆ
4.5.2 Ȱʇɿʉʋʉʀɻʍɻ ɸʌɶɲʄɸʀʘʆ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʉʑ ʋʌʉʍɲʆɲʏʉʄɿʍʅʉʑ (ɴʄ.
ʋʑʄɻ ȵɃɅɅȵɅ, www.eoppep.gr/teens)
ʍɸ ʍʐʍʖɹʏɿʍɻ ʅɸ ʏɲ ɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏɲ ʃɲɿ
ʏɿʎ ʃʄʀʍɸɿʎ
4.5.3 Ɉɼʌɻʍɻ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʙʆ
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- ɍʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀ ʏɲ ʃɲʏɳʄʄɻʄɲ ɸʌɶɲʄɸʀɲ ʃɲɿ ʐʄɿʃɳ
- Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɳɺɸɿ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ʔʘʏɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ʃʀʆɻʍɻʎ ʍɸ
ʅʉʆʉʔɲʍɿʃɳ ʃɲɿ ʏʌɿʔɲʍɿʃɳ ɷʀʃʏʐɲ

ȵɶʃɲɽɿʍʏɳ ɻʄɸʃʏʌʉʄʉɶɿʃʊ ʃɲɿ ɻʄɸʃʏʌʉʅɻʖɲʆɿʃʊ 5.3.1 Ȱʆɲɶʆʙʌɿʍɻ ɻʄɸʃʏʌʉʄʉɶɿʃʉʑ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʊ
ʐʄɿʃʉʑ
5.3.2 Ⱦɲʏɲʆʊɻʍɻ ʏʉʐ ʏʌʊʋʉʐ

5.3

- Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɳɺɸɿ ʉɷɸʑʍɸɿʎ ʃɲɿ ʋɸʌʆɳ ɲɶʘɶʉʑʎ – ʃɲʄʙɷɿɲ
x Ȼʍʖʐʌʙʆ ʌɸʐʅɳʏʘʆ
x Ȱʍɽɸʆʙʆ ʌɸʐʅɳʏʘʆ
x ȴɸɷʉʅɹʆʘʆ (data)

5.2.1 Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʃɲʄʘɷɿʙʍɸʘʆ
ɿʍʖʑʉʎ
5.2.2 Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʃɲʄʘɷɿʙʍɸʘʆ
ɸʋɿʃʉɿʆʘʆɿʙʆ ʃɲɿ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ (data)

ȾɆȻɈȸɆȻȰ ȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸɇ
[1: ɳʌɿʍʏɻ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ, ʖʘʌʀʎ ɲʆɳɶʃɻ
ʃɲɽʉɷɼɶɻʍɻʎ
2. ɸʋɲʌʃɼʎ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʅɸ ɲʍɼʅɲʆʏɲ ʄɳɽɻ/
ʋɲʌɲʄɸʀʗɸɿʎ
3. ɸʋɲʌʃɼʎ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʅɸ ʍɻʅɲʆʏɿʃɳ ʄɳɽɻ/
ʋɲʌɲʄɸʀʗɸɿʎ
4. ɲʆɸʋɲʌʃɼʎ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ]
- Ɉɻʌɸʀ ʋɿʍʏɳ ʏɿʎ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ɹʌɶʉʐ
-Ⱦɲʏɻɶʉʌɿʉʋʉɿɸʀ ʏɲ ɹʌɶɲ ʃɲɿ ɲʆɲʏʌɹʖɸɿ ʍʏʉʐʎ ʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑʎ
(ɸʐʌʘʋɲʁʃʉʑʎ, ɷɿɸɽʆɸʀʎ) ʃɲɿ ʍʏʉ ʋʌʊʏʐʋʉ ȵȿɃɈ HD384

5.2 ɉʄʉʋʉɿɸʀ ʋɳʍɻʎ ʔʑʍɸʘʎ ʃɲʄʘɷɿʙʍɸɿʎ

ȵɁȴȵȻȾɈȻȾȵɇ ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȵɇ

5.1.1 Ȱʆɳʄʐʍɻ ʏʘʆ ʋʌʉʏʑʋʘʆ ʃɲɿ
ɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆ ɷɿɲʍʔɳʄɿʍɻʎ ʋʉɿʊʏɻʏɲʎ
ɹʌɶʉʐ

ɀȰȺȸɇȻȰȾȰ ȰɅɃɈȵȿȵɇɀȰɈȰ
Ƀ/ɻ ɲʋʊʔʉɿʏʉʎ/-ɻ ʏɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ «ɈȵɍɁȻȾɃɇ
ȸȿȵȾɈɆɃȿɃȳȻȾɏɁ ɇɉɇɈȸɀȰɈɏɁ, ȵȳȾȰɈȰɇɈȰɇȵɏɁ
ȾȰȻ ȴȻȾɈɉɏɁ», ʅɸʏɳ ʏɻʆ ɸʋɿʏʐʖɼ ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻ ʏʉʐ
ɀɸʏɲʄʐʃɸɿɲʃʉʑ ɹʏʉʐʎ – ʏɳʇɻʎ ʅɲɽɻʏɸʀɲʎ ɽɲ ɸʀʆɲɿ
ʍɸ ɽɹʍɻ ʆɲ:

ɏɆȵɇ:49

5.1 Ʌʌʉʍɷɿʉʌʀɺɸɿ ʏɿʎ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ ʋʉɿʊʏɻʏɲʎ

Ȱ/Ȱ

ɀɲɽɻʍɿɲʃɼ ȵʆʊʏɻʏɲ 5: ȵɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ʃɲɿ Ȱʐʏʉʅɲʏɿʍʅʉʀ

ʏɸʖʆɿʃʙʆ ʍʐʆɹʆʏɸʐʇɻʎ ʅɸ ʍʃʉʋʊ ʏɻ
ʍʏɸʄɹʖʘʍɻ ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ.
4.5.4 ȵʔɲʌʅʉɶɼ ʍʑɶʖʌʉʆʘʆ ʅɸɽʊɷʘʆ
ɲʆɲɺɼʏɻʍɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʍʏɻʆ ȵʄʄɳɷɲ ʃɲɿ
ʍʏʉ ɸʇʘʏɸʌɿʃʊ
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5.6

5.5.1 Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʏʌɿʔɲʍɿʃʉʑ
ɻʄɸʃʏʌɿʃʉʑ ʋʀʆɲʃɲ ʔʘʏɿʍʅʉʑ ʉɿʃʀɲʎ
5.5.2 Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʏʌɿʔɲʍɿʃʉʑ
ɻʄɸʃʏʌɿʃʉʑ ʋʀʆɲʃɲ ʃʀʆɻʍɻʎ
5.5.3 Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃʉʑ
ʋʀʆɲʃɲ
5.5.4 Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʋʀʆɲʃɲ
ɲʐʏʉʅɲʏɿʍʅʙʆ
ɀʋʉʌɸʀ ʆɲ ɸʋɿʄɹɶɸɿ ʏʉ ʃɲʏɳʄʄɻʄʉ ʐʄɿʃʊ ɷɿɲʃʉʋɼʎ 5.6.1 Ⱦɲʏɲʆʊɻʍɻ ʏʉʐ ʌʊʄʉʐ ʏʘʆ
ʃɲɿ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ
ʅɻʖɲʆɿʍʅʙʆ ɸʄɹɶʖʉʐ, ɷɿɲʃʉʋɼʎ ʃɲɿ
ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʍɸ ʅɿɲ ɻʄɸʃʏʌɿʃɼ
ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ

ȵɶʃɲɽɿʍʏɳ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ɲʐʏʉʅɲʏɿʍʅʙʆ

5.5 ɀʉʆʏɳʌɸɿ ʃɲɿ ʏʉʋʉɽɸʏɸʀ ʍʘʍʏɳ ɻʄɸʃʏʌɿʃʉʑʎ
ʋʀʆɲʃɸʎ

5.4

ʍʐʆɷɸʍʅʉʄʉɶʀɲʎ ʏʘʆ ɷɿɲʔʊʌʘʆ
ɸʇɲʌʏɻʅɳʏʘʆ
5.3.3 ɇʘʍʏɼ ʃɲʏɲʆʉʅɼ ʏʘʆ ɻʄɸʃʏʌɿʃʙʆ
ʔʉʌʏʀʘʆ ʍɸ ʏʌɿʔɲʍɿʃɳ ɷʀʃʏʐɲ
5.4.1 Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ ʏʉʐ ʃʄɲʍʍɿʃʉʑ
(ɻʄɸʃʏʌʉʅɻʖɲʆɿʃʉʑ) ɲʐʏʉʅɲʏɿʍʅʉʑ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʃɿʆɻʏɼʌʘʆ
5.4.2 Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ ʏʉʐ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉʐ
ɲʐʏʉʅɲʏɿʍʅʉʑ ʅɸ ʖʌɼʍɻ
ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿɺʊʅɸʆʘʆ ʄʉɶɿʃʙʆ
ɸʄɸɶʃʏʙʆ (PLC)
5.4.3 ɍʌɼʍɻ ɲɿʍɽɻʏɻʌʀʘʆ,
ɸʆɸʌɶʉʋʉɿɻʏʙʆ, PLC

- ȴɿɲʃʌʀʆɸɿ ʏɿʎ ʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎ ʏʘʆ ɷɿɲʃʉʋʏʙʆ
- ȴɿɲʃʌʀʆɸɿ ʏɿʎ ʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎ ʏʘʆ ɲʍʔɲʄɸɿʙʆ
- ȵʋɿʄɹɶɸɿ ʏʉ ʐʄɿʃʊ ɲʆɳʄʉɶɲ ʅɸ ʏʉ ɸʀɷʉʎ ʏɻʎ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ, ʏʉ
ʌɸʑʅɲ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʃɲɿ ʏʉ ʌɸʑʅɲ ɴʌɲʖʐʃʑʃʄʘʍɻʎ

- ɇʐʆɲʌʅʉʄʉɶɸʀ ʃɲɿ ʃɲʏɲʍʃɸʐɳɺɸɿ ɻʄɸʃʏʌɿʃʉʑʎ ʋʀʆɲʃɸʎ
- ɉʄʉʋʉɿɸʀ ʏɿʎ ʃɲʄʘɷɿʙʍɸɿʎ ʏʘʆ ʋɿʆɳʃʘʆ
-ȵʄɹɶʖɸɿ ʏɻʆ ʉʌɽʊʏɻʏɲ ʏʘʆ ʍʐʆɷɸʍʅʉʄʉɶɿʙʆ ʃɲɿ ʏɻ ʍʐʆɹʖɸɿɲ
ʏʘʆ ʃʐʃʄʘʅɳʏʘʆ

- Ȱʆɲɶʆʘʌʀɺɸɿ ʃɲɿ ʍʖɸɷɿɳɺɸɿ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ɲʐʏʉʅɲʏɿʍʅʉʑ
- Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɳɺɸɿ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ɲʐʏʉʅɲʏɿʍʅʉʑ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɲ
ʍʖɹɷɿɲ ʃɲɿ ʏɿʎ ʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔɹʎ
- ȵʄɹɶʖɸɿ ʏɻʆ ʉʌɽʊʏɻʏɲ ʏɻʎ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ
-ȵʆʏʉʋʀɺɸɿ ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃɳ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ɲʐʏʉʅɲʏɿʍʅʙʆ ʍɸ
ɷɿɲɶʌɳʅʅɲʏɲ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ ʅɸ ɻʄɸʃʏʌɿʃɹʎ ʅɻʖɲʆɹʎ
-Ȱʋʉʃɲɽɿʍʏɳ ɴʄɳɴɸʎ
-ȵʇɲʍʔɲʄʀɺɸɿ ʍɸ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ɷʐʍʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏɻʆ
ɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻ

-ȵʄɹɶʖɸɿ ʏɻʆ ʉʌɽʊʏɻʏɲ ʏɻʎ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ
- ȵʋɿʍʃɸʐɳɺɸɿ ʅɿʃʌɹʎ ɲʍʏʉʖʀɸʎ ʐʄɿʃʉʑ

37068
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Τεύχος Β’ 2923/19.07.2018

5.8.1 Ȱʆɳʄʐʍɻ ʏɻʎ ɲʆɳɶʃɻʎ
ɲʆʏɿʃɸʌɲʐʆɿʃɼʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ
5.8.2 ȵʆɻʅɹʌʘʍɻ ɶɿɲ ʏɿʎ ʅɸɽʊɷʉʐʎ
ɲʆʏɿʃɸʌɲʐʆɿʃɼʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ
5.8.3 Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ ʏʘʆ ʃɲʏɻɶʉʌɿʙʆ ʃɲɿ
ʏʘʆ ɴɲʍɿʃʙʆ ʅɸʌʙʆ ʏʘʆ ɲʄɸʇɿʃɹʌɲʐʆʘʆ

ȵɶʃɲɽɿʍʏɳ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ɲʆʏɿʃɸʌɲʐʆɿʃɼʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ

5.8

- Ɉʉʋʉɽɸʏɸʀ ʃɲɿ ʍʐʆɷɹɸɿ ɲʆʏɿʃɸʌɲʐʆɿʃʊ ʐʄɿʃʊ ʍɸ ɻʄɸʃʏʌɿʃʉʑʎ
ʋʀʆɲʃɸʎ
- Ɉʉʋʉɽɸʏɸʀ ɲʄɸʇɿʃɹʌɲʐʆɲ
- ɉʄʉʋʉɿɸʀ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ɲʆʏɿʃɸʌɲʐʆɿʃɼʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ

- ɇʖɸɷɿɳɺɸɿ ʃʄʘɴʊ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ
- Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɳɺɸɿ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ɶɸʀʘʍɻʎ
- ɍʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀ ɸʌɶɲʄɸʀɲ, ʊʌɶɲʆɲ ʃɲɿ ʍʐʍʃɸʐɹʎ ɶɿɲ ʏɻʆ
ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ ɶɸʀʘʍɻʎ
- Ȱʆɲʔɹʌɸɿ ʏɲ ʋʌʊʏʐʋɲ ʃɲɿ ʏʉʐʎ ʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑʎ ʋʉʐ
ɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲɿ ʍʏɿʎ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ɶɸʀʘʍɻʎ

5.7.1 Ⱦɲʏɲʆʊɻʍɻ ʏɻʎ ʍɻʅɲʍʀɲʎ ʏʘʆ
ɶɸɿʙʍɸʘʆ ʍʏɿʎ ɻʄɸʃʏʌɿʃɹʎ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ
5.7.2 Ⱦɲʏɲʆʊɻʍɻ ʏʘʆ ʅɸɽʊɷʘʆ
ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʏʘʆ ɻʄɸʃʏʌɿʃʙʆ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ
5.7.3 Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ ʏɻʎ ɲʄʄɲɶɼʎ ʏʉʐ
ʏʌʊʋʉʐ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ ɶɸɿʙʍɸʘʆ ʃʏɿʌʀʘʆ
(ɽɸʅɸʄɿɲʃɼ ɶɸʀʘʍɻ)

ȵɶʃɲɽɿʍʏɳ ɶɸɿʙʍɸɿʎ

5.7

- ȵʋɿʄɹɶɸɿ ʃɲɿ ɸɶʃɲɽɿʍʏɳ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ (ɽɹʍɻ
ʏʉʋʉɽɹʏɻʍɻʎ, ʏʌʊʋʉʎ ʍʑʆɷɸʍɻʎ ʃ.ɲ.)

5.6.2 ȵʋɿʄʉɶɼ ʅɻʖɲʆɿʍʅʙʆ ɸʄɹɶʖʉʐ,
ɷɿɲʃʉʋɼʎ ʃɲɿ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ɻʄɸʃʏʌɿʃʙʆ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ
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ɀȰȺȸɇȻȰȾȰ ȰɅɃɈȵȿȵɇɀȰɈȰ
Ƀ/ɻ ɲʋʊʔʉɿʏʉʎ/-ɻ ʏɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ ɈȵɍɁȻȾɃɇ
ȸȿȵȾɈɆɃȿɃȳȻȾɏɁ ɇɉɇɈȸɀȰɈɏɁ, ȵȳȾȰɈȰɇɈȰɇȵɏɁ
ȾȰȻ ȴȻȾɈɉɏɁ «», ʅɸʏɳ ʏɻʆ ɸʋɿʏʐʖɼ ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻ ʏʉʐ
ɀɸʏɲʄʐʃɸɿɲʃʉʑ ɹʏʉʐʎ – ʏɳʇɻʎ ʅɲɽɻʏɸʀɲʎ ɽɲ ɸʀʆɲɿ
ʍɸ ɽɹʍɻ ʆɲ:

6.3.1 Ʌʌɲɶʅɲʏʉʋʉʀɻʍɻ ɸʄɹɶʖʘʆ ʍɸ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ɶɸɿʙʍɸʘʆ ʖɲʅɻʄɼʎ
ʏɳʍɻʎ
6.3.2 Ʌʌɲɶʅɲʏʉʋʉʀɻʍɻ ɸʄɹɶʖʘʆ ʍɸ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ɶɸɿʙʍɸʘʆ
ɲʆʏɿʃɸʌɲʐʆɿʃɼʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ
6.3.3 ȴɿɲʏʑʋʘʍɻ ʏɻʎ ʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲʎ
ʅɹʏʌɻʍɻʎ ɲʆʏʀʍʏɲʍɻʎ ɶɸɿʙʍɸʘʆ
6.3.4 ɍʌɼʍɻ ʍʑʆɽɸʏʘʆ ʉʌɶɳʆʘʆ
ɸʄɹɶʖʉʐ ʃɲɿ ʅɸʏʌɼʍɸʘʆ

6.1.1 ȵʋɿʄʉɶɼ ʉʌɶɳʆʘʆ ʅɹʏʌɻʍɻʎ
6.1.2 Ȱʆɲɺɼʏɻʍɻ ʉʌɶɳʆʘʆ ʅɹʏʌɻʍɻʎ
ɸɿɷɿʃʉʑ ʍʃʉʋʉʑ
6.1.3 ȵʋɿʄʉɶɼ ʉʌɶɳʆʘʆ ʅɸ ɴɳʍɻ ʏɻʆ
ɲʃʌʀɴɸɿɲ ʅɹʏʌɻʍɻʎ
6.1.4 Ƀɷɻɶʀɸʎ ɷɿɸʇɲɶʘɶɼʎ
ʅɸʏʌɼʍɸʘʆ
6.2.1 ȵʔɲʌʅʉɶɼ ɸʄɹɶʖʘʆ ʍɸ
ɻʄɸʃʏʌɿʃɼ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ
6.2.2 ȴɿɲʏʑʋʘʍɻ ʏɻʎ ʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲʎ
ɸʆʏʉʋɿʍʅʉʑ ɴʄɲɴʙʆ

ȵɁȴȵȻȾɈȻȾȵɇ ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȵɇ

- Ʌʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀ ʉʋʏɿʃʊ ɹʄɸɶʖʉ ɻʄɸʃʏʌɿʃʙʆ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ
ɸʃʏʊʎ ʏɳʍɻʎ
- ȵʄɹɶʖɸɿ ʏɻ ʍʐʆɹʖɸɿɲ ʏʘʆ ʃʐʃʄʘʅɳʏʘʆ
- ȵʄɹɶʖɸɿ ʏɻʆ ɲʆʏʀʍʏɲʍɻ ʅʊʆʘʍɻʎ ɻʄɸʃʏʌɿʃʙʆ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ, ʍʐʍʃɸʐʙʆ ʃɲɿ ɻʄɸʃʏʌɿʃʙʆ ʅɻʖɲʆʙʆ
-ȵʄɹɶʖɸɿ ʏɻʆ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲ ʏʘʆ ʅɹʏʌʘʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ
ɹʆɲʆʏɿ ɻʄɸʃʏʌʉʋʄɻʇʀɲʎ
-Ʌʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀ ɹʄɸɶʖʉ ɷʉʃɿʅɲʍʏɿʃɼʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʃɲɿ
ɷʉʃɿʅɹʎ ȴȴȵ
-Ʌʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀ ɲʍʔɲʄɸʀʎ ʖɸɿʌɿʍʅʉʑʎ ʍɸ ʋʀʆɲʃɸʎ ʃɲɿ
ʃɲʏɲɶʌɳʔɸɿ ʏɲ ɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ ɶɿɲ ɸʆʏʉʋɿʍʅʊ ɴʄɲɴʙʆ
-ȵʋɿʍʃɸʐɳɺɸɿ ʅɿʃʌɼʎ ʃʄʀʅɲʃɲʎ ɴʄɳɴɸʎ
- Ȱʆɲʔɹʌɸɿ ʏʉʐʎ ʏʌʊʋʉʐʎ ʅɹʏʌɻʍɻʎ ʏɻʎ ɲʆʏʀʍʏɲʍɻʎ ɶɸʀʘʍɻʎ
- Ʌʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀ ʉʋʏɿʃʊ ɹʄɸɶʖʉ ʏʘʆ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ ɶɸʀʘʍɻʎ
(ɲɶʘɶʉʀ ʍʑʆɷɸʍɻʎ, ɻʄɸʃʏʌʊɷɿɲ ɶɸʀʘʍɻʎ, ʍʐʆɷɹʍɸɿʎ)
- Ʌʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀ ɹʄɸɶʖʉ ʍʐʆɹʖɸɿɲʎ ɲɶʘɶʙʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʃɲɿ
ɿʍʉɷʐʆɲʅɿʃʙʆ ʍʐʆɷɹʍɸʘʆ
-Ʌʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀ ʅɹʏʌɻʍɻ ʍʑʆɽɸʏɻʎ ɲʆʏʀʍʏɲʍɻʎ ɴʌʊʖʉʐ
ʍʔɳʄʅɲʏʉʎ
- Ʌʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀ ʅɹʏʌɻʍɻ ʏɿʅɼʎ ɲʆʏʀʍʏɲʍɻʎ ɶɸʀʘʍɻʎ ,
ɽɸʅɸʄɿɲʃɼʎ ɶɸʀʘʍɻʎ, ʍɻʅɸɿɲʃɼʎ ʃɲɿ ɸʃʏɸʏɲʅɹʆɻʎ ɶɸʀʘʍɻʎ

ȾɆȻɈȸɆȻȰ ȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸɇ
[1: ɳʌɿʍʏɻ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ, ʖʘʌʀʎ ɲʆɳɶʃɻ
ʃɲɽʉɷɼɶɻʍɻʎ
2. ɸʋɲʌʃɼʎ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʅɸ ɲʍɼʅɲʆʏɲ ʄɳɽɻ/
ʋɲʌɲʄɸʀʗɸɿʎ
3. ɸʋɲʌʃɼʎ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʅɸ ʍɻʅɲʆʏɿʃɳ ʄɳɽɻ/
ʋɲʌɲʄɸʀʗɸɿʎ
4. ɲʆɸʋɲʌʃɼʎ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ]
- Ʌʌʉɸʏʉɿʅɳɺɸɿ ʏɿʎ ʍʐʆɽɼʃɸʎ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉʀɻʍɻʎ ʅɸʏʌɼʍɸʘʆ
- ɇʐʆɷɹɸɿ ʍʘʍʏɳ ʏɲ ʊʌɶɲʆɲ ʅɹʏʌɻʍɻʎ ʍʏɲ ɻʄɸʃʏʌɿʃɳ
ʃʐʃʄʙʅɲʏɲ ʃɲɿ ʏɿʎ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ
-Ʌʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀ ʉʌɽɳ ʏɿʎ ʅɸʏʌɼʍɸɿʎ
- Ⱦʘɷɿʃʉʋʉɿɸʀ ʃɲɿ ɸʌʅɻʆɸʑɸɿ ʏɲ ɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ ʏʘʆ
ʅɸʏʌɼʍɸʘʆ

ɏɆȵɇ: 28
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6.3 Ʌʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀ ɹʄɸɶʖʉ ɶɸɿʙʍɸʘʆ

6.2 Ʌʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀ ʏʉʐʎ ɸʄɹɶʖʉʐʎ ʏɻʎ ɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎ
ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʃɲɿ ɸʆʏʉʋʀɺɸɿ ɴʄɳɴɸʎ

6.1 ȵʋɿʄɹɶɸɿ ʃɲɿ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀ ʏɲ ʃɲʏɳʄʄɻʄɲ ʊʌɶɲʆɲ
ʅɹʏʌɻʍɻʎ

Ȱ/Ȱ
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ʋɸɷʀʘʆ

ʏɻʎ

ɳ

ʑ

ʀ

ɏɆȵɇ: 28

- ɍʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀ ʏʉ ʋʌʊʏʐʋʉ ȵȿɃɈ HD 384
- ɇʐʅʋʄɻʌʙʆɸɿ ʋʌʘʏʊʃʉʄʄʉ ʅɸʏʌɼʍɸʘʆ ʃɲɿ ɸʄɹɶʖʘʆ
- ɇʐʅʋʄɻʌʙʆɸɿ ʐʋɸʑɽʐʆɻ ɷɼʄʘʍɻ – ʏɸʖʆɿʃʊ ʐʋʊʅʆɻʅɲ ɶɿɲ
ʏɻʆ ɻʄɸʃʏʌʉɷʊʏɻʍɻ ɻʄɸʃʏʌɿʃʙʆ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ
- ɇʐʅʋʄɻʌʙʆɸɿ ʏʉ ȵɿɷɿʃʊ ȶʆʏʐʋʉ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆ ȵɶʃɲʏɲʍʏɳʏɻ
ȸʄɸʃʏʌʉʄʊɶʉʐ
-ɇʐʅʋʄɻʌʙʆɸɿ ɉʋɸʑɽʐʆɻ ȴɼʄʘʍɻ Ⱦɲʄɼʎ ȵʃʏɹʄɸʍɻʎ ȵʌɶɲʍɿʙʆ
ȵɶʃɲʏɲʍʏɳʏɻ ȸʄɸʃʏʌʉʄʊɶʉʐ
-ɇʐʅʋʄɻʌʙʆɸɿ Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎ ȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ
-ɇʐʅʋʄɻʌʙʆɸɿ ɹʆʏʐʋɲ ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎ (ʋ.ʖ. ɲʆɸʄʃʐʍʏɼʌʘʆ)

ȾɆȻɈȸɆȻȰ ȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸɇ
[1: ɳʌɿʍʏɻ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ, ʖʘʌʀʎ ɲʆɳɶʃɻ
ʃɲɽʉɷɼɶɻʍɻʎ
2. ɸʋɲʌʃɼʎ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʅɸ ɲʍɼʅɲʆʏɲ ʄɳɽɻ/
ʋɲʌɲʄɸʀʗɸɿʎ
3. ɸʋɲʌʃɼʎ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʅɸ ʍɻʅɲʆʏɿʃɳ ʄɳɽɻ/
ʋɲʌɲʄɸʀʗɸɿʎ
4. ɲʆɸʋɲʌʃɼʎ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ]
7.1 .1 Ȱʋʉʏʑʋʘʍɻ ʍʖɸʏɿʃʙʆ
-Ȱʋɲʌɿɽʅɸʀ ʏɿʎ ɴɲʍɿʃɹʎ ʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎ ʏʘʆ ʏʌʉʔʉɷʉʏɿʃʙʆ
ɷɿɲʏɳʇɸʘʆ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
- Ȱʆɲʔɹʌɸɿ ʏɲ ʃʑʌɿɲ ʅɹʌɻ ʃɲɿ ʏɲ ɴɲʍɿʃɳ ʏɸʖʆɿʃɳ
7.1.2 Ȱʆɳʄʐʍɻ ʏʘʆ ʃʐʌʀʘʆ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ ʏʘʆ UPS
ɸʇɲʌʏɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʅɿɲʎ
-Ʌɸʌɿɶʌɳʔɸɿ ʏɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʃɲɿ ʏɻ ʖʌɼʍɻ ʏʘʆ ɲʆʉʌɽʘʏɿʃʙʆ
ʅʉʆɳɷɲʎ ɲɷɿɳʄɸɿʋʏɻʎ ʋɲʌʉʖɼʎ ɿʍʖʑʉʎ
ɷɿɲʏɳʇɸʘʆ
(UPS)
-ȵʋɿʄɹɶɸɿ ʏʉʆ ʏʑʋʉ ɲʆɳʄʉɶɲ ʅɸ ʏɲ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ ʏɻʎ
7.1.3 Ȱʆɲʔʉʌɳ ʏʘʆ ʃʑʌɿʘʆ ɸʔɲʌʅʉɶʙʆ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʋʉʐ ɽɲ ɲʍʔɲʄɿʍʏɸʀ
ʏʘʆ UPS
-ȵʄɹɶʖɸɿ ʏɻʆ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʏʘʆ ʅʋɲʏɲʌɿʙʆ ʏʘʆ UPS
-Ʌʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀ ʏɻʆ ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɻ ʍʐʆʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ
ɸʇɲʌʏɻʅɳʏʘʆ
- ɇʐʅʋʄɻʌʙʆɸɿ ʏɲ ɹʆʏʐʋɲ ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎ ʏɻʎ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ
ʊ
ʀ
ʀ
ʑ
ʀ

ȵɁȴȵȻȾɈȻȾȵɇ ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȵɇ

ɀɲɽɻʍɿɲʃɼ ȵʆʊʏɻʏɲ 7: ɇʐʍʏɼʅɲʏɲ Ȼʍʖʑʉʎ

ʋʉʄʄʙʆ

ɀȰȺȸɇȻȰȾȰ ȰɅɃɈȵȿȵɇɀȰɈȰ
Ƀ/ɻ ɲʋʊʔʉɿʏʉʎ/-ɻ ʏɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ «ɈȵɍɁȻȾɃɇ
ȸȿȵȾɈɆɃȿɃȳȻȾɏɁ ɇɉɇɈȸɀȰɈɏɁ, ȵȳȾȰɈȰɇɈȰɇȵɏɁ
ȾȰȻ ȴȻȾɈɉɏɁ», ʅɸʏɳ ʏɻʆ ɸʋɿʏʐʖɼ ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻ ʏʉʐ
ɀɸʏɲʄʐʃɸɿɲʃʉʑ ɹʏʉʐʎ – ʏɳʇɻʎ ʅɲɽɻʏɸʀɲʎ ɽɲ ɸʀʆɲɿ
ʍɸ ɽɹʍɻ ʆɲ:

ɹʆʏʐʋɲ

7.1 Ȱʆɲɶʆʘʌʀɺɸɿ ʃɲɿ ɸʋɿʄɹɶɸɿ ʏʌʉʔʉɷʉʏɿʃɳ ʃɲɿ
ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ɲɷɿɳʄɸɿʋʏɻʎ ʋɲʌʉʖɼʎ ɿʍʖʑʉʎ (UPS)
ɲʆɳʄʉɶɲ ʅɸ ʏʉ ɸʀɷʉʎ ʏɻʎ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ

Ȱ/Ȱ

6.4 ɇʐʅʋʄɻʌʙʆɸɿ
ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ

ɶʖ
ʅ ʌɼ
6.4.1 Ȱʆɲɶʆʙʌɿʍɻ ʏʘʆ ɸʆʏʑʋʘʆ
ɲʆɳʄʉɶɲ ʅɸ ʏɻ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ ɼ ʏɻʆ
ʐʋɻʌɸʍʀɲ ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɲʋɸʐɽʑʆʉʆʏɲɿ
6.4.2 Ⱦɲʏɻɶʉʌɿʉʋʉʀɻʍɻ ʏʘʆ ɸʆʏʑʋʘʆ
6.4.3 ɇʐʅʋʄɼʌʘʍɻ ʏʘʆ ɸʆʏʑʋʘʆ ʃɲɿ
ɶʆʙʍɻ ɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆ ʃɲʏɳɽɸʍɼʎ ʏʉʐʎ
ʍʏɿʎ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɸʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ
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7.3.1 Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ ʏʘʆ ɶɸʆʆɻʏʌɿʙʆ
ʋʉʐ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʍʏɲ ȸ/ȷ
7.3.2 ȵʋɿʄʉɶɼ ʏʘʆ ʃɿʆɻʏɼʌʘʆ ʃɲɿ
ʏʘʆ ʌʐɽʅɿʍʏʙʆ ʏɲʖʑʏɻʏɲʎ

7.2.1 Ⱦɲʏɲʆʊɻʍɻ ʏɻʎ ʍɻʅɲʍʀɲʎ ʏɻʎ
ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʔʘʏʉɴʉʄʏɲʁʃʙʆ
ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɻʆ
ɲɸɿʔʉʌʀɲ ʃɲɿ ʏɻʆ ɸʆɸʌɶɸɿɲʃɼ
ʋʉʄɿʏɿʃɼ ʏɻʎ ʖʙʌɲʎ
7.2.2 Ȱʆɲʔʉʌɳ ʍʏɻ ʍʖɸʏɿʃɼ
ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ ɶɿɲ ʏɿʎ ȰɅȵ
7.2.3 Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ ʏʘʆ ʏʑʋʘʆ ʃɲɿ ʏʘʆ
ʃɲʏɻɶʉʌɿʙʆ ʏʘʆ ʔʘʏʉɴʉʄʏɲʁʃʙʆ
ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ

-Ȱʋɲʌɿɽʅɸʀ ʏʉʐʎ ʏʑʋʉʐʎ ʃɲɿ ʏɿʎ ʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎ ʏʘʆ
ʔʘʏʉɴʉʄʏɲʁʃʙʆ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ (ɲʐʏʊʆʉʅɲ, ɷɿɲʍʐʆɷɸɷɸʅɹʆɲ,
ʐɴʌɿɷɿʃɳ)
- ɇʐʆʏɳʍʍɸɿ ʔʑʄʄʉ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑ ʏʉʐ
ʔʘʏʉɴʉʄʏɲʁʃʉʑ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
- Ɉʉʋʉɽɸʏɸʀ ʏɲ ɻʄɿɲʃɳ ʋɳʆɸʄ ʃɲɿ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀ ʏɿʎ ɲɶʙɶɿʅɸʎ
ʍʐʆɷɹʍɸɿʎ
- ɇʐʆʏɻʌɸʀ ʃɲɿ ɷɿɲʏɻʌɸʀ ʃɲɽɲʌʊ ʏʉʆ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊ (ʋ.ʖ.
ɸʋɿʔɳʆɸɿɲ ʏʘʆ ʋɳʆɸʄ)
- ȵʋɿʍʃɸʐɳɺɸɿ ɴʄɳɴɸʎ ʃɲɿ ɸʋɿʄʑɸɿ ʋʌʉɴʄɼʅɲʏɲ ʋʉʐ ɲʔʉʌʉʑʆ
ʏɻ ʅɻʖɲʆɿʃɼ ʏʉʐʎ ʐʋʉʍʏɼʌɿʇɻ, ɽʌɲʑʍɸɿʎ ʐɲʄʉʋɿʆɳʃʘʆ,
ʍʏɸɶɲʆʊʏɻʏɲ
-Ȱɿʏɿʉʄʉɶɸʀ ʏɻʆ ʑʋɲʌʇɻ ʏʉʐ ʌʐɽʅɿʍʏɼ ʏɳʍɻʎ
-ɉʋʉʄʉɶʀɺɸɿ ʏɻʆ ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɻ ɿʍʖʑ ʏɻʎ ɶɸʆʆɼʏʌɿɲʎ ɲʆɳʄʉɶɲ
ʅɸ ʏʉʆ ʃɿʆɻʏɼʌɲ ʃɲɿ ʏɲ ɻʄɸʃʏʌɿʃɳ ʔʉʌʏʀɲ
-ȵʋɿʄɹɶɸɿ ʏʉ ɸʀɷʉʎ ʏʉʐ ʌʐɽʅɿʍʏɼ ʏɲʖʑʏɻʏɲʎ ɲʆɳʄʉɶɲ ʅɸ ʏɲ
ʏʌʉʔʉɷʉʏʉʑʅɸʆɲ ʔʉʌʏʀɲ
- Ȱʆɲʔɹʌɸɿ ʏɿʎ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɸʎ ɸʆɹʌɶɸɿɸʎ ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎ ɸʆʊʎ ȸ/ȷ.

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr
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Άρθρο 2
ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
Το Εργαστηριακό Μάθημα Ειδικότητας του άρθρου 1 ανατίθεται σε εκπαιδευτικούς που στην αντίστοιχη ειδικότητα της Γ΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ. έχουν τουλάχιστον δύο
εργαστηριακά μαθήματα ειδικότητας σε Α΄ ανάθεση, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα υπουργική απόφαση καθορισμού αναθέσεων μαθημάτων Επαγγελματικού
Λυκείου, με προτεραιότητα στους εκπαιδευτικούς των οποίων το βασικό τους πτυχίο έχει ειδικότερη συνάφεια με την ειδικότητα της μαθητείας, μετά από απόφαση
του Συλλόγου Διδασκόντων του Εργαστηριακού Κέντρου.
Από τη δημοσίευση της παρούσης παύει να ισχύει η αριθμ. Φ2/33685/Δ4 (Β΄ 732/2017) απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Πρόγραμμα
Σπουδών για το ”Μεταλυκειακό έτος -τάξη μαθητείας“ των αποφοίτων της ειδικότητας ”Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων”», όπως
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 181534 (Β΄ 3820/2017) απόφαση.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

7.3 Ʌɸʌɿɶʌɳʔɸɿ ʏɲ ʅɹʌɻ ɲʋʊ ʏɲ ʉʋʉʀɲ ɲʋʉʏɸʄɸʀʏɲɿ
ɹʆɲ ɻʄɸʃʏʌʉʋɲʌɲɶʘɶʊ ɺɸʑɶʉʎ (ȸ/ȷ) ʃɲɿ
ɷɿɲʏʐʋʙʆɸɿ ʏɻʆ ɲʆɲɶʃɲɿʊʏɻʏɲ ʃɲɿ ʏɻ ʖʌɼʍɻ ʏʉʐ
ʘʎ ʃʑʌɿɲ ɼ ɸʔɸɷʌɿʃɼ ʋɻɶɼ ɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎ ɸʆɹʌɶɸɿɲʎ

7.2 Ʌɸʌɿɶʌɳʔɸɿ ʏɻ ʍʑʍʏɲʍɻ, ʏɲ ɿɷɿɲʀʏɸʌɲ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ ʃɲɿ ʏɲ ɲʆɲʅɸʆʊʅɸʆɲ ʉʔɹʄɻ ʏʘʆ
ʔʘʏʉɴʉʄʏɲʁʃʙʆ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ
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