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Παξαζέηνπκε ην ζρεηηθφ άξζξν απφ ηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο 
 
ΔΦΗΜΔΡΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ (ΣΔΤΥΟ ΓΔΤΣΔΡΟ) 22955 
«…. 
5. Γηα ηε κνξηνδφηεζε ησλ ππνςεθίσλ θαηαξηηδνκέλσλ ιακβάλνληαη ππφςε ηα 
αθφινπζα:  
 
α) Ο βαζκφο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ, ν νπνίνο απαηηείηαη γηα ηελ εηζαγσγή ζην ΙΔΚ. Σα 
κφξηα πνπ δίλεη ν ηίηινο είλαη ηφζα φζα ν γεληθφο βαζκφο, κε κεηαηξνπή  
ηνπ θιαζκαηηθνχ κέξνπο ζε δεθαδηθφ. ε πεξίπησζε πνπ ν βαζκφο ηνπ ηίηινπ 
ζπνπδψλ είλαη εθθξαζκέλνο ζε δηαθνξεηηθή απφ ηελ εηθνζαβάζκηα θιίκαθα, γίλεηαη  
αλαγσγή ηνπ ζε εηθνζαβάζκηα θιίκαθα. 
 
β) Η ηεθκεξησκέλε κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά εξγαζηαθή εκπεηξία, ζρεηηθή κε 
ηελ εηδηθφηεηα πνπ επηζπκεί λα θαηαξηηζηεί, είηε ζηνλ δεκφζην είηε ζηνλ ηδησηηθφ 
ηνκέα σο εμήο: 
I. Γηα πξνυπεξεζία ηξηψλ (3) κελψλ δχν (2) κφξηα. 
II. Γηα πξνυπεξεζία έμη (6) κελψλ ηξία (3) κφξηα. 
III. Γηα πξνυπεξεζία ελλέα (9) κελψλ ηέζζεξα (4) κφξηα. 
IV. Γηα πξνυπεξεζία δψδεθα (12) κελψλ έμη (6) κφξηα. 
 
γ) Η εγγχηεηα ηεο εκεξνκελίαο θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο ηνπ ππνςεθίνπ 
θαηαξηηδνκέλνπ κε ηελ εκεξνκελία απνθνίηεζεο ηνπ απφ ηε δεπηεξνβάζκηα 
εθπαίδεπζε, σο αθνινχζσο: 
I. Γηα δηάζηεκα ελφο (1) έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία απνθνίηεζεο δέθα (10) κφξηα. 
II. Γηα δηάζηεκα δχν (2) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία απνθνίηεζεο επηά (7) κφξηα. 
III. Γηα δηάζηεκα ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία απνθνίηεζεο πέληε (5) κφξηα. 
IV. Γηα δηάζηεκα άλσ ησλ ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία απνθνίηεζεο δχν (2) 
κφξηα. 
 
δ) Η ηδηφηεηα ηνπ πνιχηεθλνπ γνλέα ή ηνπ ηέθλνπ πνιχηεθλεο νηθνγέλεηαο, φπσο 
απηή απνδεηθλχεηαη απφ πηζηνπνηεηηθφ Γήκνπ ή επίζεκν έγγξαθν ηεο έλσζεο 
Πνιπηέθλσλ Διιάδαο, πέληε (5) κφξηα. 
 
ε) Η ηδηφηεηα ηξίηεθλνπ γνλέα ή ηέθλνπ ηξίηεθλεο νηθνγέλεηαο, φπσο απηή 
απνδεηθλχεηαη απφ πηζηνπνηεηηθφ Γήκνπ, ηξία (3) κφξηα. 
 
δ) Η ηδηφηεηα ηνπ πξνζηάηε ή ηνπ ηέθλνπ κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο ηξία (3) κφξηα. 
 
ε) Δηδηθά νη ειιελνθχπξηνη απφ ηα θαηερφκελα ηεο Κχπξνπ ή ηα κέιε ηεο Διιεληθήο 
κεηνλφηεηαο ηεο Αιβαλίαο κπνξνχλ λα εγγξάθνληαη ζηα δεκφζηα ΙΔΚ ζε θαζνξηζκέλν 
πνζνζηφ επί ηεο εθάζηνηε θαζνξηζκέλεο δπλακηθφηεηαο ησλ ηκεκάησλ, ζχκθσλα κε 
απφθαζε ησλ Γ.Γ.Β.Μ. θαη κε βάζε ηα νξηδφκελα ζηελ Τ.Α. Γ/13074/7.6.00 (ΦΔΚ 
780/23−6−2000), φπσο εθάζηνηε  ηζρχεη.…» 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Σελ ηδηφηεηα ηξίηεθλνπ απνθηνχλ (άξζξν 3 λ. 3454/2006):  
α) Γνλέαο ή γνλείο πνπ έρνπλ ηε γνληθή κέξηκλα θαη επηκέιεηα ηξηψλ παηδηψλ απφ ηνλ 
ίδην ή δηαθνξεηηθνχο γάκνπο ή λνκίκσο αλαγλσξηζζέλησλ ή πηνζεηεκέλσλ ή εθηφο 
γάκνπ γελλεζέλησλ ηα νπνία είλαη άγακα θαη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην εηθνζηφ 
ηξίην (23ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο ή θνηηνχλ ζε αλαγλσξηζκέλεο ηξηηνβάζκηεο  
ζρνιέο παλεπηζηεκηαθήο θαη ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο θαη αλαγλσξηζκέλα 



εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο ή εθπιεξψλνπλ ηηο ζηξαηησηηθέο 
ηνπο ππνρξεψζεηο θαη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην εηθνζηφ πέκπην (25ν) έηνο ηεο 
ειηθίαο ηνπο θαη  
β) Σα ηέθλα απηψλ, φπνπ απηφ πξνβιέπεηαη.  
ηα ηξία παηδηά πεξηιακβάλνληαη θαη ηα ηέθλα κε νπνηαδήπνηε αλαπεξία ζε πνζνζηφ 
εμήληα επηά (67%) θαη άλσ ηζνβίσο, αλεμαξηήησο ειηθίαο θαη νηθνγελεηαθήο 
θαηάζηαζεο 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
αο ελεκεξψλνπκε φηη φζνλ αθνξά ζην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα, ηα κφξηα ησλ 
ππνςεθίσλ δελ πεξηιακβάλνπλ δεθαδηθφ κέξνο θαη θαζεκηά ζπληζηψζα 
πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην 1000. Όιεο νη ηηκέο ησλ επηκέξνπο ζπληζησζψλ γηα ηε 
κνξηνδφηεζε ηνπ ππνςεθίνπ πξνζηίζεληαη θαη δίλνπλ ηελ ηειηθή ηνπ κνξηνδφηεζε, ε 
νπνία δηαθνξνπνηείηαη αλά επηιεγκέλε εηδηθφηεηα ζχκθσλα κε ηε δεισζείζα 

επαγγεικαηηθή πξνυπεξεζία ζην ζπγθεθξηκέλν εξγαζηαθφ αληηθείκελν. 


