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Πλκεάλυιβ ηδαμ γΫ βμ Καγβΰβ ά
κ Σηάηα Πζβλκφκλδεάμ
Πζβλκφκλέαμ εαδ Πζβλκφκλδεάμ κυ Ικθέκυ Παθ πδ βηέκυ
Καγβΰβ ά η ΰθπ δεσ αθ δε έη θκ «Α φΪζ δα δε τπθ Τπκζκΰδ

βμ ξκζάμ
πδ άηβμ βμ
β ίαγηέ α κυ πέεκυλκυ
υθ εαδ πδεκδθπθδυθ»

O Πλτ αθβμ κυ Ικθέκυ Παθ πδ βηέκυ, Ϋξκθ αμ υπ’σοδθ:
κ Ϊλγλκ 45 παλ. 28 κυ Ν. 1268/1982 (Φ Κ 87, . ΄), σππμ δ ξτ δ άη λα,
κ Π. . 134/1999 (Φ Κ 132/1999, . ΄),
κυ Ϊλ. 19 κυ Ν.4009/2011, σππμ δ ξτ δ η Ϊ βθ λκπκπκέβ ά κυ η κ Ϊλ. 9 κυ Ν.4521/2018
κ Ϊλγλκ 1 παλ. 1 εαδ 4 κυ Ν. 2517/1997 (Φ Κ 160/11.8.1997, . ΄), σππμ δ ξτ δ άη λα
δμ δα Ϊι δμ κυ Ϊλγλκυ 23 παλ. 1 κυ Ν. 3549/07 (Φ Κ 69/20-3-07, . ΄)
βθ η αλδγη. πλπ . Φ.122.1/350/141732/ 2/09-12-2011 ( θαεκδθκπκέβ β κ Ολγσ 20-12-2011),
ΰετεζδκ κυ Τπκυλΰ έκυ Παδ έαμ δα έκυ ΜΪγβ βμ εαδ Θλβ ε υηΪ πθ « ληβθ έα δα Ϊι πθ
κυ Ν. 4009/2011», π λέπ π β .5: «Γδα δμ π λδπ υ δμ εζκΰάμ ά ιΫζδιβμ θαπζβλπ υθ εαδ
πέεκυλπθ Καγβΰβ υθ πκυ υπβλ κτθ εα Ϊ β βηκ έ υ β κυ Ν. 4009/2011, φαλησακθ αδ κδ
λυγηέ δμ βμ παλαΰλΪφκυ 3, 4 κυ Ν. 2517/1997, πκυ κλέακυθ κθ ζΪξδ κ ξλσθκ παλαηκθάμ
λέα Ϋ β αθΪ ίαγηέ α αθ έ κδξα»
7. δμ δα Ϊι δμ κυ Ϊλγλκυ 77 κυ Ν. 4009/2011 (Φ Κ 195/06-09-2011 . ΄) σππμ αυ σ
λκπκπκδάγβε η κ Ν. 4076/2012 (Φ Κ 159/10-08-2012 . ΄).
8. βθ παλ. 5 κυ Ϊλγλκυ 21 κυ θ. 4024/2011 ( ΄226)
9. δμ δα Ϊι δμ πθ Ϊλγλπθ 9 παλ. 9ΰ, 10 παλ. 6α, 16 παλ. 1, 17, 18 παλ. 3, 19, 77 παλ. 3 εαδ 4α, 80
παλ. 22α κυ Ν. 4009/2011 (Φ Κ 195/6-9-2011, . ΄), σππμ δ ξτκυθ άη λα
10. δμ δα Ϊι δμ βμ παλαΰλΪφκυ 3 κυ Ϊλγλκυ 18 κυ Ν. 4009/2011 (Φ Κ 195/06-09-2011 . ΄):
«3. Γδα βθ ιΫζδιά κυμ, κδ πέεκυλκδ εαδ κδ αθαπζβλπ Ϋμ εαγβΰβ Ϋμ Ϋξκυθ κ δεαέπηα θα
αβ ά κυθ βθ πλκεάλυιβ γΫ βμ βθ πση θβ ίαγηέ α τ λα απσ παλαηκθά β ίαγηέ α πκυ
εα Ϋξκυθ, κδ η θ αθαπζβλπ Ϋμ ΰδα Ϋ λα Ϋ β, κδ
πέεκυλκδ εαγβΰβ Ϋμ ΰδα Ϋιδ Ϋ β.  βθ
π λέπ π β αυ ά, β πλκεάλυιβ βμ γΫ βμ έθαδ υπκξλ π δεά. Σκ ΰθπ δεσ αθ δε έη θκ βμ γΫ βμ
εαγκλέα αδ βθ πλκεάλυιβ η ίΪ β δμ αθΪΰε μ βμ ξκζάμ εαδ κ ΰθπ δεσ αθ δε έη θκ κυ
υπκοβφέκυ πκυ αβ Ϊ βθ ιΫζδιβ,
υθ υα ησ η κ υθκζδεσ πδ βηκθδεσ εαδ λ υθβ δεσ
Ϋλΰκ κυ, σππμ αυ σ πλκίΪζζ αδ
βθ αέ β ά κυ. θ κδ πέεκυλκδ εαδ κδ αθαπζβλπ Ϋμ
εαγβΰβ Ϋμ θ ι ζδξγκτθ βθ πση θβ ίαγηέ α, Ϋξκυθ κ δεαέπηα θα αβ ά κυθ ε θΫκυ βθ
πλκεάλυιβ βμ γΫ βμ η Ϊ απσ παλΫζ υ β λδυθ κυζΪξδ κθ υθ απσ β ζάοβ βμ απσφα βμ ΰδα
β ηβ ιΫζδιά κυμ»
10. βθ Κ.Τ. . αλδγη. Φ.122.1/1137/145793/ 2/9-10-2013 (Φ Κ 2619, . ΄/16-10-2013) ΰδα βθ
αθΪπ υιβ εαδ ζ δ κυλΰέα κυ βζ ε λκθδεκτ υ άηα κμ Π ΛΛ
11. δμ δα Ϊι δμ κυ Ϊλγλκυ Ϋ αλ κυ κυ θ.4405 (Φ Κ129/13-7-2016): «Ρυγηέ δμ γ ηΪ πθ
πλκεβλτι πθ εαδ εζκΰάμ Καγβΰβ υθ πθ Α. .Ι.»: «10. Η εζκΰά εαδ ιΫζδιβ εαγβΰβ ά
ΰέθ αδ η αθκδε ά δα δεα έα, τ λα απσ πλκεάλυιβ βμ γΫ βμ»
12. βθ υπ΄αλδγη. Φ.122.1/88/119483/ 2/20-7-2016 ΰετεζδκ κυ Τπκυλΰ έκυ Παδ έαμ, Έλ υθαμ εαδ
Θλβ ε υηΪ πθ
13. βθ απσ 8 Νκ ηίλέκυ 2016 Απσφα β βμ 8βμ υθ λέα βμ βμ υΰεζά κυ κυ Ικθέκυ
Παθ πδ βηέκυ αεα . Ϋ κυμ 2016-2017, η γΫηα: «Κα αθκηά γΫ πθ ΰδα βθ πλσ ζβοβ
δ αε δεκτ πλκ ππδεκτ/η ζυθ Π»
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14. βθ υπ΄αλδγη. Φ.122.1/6/14241/ 2 (Φ Κ 225 . ’/31-1-2017) πσφα β κυ Τπκυλΰκτ Παδ έαμ,
Έλ υθαμ εαδ Θλβ ε υηΪ πθ
15. δμ δα Ϊι δμ κυ Ϊλγλκυ 30 κυ θ. 4452 (Φ Κ 17/15-2-2017): «Ρτγηδ β γ ηΪ πθ Καγβΰβ υθ
εαδ υπβλ κτθ πθ Λ ε σλπθ πθ
Ι.»: «1.α)
παλ.2 κυ Ϊλγλκυ 16 κυ θ. 4009/2011,
αθ δεαγέ α αδ πμ ιάμ: «2. Οδ Καγβΰβ Ϋμ εαδ κδ αθαπζβλπ Ϋμ Καγβΰβ Ϋμ εζΫΰκθ αδ πμ ησθδηκδ.
Οδ πέεκυλκδ Καγβΰβ Ϋμ εζΫΰκθ αδ ΰδα λδ ά γβ έα.
16. βθ απσ 14-7-2017 Απσφα β βμ 5βμ υθ λέα βμ αεα . Ϋ κυμ 2016-2017 βμ υθΫζ υ βμ κυ
Σηάηα κμ Πζβλκφκλδεάμ κυ Ικθέκυ Παθ πδ βηέκυ
17. βθ απσ 20-7-2017 Απσφα β βμ 11βμ υθ λέα βμ αεα . Ϋ κυμ 2016-2017 βμ Κκ ηβ έαμ βμ
ξκζάμ πδ άηβμ βμ Πζβλκφκλέαμ εαδ Πζβλκφκλδεάμ κυ Ικθέκυ Παθ πδ βηέκυ
Πλκεβλτ

κυη

βθ αεσζκυγβ γΫ β Καγβΰβ ά πμ ιάμ:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ ΠΙΣΗΜΙΟ
ΧΟΛΗ ΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Μέα (1) γΫ β Καγβΰβ ά βμ ίαγηέ αμ κυ πέεκυλκυ Καγβΰβ ά κ Σηάηα Πζβλκφκλδεάμ βμ
ξκζάμ πδ άηβμ βμ Πζβλκφκλέαμ εαδ Πζβλκφκλδεάμ κυ Ικθέκυ Παθ πδ βηέκυ η ΰθπ δεσ
αθ δε έη θκ «Α φΪζ δα δε τπθ Τπκζκΰδ υθ εαδ πδεκδθπθδυθ».
Σκ ΰθπ δεσ αθ δε έη θκ « φΪζ δα δε τπθ Τπκζκΰδ υθ εαδ πδεκδθπθδυθ» αφκλΪ βθ Ϋλ υθα,
η ζΫ β εαδ αθΪπ υιβ θΫπθ η γκ κζκΰδυθ, ηκθ Ϋζπθ υ άηα κμ, γ πλδυθ εαδ ξθκζκΰδυθ, ΰδα βθ
πλκ α έα πθ δε τπθ υ βηΪ πθ υπκζκΰδ υθ εαδ κ δα έε υκ. δ δεσ λα αφκλΪ
ξθκζκΰέ μ
ζΫΰξκυ α φαζ έαμ
δε τπθ,
υ άηα α αθέξθ υ βμ
δε υαευθ
δ ίκζυθ,
υ άηα α
απκηαελυ ηΫθβμ αυγ θ δεκπκέβ βμ εαδ ζΫΰξκυ πλκ πΫζα βμ, α φΪζ δα
εδθβ Ϊ εαδ α τληα α
έε υα,
ξθκζκΰέ μ πλκ α έαμ βμ α φΪζ δαμ
εα αθ ηβηΫθα π λδίΪζζκθ α, α φΪζ δα
υ άηα α θ φκςπκζκΰδ δεάμ, α φΪζ δα
υθ λΰα δεΪ εαδ δΪξυ α υ άηα α. φκλΪ πέ βμ βθ
ευί λθκα φΪζ δα εαδ βθ πλκ α έα ελέ δηπθ υπκ κηυθ ηΫ π υ βηΪ πθ αθέξθ υ βμ δ ίκζυθ εαδ
αθ δηΫ λπθ πλκ α έαμ.
πκ ζ έ ία δεσ αθ δε έη θκ κυ
δ αε δεκτ εαδ
λ υθβ δεκτ
πλκ αθα κζδ ηκτ κυ Σηάηα κμ Πζβλκφκλδεάμ κυ Ικθέκυ Παθ πδ βηέκυ.
Καζκτθ αδ κδ θ δαφ λση θκδ θα υπκίΪζκυθ
κ βζ ε λκθδεσ τ βηα κζκεζβλπηΫθβμ
δαξ έλδ βμ δα δεα δυθ εζκΰάμ εαδ ιΫζδιβμ εαγβΰβ υθ εαγυμ εαδ εα Ϊλ δ βμ εαδ άλβ βμ
ηβ λυπθ
π λδευθ εαδ ιπ λδευθ η ζυθ ΑΠ ΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr)
βθ
υπκοβφδσ β Ϊ κυμ ηΫ α
απκεζ δ δεά πλκγ ηέα λδΪθ α (30) βη λυθ απσ βθ βη λκηβθέα
αθΪλ β βμ βμ Πλκεάλυιβμ αυ άμ κ πζβλκφκλδαεσ τ βηα Π ΛΛ , ηααέ η σζα α αθαΰεαέα
ΰδα βθ ελέ β δεαδκζκΰβ δεΪ.
δ δεσ λα πλΫπ δ θα υπκίΪζκυθ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Σα π υξέα εαδ κυμ έ ζκυμ πκυ υθ κυμ. θ κδ έ ζκδ πκυ υθ Ϋξκυθ ξκλβΰβγ έ απσ . .Ι.
ιπ λδεκτ γα πλΫπ δ θα υπκίζβγκτθ εαδ κδ ξ δεΫμ ί ίαδυ δμ δ κ δηέαμ.
δκΰλαφδεσ βη έπηα
θαζυ δεσ υπσηθβηα ΰδα α υπκίαζζση θα πλπ σ υπα πδ βηκθδεΪ βηκ δ τηα α
Σα πλπ σ υπα πδ βηκθδεΪ βηκ δ τηα α
δ αε κλδεά δα λδίά
ζ έκ α υθκηδεάμ αυ σ β αμ ά δαία άλδκ
Τπ τγυθβ άζπ β κυ Ν.1599/1986, σπκυ
η τκθ αδ σ δ γα Ϋξκυθ επζβλυ δ δμ
λα δπ δεΫμ
κυμ
υπκξλ υ δμ
ά
γα
Ϋξκυθ
απαζζαΰ έ
θσηδηα
απσ
αυ Ϋμ πλδθ βθ Ϋε κ β βμ πλυ αθδεάμ πλΪιβμ δκλδ ηκτ κυμ ( φσ κθ πλσε δ αδ ΰδα Ϊλλ θ μ
υπκοβφέκυμ). Σκ ευζυηα βμ ηβ επζάλπ βμ πθ λα δπ δευθ υπκξλ υ πθ θ δ ξτ δ ΰδα
πκζέ μ ελΪ κυμ-ηΫζκυμ βμ υλππαρεάμ Έθπ βμ, κ κπκέκ θ πλκίζΫπ αδ σηκδκ ευζυηα
δκλδ ηκτ. Οδ αθπ Ϋλπ πκζέ μ κφ έζκυθ θα υπκίΪζκυθ, ε σμ πθ πδκ πΪθπ δεαδκζκΰβ δευθ
εαδ π υξέκ ά η απ υξδαεσ έ ζκ πκυ υθ ζζβθδεκτ . .Ι. ά απκζυ άλδκ ζζβθδεκτ Λυε έκυ ά
ια αιέκυ Γυηθα έκυ ά πδ κπκδβ δεσ ζζβθκηΪγ δαμ Γ1΄ πδπΫ κυ απσ κ ΚΫθ λκ ζζβθδεάμ
Γζυ αμ, απσ κ κπκέκ γα απκ δεθτ αδ β πζάλβμ ΰθυ β εαδ Ϊθ β ξλά β βμ ζζβθδεάμ
ΰζυ αμ.
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ΠΫλαθ πθ αθπ Ϋλπ δεαδκζκΰβ δευθ υπκίΪζζ αδ απσ κθ/ βθ εζ ΰΫθ α/ εζ ΰ έ α
β
Γλαηηα έα κυ Σηάηα κμ:
1. Πδ κπκδβ δεσ Τΰ έαμ, τηφπθα η δμ δα Ϊι δμ κυ Ϊλγλκυ 7 κυ Ν. 4210/2013 ( . ΄ 254).
υπκξλΫπ β υπκίκζάμ
κυ Πδ κπκδβ δεκτ Τΰ έαμ υφέ α αδ ησθκ ΰδα
κθ/ βθ
εζ ΰΫθ α/ εζ ΰ έ α, εαδ πλΫπ δ θα εα α γ έ η Ϊ βθ εζκΰά.
βη δυ δμ:
1. Σκ πδ κπκδβ δεσ ΰΫθθβ βμ γα αθααβ βγ έ αυ παΰΰΫζ πμ απσ βθ υπβλ έα πκυ γα πλκί έ
βθ Ϋε κ β βμ ζδεάμ πλΪιβμ δκλδ ηκτ. Πλκε δηΫθκυ ΰδα πκζέ μ ελα υθ-η ζυθ βμ
υλππαρεάμ Έθπ βμ, υπκίΪζζ αδ πδ κπκδβ δεσ βμ αλησ δαμ αλξάμ κυ ελΪ κυμ βθ
δγαΰΫθ δα κυ κπκέκυ Ϋξ δ κ υπκοάφδκμ.
2. Σκ αθ έΰλαφκ Πκδθδεκτ Μβ λυκυ δεα δεάμ ξλά βμ γα αθααβ βγ έ αυ παΰΰΫζ πμ απσ βθ
υπβλ έα πκυ γα πλκί έ βθ Ϋε κ β βμ ζδεάμ πλΪιβμ δκλδ ηκτ
3. Σκ πδ κπκδβ δεσ λα κζκΰδεάμ εα Ϊ α βμ τπκυ ΄ γα αθααβ βγ έ αυ παΰΰΫζ πμ απσ βθ
υπβλ έα πκυ γα πλκί έ βθ Ϋε κ β βμ ζδεάμ πλΪιβμ δκλδ ηκτ
πλκεαζκτη θβ απΪθβ γα ίαλτθ δ κθ πλκςπκζκΰδ ησ κυ Τπκυλΰ έκυ Παδ έαμ, Έλ υθαμ εαδ
Θλβ ε υηΪ πθ ( δ δεσμ ΦκλΫαμ 19-250 εαδ Κ
0251).
πλκεάλυιβ αυ ά θα βηκ δ υ έ

βθ φβη λέ α βμ Κυί λθά πμ.

ΚΫλευλα, 18-04-2018
Ο Πλτ αθβμ

α έζ δκμ Χλυ δεσπκυζκμ
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