
ΠΡΟΘ ΜΙ ΝΚ ΙΝ ΙΚ ΙΟΛΟΓΗΣΙΚ Ν ΓΓΡ ΦΗ 
ΛΛΟ ΠΩΝ- ΛΛΟΓ ΝΩΝ 

 
τηφπθαΝη Ν βΝη ΝαλδγηέΝπλπ έΝΦέ1η1ή1ζζζγ1ή ηή1η-9-βί1η)ΝΤέ έΝκλέα αδΝπλκγ ηέαΝ ΰΰλαφάμΝ πθ 
θΝζσΰπΝυπκοβφέπθ,ΝΰδαΝ κΝαεέΝΫ κμΝβί1η-βί1θ,Ν κΝξλκθδεσΝ δΪ βηαΝαπσΝβγΝΫπμΝβλΝ π ηίλέκυΝβί1η. 

 
πδ βηαέθ αδΝσ δΝΰδαΝ κυμΝ θΝζσΰπΝυπκοβφέκυμΝ θΝ φαλησα αδΝβΝ δα δεα έαΝβζ ε λκθδεάμ 

1έΝ ΙΚ ΙΟΛΟΓΗΣΙΚ  
α)ΝΣέ ζκμΝαπσζυ βμΝ πδευλπηΫθκμΝαπσΝ βθΝαλησ δαΝ επαδ υ δεάΝαλξάΝ βμΝξυλαμΝ κυΝυπκοβφέκυέ 
 
ί)Ν ίαέπ βΝ βμΝηΫ βμΝΰ θδεάμΝίαγηκζκΰέαμΝ κυΝαπκζυ βλέκυΝ κυ,ΝβΝκπκέαΝθαΝΫξ δΝ ε κγ έΝαπσμΝi)Ν κ 
Τπκυλΰ έκΝΠαδ έαμΝάΝαπσΝ βθΝαλησ δαΝ επαδ υ δεάΝ λξάΝ βμΝξυλαμΝ κυ,ΝάΝii)Ν βθΝΠλ ί έαΝ βμΝξυλαμ 
αυ άμΝ βθΝ ζζΪ α,ΝάΝiii)Ν δ τγυθ βΝ υ λκίΪγηδαμΝ επή βμΝ βμΝ ζζΪ αμΝάΝαπσΝ βΝ ήθ βΝΠΟ Ν κυ 
Τπκυλΰ έκυΝΠκζδ δ ηκτ, Παδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝΗΝηΫ βΝΰ θδεάΝίαγηκζκΰέαΝπλΫπ δΝθαΝ εφλΪα αδΝ  
δεκ ΪίαγηβΝ(ί-βί)Νεζέηαεα,Νη ΝΪλδ αΝ κΝβίΝεαδΝ ζΪξδ κΝ κΝίέΝΓδαΝ κυμΝεα σξκυμΝαπκζυ βλέκυΝΛυε έκυΝ
βμΝΚυπλδαεάμΝ βηκελα έαμΝαπαδ έ αδΝ ίαέπ βΝΠλσ ία βμΝη Ν κΝΰ θδεσΝίαγησέ 

 
ΰ) ίαέπ βΝ βμΝαλησ δαμΝ επαδ υ δεάμΝάΝ δπζπηα δεάμΝαλξάμΝ βμΝκδε έαμΝξυλαμ,ΝαπσΝ βθΝκπκέαΝθα 
πλκετπ δΝσ δΝκΝ έ ζκμΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝπκυΝεα Ϋξ δΝκΝυπκοάφδκμΝ κυΝπαλΫξ δΝ βΝ υθα σ β α 
δ αΰπΰάμΝ αΝ θυ α αΝ επαδ υ δεΪΝΙ λτηα αΝ βμΝξυλαμΝαυ άμέΝΗΝ θΝζσΰπΝί ίαέπ βΝ θΝαπαδ έ αδΝΰδα 
κυμΝεα σξκυμΝαπκζυ βλέκυΝΛυε έκυΝ βμΝΚυπλδαεάμΝ βηκελα έαμέ 

 
)Ν ίαέπ βΝ βμΝαλησ δαμΝ επαδ υ δεάμΝάΝ δπζπηα δεάμΝαλξάμΝ βμΝκδε έαμΝξυλαμ,ΝαπσΝ βθΝκπκέαΝθα 

πλκετπ δΝβΝξυλα,Ν κΝπλσΰλαηηαΝ πκυ υθΝ βμΝκπκέαμΝαεκζκυγ έΝ κΝ ξκζ έκΝαπκφκέ β βμΝ κυΝυπκοβφέκυέ 
ΗΝ θΝζσΰπΝί ίαέπ βΝ θΝαπαδ έ αδΝΰδαΝ κυμΝεα σξκυμΝαπκζυ βλέκυΝΛυε έκυΝ βμΝΚυπλδαεάμΝ βηκελα έαμέ 
 
)Ν ίαέπ βΝ βμΝαλησ δαμΝ επαδ υ δεάμΝάΝ δπζπηα δεάμ αλξάμΝ βμΝκδε έαμΝξυλαμΝαπσΝ βθΝκπκέαΝθα 

πλκετπ δΝ σ δΝ κΝ υπκοάφδκμΝ Ϋξ δΝ φκδ ά δΝ η Ν πζάλβΝ φκέ β βΝ βθΝ ζ υ αέαΝ ΪιβΝ κυΝ Λυε έκυΝ άΝ κυ 
αθ έ κδξκυΝ ξκζ έκυΝ βΝξυλαΝαπκφκέ β άμΝ κυ,Ν βζα άΝκΝηαγβ άμΝθαΝΫξ δΝπαλαεκζκυγά δΝ αΝκδε έα 
ηαγάηα αΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝ κυΝ δ αε δεκτΝΫ κυμΝεαδΝεαγ’ΝσζβΝ βΝ δΪλε δΪΝ κυέ 
 

)Ν ίαέπ β πκυΝθαΝ έξθ δΝ βθΝεα αΰπΰάΝ κυΝυπκοβφέκυΝεαδΝ πθΝΰκθΫπθΝ κυέΝ(ΝαΝπλκετπ δΝ αφυμΝσ δ 
εαθΫθαμΝαπσΝαυ κτμΝ θΝΫξ δΝ ζζβθδεάΝεα αΰπΰά). 
 
α)ΝβΝηδελκτΝη ΰΫγκυμΝφπ κΰλαφέ μ κυΝυπκοβφέκυέ 
 
β)Ν υελδθΫμΝφπ καθ έΰλαφκΝ κυΝ δαία βλέκυ (VISχ)ΝάΝ βμΝΪ δαμΝπαλαηκθάμ αθΝκΝυπκοάφδκμΝ δαηΫθ δΝ

βθ ζζΪ αέ 
 
γ)ΝΤπ τγυθβΝ άζπ β σ δΝκΝυπκοάφδκμΝμ 
i. θΝ έθαδΝαπσφκδ κμΝ ζζβθδεκτΝ ξκζ έκυΝπκυΝζ δ κυλΰ έΝ βθΝ ζζΪ α 
ii. θΝ έθαδΝεΪ κξκμΝπ υξέκυΝ ξκζάμΝάΝ ηάηα κμΝ βμΝΣλδ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ βμΝ ζζΪ αμ 
iii. θΝΫξ δΝ δ αξγ έ Ν ξκζάΝάΝ ηάηαΝ βμΝ θυ α βμΝ επή βμΝ βμΝ ζζΪ αμΝ κΝΫ κμΝβί1γΝάΝπλκΰ θΫ λαέΝ
Οδ υπκοάφδκδΝ εΪ κξκδΝ απκζυ βλέκυΝ Λυε έκυΝ βμΝ ΚυπλδαεάμΝ βηκελα έαμ,Ν βζυθκυθΝ υπ τγυθαΝ σ δΝ
εα Ϋξκυθ ί ίαέπ βΝπλσ ία βμΝ κυΝ λΫξκθ κμΝΫ κυμέ 
iv. θΝΫξ δΝαπκε ά δΝ δαΝαζζβζκΰλαφέαμΝ έ ζκΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ κυΝ ιπ λδεκτ 
v. Ϋξ δΝ αΝ δεαδκζκΰβ δεΪΝπκυΝαπαδ κτθ αδΝΰδαΝ βθΝΫθ αιάΝ κυΝ βθΝ δ δεάΝεα βΰκλέαΝσπκυΝυπΪΰ αδΝεαδΝγα 
αΝπλκ εκηέ δΝΰδαΝ βθΝ ΰΰλαφάΝ κυΝ βΝΓλαηηα έαΝ βμΝξκζάμΝάΝΣηάηα κμΝ βμΝ δ αΰπΰάμΝ κυέ 

 
βη δυθ αδΝ σ δΝ κδΝ υπκοάφδκδΝ ΫξκυθΝ υπκίΪζ δΝ βθΝ αθπ ΫλπΝ υπ τγυθβΝ άζπ βΝ ηααέΝ η Ν κΝ βζ ε λκθδεσ 
ΜβξαθκΰλαφδεσΝ ζ έκΝ βθΝ αλησ δαΝ πδ λκπάΝ υΰεΫθ λπ βμΝ εαδΝ ζΫΰξκυΝ δ ά πθΝ υηη κξάμΝ εαδ 
ΜβξαθκΰλαφδευθΝ ζ έπθΝ αζζκ απυθ-αζζκΰ θυθΝ (απκφκέ πθΝ Λυε έπθΝ ε σμ έ έ)Ν εαδΝ αζζκ απυθ- 
αζζκΰ θυθΝαπκφκέ πθΝζυε έπθΝάΝαθ έ κδξπθΝ ξκζ έπθΝελα υθ-η ζυθΝ βμΝ έ έΝηβΝ ζζβθδεάμΝεα αΰπΰάμ,Ν
βθ κπκέαΝεα αγΫ κυθΝεαδΝ βΝΓλαηηα έαΝάΝ υηπζβλυθκυθΝ εΝθΫκυέ 

 



Πλκςπσγ βΝΰδαΝ βθΝ ΰΰλαφάΝ πθΝ πδ υξσθ πθ,Ν ε σμΝ πθΝαθπ Ϋλπ,Ν έθαδΝβΝΰθυ βΝ βμΝ ζζβθδεάμ ΰζυ αμέΝ
υ άΝαπκ δεθτ αδΝη Νί ίαέπ βΝ κυΝ δ α εαζ έκυΝΝΫαμΝ ζζβθδεάμΝΓζυ αμΝ κυΝΠαθ πδ βηέκυ γάθαμΝ

άΝ κυΝ ξκζ έκυΝ ζζβθδεάμΝ Γζυ αμΝ κυΝ λδ κ ζ έκυΝ Παθ πδ βηέκυΝ Θ αζκθέεβμΝ άΝ πδ κπκδβ δεσ 
κυζΪξδ κθΝ πδπΫ κυΝ βΝ (Γ΄)Ν κυΝΚΫθ λκυΝ ζζβθδεάμΝΓζυ αμέΝ ΗΝί ίαέπ βΝαυ άΝ θΝ απαδ έ αδ,Ν αθΝ κ 
δ αΰση θκμΝΫξ δΝ έ ζκΝαπσζυ βμΝαπσΝΚυπλδαεσΝ ξκζ έκέ 

 
 

Π λδ σ λ μΝπζβλκφκλέ μΝ βθΝδ κ ζέ αΝ κυΝΤπκυλΰ έκυ 

http://www.minedu.gov.gr/eksetaseis/allodapoi-allogeneis). 

 

http://www.minedu.gov.gr/eksetaseis/allodapoi-allogeneis

