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ΡΑΑΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΓΑΣΙΑΣ ΟΙΣΜΕΝΟΥ ΧΟΝΟΥ (ΣΟΧ)
Σο Ραράρτθμα που ακολουκεί, ωσ αναπόςπαςτο τμιμα των ανακοινϊςεων ςυμβάςεων εργαςίασ οριςμζνου χρόνου
(ΟΧ), περιλαμβάνει: 1) οδθγίεσ για τθ ςυμπλιρωςθ του εντφπου τθσ αίτθςθσ – υπεφκυνθσ διλωςθσ με κωδικό
ΕΝΣΤΠΟ Α..Ε.Π. ΟΧ.6, το οποίο χρθςιμοποιείται για τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ πρόςλθψθσ με ςφμβαςθ εργαςίασ
οριςμζνου χρόνου ςε υπθρεςίεσ ι νομικά πρόςωπα του Δθμοςίου ι ΟΣΑ ι νομικά πρόςωπα των ΟΣΑ, ςε ςυνδυαςμό
με επιςθμάνςεισ ςχετικά με τα προςόντα και τα βακμολογοφμενα κριτιρια κατάταξθσ των υποψθφίων ςφμφωνα με
τισ ιςχφουςεσ κανονιςτικζσ ρυκμίςεισ και 2) τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ
διαδικαςία επιλογισ.

Σο κείμενο ακολουκεί τθ διάρκρωςθ του εντφπου τθσ αίτθςθσ, ϊςτε να διευκολυνκοφν οι υποψιφιοι ςτθ
ςυμπλιρωςθ των πεδίων τθσ κάκε ενότθτασ.
Προκειμζνου να αποφευχκοφν λάκθ και παραλείψεισ, ςυνιςτάται ςτουσ υποψθφίουσ πρϊτα να διαβάςουν
προςεκτικά το κείμενο τθσ Ανακοίνωςθσ ςε ςυνδυαςμό με τισ ακόλουκεσ οδθγίεσ και ςτθ ςυνζχεια να προβοφν ςτθ
ςυμπλιρωςθ τθσ αίτθςισ τουσ.
Η ευκφνθ τθσ: α) ορκισ ςυμπλιρωςθσ τθσ αίτθςθσ και β) προςκόμιςθσ όλων των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν
είναι αποκλειςτικά του υποψθφίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I : ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΡΛΗΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΡΟΥ Α.Σ.Ε.Ρ. ΣΟΧ.6
Πρϊτα απ' όλα, ο υποψιφιοσ ςυμπλθρϊνει ςτθν πάνω αριςτερι γωνία τθσ αίτθςθσ, δίπλα ςτθν ζνδειξθ ΣΟΧ, τον
αρικμό τθσ ανακοίνωςθσ (π.χ. 1/2017). τθ ςυνζχεια προχωρά ςτθ ςυμπλιρωςθ των επιμζρουσ ενοτιτων του εντφπου
τθσ αίτθςθσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που ακολουκοφν.
Α.

ΦΟΕΑΣ ΡΟΣΛΗΨΗΣ

τθν ενότθτα αυτι, θ οποία ςυμπλθρϊνεται υποχρεωτικά, ο υποψιφιοσ αναγράφει τθν επωνυμία του φορζα, ςτον
οποίο απευκφνει τθν αίτθςι του (βλ. Ανακοίνωςθ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ: Τποβολι αιτιςεων ςυμμετοχισ).
Β.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΡΟΨΗΦΙΟΥ

Η ενότθτα αυτι ςυμπλθρϊνεται υποχρεωτικά. Ανάλογα με το προσ ςυμπλιρωςθ πεδίο, ο υποψιφιοσ ςθμειϊνει
κακαρά:


με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα όςα από τα προςωπικά του ςτοιχεία ηθτοφνται ςε κείμενο (π.χ. ονοματεπϊνυμο, τόποσ
κατοικίασ, οδόσ). Σα πεδία: Επϊνυμο, Πνομα, Πνομα πατζρα και μθτζρασ πρζπει να ςυμφωνοφν απόλυτα με αυτά
που αναγράφονται ςτο δελτίο τθσ αςτυνομικισ του ταυτότθτασ.



με ΑΙΘΜΟΥΣ τα λοιπά ςτοιχεία, που αναφζρονται ςε αρικμθτικά δεδομζνα (π.χ. ταχυδρομικόσ κϊδικασ,
τθλζφωνα, θμερομθνίεσ).



με τθν ζνδειξθ  το φφλο του ςτο αντίςτοιχο τετραγωνίδιο (Α: άνδρασ, Γ: γυναίκα).
ΓΕΝΙΚΑ ΡΟΣΟΝΤΑ ΕΡΙΛΟΓΗΣ

1.

Ανεξαρτιτωσ κατθγορίασ (ΠΕ, ΣΕ, ΔΕ ι ΤΕ), οι υποψιφιοι, για να γίνουν δεκτοί ςτθ διαδικαςία επιλογισ, πρζπει
να ζχουν θλικία από 18 ζωσ 65 ετϊν, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά από τθν οικεία ανακοίνωςθ.

2.

Να ζχουν τθν υγεία και τθ φυςικι καταλλθλότθτα που τουσ επιτρζπει τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ
ειδικότθτασ που επιλζγουν.

3.

Προκειμζνου για προςλιψεισ ςε υπθρεςίεσ και νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου του Δθμόςιου Τομζα ι ςε
ΟΤΑ, δεκτοί ςτθ διαδικαςία επιλογισ γίνονται οι υποψιφιοι που είναι: α) Ζλλθνεσ πολίτεσ, β) πολίτεσ των άλλων
κρατϊν-μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, υπό τουσ περιοριςμοφσ του άρκρου 1 παρ. 1 του N.2431/1996 και γ)
Βορειοθπειρϊτεσ, Κφπριοι Ομογενείσ και Ομογενείσ αλλοδαποί που προζρχονται από τθν Κωνςταντινοφπολθ
και από τα νθςιά Κμβρο και Τζνεδο, και ομογενείσ εξ Αιγφπτου χωρίσ να απαιτείται πιςτοποιθτικό ελλθνικισ
ικαγζνειασ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ ιδιότθτά τουσ ωσ Ελλινων, κατά το γζνοσ και τθ ςυνείδθςθ, αποδεικνφεται
με άλλουσ τρόπουσ (ν.δ.3832/1958, ωσ ιςχφει).
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Για τθν πρόςλθψθ προςωπικοφ ςε επιχειριςεισ ι εταιρίεσ ι οργανιςμοφσ και λοιπά νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ
δικαίου του Δθμοςίου (που υπόκεινται ςτον ζλεγχο του Α..Ε.Π.), θ ελλθνικι ικαγζνεια δεν απαιτείται ωσ προςόν
επιλογισ υπό τουσ περιοριςμοφσ του άρκρου 1 παρ. 1 του ν.2431/1996 ι/και του Οργανιςμοφ ι Κανονιςμοφ του
εκάςτοτε φορζα.
Για τουσ υποψθφίουσ χωρίσ ελλθνικι ικαγζνεια απαιτείται θ γνϊςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ ςε βακμό επαρκι για τθν
άςκθςθ των κακθκόντων τθσ οικείασ ειδικότθτασ, θ οποία αποδεικνφεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
«ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ» του παρόντοσ Παραρτιματοσ.
Δεν απαιτείται θ απόδειξθ γνϊςθσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ για Βορειοθπειρϊτεσ, Κφπριουσ Ομογενείσ και Ομογενείσ
αλλοδαποφσ που προζρχονται από τθν Κωνςταντινοφπολθ, από τα νθςιά Κμβρο και Σζνεδο και ομογενείσ εξ Αιγφπτου.
Γ.

ΤΙΤΛΟΣ ΣΡΟΥΔΩΝ

Η ενότθτα αυτι ςυμπλθρϊνεται υποχρεωτικά από τουσ υποψθφίουσ των κατθγοριϊν Πανεπιςτθμιακισ (ΡΕ),
Σεχνολογικισ (ΤΕ) και Δευτεροβάκμιασ (ΔΕ) Εκπαίδευςθσ. ε αυτι καταγράφονται τα ςτοιχεία που αφοροφν το
βαςικό ι τουσ βαςικοφσ τίτλουσ ςπουδϊν, που ορίηονται ςτθν ανακοίνωςθ ωσ απαιτοφμενα προςόντα για τισ κζςεισ
εποχικοφ προςωπικοφ *βλ. Σίτλοσ ςπουδϊν και λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςκετα) προςόντα].
τθ ςτιλθ α. ο υποψιφιοσ ςυμπλθρϊνει τθν ονομαςία του τίτλου ςπουδϊν του, όπωσ αυτι αναγράφεται ςτο πτυχίο
ι δίπλωμα ι απολυτιριο τίτλο του (π.χ., Οικονομικισ Επιςτιμθσ, Απολυτιριο Γενικοφ Λυκείου κ.ά.).
τισ ςτιλεσ β. και γ. ςθμειϊνει αρικμθτικά τον ακριβι βακμό του τίτλου ςπουδϊν του είτε είναι ςε δεκαδικι μορφι
(ςτιλθ β.) είτε ςε κλαςματικι (ςτιλθ γ.)
Παράδειγμα 1: Αν ο βακμόσ ενόσ τίτλου εκφράηεται με δεκαδικι μορφι (π.χ. πτυχίο ΑΕΙ με βακμό 7,54), τότε ο
υποψιφιοσ ςυμπλθρϊνει τθ ςτήλη β., ςθμειϊνοντασ 7 *ςτο πεδίο ακζραιοσ] και 54 *ςτο πεδίο δεκαδικόσ].
Παράδειγμα 2: Αν ο βακμόσ ενόσ τίτλου εκφράηεται ςε κλαςματικι μορφι (π.χ. απολυτιριο λυκείου με βακμό 14 και 8/10),
τότε ο υποψιφιοσ ςυμπλθρϊνει τθ ςτήλη γ., ςθμειϊνοντασ 14 *ςτο πεδίο ακζραιοσ], 8 *ςτο πεδίο αριθμητήσ+ και 10 *ςτο
πεδίο παρονομαςτήσ].
τθ ςτιλθ δ. ςθμειϊνει αρικμθτικά το ζτοσ κτιςθσ του τίτλου ςπουδϊν (π.χ. 1995).
Οι υποψιφιοι Τποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ (ΥΕ) ςυμπλθρϊνουν μόνο τθ ςτιλθ α. ονομαςία τίτλου τθσ Ενότθτασ,
εφόςον για τισ επιδιωκόμενεσ ειδικότθτεσ κατθγορίασ ΤΕ απαιτείται ςυγκεκριμζνοσ τίτλοσ ςπουδϊν από τθν
ανακοίνωςθ *βλ. Σίτλοσ ςπουδϊν και λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςκετα) προςόντα+. Εάν οι υποψιφιοι
προςκομίςουν ανϊτερο τίτλο ςπουδϊν (π.χ. δευτεροβάκμιασ ι τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ) από το ηθτοφμενο ςτθν
ανακοίνωςθ, ο τίτλοσ αυτόσ γίνεται δεκτόσ. ε κάκε περίπτωςθ, ο προςκομιηόμενοσ για κάλυψθ κζςεων ΤΕ
κατθγορίασ τίτλοσ ςπουδϊν δεν βακμολογείται.
Για τουσ υποψθφίουσ των κατθγοριϊν ΡΕ και ΤΕ οι μονάδεσ του βακμοφ του τίτλου ςπουδϊν με δφο δεκαδικά ψθφία
πολλαπλαςιάηονται με τον αρικμό 40, ενϊ για τουσ υποψθφίουσ τθσ κατθγορίασ ΔΕ, οι μονάδεσ του βακμοφ του
τίτλου ςπουδϊν με δφο δεκαδικά ψθφία με τον αρικμό 20.

Δ.

ΛΟΙΡΑ ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ (τυπικά & τυχόν πρόςκετα) ΡΟΣΟΝΤΑ

Η ενότθτα αυτι ςυμπλθρϊνεται μόνο εφόςον για τισ κζςεισ που επιδιϊκει ο υποψιφιοσ απαιτοφνται από τθν
ανακοίνωςθ και άλλα (τυπικά ι/και τυχόν πρόςκετα) προςόντα, πζρα από το βαςικό τίτλο ςπουδϊν (π.χ. άδεια
άςκθςθσ επαγγζλματοσ, γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ, χειριςμόσ Η/Τ). Ο υποψιφιοσ αναηθτά τα προςόντα αυτά ςτθν
ανακοίνωςθ *βλ. Σίτλοσ ςπουδϊν και λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςκετα) προςόντα] και τα δθλϊνει εδϊ
(πλθν του τίτλου ςπουδϊν), προκειμζνου να διαπιςτωκεί αν διακζτει τα οριηόμενα από τθν ανακοίνωςθ κφρια ι
επικουρικά προςόντα.
Ε.

ΕΡΙΔΙΩΚΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΑ ΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

τθν ενότθτα αυτι ο υποψιφιοσ αφενόσ δθλϊνει (ςτο πεδίο α.) τουσ κωδικοφσ κζςεων που επιδιϊκει κατά ςειρά
θ
θ
προτίμθςθσ (από 1 ζωσ 5 επιλογι) και αφετζρου καταγράφει για κακζναν από αυτοφσ (ςτα πεδία β., γ. και δ.) τθν
εντοπιότθτα, τα κφρια ι επικουρικά προςόντα και τθν εμπειρία που διακζτει. ε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ
επικυμεί να δθλϊςει περιςςότερουσ από πζντε (5) κωδικοφσ κζςθσ που περιλαμβάνονται ςτο πεδίο α., ςυμπλθρϊνει
νζο ΕΝΣΤΠΟ Α..Ε.Π. ΟΧ.6, ϊςτε να καταγράψει το ςφνολο των προτιμιςεϊν του.
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Ρεδίο α. Κωδικόσ κζςθσ: Ο υποψιφιοσ ανατρζχει ςτουσ κωδικοφσ κζςθσ που περιλαμβάνονται ςτθν ανακοίνωςθ και
βρίςκει τον κωδικό που αντιςτοιχεί ςτθ κζςθ εποχικοφ προςωπικοφ που επιδιϊκει. τθ ςυνζχεια ςθμειϊνει τον
κωδικό αυτό ςε ζνα από τα προβλεπόμενα τετραγωνίδια του πεδίου α. ϊςτε να κακορίςει τθ ςειρά που ζχει θ
θ
θ
ςυγκεκριμζνθ επιλογι ςτισ προτιμιςεισ του (1 , 2 κ.ο.κ.).
ε περίπτωςθ μθ ςυμπλιρωςθσ κωδικοφ κζςθσ ςτο ζντυπο τθσ αίτθςθσ, ο υποψιφιοσ δεν απορρίπτεται αλλά
κεωρείται ότι ζχει επιλζξει όλουσ τουσ κωδικοφσ κζςθσ τθσ οικείασ ανακοίνωςθσ, για τουσ οποίουσ διακζτει τα
αντίςτοιχα προςόντα και με τθ ςειρά που αναφζρονται ςε αυτιν.

Οι υποψιφιοι που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία πρόςλθψθσ με περιςςότερεσ τθσ μιασ προτιμιςεισ, εφόςον δεν
αποδεχκοφν ρθτά ι ςιωπθρά τθ κζςθ πρόςλθψθσ ςτθν οποία επιλζγονται, κεωρείται ότι παραιτοφνται από όλεσ
τισ προτιμιςεισ τουσ και ωσ εκ τοφτου διαγράφονται από τουσ οικείουσ πίνακεσ κατάταξθσ.
Ρεδίο β. Εντοπιότθτα: Ο υποψιφιοσ δθλϊνει τθν ζνδειξθ «1» ςτα προβλεπόμενα τετραγωνίδια, του πεδίου β., μόνο
εφόςον διακζτει εντοπιότθτα για τουσ αντίςτοιχουσ κωδικοφσ κζςθσ.
ΡΟΣΟΧΗ: Σο κριτιριο τθσ εντοπιότθτασ εφαρμόηεται μόνο ςτισ περιπτϊςεισ προςλιψεων ςε φορείσ που βρίςκονται
ςτουσ νομοφσ ι νθςιά ι παραμεκόριεσ περιοχζσ που προβλζπονται ςτθν περίπτωςθ ιδϋ τθσ παρ. 8 του άρκρου 17 του
ν. 2190/1994 (π.χ., ςτουσ παραμεκόριουσ νομοφσ τθσ Θράκθσ ι ςτα νθςιά των Κυκλάδων και τθσ περιφζρειασ Ιονίων
Νιςων κ.λπ.), κακϊσ και ςτουσ διμουσ με πλθκυςμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων. τισ περιπτϊςεισ αυτζσ
προτάςςονται των λοιπϊν υποψθφίων που διακζτουν τα ίδια προςόντα (κφρια ι επικουρικά), ανεξάρτθτα από το
ςφνολο των μονάδων που ςυγκεντρϊνουν από τα βακμολογοφμενα κριτιρια, οι μόνιμοι κάτοικοι των διμων των
ανωτζρω περιοχϊν (άρκρο ζνατο παρ. 28 του ν. 4057/2012). ε κάκε περίπτωςθ τα προςόντα υπεριςχφουν τθσ
εντοπιότθτασ, θ οποία αποτελεί κριτιριο πρόταξθσ μεταξφ των υποψθφίων με τα ίδια προςόντα. Οι περιπτϊςεισ
προςλιψεων ςτισ οποίεσ εφαρμόηεται το κριτιριο τθσ εντοπιότθτασ αναφζρονται ρθτά ςτθν ανακοίνωςθ (βλ.
ΕΝΣΟΠΙΟΣΗΣΑ). Εάν τυχόν απουςιάηει θ ςυγκεκριμζνθ ενότθτα από τθν ανακοίνωςθ, ςθμαίνει ότι το κριτιριο τθσ
εντοπιότθτασ δεν εφαρμόηεται για τον εκάςτοτε φορζα πρόςλθψθσ.
ΕΡΙΣΗΜΑΝΣΗ: ε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ προςλιψεων με ςφμβαςθ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου (π.χ., ςε
Λιγνιτωρυχεία και τακμοφσ Παραγωγισ τθσ ΔΕΗ Α.Ε.) ιςχφουν ειδικοί βακμοί εντοπιότθτασ, οι οποίοι, ςε κάκε
περίπτωςθ, ορίηονται ρθτά ςτθν εκάςτοτε ανακοίνωςθ.
Ρεδίο γ. Κφρια ι επικουρικά προςόντα: το πεδίο αυτό ο υποψιφιοσ, αφοφ ανατρζξει ςτθν ανακοίνωςθ *βλ. Σίτλοσ
ςπουδϊν και λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςκετα) προςόντα+, δθλϊνει τθν κατθγορία των προςόντων
(ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ, ΠΡΟΟΝΣΑ Α’ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ κ.ο.κ.), που κατζχει για τθν επιδιωκόμενθ ι τισ επιδιωκόμενεσ κζςεισ.
Αναγράφει, λοιπόν, τθν ζνδειξθ «1» αν κατζχει τα κφρια προςόντα επιλογισ, «Α» για τα προςόντα τθσ Αϋ επικουρίασ,
«Β» για τα προςόντα τθσ Βϋ επικουρίασ κ.ο.κ.
Παράδειγμα: Τποψιφιοσ με δίπλωμα Πολιτικοφ Μθχανικοφ, με αντίςτοιχθ άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ από το ΣΕΕ,
γνϊςθ χειριςμοφ Η/Τ και καλι γνϊςθ αγγλικισ γλϊςςασ, επιδιϊκει τθν πρόςλθψι του ςτθν ειδικότθτα «ΠΕ Πολιτικϊν
Μθχανικϊν» θ οποία ςφμφωνα με τθν ανακοίνωςθ κακορίηει ωσ προςόντα επιλογισ τα εξισ:
Κφρια Προςόντα:
1. Πτυχίο ι Δίπλωμα Πολιτικοφ Μθχανικοφ ΑΕΙ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου
(Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ι Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε.) ΑΕΙ ι ταυτόςθμο κατά περιεχόμενο ειδικότθτασ πτυχίο ι
δίπλωμα ΑΕΙ ι Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ι Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε.) ΑΕΙ τθσ
θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ.
2. Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Μθχανικοφ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ του τίτλου ςπουδϊν.
3. Γνϊςθ Χειριςμοφ Η/Τ, ςτα αντικείμενα: α) επεξεργαςίασ κειμζνων, β) υπολογιςτικϊν φφλλων και γ) υπθρεςιϊν
διαδικτφου.
4. Καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ.
5. Εμπειρία Πολιτικοφ Μθχανικοφ τουλάχιςτον ενόσ (1) ζτουσ.
Προςόντα Α΄ Επικουρίασ:
Σα ανωτζρω προςόντα με αρικ. από 1 ζωσ και 4 (πλθν δθλαδι του ςτοιχείου 5. Εμπειρία).
Προςόντα Β΄ Επικουρίασ:
Σα ανωτζρω προςόντα με αρικ. από 1 ζωσ και 3 (πλθν δθλαδι των ςτοιχείων 4. Αγγλικι γλϊςςα και 5. Εμπειρία).

3

12.02.2019
φμφωνα με τα προςόντα που ορίηονται ςτο παραπάνω παράδειγμα, ο υποψιφιοσ πρζπει να ςυμπλθρϊςει ςτο πεδίο
γ. τθσ Ενότθτασ Ε., ακριβϊσ κάτω από τον επιδιωκόμενο κωδικό κζςθσ του πεδίου α., τθν ζνδειξθ «Α» (Προςόντα Αϋ
επικουρίασ).
Ρεδίο δ. Εμπειρία: το πεδίο αυτό ο υποψιφιοσ ςθμειϊνει το ςυνολικό αρικμό μθνϊν τθσ εργαςιακισ του εμπειρίασ
για κάκε κωδικό κζςθσ που ζχει δθλϊςει ςτο πεδίο α.
Ωσ εμπειρία νοείται θ απαςχόλθςθ με ςχζςθ εργαςίασ ι ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου ςτο δθμόςιο ι τον ιδιωτικό τομζα
ι άςκθςθ επαγγζλματοσ ςε κακικοντα ι ζργα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προσ πλιρωςθ κζςθσ. Σο είδοσ τθσ
βακμολογοφμενθσ εμπειρίασ ανά κλάδο – ειδικότθτα προςωπικοφ ορίηεται ρθτά ςτθν ανακοίνωςθ, ο δε τρόποσ
απόδειξθσ αυτισ ορίηεται, επίςθσ, ρθτά κατωτζρω ςτο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ςτοιχείο 16 του παρόντοσ Παραρτιματοσ.
Ειδικά για τουσ υποψθφίουσ κατθγορίασ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ (ΤΕ), ωσ βακμολογοφμενθ εμπειρία λαμβάνεται
υπόψθ θ απαςχόλθςθ ςε οποιαδιποτε κακικοντα, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά από τθν ανακοίνωςθ.
τισ περιπτϊςεισ ειδικοτιτων που απαιτείται εξειδικευμζνθ εμπειρία, ο τρόποσ απόδειξθσ αυτισ ορίηεται ρθτά
κατωτζρω ςτο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ςτοιχείο 16 του παρόντοσ Παραρτιματοσ.
τα προςόντα τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, όταν από τθν ανακοίνωςθ ορίηεται για ςυγκεκριμζνεσ ειδικότθτεσ: α)
ωσ βαςικόσ τίτλοσ ςπουδϊν, πτυχίο αναγνωριςμζνθσ κατϊτερθσ τεχνικισ ςχολισ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ
(προςόντα α’ επικουρίασ) και β) εμπειρία (π.χ. 3ετισ ι 6μθνθ) πλζον του τίτλου ςπουδϊν τουλάχιςτον
υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ, για τθ ςειρά κατάταξθσ των υποψθφίων ςτουσ επικουρικοφσ πίνακεσ, βακμολογοφνται
όλα τα κριτιρια (χρόνοσ ανεργίασ, αρικμόσ τζκνων πολφτεκνθσ οικογζνειασ, τρίτεκνοσ γονζασ ι τζκνα τρίτεκνθσ
οικογζνειασ, αρικμόσ ανιλικων τζκνων, μονογονεϊκζσ οικογζνειεσ, εμπειρία, αναπθρία υποψθφίου, αναπθρία
ςυγγενικοφ ατόμου), εκτόσ από το κριτιριο του βακμοφ του τίτλου ςπουδϊν.
Κάκε ζνασ (1) μινασ εμπειρίασ και με ανϊτατο όριο τουσ εξιντα (60) μινεσ βακμολογείται με επτά (7) μονάδεσ.
Οι μονάδεσ εμπειρίασ προςμετροφνται πάντα, αςχζτωσ αν θ εμπειρία προβλζπεται και ωσ προςόν ςτθν οικεία
ανακοίνωςθ.
ΤΟΡΟΙ ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΡΕΙΙΑΣ
Ο αρικμόσ των μθνϊν εμπειρίασ, που κα δθλϊςει ο υποψιφιοσ, υπολογίηεται είτε με βάςθ τον αρικμό των θμερϊν
αςφάλιςθσ είτε με βάςθ τθ χρονικι περίοδο αςφάλιςθσ.
1) Υπολογιςμόσ μθνϊν εμπειρίασ με βάςθ τον αρικμό των θμερϊν αςφάλιςθσ
Οι αςφαλιςμζνοι ςτο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για τουσ οποίουσ θ αςφαλιςτικι κάλυψθ προκφπτει από θμζρεσ αςφάλιςθσ,
υπολογίηουν τουσ μινεσ εμπειρίασ διαιρϊντασ το ςφνολο των θμερϊν αςφάλιςθσ διά του 25.
Παράδειγμα: Από βεβαίωςθ του ΙΚΑ προκφπτουν ςυνολικά 1.060 θμζρεσ αςφάλιςθσ για εργαςία που παρείχε ο
υποψιφιοσ ςε διάφορουσ εργοδότεσ. Για να υπολογιςτοφν οι μινεσ αςφάλιςθσ γίνεται θ διαίρεςθ: 1.060 : 25 = 42,4
και ςτο ςυγκεκριμζνο πεδίο αναγράφεται μόνο το ακζραιο μζροσ του αποτελζςματοσ τθσ διαίρεςθσ, δθλαδι το 42 ,
που αφορά πλήρεισ μινεσ απαςχόλθςθσ.
2) Υπολογιςμόσ μθνϊν εμπειρίασ με βάςθ τθ χρονικι περίοδο αςφάλιςθσ
Οι αςφαλιςμζνοι ςε λοιπά αςφαλιςτικά ταμεία, πλθν του ΙΚΑ-ΕΣΑΜ, για τουσ οποίουσ θ αςφαλιςτικι κάλυψθ
προκφπτει από τισ θμερομθνίεσ ζναρξθσ και λιξθσ τθσ χρονικισ περιόδου αςφάλιςθσ, υπολογίηουν τουσ μινεσ
εμπειρίασ αφαιρϊντασ τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ αςφάλιςθσ από τθν επομζνθ τθσ αντίςτοιχθσ θμερομθνίασ
λιξθσ, ϊςτε να υπολογιςτεί και θ τελευταία θμζρα αςφάλιςθσ.
Παράδειγμα: Από βεβαίωςθ του ΟΑΕΕ προκφπτει χρονικι περίοδοσ αςφάλιςθσ του υποψθφίου από 17/05/2000 ζωσ
11/04/2005. Για να υπολογιςτοφν οι μινεσ αςφάλιςθσ αφαιροφμε:
από το:

12 – 4 – 2005

(Επομζνθ θμζρασ λιξθσ

–

Μινασ λιξθσ

–

Ζτοσ λιξθσ)

το:

17 – 5 – 2000

(Ημζρα ζναρξθσ

–

Μινασ ζναρξθσ

–

Ζτοσ ζναρξθσ)

Επειδι δεν μποροφμε να αφαιρζςουμε τισ θμζρεσ ζναρξθσ από τισ θμζρεσ λιξθσ, μετατρζπουμε 1 μινα λιξθσ ςε 30
θμζρεσ (άρα ο μινασ λιξθσ από 4 γίνεται 3) και προςκζτουμε τισ 30 θμζρεσ ςτισ υπάρχουςεσ θμζρεσ λιξθσ, δθλαδι:
12 + 30 = 42 . τθ ςυνζχεια, και προκειμζνου να μπορζςουμε να κάνουμε αφαίρεςθ και ςτο πεδίο των μθνϊν,
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μετατρζπουμε 1 ζτοσ λιξθσ ςε 12 μινεσ (άρα το ζτοσ λιξθσ από 2005 γίνεται 2004) και προςκζτουμε τουσ 12 μινεσ
ςτουσ εναπομείναντεσ μινεσ λιξθσ, δθλαδι: 3 + 12 = 15 . Οπότε, τϊρα μποροφμε να αφαιρζςουμε:
από το:

42 – 15 – 2004

το:

17 – 05 – 2000

Όπωσ προκφπτει από τθν αφαίρεςθ, θ διάρκεια τθσ αςφαλιςμζνθσ απαςχόλθςθσ ιςοφται με 4 ζτη, 10 μήνεσ και 25
ημζρεσ, δθλαδι: 48 + 10 = 58 μήνεσ και 25 ημζρεσ . Όμωσ ςτο ςυγκεκριμζνο πεδίο αναγράφεται μόνο ο ακζραιοσ
αριθμόσ των μθνϊν, δθλαδι το 58 (απαςχόλθςθ πλήρων μθνϊν).
3) Τφποσ Υπολογιςμοφ Διδακτικισ Απαςχόλθςθσ (ςε μινεσ εμπειρίασ)

Ι) Μήλες Δκπεηρίας =

Σσνολικός αριθμός διδακηικών ωρών

x

Πλήρες ωράριο ποσ προβλέπεηαι για ηη
θέζη ασηή ανά εβδομάδα

Έλας εθπαηδεσηηθός κήλας = 4

1
6

=

25 ημέρες/ μήνα
6 ημέρες/ εβδομάδα

6 ημέρες/ εβδομάδα
25 ημέρες/ μήνα

= 25 εβδομάδες
6

ε περιπτϊςεισ που δεν δίνεται ςτθ βεβαίωςθ ο ςυνολικόσ αρικμόσ διδακτικϊν ωρϊν αλλά ο αρικμόσ διδακτικϊν
ωρϊν ανά εβδομάδα και ο αρικμόσ θμερολογιακϊν μθνϊν απαςχόλθςθσ, ο τφποσ υπολογιςμοφ γίνεται:

ΙΙ) Μήλες Δκπεηρίας =

Ρροςοχι:

Αριθμός διδακηικών ωρών ανά εβδομάδα
Πλήρες ωράριο ποσ προβλέπεηαι για ηη
θέζη ασηή ανά εβδομάδα

x

Μήνες απαζχόληζης

Δεν αξιολογείται οποιαδιποτε υπζρβαςθ του πλιρουσ ωραρίου (ςτον ίδιο ι διαφορετικοφσ φορείσ).

ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:
α) Οι απαςχολοφμενοι ςε φορείσ του δθμόςιου τομζα, που αποδεικνφουν τθν εμπειρία τουσ με ςχετικι βεβαίωςθ
του οικείου φορζα απαςχόλθςθσ (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ «ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ» του παρόντοσ
Παραρτιματοσ), υπολογίηουν τουσ μινεσ εμπειρίασ αφαιρϊντασ τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ απαςχόλθςθσ από
τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ λιξθσ ςφμφωνα με το υπόδειγμα των αςφαλιςμζνων ςτα λοιπά ταμεία πλθν ΙΚΑΕΣΑΜ.
β) Ο χρόνοσ εμπειρίασ, που δθλϊνει ο κάκε υποψιφιοσ, πρζπει να ςυμφωνεί με το χρόνο που προκφπτει από τθ
βεβαίωςθ του οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα. Χρόνοσ εμπειρίασ που δθλϊνεται από τον υποψιφιο και δεν
καλφπτεται από αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ δεν λαμβάνεται υπόψθ και αφαιρείται.
γ) τθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ εργάςτθκε με κακεςτϊσ μερικισ απαςχόλθςθσ (αρκρ. 2 του ν. 3250/2004), ο
χρόνοσ εμπειρίασ υπολογίηεται ςτο ιμιςυ και όπωσ επιςθμαίνεται και ςτθν παρ.16 «Πιςτοποιθτικά απόδειξθσ
εμπειρίασ» του ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ ΙΙ του παρόντοσ Παραρτιματοσ ςτθν περίπτωςθ αυτι, ο υποψιφιοσ, πλζον τθσ
βεβαίωςθσ του οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα, οφείλει να προςκομίςει και βεβαίωςθ του δθμοςίου φορζα, ςτον
οποίο απαςχολικθκε μερικϊσ.
δ) Οι απαςχολοφμενοι (μιςκωτοί) του ιδιωτικοφ τομζα δφνανται να προςκομίςουν, αντί τθσ βεβαίωςθσ του ΙΚΑΕΣΑΜ, Λογαριαςμό Αςφαλιςμζνου ΙΚΑ-ΕΣΑΜ, που να ζχει εκδοκεί αρμοδίωσ ι παλαιότερα εκδοκείςεσ καρτζλεσ
ενςιμων του ΙΚΑ.
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ΣΤ. ΛΟΙΡΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΙΤΗΙΑ
τα πεδία (α. ζωσ και ι.) τθσ ενότθτασ αυτισ ο υποψιφιοσ δθλϊνει τα κριτιρια με βάςθ τα οποία κα βακμολογθκεί
ςτουσ πίνακεσ κατάταξθσ για τουσ κωδικοφσ κζςθσ που ζχει επιλζξει (ςτο πεδίο Ε.α.), πλθν του βακμοφ του τίτλου
ςπουδϊν και τθσ εμπειρίασ (που δθλϊνονται ςτισ ςτιλεσ Γ.β. ι/και Γ.γ. και ςτο πεδίο Ε.δ., αντίςτοιχα).
Για τθν απόδειξθ των λοιπϊν βακμολογοφμενων κριτθρίων πρζπει να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που ορίηονται
ςτο Κεφάλαιο ΙΙ «ΑΡΑΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» του παρόντοσ Παραρτιματοσ.
Ρεδίο α. Χρόνοσ Ανεργίασ
το πεδίο αυτό ο υποψιφιοσ ςθμειϊνει τον αρικμό των μθνϊν τθσ ανεργίασ του, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ζχει
τζςςερισ (4) τουλάχιςτον ςυνεχείσ πλιρεισ μινεσ ανεργίασ.
Ο υπολογιςμόσ του χρόνου ανεργίασ γίνεται από τθν τελευταία θμζρα προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων και προσ
τα πίςω και αφορά ςυνεχείσ πλιρεισ μινεσ.
Χρόνοσ ανεργίασ κεωρείται και ο χρόνοσ παρακολοφκθςθσ προγραμμάτων επαγγελματικισ κατάρτιςθσ του ΟΑΕΔ,
κακϊσ και εκείνων του Τπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ ι άλλων Τπουργείων που εκτελοφνται ςε
ςυνεργαςία με το Τπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ ι τον ΟΑΕΔ, εφόςον ο υποψιφιοσ ιταν άνεργοσ
τουλάχιςτον επί τετράμθνο κατά το χρόνο ζνταξισ του ςτο πρόγραμμα. τθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ επικυμεί
να ςυμμετζχει ςε διαδικαςία επιλογισ, ενϊ ταυτόχρονα παρακολουκεί ζνα από τα παραπάνω προγράμματα (πάντοτε
υπό τθν προχπόκεςθ τιρθςθσ του τετραμινου ανεργίασ κατά το χρόνο ζνταξισ του ςε αυτό), το χρονικό διάςτθμα
από τθν ζναρξθ του προγράμματοσ μζχρι και τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςισ του λογίηεται επίςθσ ωσ χρόνοσ
ανεργίασ.
Σθμειϊνεται ότι θ ςυμμετοχι ςτα προγράμματα απόκτθςθσ εργαςιακισ εμπειρίασ (STAGE) του ΟΑΕΔ κεωρείται
χρόνοσ εμπειρίασ και όχι ανεργίασ.
Ο υποψιφιοσ βακμολογείται με διακόςιεσ (200) μονάδεσ για τουσ τζςςερισ (4) ςυνεχείσ μινεσ ανεργίασ, ενϊ για
διάςτθμα ανεργίασ άνω των τεςςάρων (4) μθνϊν, με ανϊτατο όριο τουσ δϊδεκα (12) μινεσ, με εβδομιντα πζντε (75)
μονάδεσ ανά μινα ανεργίασ.
Ρεδίο β. Ρολφτεκνοσ
το πεδίο αυτό ο υποψιφιοσ που αποδεικνφει τθν ιδιότθτα του πολυτζκνου ςθμειϊνει τον αρικμό των τζκνων του.
Επίςθσ, ςυμπλθρϊνει με τθν ζνδειξθ  το ςχετικό τετραγωνίδιο, προκειμζνου να δθλϊςει ότι κατά το τρζχον
θμερολογιακό ζτοσ δεν ζχει προςλθφκεί ςτον ίδιο φορζα άλλο μζλοσ τθσ ίδιασ οικογζνειασ κάνοντασ χριςθ τθσ
πολυτεκνικισ ιδιότθτασ. Στθν περίπτωςθ ςυμπλιρωςθσ τθσ ζνδειξθσ δεν οφείλει να υποβάλει τθν υπεφκυνθ
διλωςθ που ηθτείται ςτθν παρ. 11 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΙ «ΑΡΑΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» του
παρόντοσ Ραραρτιματοσ. Εάν ςτθν αυτι διαδικαςία επιλζγονται ωσ προςλθπτζοι δφο (2) ι περιςςότερα μζλθ τθσ
ίδιασ οικογζνειασ, κάνοντασ χριςθ του αυτοφ κριτθρίου και εφόςον δεν είναι δυνατι θ οικειοκελισ ςφμπραξθ αυτϊν
για τθν επιλογι του ενόσ, διενεργείται δθμόςια κλιρωςθ μεταξφ των υποψθφίων που δικαιοφνται να μοριοδοτθκοφν
από το παραπάνω κριτιριο.
Οι γονείσ που απζκτθςαν τθν πολυτεκνικι ιδιότθτα κατά τισ διατάξεισ των ν. 860/1979 και 3454/2006 τθ διατθροφν
ιςοβίωσ και απολαμβάνουν ιςοβίωσ τα δικαιϊματα που απορρζουν από αυτι, τα τζκνα τουσ όμωσ προςτατεφονται
και απολαμβάνουν τα ςχετικά δικαιϊματα για όςο διάςτθμα διαρκεί θ πολυτεκνικι ιδιότθτα ζςτω και του ενόσ
γονζα.
Ο πολφτεκνοσ υποψιφιοσ βακμολογείται με πενιντα (50) μονάδεσ για κάκε ζνα (1) τζκνο του. Η βακμολογία υπολογίηεται
μόνο ςτα ηϊντα μζλθ τθσ οικογζνειασ.
Ρεδίο γ. Τζκνο πολφτεκνθσ οικογζνειασ
το πεδίο αυτό ο υποψιφιοσ που αποδεικνφει τθν ιδιότθτα του τζκνου πολφτεκνθσ οικογζνειασ, ςφμφωνα με όςα
ορίηονται παραπάνω ςτο πεδίο β. Πολφτεκνοσ, ςθμειϊνει τον αρικμό των τζκνων τθσ οικογζνειασ
(ςυμπεριλαμβανομζνου και του εαυτοφ του).
Επίςθσ ςυμπλθρϊνει με τθν ζνδειξθ  το ςχετικό τετραγωνίδιο, προκειμζνου να δθλϊςει ότι κατά το τρζχον
θμερολογιακό ζτοσ δεν ζχει προςλθφκεί ςτον ίδιο φορζα άλλο μζλοσ τθσ ίδιασ οικογζνειασ κάνοντασ χριςθ τθσ
πολυτεκνικισ ιδιότθτασ. Στθν περίπτωςθ ςυμπλιρωςθσ τθσ ζνδειξθσ δεν οφείλει να υποβάλει τθν υπεφκυνθ
διλωςθ που ηθτείται ςτθν παρ. 11 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΙ «ΑΡΑΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» του
παρόντοσ Ραραρτιματοσ. Εάν ςτθν αυτι διαδικαςία επιλζγονται ωσ προςλθπτζοι δφο (2) ι περιςςότερα μζλθ τθσ
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ίδιασ οικογζνειασ, κάνοντασ χριςθ του αυτοφ κριτθρίου και δεν είναι δυνατι θ οικειοκελισ ςφμπραξθ αυτϊν για τθν
επιλογι του ενόσ, διενεργείται δθμόςια κλιρωςθ μεταξφ των υποψθφίων που δικαιοφνται να μοριοδοτθκοφν από το
παραπάνω κριτιριο.
Σο τζκνο πολφτεκνθσ οικογζνειασ βακμολογείται με πενιντα (50) μονάδεσ για κάκε τζκνο τθσ οικογζνειασ,
ςυμπεριλαμβανομζνου και του εαυτοφ του. Η βακμολογία υπολογίηεται μόνο ςτα ηϊντα μζλθ τθσ οικογζνειασ.
Ρεδίο δ. Τρίτεκνοσ
το πεδίο αυτό ο υποψιφιοσ που αποδεικνφει τθν ιδιότθτα του τρίτεκνου ςυμπλθρϊνει με τθν ζνδειξθ  το ςχετικό
τετραγωνίδιο. Επίςθσ, ςυμπλθρϊνει με τθν ζνδειξθ  το ςχετικό τετραγωνίδιο, προκειμζνου να δθλϊςει ότι κατά το
τρζχον θμερολογιακό ζτοσ δεν ζχει προςλθφκεί ςτον ίδιο φορζα άλλο μζλοσ τθσ ίδιασ οικογζνειασ κάνοντασ χριςθ
τθσ τριτεκνικισ ιδιότθτασ. Στθν περίπτωςθ ςυμπλιρωςθσ τθσ ζνδειξθσ δεν οφείλει να υποβάλει τθν υπεφκυνθ
διλωςθ που ηθτείται ςτθν παρ. 12 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΙ «ΑΡΑΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» του
παρόντοσ Ραραρτιματοσ. Εάν ςτθν αυτι διαδικαςία επιλζγονται ωσ προςλθπτζοι δφο (2) ι περιςςότερα μζλθ τθσ
ίδιασ οικογζνειασ, κάνοντασ χριςθ του αυτοφ κριτθρίου και εφόςον δεν είναι δυνατι θ οικειοκελισ ςφμπραξθ αυτϊν
για τθν επιλογι του ενόσ, διενεργείται δθμόςια κλιρωςθ μεταξφ των υποψθφίων που δικαιοφνται να μοριοδοτθκοφν
από το παραπάνω κριτιριο.
φμφωνα με το άρκρο 64 του ν. 4590/2019 (ΦΕΚ 17/Α/2019), τθν ιδιότθτα του τρίτεκνου αποκτοφν :
Ο γονζασ που ζχει τθ γονικι μζριμνα και επιμζλεια τριϊν παιδιϊν από τον ίδιο ι διαφορετικοφσ γάμουσ ι νομίμωσ
αναγνωριςκζντων ι υιοκετθμζνων ι εκτόσ γάμου γεννθκζντων τα οποία είναι άγαμα και δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει το
εικοςτό πζμπτο (25ο) ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ ι φοιτοφν ςε ανϊτατα εκπαιδευτικά ιδρφματα και ςε αναγνωριςμζνα ωσ
ομοταγι εκπαιδευτικά ιδρφματα τθσ αλλοδαπισ ι εκπλθρϊνουν τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ και δεν ζχουν
ςυμπλθρϊςει το τριακοςτό (30ο) ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ και
τα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τζκνα με οποιαδιποτε αναπθρία ςε ποςοςτό εξιντα επτά (67%) και άνω
ιςοβίωσ, ανεξαρτιτωσ θλικίασ

Ο τρίτεκνοσ υποψιφιοσ βακμολογείται με ςαράντα (40) μονάδεσ για κάκε ζνα (1) τζκνο του, ιτοι 120 μονάδεσ ςυνολικά για
τα τρία (3) ηϊντα τζκνα του.
ΕΡΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι: i) οι ανωτζρω θλικιακζσ προχποκζςεισ ιςχφουν και για τα τρία (3) τζκνα και ii) ςτα τρία (3)
παιδιά περιλαμβάνονται και τα τζκνα με οποιαδιποτε αναπθρία ςε ποςοςτό εξιντα επτά τοισ εκατό (67%) και άνω
ιςοβίωσ, ανεξαρτιτωσ θλικίασ.

Ρεδίο ε. Τζκνο τρίτεκνθσ οικογζνειασ
Ωσ τζκνο τρίτεκνθσ οικογζνειασ νοείται το τζκνο τρίτεκνου γονζα, το οποίο πλθροί τα ανωτζρω θλικιακά όρια υπό τισ
ίδιεσ ωσ άνω προχποκζςεισ, δθλαδι εφόςον (α) είναι άγαμο και δεν ζχει ςυμπλθρϊςει το εικοςτό πζμπτο (25ο) ζτοσ
τθσ θλικίασ του ι φοιτά ςε ανϊτατα εκπαιδευτικά ιδρφματα και ςε αναγνωριςμζνα ωσ ομοταγι εκπαιδευτικά
ιδρφματα τθσ αλλοδαπισ ι εκπλθρϊνει τισ ςτρατιωτικζσ του υποχρεϊςεισ και δεν ζχει ςυμπλθρϊςει το τριακοςτό
(30ο) ζτοσ τθσ θλικίασ του ανεξαρτιτωσ θλικίασ και οικογενειακισ κατάςταςθσ των λοιπϊν τζκνων.
το πεδίο αυτό ο υποψιφιοσ που αποδεικνφει τθν ιδιότθτα του τζκνου τρίτεκνθσ οικογζνειασ δθλαδι πλθροί τισ
ανωτζρω θλικιακζσ προχποκζςεισ, ςυμπλθρϊνει με τθν ζνδειξθ  το ςχετικό τετραγωνίδιο. Επίςθσ, ςυμπλθρϊνει με
τθν ζνδειξθ  το ςχετικό τετραγωνίδιο, προκειμζνου να δθλϊςει ότι κατά το τρζχον θμερολογιακό ζτοσ δεν ζχει
προςλθφκεί ςτον ίδιο φορζα άλλο μζλοσ τθσ ίδιασ οικογζνειασ κάνοντασ χριςθ τθσ τριτεκνικισ ιδιότθτασ. Στθν
περίπτωςθ ςυμπλιρωςθσ τθσ ζνδειξθσ δεν οφείλει να υποβάλει τθν υπεφκυνθ διλωςθ που ηθτείται ςτθν παρ. 12
του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΙ «ΑΡΑΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» του παρόντοσ Ραραρτιματοσ. Εάν ςτθν αυτι
διαδικαςία επιλζγονται ωσ προςλθπτζοι δφο (2)ι περιςςότερα μζλθ τθσ ίδιασ οικογζνειασ, κάνοντασ χριςθ του αυτοφ
κριτθρίου και εφόςον δεν είναι δυνατι θ οικειοκελισ ςφμπραξθ αυτϊν για τθν επιλογι του ενόσ, διενεργείται δθμόςια
κλιρωςθ μεταξφ των υποψθφίων που δικαιοφνται να μοριοδοτθκοφν από το παραπάνω κριτιριο.
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Σο τζκνο τρίτεκνθσ οικογζνειασ βακμολογείται με ςαράντα (40) μονάδεσ για κάκε τζκνο τθσ οικογζνειασ,
ςυμπεριλαμβανομζνου και του εαυτοφ του, ιτοι 120 μονάδεσ ςυνολικά για τα τρία (3) ηϊντα τζκνα.
ΕΡΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι οι ανωτζρω θλικιακζσ προχποκζςεισ ιςχφουν μόνο για τον ςυμμετζχοντα υποψιφιο τζκνο
τρίτεκνου γονζα ανεξαρτιτωσ θλικίασ και οικογενειακισ κατάςταςθσ των λοιπϊν τζκνων.

Ρεδίο ςτ. Ανιλικα τζκνα
το πεδίο αυτό ο υποψιφιοσ ςθμειϊνει τον αρικμό των ανιλικων τζκνων του.
ο

Ανιλικο κεωρείται το παιδί που δεν ζχει ςυμπλθρϊςει το 18 ζτοσ τθσ θλικίασ του μζχρι και τθν τελευταία θμζρα τθσ
προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων.
Ο υποψιφιοσ βακμολογείται με τριάντα (30) μονάδεσ για κακζνα από τα δφο (2) πρϊτα ανιλικα τζκνα του και με
πενιντα (50) μονάδεσ για το τρίτο ανιλικο τζκνο.
Ρεδίο η. Γονζασ μονογονεϊκισ οικογζνειασ
το πεδίο αυτό ο υποψιφιοσ που αποδεικνφει τθν ιδιότθτα του γονζα μονογονεϊκισ οικογζνειασ ςθμειϊνει τον
αρικμό των τζκνων του. Επίςθσ ςυμπλθρϊνει με τθν ζνδειξθ  το ςχετικό τετραγωνίδιο, προκειμζνου να δθλϊςει
ότι κατά το τρζχον θμερολογιακό ζτοσ δεν ζχει προςλθφκεί ςτον ίδιο φορζα άλλο μζλοσ τθσ ίδιασ οικογζνειασ
κάνοντασ χριςθ τθσ μονογονεϊκισ ιδιότθτασ. Στθν περίπτωςθ ςυμπλιρωςθσ τθσ ζνδειξθσ δεν οφείλει να υποβάλει
τθν υπεφκυνθ διλωςθ που ηθτείται ςτθν παρ. 14 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΙ «ΑΡΑΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» του παρόντοσ Ραραρτιματοσ.
Γονζασ μονογονεϊκισ οικογζνειασ νοείται ο γονζασ εκείνοσ ο οποίοσ, κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ
πρόςλθψθσ, αςκεί εν τοισ πράγμαςι και κατ’ αποκλειςτικότθτα ι μετά από ςχετικι ανάκεςθ τθ γονικι μζριμνα
ενόσ ι περιςςότερων ανιλικων τζκνων. Το δικαίωμα αυτό αςκείται από το γονζα και μετά τθν ενθλικίωςθ των
ου
τζκνων και μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ του 25 ζτουσ τθσ θλικίασ τουσ (άρκρο 29 παρ. 6 ν.3838/2010).
Ο γονζασ μονογονεϊκισ οικογζνειασ βακμολογείται με πενιντα (50) μονάδεσ για κάκε ζνα (1) τζκνο του. Η
βακμολογία υπολογίηεται μόνο ςτα ηϊντα μζλθ τθσ οικογζνειασ.
Ρεδίο θ. Τζκνο μονογονεϊκισ οικογζνειασ
το πεδίο αυτό ο υποψιφιοσ που αποδεικνφει τθν ιδιότθτα του τζκνου μονογονεϊκισ οικογζνειασ ςθμειϊνει τον
αρικμό των τζκνων τθσ οικογζνειασ (ςυμπεριλαμβανομζνου και του εαυτοφ του). Επίςθσ, ςυμπλθρϊνει με τθν
ζνδειξθ  το ςχετικό τετραγωνίδιο, προκειμζνου να δθλϊςει ότι κατά το τρζχον θμερολογιακό ζτοσ δεν ζχει
προςλθφκεί ςτον ίδιο φορζα άλλο μζλοσ τθσ ίδιασ οικογζνειασ κάνοντασ χριςθ τθσ μονογονεϊκισ ιδιότθτασ. Στθν
περίπτωςθ ςυμπλιρωςθσ τθσ ζνδειξθσ δεν οφείλει να υποβάλει τθν υπεφκυνθ διλωςθ που ηθτείται ςτθν παρ. 15
του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΙ «ΑΡΑΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» του παρόντοσ Ραραρτιματοσ. Εάν ςτθν αυτι
διαδικαςία επιλζγονται ωσ προςλθπτζοι δφο (2) ι περιςςότερα μζλθ τθσ ίδιασ οικογζνειασ, κάνοντασ χριςθ του αυτοφ
κριτθρίου και εφόςον δεν είναι δυνατι θ οικειοκελισ ςφμπραξθ αυτϊν για τθν επιλογι του ενόσ, διενεργείται δθμόςια
κλιρωςθ μεταξφ των υποψθφίων που δικαιοφνται να μοριοδοτθκοφν από το παραπάνω κριτιριο.
Τζκνο μονογονεϊκισ οικογζνειασ είναι εκείνο το οποίο μζχρι τθν ενθλικίωςι του είχε τον ζνα µόνο γονζα του. Στθν
περίπτωςθ αυτι υπάγεται και το τζκνο, το οποίο ςτερικθκε και τουσ δφο γονείσ πριν τθν ενθλικίωςι του. Το
οφ
δικαίωμα αυτό αςκείται από το τζκνο μζχρι και τθ ςυμπλιρωςθ του 30 ζτουσ τθσ θλικίασ του (άρκρο 29 παρ. 6
ν.3838/2010).
Σο τζκνο μονογονεϊκισ οικογζνειασ βακμολογείται με πενιντα (50) μονάδεσ για κάκε τζκνο τθσ οικογζνειασ,
ςυμπεριλαμβανομζνου και του εαυτοφ του. Η βακμολογία υπολογίηεται μόνο ςτα ηϊντα μζλθ τθσ οικογζνειασ.
Ρεδίο κ. Ατομικι αναπθρία
το πεδίο αυτό, ςφμφωνα με τθν παρ. 9 του αρκρ. 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/τ.Α’/02.12.2016), ο υποψιφιοσ με
αναπθρία ςε ποςοςτό τουλάχιςτον 50% ςυμπλθρϊνει το ποςοςτό τθσ αναπθρίασ του ςτο αντίςτοιχο τετραγωνίδιο του
εντφπου τθσ αιτιςεωσ.
Προκειμζνου ο υποψιφιοσ να βακμολογθκεί ςτο ςυγκεκριμζνο κριτιριο πρζπει να αποδεικνφει ποςοςτό αναπθρίασ
τουλάχιςτον 50%.
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Ο υποψιφιοσ με αναπθρία τουλάχιςτον 50% βακμολογείται ανάλογα με το ποςοςτό αναπθρίασ του,
πολλαπλαςιαηόμενο με το ςυντελεςτι “3”.
Ρεδίο ι.

Αναπθρία γονζα, τζκνου, αδελφοφ ι ςυηφγου υποψθφίου

το πεδίο αυτό, ςφμφωνα με τθν παρ. 9 του αρκρ. 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/τ.Α’/02.12.2016), οι υποψιφιοι
γονείσ, τζκνα, ςφηυγοι, αδελφοί που αςκοφν το δικαίωμα προςταςίασ από τθν αναπθρία ατόμων με ποςοςτό
αναπθρίασ 67% και άνω, εξαιτίασ βαριϊν ψυχικϊν και ςωματικϊν πακιςεων ι με ποςοςτό αναπθρίασ τουλάχιςτον
50% εξαιτίασ νοθτικισ ςτζρθςθσ ι αυτιςμοφ ςυμπλθρϊνουν το ποςοςτό αναπθρίασ του ςυγγενι - ατόμου ςτο ςχετικό
τετραγωνίδιο του εντφπου τθσ αιτιςεωσ.
Ο υποψιφιοσ με γονζα, τζκνο, αδελφό ι ςφηυγο με αναπθρία βακμολογείται ανάλογα με το ποςοςτό αναπθρίασ του
ατόμου – ςυγγενι που επικαλείται, πολλαπλαςιαηόμενο με το ςυντελεςτι “2”.

ΕΡΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΛΟΙΡΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΙΤΗΙΑ (ΡΛΗΝ ΤΟΥ ΧΟΝΟΥ ΑΝΕΓΙΑΣ)
1. Η «γονικι μζριμνα» δεν ταυτίηεται με τθν «επιμζλεια» τζκνου, δεδομζνου ότι ςφμφωνα με το Π.Δ.456/1984
(Αςτικόσ Κϊδικασ) θ γονικι μζριμνα, ωσ υπερκείμενθ ζννοια, περιλαμβάνει και τθν επιμζλεια του τζκνου και τθ
διοίκθςθ τθσ περιουςίασ του και τθν εκπροςϊπθςι του ςε κάκε υπόκεςθ ι δικαιοπραξία ι δίκθ που αφοροφν το
πρόςωπο ι τθν περιουςία του.
2. Τποψιφιοσ που είναι ταυτόχρονα πολφτεκνοσ και τζκνο πολφτεκνθσ οικογζνειασ δικαιοφνται να κάνει χριςθ τθσ
προςφορότερθσ βακμολογικά από τισ δφο ιδιότθτεσ. Αποκλείεται θ ακροιςτικι βακμολόγθςθ των παραπάνω
κριτθρίων.
3. Σισ μονάδεσ που αντιςτοιχοφν ςτα κριτιρια του πολυτζκνου ι του τζκνου πολφτεκνθσ οικογζνειασ μπορεί να λάβει,
προκειμζνου να προςλθφκεί, μόνο ζνα μζλοσ τθσ ίδιασ οικογζνειασ κατά το ίδιο θμερολογιακό ζτοσ ςτον ίδιο
φορζα.
4.

Σόςο ο πολφτεκνοσ όςο και το τζκνο πολυτζκνου δικαιοφνται περαιτζρω και τισ μονάδεσ από το κριτιριο των
ανιλικων τζκνων. Η βακμολογία υπολογίηεται μόνο ςτα ηϊντα μζλθ τθσ οικογζνειασ.

5.

Τποψιφιοσ που είναι ταυτόχρονα τρίτεκνοσ και τζκνο τρίτεκνθσ οικογζνειασ δικαιοφται να κάνει χριςθ τθσ
προςφορότερθσ βακμολογικά από τισ δφο ιδιότθτεσ. Αποκλείεται θ ακροιςτικι βακμολόγθςθ των παραπάνω
κριτθρίων.

6. Σισ μονάδεσ που αντιςτοιχοφν ςτα κριτιρια του τρίτεκνου ι του τζκνου τρίτεκνθσ οικογζνειασ μπορεί να λάβει,
προκειμζνου να προςλθφκεί, μόνο ζνα μζλοσ τθσ ίδιασ οικογζνειασ κατά το ίδιο θμερολογιακό ζτοσ ςτον ίδιο
φορζα.
7.

Σόςο ο τρίτεκνοσ όςο και το τζκνο τρίτεκνου δικαιοφνται περαιτζρω και τισ μονάδεσ από το κριτιριο των
ανιλικων τζκνων.

8.

Τποψιφιοσ που είναι ταυτόχρονα γονζασ και τζκνο μονογονεϊκισ οικογζνειασ δικαιοφται να κάνει χριςθ τθσ
προςφορότερθσ βακμολογικά από τισ δφο ιδιότθτεσ. Αποκλείεται θ ακροιςτικι βακμολόγθςθ των παραπάνω
κριτθρίων.

9. Σισ μονάδεσ που αντιςτοιχοφν ςτα κριτιρια του γονζα ι του τζκνου μονογονεϊκισ οικογζνειασ μπορεί να λάβει,
προκειμζνου να προςλθφκεί, μόνο ζνα μζλοσ τθσ ίδιασ οικογζνειασ κατά το ίδιο θμερολογιακό ζτοσ ςτον ίδιο
φορζα.
10. Σόςο ο γονζασ όςο και το τζκνο μονογονεϊκισ οικογζνειασ δικαιοφνται περαιτζρω και τισ μονάδεσ από το κριτιριο
των ανιλικων τζκνων. Η βακμολογία υπολογίηεται μόνο ςτα ηϊντα μζλθ τθσ οικογζνειασ.
11. τθν περίπτωςθ υποψθφίου που είναι ταυτόχρονα πολφτεκνοσ ι τζκνο πολυτζκνου και γονζασ ι τζκνο
μονογονεϊκισ οικογζνειασ, θ βακμολογία των κριτθρίων είναι ακροιςτικι.
12. τθν περίπτωςθ υποψθφίου που είναι ταυτόχρονα τρίτεκνοσ ι τζκνο τρίτεκνου και γονζασ ι τζκνο μονογονεϊκισ
οικογζνειασ, θ βακμολογία των κριτθρίων είναι ακροιςτικι.

9

12.02.2019
ΚΩΛΥΜΑ ΟΚΤΑΜΗΝΗΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Η διάρκεια τθσ απαςχόλθςθσ του προςωπικοφ με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου για τθν
αντιμετϊπιςθ εποχιακϊν ι άλλων περιοδικϊν ι πρόςκαιρων αναγκϊν ςε φορείσ του δθμόςιου και ευρφτερου
δθμόςιου τομζα δεν μπορεί να υπερβαίνει τουσ οκτϊ (8) μινεσ μζςα ςε ςυνολικό χρόνο δϊδεκα (12) μθνϊν.
Ο υπολογιςμόσ του ανωτζρω δωδεκαμινου, μζςα ςτο οποίο θ απαςχόλθςθ του υποψθφίου δεν πρζπει να υπερβαίνει
τουσ οκτϊ (8) μινεσ, για να μθν ζχει κϊλυμα πρόςλθψθσ, γίνεται με αφετθρία το τζλοσ τθσ νζασ απαςχόλθςθσ, για
τθν οποία ο υποψιφιοσ πρόκειται να προςλθφκεί, και προσ τα πίςω.
το κϊλυμα τθσ οκτάμθνθσ απαςχόλθςθσ ςυνυπολογίηεται και ο χρόνοσ απαςχόλθςθσ με ςφμβαςθ εργαςίασ
ιδιωτικοφ δικαίου διάρκειασ: α) δφο (2) μθνϊν για τθν αντιμετϊπιςθ κατεπειγουςϊν ι εποχικϊν ι πρόςκαιρων
αναγκϊν (παρ. 2 περ. ιε του άρκρ. 14 του ν.2190/1994 και αρκρ. 206 του ν. 3584/2007), β) τριϊν (3) μθνϊν για τθν
πυραςφάλεια, ναυαγοςωςτικι κάλυψθ των ακτϊν και τισ δθμοτικζσ καταςκθνϊςεισ (παρ. 1 του άρκρ. 206 του ν.
3584/2007, όπωσ αντικαταςτάκθκε και ιςχφει).
το κϊλυμα τθσ οκτάμθνθσ απαςχόλθςθσ δεν ςυνυπολογίηονται:
– Ο χρόνοσ απαςχόλθςθσ με φμβαςθ Μίςκωςθσ ϋΕργου (ΜΕ).
– Ο χρόνοσ απαςχόλθςθσ ςε Προγράμματα Κοινωφελοφσ Χαρακτιρα (ΚΟΧ).
– Ο χρόνοσ με κακεςτϊσ μερικισ απαςχόλθςθσ (ν.3250/2004 ΦΕΚ 124/Αϋ/7-7-2004).
φμφωνα με το νόμο, οι πίνακεσ κατάταξθσ εποχικοφ προςωπικοφ πρζπει να αναρτϊνται το πολφ εντόσ είκοςι (20)
θμερϊν από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων, από τθν επομζνθ δε τθσ ανάρτθςθσ, ο φορζασ μπορεί
θ
να προβεί ςτθν πρόςλθψθ (π.χ πίνακασ που αναρτάται τθν 10 θμζρα θ πρόςλθψθ μπορεί να πραγματοποιθκεί τθν
θ
11 ). τθν περίπτωςθ αυτι θ ζναρξθ τθσ νζασ απαςχόλθςθσ για τον υπολογιςμό του 12μθνου προςδιορίηεται από τθν
εν τοισ πράγμαςι πρόςλθψθ του υποψθφίου. ε περίπτωςθ, όμωσ, που οι πίνακεσ αναρτθκοφν μετά τθν παρζλευςθ
των ωσ άνω είκοςι (20) θμερϊν ι θ πρόςλθψθ του προςωπικοφ γίνει μετά τθν παρζλευςθ ικανοφ χρόνου από τθν
ανάρτθςθ των πινάκων, θ ζναρξθ τθσ νζασ απαςχόλθςθσ για τον υπολογιςμό του δωδεκαμινου τοποκετείται, ςτθν
περίπτωςθ αυτι, είκοςι (20) θμερολογιακζσ θμζρεσ μετά τθν τελευταία θμζρα τθσ προκεςμίασ υποβολισ των
αιτιςεων.
ε κάκε περίπτωςθ, οι υποψιφιοι που ζχουν οκτϊ (8) μινεσ απαςχόλθςθσ και άνω, μζςα ςε ςυνολικό χρόνο δϊδεκα
(12) μθνϊν, μποροφν να ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία επιλογισ, κατατάςςονται όμωσ ςτουσ ςυνταςςόμενουσ πίνακεσ
μετά τουσ ςυνυποψιφιοφσ τουσ που δεν ζχουν καλφψει οκτϊ (8) μινεσ απαςχόλθςθσ ςε ςυνολικό χρόνο δϊδεκα (12)
μθνϊν και προςλαμβάνονται μόνον εφόςον δεν είναι δυνατι θ κάλυψθ του απαιτοφμενου αρικμοφ προςλιψεων
από τουσ προθγοφμενουσ υποψθφίουσ (άρκρο 2 παρ. 6 του ν.3260/2004).
ΕΡΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΤΩΝ Ρ.Δ.164/2004 & Ρ.Δ.180/2004
θ

Μετά τθν 19 Ιουλίου 2004 (θμερομθνία δθμοςίευςθσ του Π.Δ. 164/2004):
1.

Δεν κατατάςςονται υποψιφιοι που ζχουν ςυνάψει με το φορζα διαδοχικζσ ςυμβάςεισ, όπωσ αυτζσ
περιγράφονται ςτο άρκρο 5 του Ρ.Δ.164/2004, εφόςον μεταξφ αυτϊν μεςολαβεί χρονικό διάςτθμα μικρότερο
των τριϊν (3) μθνϊν (κϊλυμα 3μινου, ςχετικζσ Ρράξεισ Ελεγκτικοφ Συνεδρίου υπ’ αρικ. 23/2013, 51/2013,
150/2013, κ.λ.π). ε κάκε περίπτωςθ, ο αρικμόσ των διαδοχικϊν ςυμβάςεων δεν επιτρζπεται να είναι
μεγαλφτεροσ των τριϊν (παρ. 4 του ωσ άνω άρκρου 5). Η κατάταξθ και πρόςλθψθ των ανωτζρω υποψθφίων
επιτρζπεται, εφόςον δικαιολογείται από αντικειμενικοφσ λόγουσ. Οι αντικειμενικοί λόγοι αναφζρονται ςτθν παρ.
2 του άρκρου 5 του Ρ.Δ.164/2004.

2. Δεν κατατάςςονται υποψιφιοι που ζχουν ςυμπλθρϊςει είκοςι τζςςερισ (24) μινεσ απαςχόλθςθσ με ςυμβάςεισ
οριςμζνου χρόνου που ζχουν ςυναφκεί διαδοχικϊσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 5 του ανωτζρω Π.Δ., ιτοι
ςυμβάςεισ μεταξφ των οποίων μεςολαβεί χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τριϊν (3) μθνϊν, ςτον ίδιο εργοδότθ
(υπθρεςία) με τθν ίδια ι παρεμφερι ειδικότθτα και με τουσ ίδιουσ ι παρεμφερείσ όρουσ εργαςίασ (κϊλυμα
υπζρβαςθσ 24μθνθσ απαςχόλθςθσ).
το κϊλυμα των αρκρ. 5 και 6 του Π.Δ.164/2004, ςυνυπολογίηονται :


Ο χρόνοσ απαςχόλθςθσ με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου διάρκειασ ζωσ δφο (2)
μθνϊν, για τθν αντιμετϊπιςθ κατεπειγουςϊν ι εποχικϊν ι πρόςκαιρων αναγκϊν ι τριϊν (3) μθνϊν για τθν
πυραςφάλεια, ναυαγοςωςτικι κάλυψθ των ακτϊν και τισ δθμοτικζσ καταςκθνϊςεισ.

10

12.02.2019


Ο χρόνοσ μερικισ απαςχόλθςθσ, εφόςον μετά τθν 19-7-2004 ο υποψιφιοσ ζχει πραγματοποιιςει διαδοχικϊσ
ςφμβαςθ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου και ςφμβαςθ μερικισ απαςχόλθςθσ ςτον ίδιο φορζα με τθν
ίδια ι παρεμφερι ειδικότθτα και με τουσ ίδιουσ ι παρεμφερείσ όρουσ εργαςίασ, που υπερβαίνουν ςυνολικά
τουσ 24 μινεσ.



Ο χρόνοσ απαςχόλθςθσ ςτα Προγράμματα Κοινωφελοφσ Χαρακτιρα (ΚΟΧ).

ΕΡΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ο χρόνοσ απαςχόλθςθσ με φμβαςθ Μίςκωςθσ Ζργου (ΜΕ) δεν ςυνυπολογίηεται για το παραπάνω
κϊλυμα του Π.Δ.164/2004.
3.

Για τισ ειςθγμζνεσ ςτο Χρθματιςτιριο Αξιϊν Ακθνϊν ανϊνυμεσ εταιρείεσ, οι οποίεσ για τθν πρόςλθψθ του
προςωπικοφ τουσ υπάγονται ςτισ διατάξεισ του ν.2190/1994, εφαρμόηονται και οι ςχετικζσ με τα κωλφματα και
τισ απαγορεφςεισ διατάξεισ του Ρ.Δ.180/2004.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ & ΥΡΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Ο υποψιφιοσ, αφοφ ελζγξει ότι ζχει ςυγκεντρϊςει όλα τα δικαιολογθτικά - πιςτοποιθτικά τα οποία προβλζπονται για
τθν απόδειξθ των προςόντων του (βλ. Κεφάλαιο ΙΙ «ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ»του παρόντοσ
Παραρτιματοσ), τα αρικμεί ςε εμφανζσ τουσ ςθμείο κατά φφλλο. Ακολοφκωσ, ςτον ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΝΗΜΜΕΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ τθσ αίτθςθσ τα αναφζρει κατά είδοσ ζνα προσ ζνα και καταγράφει το ςφνολο των αρικμθμζνων
φφλλων όλων των δικαιολογθτικϊν - πιςτοποιθτικϊν που κατακζτει (π.χ. ςυνθμμζνα φφλλα 20).
Διόρκωςθ ι ςυμπλιρωςθ των αιτιςεων, ςυμπλιρωςθ τυχόν ελλειπόντων ςτοιχείων, ζςτω και ςυμπλθρωματικϊν ι
διευκρινιςτικϊν, επιτρζπεται μόνο μζχρι τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων ςυμμετοχισ ςτθ
διαδικαςία επιλογισ (άρκρο 20, παρ.7 του ν. 2738/1999).
τθ ςυνζχεια ςυμπλθρϊνει τθν θμερομθνία και το ονοματεπϊνυμό του κάτω από το κείμενο τθσ ΤΠΕΤΘΤΝΗ
ΔΗΛΩΗ, τθν οποία και υπογράφει μετά από προςεκτικι ανάγνωςθ.
Ωσ προσ τθν παράγραφο 2 τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ: ο υποψιφιοσ με τθν υπογραφι τθσ αίτθςθσ αποδζχεται ότι: α)
δεν ζχει καταδικαςτεί για κακοφργθμα και ςε οποιαδιποτε ποινι για κλοπι, υπεξαίρεςθ (κοινι και ςτθν υπθρεςία),
απάτθ, εκβίαςθ, πλαςτογραφία, απιςτία δικθγόρου, δωροδοκία, καταπίεςθ, απιςτία περί τθν υπθρεςία, παράβαςθ
κακικοντοσ κακ' υποτροπι, ςυκοφαντικι δυςφιμιςθ, κακϊσ και για οποιοδιποτε ζγκλθμα κατά τθσ γενετιςιασ
ελευκερίασ ι οικονομικισ εκμετάλλευςθσ τθσ γενετιςιασ ηωισ, β) δεν είναι υπόδικοσ και δεν ζχει παραπεμφκεί με
τελεςίδικο βοφλευμα για κακοφργθμα ι για πλθμμζλθμα τθσ προθγοφμενθσ περίπτωςθσ, ζςτω και αν το αδίκθμα
παραγράφθκε,
γ) λόγω καταδίκθσ, δεν ζχει ςτερθκεί τα πολιτικά του δικαιϊματα και για όςο χρόνο διαρκεί θ
ςτζρθςθ αυτι και δ) δεν τελεί υπό δικαςτικι ςυμπαράςταςθ.
Ωσ προσ τθν παράγραφο 3 τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ: ε περίπτωςθ φπαρξθσ του κωλφματοσ τθσ παραπάνω
παραγράφου και προκειμζνου για κζςεισ βοθκθτικοφ ι ανειδίκευτου προςωπικοφ εξαιροφνται από το κϊλυμα οι
υποψιφιοι που ζχουν εκτίςει τθν ποινι ι τα μζτρα αςφαλείασ, που τουσ ζχουν επιβλθκεί, ζχουν αρκεί ι ζχουν
απολυκεί υπό όρο.
ΕΡΙΣΗΜΑΝΣΗ ΡΟΣ ΤΟΝ ΥΡΑΛΛΗΛΟ ΡΑΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Ο υπάλλθλοσ του φορζα που είναι αρμόδιοσ για τθν παραλαβι των αιτιςεων και των δικαιολογθτικϊν των
υποψθφίων, ελζγχει αν πράγματι επιςυνάπτονται όλα τα δικαιολογθτικά που αναγράφονται ςτον ΚΑΣΑΛΟΓΟ
ΤΝΗΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ τθσ αίτθςθσ και ςε καταφατικι περίπτωςθ αναγράφει ςτo ειδικό πλαίςιο του
παραπάνω ΚΑΣΑΛΟΓΟΤ τθ λζξθ «πλιρθσ». ε διαφορετικι περίπτωςθ αναγράφει ςτο ειδικό πλαίςιο ποια
δικαιολογθτικά ελλείπουν από εκείνα που, ενϊ φζρονται ωσ ςυνθμμζνα, δεν επιςυνάπτονται. Σο αποτζλεςμα του
ελζγχου του υπαλλιλου ςθμειϊνεται ενυπογράφωσ με ευκρινζσ το ονοματεπϊνυμό του.
Όταν θ υποβολι τθσ αιτιςεωσ γίνεται αυτοπροςϊπωσ, ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ παραλαβισ των αιτιςεων δεν παρζχει
οδθγίεσ ι κακ’ οιονδιποτε τρόπο ςυμβουλζσ ςτουσ υποψθφίουσ για τον τρόπο ςυμπλιρωςθσ των αιτιςεων και τα
πιςτοποιθτικά που απαιτοφνται για τθν απόδειξθ των ιδιοτιτων που επικαλοφνται, επιμελείται όμωσ οι αιτιςεισ των
υποψθφίων να είναι υπογεγραμμζνεσ και να ςυνοδεφονται από τα δικαιολογθτικά που ο υποψιφιοσ ςθμειϊνει ςτθν
αίτθςι του ότι τα επιςυνάπτει.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II : ΑΡΑΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
το κεφάλαιο αυτό απαρικμοφνται όλα τα δικαιολογθτικά – πιςτοποιθτικά τα οποία, μζχρι τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ
υποβολισ των αιτιςεων, πρζπει να υποβάλει ο υποψιφιοσ μαηί με το ζντυπο αίτθςθσ – υπεφκυνθσ διλωςθσ με
κωδικό ΕΝΣΤΠΟ Α..Ε.Π. ΟΧ.6 προκειμζνου να αποδείξει τα προςόντα που επικαλείται.
Ειδικότερα, με τθν αίτθςι του πρζπει να υποβάλει:
1. Ευκρινι φωτοαντίγραφα:
Σων δφο όψεων του ατομικοφ δελτίου ταυτότθτασ
ι
άλλων δθμόςιων εγγράφων από τα οποία να προκφπτουν τα ςτοιχεία τθσ ταυτότθτασ, όπωσ ςχετικι προςωρινι
βεβαίωςθ αςτυνομικισ αρχισ ι τισ κρίςιμεσ ςελίδεσ του διαβατθρίου (δθλ. αυτζσ ςτισ οποίεσ αναφζρονται ο αρικμόσ
και τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του κατόχου) ι τισ δφο όψεισ τθσ άδειασ οδιγθςθσ ι τισ κρίςιμεσ ςελίδεσ του ατομικοφ
βιβλιαρίου υγείασ όλων των αςφαλιςτικϊν φορζων. Εάν από τα ζγγραφα αυτά δεν προκφπτει θ θμερομθνία
γζννθςθσ, πρζπει να προςκομιςκεί και το πιςτοποιθτικό γζννθςθσ.
Εάν από τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ ι τα λοιπά δικαιολογθτικά, που ζχει υποβάλει ο υποψιφιοσ, προκφπτουν ο αρικμόσ
τθσ ταυτότθτάσ του και θ χρονολογία γζννθςισ του, θ ζλλειψθ υποβολισ τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ και μόνο, δεν
ςυνιςτά λόγο αποκλειςμοφ από τθ διαγωνιςτικι διαδικαςία (αρικ. 1042/2003 απόφαςθ του τΕ).
2. Υπεφκυνθ διλωςθ του ν.1599/1986, ςτθν οποία να δθλϊνει τουσ φορείσ του δθμόςιου ι ευρφτερου δθμόςιου
τομζα του άρκρου 14 παρ.1 του ν. 2190/1994 όπωσ αυτό αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 1 παρ. 1 του ν.3812/2009,
που ζχει απαςχολθκεί με ςφμβαςθ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου για τθν αντιμετϊπιςθ εποχιακϊν ι άλλων περιοδικϊν
ι πρόςκαιρων αναγκϊν ι με δίμθνθ ςφμβαςθ για τθν αντιμετϊπιςθ κατεπειγουςϊν ι εποχικϊν ι πρόςκαιρων
αναγκϊν ι με τρίμθνθ ςφβαςθ για τθν πυραςφάλεια, ναυαγοςωςτικι κάλυψθ των ακτϊν και τισ δθμοτικζσ
καταςκθνϊςεισ, κακϊσ και τθν ακριβι χρονικι διάρκεια τθσ απαςχόλθςισ του (ζναρξθ και λιξθ) κατά τουσ
τελευταίουσ δϊδεκα (12) μινεσ από τθν υποβολι τθσ αιτιςεϊσ του.
Η εν λόγω υπεφκυνθ διλωςθ απαιτείται προκειμζνου να διαπιςτωκεί εάν υφίςταται κϊλυμα πρόςλθψθσ λόγω
υπζρβαςθσ τθσ οκτάμθνθσ απαςχόλθςθσ.
ΡΟΣΟΧΗ:
α) Η ςυγκεκριμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ υποβάλλεται μόνο ςτθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ ζχει απαςχολθκεί με
ςφμβαςθ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου κατά τα αναφερόμενα ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο 2.
β) ε περίπτωςθ πρόςλθψθσ υποψθφίου, ο οποίοσ δεν ζχει υποβάλει τθν ανωτζρω υπεφκυνθ διλωςθ αλλά από τον
ζλεγχο των ςυνυποβλθκζντων με τθν αίτθςι του δικαιολογθτικϊν (π.χ. βεβαίωςθ προχπθρεςίασ) προκφπτει ότι
ζχει κϊλυμα πρόςλθψθσ λόγω υπζρβαςθσ τθσ οκτάμθνθσ απαςχόλθςθσ, θ ςχετικι απόφαςθ πρόςλθψθσ
ανακαλείται.
3. Για τον υποψιφιο χωρίσ ελλθνικι ικαγζνεια, ο οποίοσ πρζπει να αποδείξει ότι γνωρίηει τθν ελλθνικι γλϊςςα ςε
βακμό επαρκι για τθν άςκθςθ των κακθκόντων τθσ επιδιωκόμενθσ ειδικότθτασ, Ριςτοποιθτικό Ελλθνομάκειασ
(ν.2413/1996 άρκρο 10 παρ. 1) που χορθγείται από το Κζντρο Ελλθνικισ Γλϊςςασ: α) Τπουργείο Παιδείασ και
Θρθςκευμάτων Ανδρζα Παπανδρζου 37, Σ.Κ. 151 80 Ακινα, τθλ. 210−3443384 και β) Καραμαοφνα 1, Πλ. κρά, Σ.Κ.
55132 Θεςςαλονίκθ, τθλ. 2310− 459101-5, των κατωτζρω επιπζδων:
Α ΕΠΙΠΕΔΟ ι Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τθν Κατθγορία Τποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ (Τ.Ε.).
Β ΕΠΙΠΕΔΟ ι Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τθν Κατθγορία Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Δ.Ε.) μθ Διοικθτικοφ Προςωπικοφ ι και
Εργατοτεχνικοφ Προςωπικοφ.
Γ ΕΠΙΠΕΔΟ ι Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τισ Κατθγορίεσ Πανεπιςτθμιακισ (Π.Ε.) και Σεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (Σ.Ε.) μθ
Διοικθτικοφ Προςωπικοφ και για τθν Κατθγορία Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Δ.Ε.) Διοικθτικοφ Προςωπικοφ.
Δ ΕΠΙΠΕΔΟ ι Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τισ Κατθγορίεσ Πανεπιςτθμιακισ (Π.Ε.) και Σεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (Σ.Ε.) Διοικθτικοφ
Προςωπικοφ.
Σο ανωτζρω Πιςτοποιθτικό Ελλθνομάκειασ δεν χρειάηεται να προςκομίηουν οι ομογενείσ και αλλογενείσ, οι οποίοι
παρακολουκοφν ι ζχουν παρακολουκιςει προγράμματα ι μακιματα τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ εντόσ του οργανωμζνου
ελλθνικοφ εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και ςτο εξωτερικό.
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Επίςθσ, αποδεικνφεται με αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό του Σχολείου τθσ Ελλθνικισ Γλϊςςασ του Αριςτοτελείου
Ρανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ (Πανεπιςτθμιοφπολθ, Θεςςαλονίκθ, Σ.Κ. 54006, τθλ. 2310/997571−72−76), το οποίο
χορθγείται φςτερα από ςχετικι εξζταςθ του υποψθφίου ι από άλλθ ςχολι ι ςχολείο Ελλθνικισ Γλϊςςασ.
Επιπροςκζτωσ, υποβάλλει όςα από τα ακόλουκα δικαιολογθτικά επικαλείται με τθν αίτθςι
φωτοαντίγραφα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τζλοσ του παρόντοσ κεφαλαίου:

του, ςε ευκρινι

4. Τίτλο ςπουδϊν (για υποψιφιο που ςυμμετζχει ςτισ κατθγορίεσ ΡΕ, ΤΕ και ΔΕ), ςτον οποίο να αναγράφεται ο
ακριβισ βακμόσ, θ θμερομθνία και το ζτοσ κτιςθσ του. ε περίπτωςθ που ο βακμόσ εκφράηεται με αξιολογικό
χαρακτθριςμό ι με ακζραιο αρικμό (είτε πρόκειται για ακζραιο αρικμό που προζκυψε από ςτρογγυλοποίθςθ είτε
πρόκειται για αμιγϊσ ακζραιο αρικμό) πρζπει να υποβάλει και βεβαίωςθ τθσ οικείασ ςχολισ για τον ακριβι
αρικμθτικό βακμό, με δφο δεκαδικά ψθφία. τισ περιπτϊςεισ τίτλων ςπουδϊν τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ (Α.Ε.Ι. –
Σ.Ε.Ι.) που ο βακμόσ προκφπτει μόνο από αξιολογικό χαρακτθριςμό (κλίμακεσ «ΑΡΙΣΑ», «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩ» ι «ΚΑΛΩ»),
εάν ο υποψιφιοσ δεν προςκομίςει βεβαίωςθ για τον ακριβι αρικμθτικό βακμό, κα λαμβάνεται υπόψθ θ κατϊτερθ
βακμολογία που αντιςτοιχεί ςε κάκε μία αξιολογικι κλίμακα, π.χ. «8,50» για «ΑΡΙΣΑ», «6,50» για «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩ» και
«5,00» για «ΚΑΛΩ». ε περίπτωςθ που ο βακμόσ δεν προκφπτει οφτε από αξιολογικό χαρακτθριςμό, κα λαμβάνεται
υπόψθ το ελάχιςτο τθσ βακμολογικισ κλίμακασ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, δθλαδι «5,00».
Ο υποψιφιοσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ (ΥΕ) προςκομίηει ευκρινζσ φωτοαντίγραφο του τίτλου του, μόνο ςτθν
περίπτωςθ που προβλζπεται τίτλοσ ςπουδϊν Τποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ από τθν ανακοίνωςθ *βλ. Σίτλοσ ςπουδϊν
και λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςκετα) προςόντα+ ωσ απαιτοφμενο προςόν για τθν επιδιωκόμενθ
ειδικότθτα ΤΕ.
Ειδικζσ διευκρινίςεισ για δικαιολογθτικά που αφοροφν τίτλουσ ςπουδϊν
1)

Για τίτλουσ Ρανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ: όπου ςτθν ανακοίνωςθ *βλ. Σίτλοσ ςπουδϊν και λοιπά απαιτοφμενα
(τυπικά & τυχόν πρόςκετα) προςόντα+ ορίηεται ωσ απαιτοφμενο προςόν πτυχίο ι δίπλωμα Α.Ε.Ι. ι Ελλθνικοφ
Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ι Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε.) Α.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ
«αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ι ταυτόςθμο κατά περιεχόμενο ειδικότθτασ» με το ηθτοφμενο από τθν ανακοίνωςθ, οι
υποψιφιοι οι οποίοι δεν διακζτουν τίτλο που αναφζρεται ρθτά (με τθν ονομαςία του) ςτθν ανακοίνωςθ,
καλφπτεται δε από τουσ παραπάνω όρουσ (αντιςτοιχία ι ταυτοςθμία), υποχρεοφνται να προςκομίςουν
ςυγχρόνωσ βεβαίωςθ του αρμοδίου οργάνου του Α.Ε.Ι. ι Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ι
Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε.) Α.Ε.Ι., ςτο οποίο ανικει το Σμιμα που χοριγθςε το εν λόγω πτυχίο ι
δίπλωμα, περί του ότι ο τίτλοσ αυτόσ ςτθρίηεται ςε ςπουδζσ που καλφπτουν με πλιρθ επάρκεια το γνωςτικό
αντικείμενο του πτυχίου που ηθτείται από τθν ανακοίνωςθ. ε περίπτωςθ που δεν προςκομιςκεί θ βεβαίωςθ
αυτι, ο επικαλοφμενοσ τίτλοσ δεν λαμβάνεται υπόψθ.

2)

Για τίτλουσ Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ: όπου ςτθν ανακοίνωςθ *βλ. Σίτλοσ ςπουδϊν και λοιπά απαιτοφμενα
(τυπικά & τυχόν πρόςκετα) προςόντα+ ορίηεται ωσ απαιτοφμενο προςόν πτυχίο ι δίπλωμα Σ.Ε.Ι. ι Προγραμμάτων
πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε.) Σ.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ «αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα ι
αντίςτοιχο κατά περιεχόμενο ειδικότθτασ» με το ηθτοφμενο από τθν ανακοίνωςθ, οι υποψιφιοι οι οποίοι δεν
διακζτουν τίτλο που αναφζρεται ρθτά (με τθν ονομαςία του) ςτθν ανακοίνωςθ, καλφπτεται δε από τον
παραπάνω όρο (αντιςτοιχία), υποχρεοφνται να προςκομίςουν ςυγχρόνωσ βεβαίωςθ του αρμοδίου οργάνου του
Σ.Ε.Ι. ι Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε.) Σ.Ε.Ι., ςτο οποίο ανικει το Σμιμα που χοριγθςε το εν λόγω
πτυχίο ι δίπλωμα, περί του ότι ο τίτλοσ αυτόσ ςτθρίηεται ςε ςπουδζσ που καλφπτουν με πλιρθ επάρκεια το
γνωςτικό αντικείμενο του πτυχίου που ηθτείται από τθν ανακοίνωςθ. ε περίπτωςθ που δεν προςκομιςκεί θ
βεβαίωςθ αυτι, ο επικαλοφμενοσ τίτλοσ δεν λαμβάνεται υπόψθ.

3)

Για τουσ κατόχουσ τίτλων Κ.Α.Τ.Ε.Ε. αντίςτοιχων ειδικοτιτων με τίτλουσ Σ.Ε.Ι. που ορίηονται ωσ απαιτοφμενα
προςόντα ςτθν ανακοίνωςθ *βλ. Σίτλοσ ςπουδϊν και λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςκετα) προςόντα],
απαιτείται βεβαίωςθ του αρμοδίου οργάνου Σ.Ε.Ι. από τθν οποία να προκφπτει θ αντιςτοιχία του τίτλου ςπουδϊν
τουσ, με το ηθτοφμενο από τθν ανακοίνωςθ. Η εν λόγω βεβαίωςθ δεν απαιτείται για τισ ειδικότθτεσ τθσ
κατθγορίασ Σεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ, για τισ οποίεσ, εκ του νόμου, προβλζπεται άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ.

4)

Οι υποψιφιοι που κατζχουν τίτλουσ ςπουδϊν ςτουσ οποίουσ δεν αναγράφεται θ κατεφκυνςθ ι ειδίκευςθ
αυτϊν, όπωσ αυτι ενδζχεται να ηθτείται από τθν ανακοίνωςθ, πρζπει να προςκομίςουν πιςτοποιθτικό ι
βεβαίωςθ του τμιματοσ που χοριγθςε τον τίτλο ςπουδϊν τουσ, από τθν οποία να προκφπτει ότι
παρακολοφκθςαν τα μακιματα κφκλου ςπουδϊν τθσ κατεφκυνςθσ ι ειδίκευςθσ που ηθτείται από τθν
ανακοίνωςθ.
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5) Για τουσ αποφοίτουσ Ι.Ε.Κ.: ωσ βακμόσ διπλϊματοσ νοείται ο μζςοσ όροσ βακμολογίασ ςτο κεωρθτικό μζροσ των
εξετάςεων πιςτοποίθςθσ, που αναφζρεται ςε βεβαίωςθ που εκδόκθκε από τον Οργανιςμό Επαγγελματικισ
Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (Ο.Ε.Ε.Κ.) ι από τον Εκνικό Οργανιςμό Πιςτοποίθςθσ Προςόντων (Ε.Ο.Π.Π.) ι τον
Εκνικό Οργανιςμό Πιςτοποίθςθσ Προςόντων και Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) και θ οποία
δεν ιςχφει αυτοτελϊσ αλλά αποτελεί αναπόςπαςτο παράρτθμα του διπλϊματοσ. Προσ απόδειξθ αυτϊν οι
υποψιφιοι πρζπει να προςκομίςουν: Δίπλωμα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ Επιπζδου Μεταδευτεροβάκμιασ
Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ και βεβαίωςθ του Ο.Ε.Ε.Κ. ι Ε.Ο.Π.Π. ι Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π από τθν οποία να προκφπτει ο
μζςοσ όροσ βακμολογίασ τουσ ςτο κεωρθτικό μζροσ των εξετάςεων πιςτοποίθςθσ ι μόνο Βεβαίωςθ του Ο.Ε.Ε.Κ. ι
Ε.Ο.Π.Π. ι Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π από τθν οποία να προκφπτει ο μζςοσ όροσ τθσ βακμολογίασ τουσ ςτο κεωρθτικό μζροσ των
εξετάςεων πιςτοποίθςθσ και θ ακριβισ θμερομθνία που κατζςτθςαν διπλωματοφχοι.
Ειδικϊσ, ωσ προσ τα διπλϊματα τθσ ειδικότθτασ «Εκπαιδευτισ Τποψθφίων Οδθγϊν Αυτοκινιτων και
Μοτοςικλετϊν» μετά τθν 3.5.2011, ωσ βακμόσ διπλϊματοσ νοείται ο μζςοσ όροσ βακμολογίασ κεωρθτικοφ και
πρακτικοφ μζρουσ των εξετάςεων πιςτοποίθςθσ. [ΡΟΣΟΧΗ: Επί του ςυγκεκριμζνου διπλϊματοσ ο βακμόσ του
πρακτικοφ μζρουσ αναγράφεται ςτθ δεκάβακμθ κλίμακα, ενϊ του κεωρθτικοφ μζρουσ ςτθν εικοςάβακμθ.
υνεπϊσ, θ άκροιςθ, προκειμζνου να υπολογιςτεί ο μζςοσ όροσ, κα γίνει μετά τθν αναγωγι του βακμοφ του
πρακτικοφ μζρουσ ςτθν εικοςάβακμθ κλίμακα (Απόφαςθ 2384 - ΦΕΚ 725/τ.Β’/3-5-2011, όπωσ ιςχφει). Π.χ. ο
βακμόσ 8 τθσ δεκάβακμθσ κλίμακασ αναγόμενοσ ςτθν εικοςάβακμθ κλίμακα αντιςτοιχεί ςτο βακμό 16.+
6) Εάν ο τίτλοσ ζχει αποκτθκεί ςτθν αλλοδαπι, απαιτείται:
α) Για τίτλουσ Ρανεπιςτθμιακισ και Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ:
Ρράξθ αναγνϊριςθσ από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ι το Ι.Τ.Ε. αντίςτοιχα, για τθν ιςοτιμία, αντιςτοιχία του τίτλου και
αντιςτοιχία τθσ βακμολογικισ κλίμακασ αυτοφ με τθ βακμολογικι κλίμακα των θμεδαπϊν τίτλων ι πιςτοποιθτικό
αναγνϊριςθσ από τον Διεπιςτθμονικό Οργανιςμό Αναγνϊριςθσ Τίτλων Ακαδθμαϊκϊν και Ρλθροφόρθςθσ
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ.) περί ιςοτιμίασ και αντιςτοιχίασ κακϊσ και αντιςτοιχία τθσ βακμολογικισ κλίμακασ αυτϊν με τθ
βακμολογικι κλίμακα των θμεδαπϊν τίτλων. ε περίπτωςθ που από τθν πράξθ ι το πιςτοποιθτικό αναγνϊριςθσ
δεν προκφπτει το γνωςτικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωςθ από το Εκπαιδευτικό Κδρυμα που χοριγθςε τον
τίτλο, θ οποία να κακορίηει το γνωςτικό αντικείμενο, κακϊσ και επίςθμθ μετάφραςι τθσ.
τθν περίπτωςθ που από τθν ανακοίνωςθ ηθτοφνται όλα τα πτυχία Πανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ (ΠΕ) ι
Σεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (ΣΕ) που εκδίδει το εκπαιδευτικό ςφςτθμα τθσ θμεδαπισ, απαιτείται Πράξθ
αναγνϊριςθσ από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ι το Ι.Τ.Ε. αντίςτοιχα, για τθν ιςοτιμία του τίτλου και τθν αντιςτοιχία τθσ
βακμολογικισ κλίμακασ αυτοφ με τθ βακμολογικι κλίμακα των θμεδαπϊν τίτλων ι πιςτοποιθτικό αναγνϊριςθσ
από τον Διεπιςτθμονικό Οργανιςμό Αναγνϊριςθσ Σίτλων Ακαδθμαϊκϊν και Πλθροφόρθςθσ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ.) περί
ιςοτιμίασ κακϊσ και αντιςτοιχία τθσ βακμολογικισ κλίμακασ αυτοφ με τθ βακμολογικι κλίμακα των θμεδαπϊν
τίτλων.
Ειδικά για τα πτυχία τθσ Κφπρου: Για τα πτυχία που αποκτικθκαν πριν από τθν πλιρθ ζνταξθ τθσ Κυπριακισ
Δθμοκρατίασ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (1-5-2004) και αναφζρονται ςτο Π.Δ. 299/1977 δεν απαιτείται αντιςτοιχία.
Για τα πτυχία τα οποία ζχουν χρόνο κτιςθσ μετά τθν ζνταξι τθσ ςτθν Ε.Ε. απαιτείται ιςοτιμία και αντιςτοιχία.
Εξαιροφνται από τθν υποχρζωςθ προςκόμιςθσ πράξθσ αναγνϊριςθσ για τθν ιςοτιμία και τθν αντιςτοιχία του
τίτλου, όςοι υποψιφιοι υποβάλλουν αποφάςεισ αναγνϊριςθσ επαγγελματικϊν προςόντων ι επαγγελματικισ
ιςοδυναμίασ τίτλων τυπικισ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, οι οποίεσ χορθγικθκαν από:
i)

Σο Συμβοφλιο Αναγνϊριςθσ Επαγγελματικϊν Ρροςόντων (Σ.Α.Ε.Ρ.) του άρκρου 55 του Π.Δ. 38/2010
«Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
θσ
υμβουλίου τθσ 7 επτεμβρίου 2005, ςχετικά με τθν αναγνϊριςθ των επαγγελματικϊν προςόντων», όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει ι

ii)

Σο Συμβοφλιο Αναγνϊριςθσ Επαγγελματικϊν Ρροςόντων (Σ.Α.Ε.Ρ.) του άρκρου 55 του Π.Δ. 38/2010 για τθν
αναγνϊριςθ τθσ επαγγελματικισ ιςοδυναμίασ, βάςει τθσ παρ. 2, του αρ. 1 του Π.Δ. 38/2010, όπωσ ιςχφει
κάκε φορά ι

iii) το Συμβοφλιο Επαγγελματικισ Αναγνϊριςθσ Τίτλων Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρκρου
14 του Π.Δ. 231/1998 «Δεφτερο γενικό ςφςτθμα αναγνϊριςθσ τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ, το οποίο
ςυμπλθρϊνει τθν οδθγία 89/48/ΕΟΚ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ 92/51/ΕΟΚ του υμβουλίου των Ευρωπαϊκϊν
Κοινοτιτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ τθσ Επιτροπισ των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων».
iv) το υμβοφλιο Αναγνωρίςεωσ Επαγγελματικισ Ιςοτιμίασ Σίτλων Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.),
εφόςον ςτθν περίπτωςθ αυτι οι απαιτοφμενοι βάςει τθσ Ανακοίνωςθσ τίτλοι ςπουδϊν εμπίπτουν ςτα
νομοκετικϊσ ρυκμιηόμενα επαγγζλματα, αρμοδιότθτασ του (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.), ςφμφωνα με τα άρκρα 10 παρ. 2
ζωσ 12 και 11 του Π.Δ. 165/2000, *«Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ με ζνα γενικό ςφςτθμα
αναγνϊριςθσ των διπλωμάτων τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ που πιςτοποιοφν επαγγελματικι εκπαίδευςθ
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ελάχιςτθσ διάρκειασ τριϊν ετϊν, ςφμφωνα με τθν οδθγία 89/48/ΕΟΚ του υμβουλίου των Ευρωπαϊκϊν
Κοινοτιτων».
ΕΡΙΣΗΜΑΝΣΗ: τθν ανωτζρω περίπτωςθ που αφορά τίτλουσ ςπουδϊν που αποκτικθκαν ςτθν αλλοδαπι, οι
υποψιφιοι δεν χρειάηεται να προςκομίςουν αντίγραφο του ξενόγλωςςου τίτλου που ζχει επικυρωκεί από
δικθγόρο οφτε επίςθμθ μετάφραςθ αυτοφ. Αρκεί θ υποβολι των απαιτοφμενων πράξεων ι πιςτοποιθτικϊν ι
αποφάςεων ι βεβαιϊςεων των αρμοδίων οργάνων που ορίηονται ανωτζρω.
Επίςθσ, δεν υπζχουν υποχρζωςθ προςκόμιςθσ πράξθσ αναγνϊριςθσ για τθν ιςοτιμία και τθν αντιςτοιχία του
τίτλου όςοι υποψιφιοι προςκομίηουν:
i)

αποφάςεισ χοριγθςθσ άδειασ αςκιςεωσ επαγγζλματοσ ι τίτλου ειδικότθτασ των ιατρϊν, νοςοκόμων,
οδοντιάτρων, φαρμακοποιϊν, μαιϊν/μαιευτϊν που χορθγικθκαν α) ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτισ
διατάξεισ του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Σίτλου ΙΙΙ του π.δ. 38/2010 από τισ αρμόδιεσ Διευκφνςεισ των Περιφερειϊν ι
των πρϊθν Νομαρχιακϊν Αυτοδιοικιςεων ι β) ςφμφωνα με όςα προβλζπονταν ςτισ διατάξεισ των π.δ.
84/1986 (ιατροί), 40/1986 (νοςοκόμοι), 98/1986 (οδοντίατροι), 213/2003 (φαρμακοποιοί), 97/1986 (μαίεσ/ευτζσ),
ii) «άδεια εγκατάςταςθσ κτθνιάτρου» ςφμφωνα με όςα προβλζπονταν ςτο π.δ. 40/2006 «Αναγνϊριςθ
διπλωμάτων, πιςτοποιθτικϊν και άλλων τίτλων των κτθνιάτρων υπθκόων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.) και
μζτρα για τθ διευκόλυνςθ τθσ πραγματικισ άςκθςθσ του δικαιϊματοσ εγκατάςταςθσ και του δικαιϊματοσ
ελεφκερθσ παροχισ υπθρεςιϊν ςτθν Ελλάδα ςε ςυμμόρφωςθ προσ τισ οδθγίεσ 78/1026/ΕΟΚ και
78/1017/ΕΟΚ του υμβουλίου, όπωσ ιςχφουν» και
iii) αποφάςεισ χοριγθςθσ άδειασ αςκιςεωσ επαγγζλματοσ αρχιτζκτονα, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτισ
διατάξεισ του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Σίτλου ΙΙΙ του π.δ. 38/2010, από το Σεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ ι
ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτα π.δ. 53/2004 και 253/2006.
Τποψιφιοι, που είναι κάτοχοι ενόσ από τα παραπάνω πτυχία τθσ αλλοδαπισ, εξαιροφνται μεν από τθν
υποχρζωςθ προςκόμιςθσ πράξθσ αναγνϊριςθσ για τθν ιςοτιμία και τθν αντιςτοιχία του τίτλου, όχι όμωσ και από
τθν υποχρζωςθ προςκόμιςθσ πιςτοποιθτικοφ από το ΔΙ.Κ.Α.Σ..Α ι το Ι.Σ.Ε ι από το Διεπιςτθμονικό Οργανιςμό
Αναγνϊριςθσ Σίτλων Ακαδθμαϊκϊν και Πλθροφόρθςθσ (Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π) για τθ βακμολογικι αντιςτοιχία του τίτλου.
Προκειμζνου για τίτλο τθσ αλλοδαπισ χωρίσ αντιςτοιχία βακμολογικισ ι αξιολογικισ κλίμακασ με τθ
βακμολογικι ι αξιολογικι κλίμακα τίτλων τθσ θμεδαπισ, ο υποψιφιοσ ςυμπλθρϊνει ςτθ ςτιλθ β. τθσ Ενότθτασ
Γ. του ΕΝΣΤΠΟΤ Α..Ε.Π. ΟΧ.6, που αφορά ςτθ δεκαδικι μορφι του βακμοφ τίτλου ςπουδϊν (πεδίο ακζραιοσ), τθν
κατϊτερθ βακμολογία τθσ κλίμακασ Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ θμεδαπισ, δθλαδι «5,00».
β) Προκειμζνου για Δευτεροβάκμια μθ τεχνικι ι μθ επαγγελματικι εκπαίδευςθ: Βεβαίωςθ ιςοτιμίασ από τθν
αρμόδια Διεφκυνςθ του Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων και για τεχνικι και επαγγελματικι
εκπαίδευςθ αλλοδαπισ, πράξθ ιςοτιμίασ και κατάταξθσ τθσ Επιτροπισ Ιςοτιμιϊν του Οργανιςμοφ
Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (Ο.Ε.Ε.Κ.) ι του Εκνικοφ Οργανιςμοφ Πιςτοποίθςθσ Προςόντων
(Ε.Ο.Π.Π.) ι του Εκνικοφ Οργανιςμοφ Πιςτοποίθςθσ Προςόντων και Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) και βεβαίωςθ για τθν αντιςτοιχία του βακμοφ από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ του Τπουργείου
Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων ςε εικοςάβακμθ κλίμακα.
Εξαιροφνται από τθν υποχρζωςθ προςκόμιςθσ πράξθσ αναγνϊριςθσ για τθν ιςοτιμία και τθν αντιςτοιχία του
τίτλου όςοι υποψιφιοι υποβάλλουν αποφάςεισ αναγνϊριςθσ επαγγελματικϊν προςόντων ι επαγγελματικισ
ιςοδυναμίασ τίτλων τυπικισ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, οι οποίεσ χορθγικθκαν από:
i)

το Συμβοφλιο Αναγνϊριςθσ Επαγγελματικϊν Ρροςόντων (Σ.Α.Ε.Ρ.) του άρκρου 55 του π.δ. 38/2010
«Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
υμβουλίου τθσ 7θσ επτεμβρίου 2005, ςχετικά με τθν αναγνϊριςθ των επαγγελματικϊν προςόντων», όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει.

ii) το Συμβοφλιο Αναγνϊριςθσ Επαγγελματικισ Ιςοτιμίασ Τίτλων Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) του
άρκρου 10 του π.δ. 165/2000 «Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ με ζνα γενικό ςφςτθμα αναγνϊριςθσ
των διπλωμάτων τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ που πιςτοποιοφν επαγγελματικι εκπαίδευςθ ελάχιςτθσ
διάρκειασ τριϊν ετϊν, ςφμφωνα με τθν οδθγία 89/48/ΕΟΚ του υμβουλίου των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων».
iii) το Συμβοφλιο Επαγγελματικισ Αναγνϊριςθσ Τίτλων Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρκρου
14 του π.δ. 231/1998 «Δεφτερο γενικό ςφςτθμα αναγνϊριςθσ τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ, το οποίο
ςυμπλθρϊνει τθν οδθγία 89/48/ΕΟΚ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ 92/51/ΕΟΚ του υμβουλίου των Ευρωπαϊκϊν
Κοινοτιτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ τθσ Επιτροπισ των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων».
Ιςοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που κατζχουν πολιτικοί πρόςφυγεσ και επαναπατριηόμενοι Ζλλθνεσ.
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Σφμφωνα με τθ διάταξθ τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 2 του ν. 1735/1987 «ςε περίπτωςθ που το ΔΙ.Κ.Α.Σ..Α.
και το Ινςτιτοφτο Σεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (Ι.Σ.Ε.) δεν μποροφν να αναγνωρίςουν ιςοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και
Σ.Ε.Ι. που κατζχουν πολιτικοί πρόςφυγεσ και επαναπατριηόμενοι Ζλλθνεσ, κατά τθν ζννοια των διατάξεων τθσ
περίπτωςθσ αϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 5, λόγω ανυπαρξίασ αντίςτοιχθσ ςχολισ ςτα Α.Ε.Ι. και Σ.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ,
κακορίηουν με βεβαίωςι τουσ τθ ςυνάφεια του γνωςτικοφ αντικειμζνου του πτυχίου με πτυχίο Α.Ε.Ι. ι Σ.Ε.Ι. τθσ
θμεδαπισ. Με βάςθ τθ βεβαίωςθ αυτι τα παραπάνω πρόςωπα επιτρζπεται να ςυμμετζχουν ςε διαδικαςίεσ
διοριςμοφ ι πρόςλθψθσ για κζςεισ των οποίων τυπικό προςόν είναι εκείνο προσ το οποίο ζχει αναγνωριςκεί
ςυνάφεια από το ΔΙ.Κ.Α.Σ..Α. ι το Ι.Σ.Ε.».
τισ περιπτϊςεισ που θ ιςοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Σ.Ε.Ι., που κατζχουν πολιτικοί πρόςφυγεσ και
επαναπατριηόμενοι Ζλλθνεσ, ζχει χορθγθκεί από το Διεπιςτθμονικό Οργανιςμό Αναγνϊριςθσ Σίτλων
Ακαδθμαϊκϊν και Πλθροφόρθςθσ (Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) προκειμζνου να ςυμμετάςχουν ςε διαδικαςίεσ διοριςμοφ ι
πρόςλθψθσ πρζπει με βεβαίωςθ του (Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) να κακορίηεται θ ςυνάφεια του γνωςτικοφ αντικειμζνου του
πτυχίου, με πτυχία Α.Ε.Ι. ι Σ.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ, τα οποία ηθτοφνται από τθν προκιρυξθ ι ανακοίνωςθ ωσ
προςόντα διοριςμοφ ι πρόςλθψθσ.
Τα ανωτζρω πρζπει να ζχουν εκδοκεί μζχρι τθν τελευταία θμζρα τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων.
γ) Προκειμζνου για Υποχρεωτικι εκπαίδευςθ:
Βεβαίωςθ ιςοτιμίασ από τθ Διεφκυνςθ Παιδείασ Ομογενϊν και Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.) τθσ Κ.Τ.
του Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων ι από τισ κατά τόπουσ Δ/νςεισ Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ
θμεδαπισ.
ΕΡΙΣΗΜΑΝΣΗ: τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ α), β) και γ), που αφοροφν τίτλουσ ςπουδϊν που αποκτικθκαν ςτθν
αλλοδαπι, οι υποψιφιοι δεν χρειάηεται να προςκομίςουν αντίγραφο του ξενόγλωςςου τίτλου που ζχει
επικυρωκεί από δικθγόρο οφτε επίςθμθ μετάφραςθ αυτοφ. Αρκεί θ υποβολι των απαιτοφμενων πράξεων ι
πιςτοποιθτικϊν ι αποφάςεων ι βεβαιϊςεων των αρμοδίων οργάνων που ορίηονται ανωτζρω.
5. Για τισ κατθγορίεσ Πανεπιςτθμιακισ (ΠΕ) και Σεχνολογικισ (ΣΕ) Εκπαίδευςθσ ενδζχεται να απαιτείται από τθν
ανακοίνωςθ ωσ πρόςκετο (ΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ) προςόν θ κατοχι μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ ςε οριςμζνο
γνωςτικό αντικείμενο. τθν περίπτωςθ αυτι οι υποψιφιοι πρζπει να προςκομίςουν μεταπτυχιακό ι διδακτορικό
δίπλωμα (ςυνοδευόμενο από βεβαίωςθ του οικείου εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ που να κακορίηει το γνωςτικό
αντικείμενο αυτοφ, μόνο εάν αυτό δεν προκφπτει ςαφϊσ από τον προςκομιηόμενο τίτλο).
Αν ο μεταπτυχιακόσ / διδακτορικόσ τίτλοσ ζχει αποκτθκεί ςτθν αλλοδαπι απαιτείται μόνο Πράξθ Αναγνϊριςθσ του
τίτλου από το ΔΙΚΑΣΑ ι Πιςτοποιθτικό Αναγνϊριςθσ από το Διεπιςτθμονικό Οργανιςμό Αναγνϊριςθσ Σίτλων
Ακαδθμαϊκϊν και Πλθροφόρθςθσ (Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) περί ιςοτιμίασ που να ζχει εκδοκεί μζχρι τθν τελευταία θμζρα τθσ
προκεςμίασ υποβολισ των αρχικϊν αιτιςεων και ςε περίπτωςθ που από τθν πράξθ αναγνϊριςθσ δεν προκφπτει το
γνωςτικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωςθ από το Πανεπιςτιμιο που χοριγθςε τον τίτλο θ οποία να κακορίηει το
γνωςτικό αντικείμενο, κακϊσ και επίςθμθ μετάφραςι τθσ.
τισ περιπτϊςεισ που θ ιςοτιμία ι ιςοτιμία και αντιςτοιχία του πτυχίου αλλοδαπισ αναγνωρίηεται μόνον εφόςον ο
κάτοχοσ του πτυχίου είναι και κάτοχοσ μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ, δεν αναγνωρίηεται ιςοτιμία του μεταπτυχιακοφ
διπλϊματοσ διότι τοφτοσ ςυμπλθρϊνει ι ενςωματϊνεται ςτο βαςικό και δεν λογίηεται ωσ μεταπτυχιακόσ τίτλοσ.
6. Για οριςμζνεσ ειδικότθτεσ, των κατθγοριϊν Πανεπιςτθμιακισ (ΠΕ), Σεχνολογικισ (ΣΕ) και Δευτεροβάκμιασ (ΔΕ)
Εκπαίδευςθσ, ενδζχεται να απαιτοφνται από τθν ανακοίνωςθ ωσ πρόςκετα (ΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ) προςόντα θ
γλωςςομάκεια ι/και θ γνϊςθ χειριςμοφ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι. τθν περίπτωςθ αυτι ο φορζασ πρόςλθψθσ ζχει
τθν ευκφνθ ενςωμάτωςθσ ςτθν ανακοίνωςθ των δφο Ειδικϊν Ραραρτθμάτων που αφοροφν ςτθν απόδειξθ των
ανωτζρω προςόντων και ειδικότερα το «ΕΙΔΙΚΟ ΡΑΑΤΗΜΑ (Α1) ΑΡΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΙΣΜΟΥ Η/Υ» ι/και το «ΕΙΔΙΚΟ
ΡΑΑΤΗΜΑ (Α2) ΑΡΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ». Επομζνωσ, αν για τθν ειδικότθτα που επιδιϊκει ο υποψιφιοσ
προβλζπεται θ κατοχι των παραπάνω προςόντων, ο ίδιοσ πρζπει να ανατρζξει ςτα αντίςτοιχα ειδικά παραρτιματα,
προκειμζνου να ενθμερωκεί για τον τρόπο απόδειξισ τουσ. Οι υποψιφιοι αλλά και οι φορείσ μποροφν να ζχουν
πρόςβαςθ ςτα ειδικά παραρτιματα μζςα από το δικτυακό τόπο του Α..Ε.Π. (www.asep.gr) και ςυγκεκριμζνα
ακολουκϊντασ από τθν κεντρικι ςελίδα είτε τθ διαδρομι: Ρολίτεσ  Ζντυπα - Διαδικαςίεσ  Διαγωνιςμϊν Φορζων
 Ορ. Χρόνου ΣΟΧ είτε τθ διαδρομι: Φορείσ  Ζντυπα - Διαδικαςίεσ  Διαγωνιςμϊν Φορζων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.
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7. Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ ι άλλθ επαγγελματικι άδεια ι βεβαίωςθ εγγραφισ ι βεβαίωςθ αναγγελίασ (όπου
προβλζπεται) ι βεβαίωςθ περί πλιρωςθσ όλων των προχποκζςεων άςκθςθσ του επαγγζλματοσ. Επιςθμαίνεται ότι
όλεσ οι άδειεσ άςκθςθσ επαγγζλματοσ πρζπει να είναι ςε ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ τθσ αίτθςθσ.
Για τουσ υποψθφίουσ που ζχουν αναγνϊριςθ επαγγελματικισ ιςοτιμίασ του τίτλου τουσ από το υμβοφλιο
Αναγνϊριςθσ Επαγγελματικισ Ιςοτιμίασ τίτλων Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, εφόςον απαιτείται από το νόμο εγγραφι
τουσ ςε επαγγελματικζσ οργανϊςεισ, αρκεί βεβαίωςθ υποβολισ αίτθςθσ εγγραφισ τουσ ςτθν οικεία επαγγελματικι
οργάνωςθ.
8. Λοιπζσ Βεβαιϊςεισ ι Πιςτοποιθτικά ι Επαγγελματικζσ Σαυτότθτεσ που προβλζπονται από τθν ανακοίνωςθ.
9. Βεβαίωςθ μόνιμθσ κατοικίασ πρόςφατθσ ζκδοςθσ (όχι παλαιότερθσ των δφο μθνϊν από τθν θμερομθνία ζναρξθσ
τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων) του οικείου Διμου, με τθν οποία να βεβαιϊνεται ότι ο υποψιφιοσ είναι
μόνιμοσ κάτοικοσ του διμου αυτοφ, για τθν απόδειξθ του κριτθρίου τθσ εντοπιότθτασ. Για τθν απόδειξθ του
κριτθρίου αυτοφ δεν γίνεται δεκτό πιςτοποιθτικό από το οποίο προκφπτει θ ιδιότθτα του δθμότθ.
10. Η ανεργία αποδεικνφεται με πρόςφατθ βεβαίωςθ του ΟΑΕΔ (που είναι αρμόδιοσ προσ τοφτο), θ θμερομθνία
ζκδοςθσ τθσ οποίασ δεν πρζπει να απζχει περιςςότερο από πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν θμερομθνία ζναρξθσ
τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων. Ο υποψιφιοσ πρζπει να είναι άνεργοσ ζωσ και τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ
ανωτζρω βεβαίωςθσ. Αποκλείεται θ απόδειξθ με υποβολι υπεφκυνθσ διλωςθσ και κάρτασ ανεργίασ. Γίνονται,
επίςθσ, δεκτά πιςτοποιθτικά από τα οποία προκφπτει θ εγγραφι ςτουσ καταλόγουσ προςφερομζνων προσ εργαςία
του Γραφείου Ευρζςεωσ Ναυτικισ Εργαςίασ και των παραρτθμάτων του ι ςτο Λογαριαςμό Ανεργίασ Προςωπικοφ
Ημεριςιων Εφθμερίδων Ακθνϊν και Θεςςαλονίκθσ ι ςτο Λογαριαςμό Ανεργίασ Σεχνικϊν Σφπου Ακθνϊν και
Θεςςαλονίκθσ.
Για τθν απόδειξθ ανεργίασ υποψθφίου που ζχει ενταχκεί ςε προγράμματα του ΟΑΕΔ:
Α) Προκειμζνου για άνεργο υποψιφιο που είχε ενταχκεί ςε πρόγραμμα επαγγελματικισ κατάρτιςθσ του ΟΑΕΔ:
α) Για προγράμματα για τα οποία δεν εκδίδεται επιταγι κατάρτιςθσ (voucher) :
i) Βεβαίωςθ του ΟΑΕΔ από τθν οποία να προκφπτει θ θμερομθνία εγγραφισ του ςτα μθτρϊα ανζργων πριν τθν
ζναρξθ τθσ κατάρτιςθσ,
ii) Βεβαίωςθ του ΚΕΚ ςτθν οποία να αναφζρεται θ θμερομθνία ζναρξθσ και λιξθσ τθσ ςυμμετοχισ του ςτο
πρόγραμμα. Σε περίπτωςθ που το χρονικό διάςτθμα κατάρτιςθσ του υποψθφίου ςε πρόγραμμα
αναγράφεται ςε Βεβαίωςθ ανεργίασ που ζχει εκδοκεί από τον ΟΑΕΔ, δεν απαιτείται θ προςκόμιςθ τθσ
ανωτζρω βεβαίωςθσ του ΚΕΚ.
β) Για προγράμματα για τα οποία εκδίδεται επιταγι κατάρτιςθσ (voucher) :
i) Βεβαίωςθ του ΟΑΕΔ από τθν οποία να προκφπτει θ θμερομθνία εγγραφισ του ςτα μθτρϊα ανζργων πριν τθν
ζναρξθ τθσ κατάρτιςθσ και
ii) Βεβαίωςθ του ΚΕΚ ςτθν οποία να αναφζρεται θ θμερομθνία ζναρξθσ και λιξθσ τθσ ςυμμετοχισ του ςτο
πρόγραμμα κακϊσ και ο αρικμόσ μθτρϊου τθσ επιταγισ κατάρτιςισ του (voucher).
Β) Προκειμζνου για άνεργο υποψιφιο που ςυμμετζχει ςε πρόγραμμα επαγγελματικισ κατάρτιςθσ του ΟΑΕΔ (δεν
ζχει λιξει το χρονικό διάςτθμα παρακολοφκθςθσ του προγράμματοσ):
α) Για προγράμματα για τα οποία δεν εκδίδεται επιταγι κατάρτιςθσ (voucher) :
i) Βεβαίωςθ του ΟΑΕΔ από τθν οποία να προκφπτει θ θμερομθνία εγγραφισ του ςτα μθτρϊα ανζργων πριν τθν
ζναρξθ τθσ κατάρτιςθσ,
ii) Βεβαίωςθ του ΚΕΚ ςτθν οποία να αναφζρεται το χρονικό διάςτθμα παρακολοφκθςθσ του προγράμματοσ. Σε
περίπτωςθ που το χρονικό διάςτθμα παρακολοφκθςθσ του προγράμματοσ αναγράφεται ςε Βεβαίωςθ
ανεργίασ που ζχει εκδοκεί από τον ΟΑΕΔ, δεν απαιτείται θ προςκόμιςθ τθσ ανωτζρω βεβαίωςθσ του ΚΕΚ.
β) Για προγράμματα για τα οποία εκδίδεται επιταγι κατάρτιςθσ (voucher) :
i) Βεβαίωςθ του ΟΑΕΔ από τθν οποία να προκφπτει θ θμερομθνία εγγραφισ του ςτα μθτρϊα ανζργων πριν τθν
ζναρξθ τθσ κατάρτιςθσ και
ii) Βεβαίωςθ του ΚΕΚ ςτθν οποία να αναφζρεται το χρονικό διάςτθμα παρακολοφκθςθσ του προγράμματοσ
κακϊσ και ο αρικμόσ μθτρϊου τθσ επιταγισ κατάρτιςισ του (voucher).
11. Ρολφτεκνοι και Τζκνα πολυτζκνων:
1. Ρολφτεκνοι
Ριςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ του οικείου διμου ι κοινότθτασ ςτα δθμοτολόγια των οποίων είναι
γραμμζνοι ι βεβαίωςθ οικογενειακισ κατάςταςθσ που χορθγείται από τα ΚΕΠ μζςω του Ολοκλθρωμζνου
Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Εκνικοφ Δθμοτολογίου *(ΟΠΕΔ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Βϋ/25-2-2014)], πρόςφατθσ
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ζκδοςθσ (όχι παλαιότερθσ των δφο μθνϊν από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων)
ςυνοδευόμενο από πιςτοποιθτικό τθσ Ανϊτατθσ υνομοςπονδίασ Πολυτζκνων Ελλάδοσ (ΑΠΕ) (ν. 4316/2014 ΦΕΚ
270/τ.Αϋ/24-12-2014).
2. Τζκνα πολυτζκνων
Ριςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ (πατρικισ οικογζνειασ) του οικείου διμου ι κοινότθτασ ςτα δθμοτολόγια
των οποίων είναι γραμμζνοι ι βεβαίωςθ οικογενειακισ κατάςταςθσ που χορθγείται από τα ΚΕΠ μζςω του
Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Εκνικοφ Δθμοτολογίου *(ΟΠΕΔ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Βϋ/25-22014)], πρόςφατθσ ζκδοςθσ (όχι παλαιότερθσ των δφο μθνϊν από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ προκεςμίασ
υποβολισ των αιτιςεων) ςυνοδευόμενο από πιςτοποιθτικό τθσ Ανϊτατθσ υνομοςπονδίασ Πολυτζκνων Ελλάδοσ
(ΑΠΕ) (ν. 4316/2014 ΦΕΚ 270/τ.Αϋ/24-12-2014).
Ρροκειμζνου για αλλοδαποφσ:
(α) Εφόςον είναι μόνιμα εγκατεςτθμζνοι οικογενειακϊσ ςτθν Ελλάδα:
Αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ αρμόδιασ αλλοδαπισ αρχισ, πρόςφατθσ ζκδοςθσ (όχι
παλαιότερθσ των δφο μθνϊν από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων) ςυνοδευόμενο
από πιςτοποιθτικό τθσ Ανϊτατθσ υνομοςπονδίασ Πολυτζκνων Ελλάδοσ (ΑΠΕ) (ν. 4316/2014 ΦΕΚ 270/τ.Αϋ/24-122014).
(β) Εφόςον δεν είναι μόνιμα εγκατεςτθμζνοι οικογενειακϊσ ςτθν Ελλάδα:
Αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ αρμόδιασ αλλοδαπισ αρχισ του κράτουσ τθν ικαγζνεια του
οποίου ζχουν, πρόςφατθσ ζκδοςθσ (όχι παλαιότερθσ των δφο μθνϊν από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ προκεςμίασ
υποβολισ των αιτιςεων) ςυνοδευόμενο από ζγγραφο αρμόδιασ αλλοδαπισ αρχισ (αντίςτοιχο τθσ ΑΠΕ ι άλλο),
ςφμφωνα με το οποίο κα βεβαιϊνεται ι πιςτοποιείται, κατά τισ διατάξεισ του δικαίου του αλλοδαποφ κράτουσ, θ
ιδιότθτα του πολφτεκνου γονζα και τζκνου πολυτζκνου [ν.2431/1996 και υπ’ αρικμ. 3/2014 απόφαςθ τθσ Ολομζλειασ
Α..Ε.Π., ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/τ.Αϋ/24-12-2014)].
ΕΡΙΣΗΜΑΝΣΗ: Προκειμζνου για τθν απόδειξθ τθσ πολυτεκνίασ απαιτείται απαραιτιτωσ θ προςκόμιςθ και των δφο,
κατά περίπτωςθ, προαναφερόμενων δικαιολογθτικϊν. ε αντίκετθ περίπτωςθ δεν κα αναγνωρίηεται το κριτιριο
πολυτεκνίασ (ν. 4316/2014 ΦΕΚ 270/τ.Αϋ/24-12-2014).
Επιπλζον, οι πολφτεκνοι και τα τζκνα πολφτεκνων οικογενειϊν, ςτθν περίπτωςθ που δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει το
ςχετικό τετραγωνίδιο ςτθν αίτθςθ ΕΝΣΤΠΟ Α..Ε.Π./ ΟΧ.6, προκειμζνου να δθλϊςουν ότι κατά το τρζχον θμερολογιακό
ζτοσ δεν ζχει προςλθφκεί ςτον ίδιο φορζα άλλο μζλοσ τθσ ίδιασ οικογζνειασ κάνοντασ χριςθ τθσ πολυτεκνικισ
ιδιότθτασ, οφείλουν να προςκομίςουν υπεφκυνθ διλωςθ κατά το άρκρο 8 του ν.1599/1986 με το ανωτζρω
περιεχόμενο.

12. Τρίτεκνοι και Τζκνα Τρίτεκνων:
1. Τρίτεκνοι
Ριςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ του οικείου διμου ι κοινότθτασ ςτα δθμοτολόγια των οποίων είναι
γραμμζνοι ι βεβαίωςθ οικογενειακισ κατάςταςθσ που χορθγείται από τα ΚΕΠ μζςω του Ολοκλθρωμζνου
Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Εκνικοφ Δθμοτολογίου *(ΟΠΕΔ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Βϋ/25-2-2014)], πρόςφατθσ
ζκδοςθσ (όχι παλαιότερθσ των δφο μθνϊν από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων).
2. Τζκνα τρίτεκνων
Ριςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ (πατρικισ οικογζνειασ) του οικείου διμου ι κοινότθτασ ςτα δθμοτολόγια
των οποίων είναι γραμμζνοι ι βεβαίωςθ οικογενειακισ κατάςταςθσ που χορθγείται από τα ΚΕΠ μζςω του
Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Εκνικοφ Δθμοτολογίου *(ΟΠΕΔ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Βϋ/25-22014)], πρόςφατθσ ζκδοςθσ (όχι παλαιότερθσ των δφο μθνϊν από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ προκεςμίασ
υποβολισ των αιτιςεων).
Για τθν απόδειξθ τθσ ιδιότθτασ του τρίτεκνου ι τζκνου τρίτεκνθσ οικογζνειασ, εκτόσ από το πιςτοποιθτικό ι τθ
βεβαίωςθ οικογενειακισ κατάςταςθσ, απαιτείται, κατά περίπτωςθ, επιπλζον:
α) ε περίπτωςθ αναπθρίασ τζκνου ςε ποςοςτό εξιντα επτά (67%) και άνω ιςοβίωσ, ανεξαρτιτωσ
θλικίασ,πιςτοποιθτικό από τον αρμόδιο φορζα με το οποίο να βεβαιϊνεται θ ανωτζρω αναπθρία.
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β) Για τθν απόδειξθ τθσ ςπουδαςτικισ ιδιότθτασ του ιδίου του υποψθφίου ι τζκνου, ανάλογα με τθν περίπτωςθ,
βεβαίωςθ από ανϊτατα εκπαιδευτικά ιδρφματα ι αναγνωριςμζνα ωσ ομοταγι εκπαιδευτικά ιδρφματα τθσ
αλλοδαπισ από τθν οποία να προκφπτει το χρονικό διάςτθμα ςπουδϊν.
γ) ε περίπτωςθ που τζκνο ι ο ίδιοσ ο υποψιφιοσ , ανάλογα με τθν περίπτωςθ, διανφει τθ ςτρατιωτικι του κθτεία,
βεβαίωςθ των αρμόδιων αρχϊν.
δ) τισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ ζχει επζλκει ακφρωςθ του γάμου των γονζων υποψθφίων ι διαηφγιο ι διακοπι
τθσ ζγγαμθσ ςυμβίωςθσ ι ζνα ι περιςςότερα από τα τζκνα ζχουν γεννθκεί χωρίσ γάμο των γονζων τουσ, ο γονζασ
που ςυμμετζχει ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία πρζπει να προςκομίςει αποδεικτικά ςτοιχεία (αντίγραφα
δικαςτικϊν αποφάςεων ι άλλων πράξεων) από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αποκτιςει ι διατθρεί τθ
γονικι μζριμνα και επιμζλεια των ωσ άνω τζκνων.
Ρροκειμζνου για αλλοδαποφσ:
Αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ αρμόδιασ αλλοδαπισ αρχισ του κράτουσ τθν ικαγζνεια του
οποίου ζχουν, πρόςφατθσ ζκδοςθσ (όχι παλαιότερθσ των δφο μθνϊν από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ προκεςμίασ
υποβολισ των αιτιςεων).
Επιπλζον, οι τρίτεκνοι και τα τζκνα τρίτεκνων οικογενειϊν, ςτθν περίπτωςθ που δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει το ςχετικό
τετραγωνίδιο ςτθν αίτθςθ ΕΝΣΤΠΟ Α..Ε.Π./ ΟΧ.6, προκειμζνου να δθλϊςουν ότι κατά το τρζχον θμερολογιακό ζτοσ
δεν ζχει προςλθφκεί ςτον ίδιο φορζα άλλο μζλοσ τθσ ίδιασ οικογζνειασ κάνοντασ χριςθ τθσ τριτεκνικισ ιδιότθτασ,
οφείλουν να προςκομίςουν υπεφκυνθ διλωςθ κατά το άρκρο 8 του ν.1599/1986 με το ανωτζρω περιεχόμενο.
13. Ριςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ του Διμου ι βεβαίωςθ οικογενειακισ κατάςταςθσ που χορθγείται από
τα ΚΕΠ μζςω του Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Εκνικοφ Δθμοτολογίου *(ΟΠΕΔ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΦΕΚ
457/τ.Βϋ/25-2-2014)+ ι αρμόδιασ αλλοδαπισ αρχισ, πρόςφατθσ ζκδοςθσ (όχι παλαιότερθσ των δφο μθνϊν από τθν
θμερομθνία ζναρξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων), από το οποίο να προκφπτει ο αρικμόσ των ανιλικων
τζκνων του υποψθφίου (για τθν απόδειξθ του κριτθρίου των ανιλικων τζκνων).
Ρροκειμζνου για αλλοδαποφσ:
Αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ αρμόδιασ αλλοδαπισ αρχισ του κράτουσ τθν ικαγζνεια του
οποίου ζχουν, πρόςφατθσ ζκδοςθσ (όχι παλαιότερθσ των δφο μθνϊν από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ προκεςμίασ
υποβολισ των αιτιςεων).

14. Ο γονζασ μονογονεϊκισ οικογζνειασ:
Ο γονζασ μονογονεϊκισ οικογζνειασ, ςτθν περίπτωςθ που δεν ζχει ςυμπλθρϊςει το ςχετικό τετραγωνίδιο ςτθν αίτθςθ
ΕΝΣΤΠΟ Α..Ε.Π./ ΟΧ.6, προκειμζνου να δθλϊςει ότι κατά το τρζχον θμερολογιακό ζτοσ δεν ζχει προςλθφκεί ςτον ίδιο
φορζα άλλο μζλοσ τθσ ίδιασ οικογζνειασ κάνοντασ χριςθ τθσ μονογονεϊκισ ιδιότθτασ, οφείλει να προςκομίςει
υπεφκυνθ διλωςθ κατά το άρκρο 8 του ν.1599/1986 με το ανωτζρω περιεχόμενο.
Επιπλζον, ανάλογα τθν περίπτωςθ μονογονεϊκισ οικογζνειασ, πρζπει να προςκομίςει:
Στθν περίπτωςθ χθρείασ του μονογονζα ι κθρφξεωσ αφάνειασ κατά νόμον του άλλου γονζα, απαιτοφνται
ακροιςτικά:
α. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ του Διμου ι βεβαίωςθ οικογενειακισ κατάςταςθσ που χορθγείται από
τα ΚΕΠ μζςω του Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Εκνικοφ Δθμοτολογίου *(ΟΠΕΔ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΦΕΚ
457/τ.Βϋ/25-2-2014)+ ι αρμόδιασ αλλοδαπισ αρχισ, πρόςφατθσ ζκδοςθσ (όχι παλαιότερθσ των δφο μθνϊν από τθν
θμερομθνία ζναρξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων), από το οποίο να προκφπτει ότι ζχει ζνα (1)
τουλάχιςτον ανιλικο τζκνο κατόπιν χθρείασ ι κθρφξεωσ αφάνειασ κατά νόμον του άλλου γονζα. Σο τζκνο αυτό δεν
πρζπει να ζχει υιοκετθκεί από επόμενο ςφηυγο του μονογονζα. Εάν από το ανωτζρω πιςτοποιθτικό δεν προκφπτει θ
κατάςταςθ χθρείασ του μονογονζα, τότε πρζπει να ςυνυποβλθκεί θ ςχετικι λθξιαρχικι πράξθ κανάτου. Για τθν
περίπτωςθ τθσ κθρφξεωσ αφάνειασ κατά νόμον, το ανωτζρω πιςτοποιθτικό πρζπει να ςυνοδεφεται από αντίγραφο
δικαςτικισ απόφαςθσ ςε ςυνδυαςμό με το κατά νόμο πιςτοποιθτικό τελεςιδικίασ τθσ. Αν κατά τθν θμερομθνία
υποβολισ τθσ αίτθςθσ πρόςλθψθσ το τζκνο είναι ενιλικο και θλικίασ ζωσ και 25 ετϊν, πρζπει από τα ανωτζρω
ζγγραφα να προκφπτει θ κατάςταςθ χθρείασ του μονογονζα ι αφάνειασ του άλλου γονζα μζχρι τθν ενθλικίωςθ του
τζκνου.
β. Τπεφκυνθ διλωςθ ότι αςκεί εν τοισ πράγμαςι και κατ’ αποκλειςτικότθτα τθ γονικι μζριμνα ενόσ ι περιςςότερων
ανιλικων τζκνων. ε περίπτωςθ που το τζκνο είναι ενιλικο θλικίασ ζωσ και 25 ετϊν, υπεφκυνθ διλωςθ ότι αςκοφςε
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εν τοισ πράγμαςι και κατ’ αποκλειςτικότθτα τθ γονικι μζριμνα αυτοφ για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα μζχρι τθν
ενθλικίωςθ του τζκνου.
Σε περίπτωςθ διαηυγίου ι ακυρϊςεωσ γάμου ι λφςθσ του ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ ι διακοπισ τθσ εγγάμου
ςυμβιϊςεωσ των γονζων (διάςταςθσ), απαιτοφνται ακροιςτικά:
α. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ του Διμου ι βεβαίωςθ οικογενειακισ κατάςταςθσ που χορθγείται από
τα ΚΕΠ μζςω του Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Εκνικοφ Δθμοτολογίου *(ΟΠΕΔ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΦΕΚ
457/τ Βϋ/25-2-2014)+ ι αρμόδιασ αλλοδαπισ αρχισ, πρόςφατθσ ζκδοςθσ (όχι παλαιότερθσ των δφο μθνϊν από τθν
θμερομθνία ζναρξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων), από το οποίο να προκφπτει ότι ζχει ζνα (1)
τουλάχιςτον ανιλικο τζκνο ι ενιλικο θλικίασ ζωσ και 25 ετϊν.
β. Αντίγραφο δικαςτικισ απόφαςθσ με τθν οποία ανατζκθκε θ άςκθςθ τθσ γονικισ μζριμνασ ςε ζνα μόνο γονζα ςε
περίπτωςθ διαφωνίασ ι αντίγραφο Πρακτικοφ κοινισ ςυμφωνίασ των γονζων, κεωρθμζνο από το αρμόδιο
δικαςτιριο, με το οποίο ανατζκθκε θ άςκθςθ τθσ γονικισ μζριμνασ ςτον ζνα εκ των δφο, ςφμφωνα με το άρκρο
1513ΑΚ ι για τθν περίπτωςθ τθσ διάςταςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 1514ΑΚ ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 1513ΑΚ.
γ. Τπεφκυνθ διλωςθ ότι αςκεί εν τοισ πράγμαςι και κατ’ αποκλειςτικότθτα ι μετά από ςχετικι ανάκεςθ τθ γονικι
μζριμνα ενόσ ι περιςςότερων ανιλικων τζκνων. ε περίπτωςθ που το τζκνο είναι ενιλικο θλικίασ ζωσ και 25 ετϊν,
υπεφκυνθ διλωςθ ότι αςκοφςε εν τοισ πράγμαςι και κατ’ αποκλειςτικότθτα ι μετά από ςχετικι ανάκεςθ τθ γονικι
μζριμνα αυτοφ για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα μζχρι τθν ενθλικίωςθ του τζκνου.
Σθμείωςθ: Ειδικϊσ ςτθν περίπτωςθ διάςταςθσ των γονζων, αν δεν υπάρχει θ ανωτζρω δικαςτικι απόφαςθ ι το
πρακτικό κοινισ ςυμφωνίασ (υπό ςτοιχείο β), αρκεί θ υποβολι Τπεφκυνθσ διλωςθσ ότι τελεί ςε διάςταςθ με τον
ι/τθ ςφηυγο και αςκεί εν τοισ πράγμαςι και κατ’ αποκλειςτικότθτα ι μετά από ςχετικι ανάκεςθ τθ γονικι μζριμνα
ενόσ ι περιςςότερων ανιλικων τζκνων. ε περίπτωςθ που το τζκνο είναι ενιλικο θλικίασ ζωσ και 25 ετϊν, υπεφκυνθ
διλωςθ ότι αςκοφςε εν τοισ πράγμαςι και κατ’ αποκλειςτικότθτα ι μετά από ςχετικι ανάκεςθ τθ γονικι μζριμνα
αυτοφ για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα μζχρι τθν ενθλικίωςθ του τζκνου.
Σε περίπτωςθ ανικανότθτασ του άλλου γονζα για τθν άςκθςθ γονικισ μζριμνασ για πραγματικοφσ λόγουσ ι γιατί
είναι ανίκανοσ ι περιοριςμζνα ικανόσ για δικαιοπραξία, απαιτοφνται ακροιςτικά:
α. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ του Διμου ι βεβαίωςθ οικογενειακισ κατάςταςθσ που χορθγείται από
τα ΚΕΠ μζςω του Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Εκνικοφ Δθμοτολογίου *(ΟΠΕΔ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΦΕΚ
457/τ.Βϋ/25-2-2014)+ ι αρμόδιασ αλλοδαπισ αρχισ, πρόςφατθσ ζκδοςθσ (όχι παλαιότερθσ των δφο μθνϊν από τθν
θμερομθνία ζναρξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων), από το οποίο να προκφπτει ότι ζχει ζνα (1)
τουλάχιςτον ανιλικο τζκνο ι ενιλικο θλικίασ ζωσ και 25 ετϊν.
β. Αντίγραφο δικαςτικισ απόφαςθσ από τθν οποία να προκφπτει ο λόγοσ τθσ αδυναμίασ αςκιςεωσ τθσ γονικισ
μζριμνασ από τον άλλο γονζα (π.χ. δικαςτικι ςυμπαράςταςθ λόγω ψυχικισ ι διανοθτικισ διαταραχισ ι ςωματικισ
αναπθρίασ).
γ. Τπεφκυνθ διλωςθ ότι αςκεί εν τοισ πράγμαςι και κατ’ αποκλειςτικότθτα ι μετά από ςχετικι ανάκεςθ τθ γονικι
μζριμνα ενόσ ι περιςςότερων ανιλικων τζκνων. ε περίπτωςθ που το τζκνο είναι ενιλικο θλικίασ ζωσ και 25 ετϊν,
υπεφκυνθ διλωςθ ότι αςκοφςε εν τοισ πράγμαςι και κατ’ αποκλειςτικότθτα τθ γονικι μζριμνα αυτοφ για οριςμζνο
χρονικό διάςτθμα μζχρι τθν ενθλικίωςθ του τζκνου.
Σθμείωςθ: ε περίπτωςθ ανυπαρξίασ τθσ ανωτζρω δικαςτικισ απόφαςθσ (υπό ςτοιχείο β) όςον αφορά τουσ
αντικειμενικοφσ πραγματικοφσ λόγουσ αδυναμίασ αςκιςεωσ τθσ γονικισ μζριμνασ από τον άλλο γονζα, απαιτείται θ
υποβολι οιουδιποτε αποδεικτικοφ εγγράφου αρμόδιασ κατά νόμο δθμόςιασ αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ο
πραγματικόσ λόγοσ αδυναμίασ άςκθςθσ τθσ γονικισ μζριμνασ από τον άλλο γονζα (π.χ. πιςτοποιθτικό από το οποίο να
προκφπτει ο εγκλειςμόσ του ςε ςωφρονιςτικό κατάςτθμα και θ διάρκεια αυτοφ).

Σε περίπτωςθ ζκπτωςθσ του άλλου γονζα από τθν άςκθςθ τθσ γονικισ μζριμνασ ι αφαίρεςθσ τθσ γονικισ μζριμνασ
λόγω κακισ άςκθςθσ, απαιτοφνται ακροιςτικά:
α. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ του Διμου ι βεβαίωςθ οικογενειακισ κατάςταςθσ που χορθγείται από
τα ΚΕΠ μζςω του Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Εκνικοφ Δθμοτολογίου *(ΟΠΕΔ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΦΕΚ
457/τ.Βϋ/25-2-2014)+ ι αρμόδιασ αλλοδαπισ αρχισ, πρόςφατθσ ζκδοςθσ (όχι παλαιότερθσ των δφο μθνϊν από τθν
θμερομθνία ζναρξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων), από το οποίο να προκφπτει ότι ζχει ζνα (1)
τουλάχιςτον ανιλικο τζκνο ι ενιλικο θλικίασ ζωσ και 25 ετϊν.
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β. Αντίγραφο δικαςτικισ απόφαςθσ, ςυνοδευόμενθσ από το κατά νόμο πιςτοποιθτικό τελεςιδικίασ τθσ, από τθν οποία να
προκφπτει θ ζκπτωςθ του άλλου γονζα από τθν άςκθςθ τθσ γονικισ μζριμνασ ι θ αφαίρεςθ τθσ γονικισ μζριμνασ από τον
άλλο γονζα λόγω κακισ άςκθςθσ.
γ. Τπεφκυνθ διλωςθ ότι αςκεί εν τοισ πράγμαςι και κατ’ αποκλειςτικότθτα ι μετά από ςχετικι ανάκεςθ τθ γονικι
μζριμνα ενόσ ι περιςςότερων ανιλικων τζκνων. ε περίπτωςθ που το τζκνο είναι ενιλικο θλικίασ ζωσ και 25 ετϊν,
υπεφκυνθ διλωςθ ότι αςκοφςε εν τοισ πράγμαςι και κατ’ αποκλειςτικότθτα ι μετά από ςχετικι ανάκεςθ τθ γονικι
μζριμνα αυτοφ για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα μζχρι τθν ενθλικίωςθ του τζκνου.
Σε περίπτωςθ απόκτθςθσ τζκνου χωρίσ γάμο ι ςφμφωνο ςυμβίωςθσ των γονζων, απαιτοφνται ακροιςτικά:
α. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ του Διμου ι βεβαίωςθ οικογενειακισ κατάςταςθσ που χορθγείται από
τα ΚΕΠ μζςω του Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Εκνικοφ Δθμοτολογίου *(ΟΠΕΔ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΦΕΚ
457/τ.Βϋ/25-2-2014)+ ι αρμόδιασ αλλοδαπισ αρχισ, πρόςφατθσ ζκδοςθσ (όχι παλαιότερθσ των δφο μθνϊν από τθν
θμερομθνία ζναρξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων), από το οποίο να προκφπτει ότι ζχει ζνα (1)
τουλάχιςτον ανιλικο τζκνο ι ενιλικο θλικίασ ζωσ και 25 ετϊν.
βi. Τπεφκυνθ διλωςθ τθσ μθτζρασ ότι το τζκνο δεν ζχει αναγνωριςτεί από τον πατζρα και ότι θ ίδια δεν ζχει εκπζςει
τθσ γονικισ μζριμνασ οφτε τθσ ζχει αφαιρεκεί θ άςκθςι τθσ. Αν το τζκνο είναι ενιλικο θλικίασ ζωσ και 25 ετϊν,
υπεφκυνθ διλωςθ ότι για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα μζχρι τθν ενθλικίωςθ του τζκνου θ ίδια δεν είχε εκπζςει τθσ
γονικισ μζριμνασ οφτε τθσ είχε αφαιρεκεί θ άςκθςι τθσ.
ι
βii. Αν το τζκνο είναι αναγνωριςμζνο από τον πατζρα, υπεφκυνθ διλωςθ τθσ μθτζρασ ότι θ ίδια δεν ζχει εκπζςει τθσ
γονικισ μζριμνασ, οφτε τθσ ζχει αφαιρεκεί θ άςκθςι τθσ και δεν υπάρχει ςυμφωνία των γονζων κατά το άρκρο
1515ΑΚ ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 1513ΑΚ για από κοινοφ άςκθςθ τθσ γονικισ μζριμνασ. ε περίπτωςθ που το τζκνο
είναι ενιλικο θλικίασ ζωσ και 25 ετϊν, υπεφκυνθ διλωςθ ότι για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα μζχρι τθν ενθλικίωςθ
του τζκνου θ ίδια δεν είχε εκπζςει τθσ γονικισ μζριμνασ οφτε τθσ είχε αφαιρεκεί θ άςκθςι τθσ οφτε είχε υπάρξει
ςυμφωνία των γονζων κατά το άρκρο 1515ΑΚ ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 1513ΑΚ για από κοινοφ άςκθςθ τθσ γονικισ
μζριμνασ.
Σε περίπτωςθ υιοκεςίασ τζκνου από ζνα μόνο γονζα, απαιτοφνται ακροιςτικά:
α. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ του Διμου ι βεβαίωςθ οικογενειακισ κατάςταςθσ που χορθγείται από
τα ΚΕΠ μζςω του Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Εκνικοφ Δθμοτολογίου *(ΟΠΕΔ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΦΕΚ
457/τ.Βϋ/25-2-2014)+ ι αρμόδιασ αλλοδαπισ αρχισ, πρόςφατθσ ζκδοςθσ (όχι παλαιότερθσ των δφο μθνϊν από τθν
θμερομθνία ζναρξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων), από το οποίο να προκφπτει ότι ζχει ζνα (1)
τουλάχιςτον ανιλικο τζκνο ι ενιλικο θλικίασ ζωσ και 25 ετϊν.
β. Αντίγραφο δικαςτικισ απόφαςθσ από τθν οποία να προκφπτει θ υιοκεςία του τζκνου μζχρι τθν ενθλικίωςι του,
ςυνοδευόμενθσ από το κατά νόμο πιςτοποιθτικό τελεςιδικίασ τθσ.
γ. Τπεφκυνθ διλωςθ του μονογονζα ότι αςκεί εν τοισ πράγμαςι και κατ’ αποκλειςτικότθτα τθ γονικι μζριμνα τζκνου
κατόπιν υιοκεςίασ. ε περίπτωςθ που το τζκνο αυτό είναι ενιλικο θλικίασ ζωσ και 25 ετϊν, υπεφκυνθ διλωςθ του
μονογονζα ότι για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα μζχρι τθν ενθλικίωςθ του τζκνου αςκοφςε εν τοισ πράγμαςι και κατ’
αποκλειςτικότθτα τθ γονικι του μζριμνα κατόπιν υιοκεςίασ.
Σθμείωςθ: ε περίπτωςθ που από το ανωτζρω πιςτοποιθτικό ι τθ βεβαίωςθ οικογενειακισ κατάςταςθσ (υπό ςτοιχείο
α) προκφπτει θ υιοκεςία του τζκνου μζχρι τθν ενθλικίωςι του, παρζλκει θ υποβολι τθσ ςχετικισ δικαςτικισ
απόφαςθσ (υπό ςτοιχείο β).
15. Το τζκνο μονογονεϊκισ οικογζνειασ:
Σο τζκνο μονογονεϊκισ οικογζνειασ, ςτθν περίπτωςθ που δεν ζχει ςυμπλθρϊςει το ςχετικό τετραγωνίδιο ςτθν αίτθςθ
ΕΝΣΤΠΟ Α..Ε.Π./ ΟΧ.6, προκειμζνου να δθλϊςει ότι κατά το τρζχον θμερολογιακό ζτοσ δεν ζχει προςλθφκεί ςτον ίδιο
φορζα άλλο μζλοσ τθσ ίδιασ οικογζνειασ κάνοντασ χριςθ τθσ μονογονεϊκισ ιδιότθτασ, οφείλει να προςκομίςει
υπεφκυνθ διλωςθ κατά το άρκρο 8 του ν.1599/1986 με το ανωτζρω περιεχόμενο.
Επιπλζον, ανάλογα τθν περίπτωςθ μονογονεϊκισ οικογζνειασ, πρζπει να προςκομίςει:
Στθν περίπτωςθ κανάτου ι κθρφξεωσ αφάνειασ κατά νόμον του ενόσ τουλάχιςτον εκ των δφο γονζων ι του
μονογονζα, απαιτοφνται ακροιςτικά:
α. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ του Διμου ι βεβαίωςθ οικογενειακισ κατάςταςθσ που χορθγείται από
τα ΚΕΠ μζςω του Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Εκνικοφ Δθμοτολογίου *(ΟΠΕΔ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΦΕΚ
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457/τ.Βϋ/25-2-2014)+ ι αρμόδιασ αλλοδαπισ αρχισ τθσ πατρικισ του οικογζνειασ, από το οποίο να προκφπτει ότι
μζχρι να ενθλικιωκεί ςτερικθκε παντελϊσ του ενόσ τουλάχιςτον εκ των δφο γονζων (ι του μονογονζα του) λόγω
κανάτου ι κθρφξεωσ αφάνειασ κατά νόμον. Εάν από το ανωτζρω πιςτοποιθτικό δεν προκφπτει ο κάνατοσ ενόσ
τουλάχιςτον εκ των δφο γονζων (ι του μονογονζα του), τότε πρζπει να ςυνυποβλθκεί θ ςχετικι λθξιαρχικι πράξθ
κανάτου. Για τθν περίπτωςθ τθσ κθρφξεωσ αφάνειασ κατά νόμον, το ανωτζρω πιςτοποιθτικό πρζπει να ςυνοδεφεται
από αντίγραφο δικαςτικισ απόφαςθσ ςε ςυνδυαςμό με το κατά νόμο πιςτοποιθτικό τελεςιδικίασ τθσ.
β. Τπεφκυνθ διλωςθ ότι για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα μζχρι τθν ενθλικίωςι του τθ γονικι του μζριμνα αςκοφςε εν
τοισ πράγμαςι και κατ’ αποκλειςτικότθτα ζνασ μόνο γονζασ. ε περίπτωςθ κανάτου ι αφάνειασ και των δφο γονζων,
υπεφκυνθ διλωςθ ότι ςτερικθκε και τουσ δφο γονείσ πριν από τθν ενθλικίωςι του.
Σε περίπτωςθ διαηυγίου ι ακυρϊςεωσ γάμου ι λφςθσ του ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ ι διακοπισ τθσ εγγάμου
ςυμβιϊςεωσ (διάςταςθσ) των γονζων, απαιτοφνται ακροιςτικά:
α. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ του Διμου ι βεβαίωςθ οικογενειακισ κατάςταςθσ που χορθγείται από
τα ΚΕΠ μζςω του Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Εκνικοφ Δθμοτολογίου *(ΟΠΕΔ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΦΕΚ
457/τ.Βϋ/25-2-2014)+ ι αρμόδιασ αλλοδαπισ αρχισ, ςτο οποίο να βεβαιϊνεται θ οικογενειακι κατάςταςθ τθσ
πατρικισ του οικογζνειασ.
β. Αντίγραφο δικαςτικισ απόφαςθσ με τθν οποία ανατζκθκε θ άςκθςθ τθσ γονικισ του μζριμνασ ςε ζνα μόνο γονζα ι
τρίτο πρόςωπο ι αντίγραφο Πρακτικοφ κοινισ ςυμφωνίασ των γονζων, κεωρθμζνο από το αρμόδιο δικαςτιριο, με το
οποίο ανατζκθκε θ άςκθςθ τθσ γονικισ μζριμνασ ςτον ζνα εκ των δφο, ςφμφωνα με το άρκρο 1513ΑΚ ι για τθν
περίπτωςθ τθσ διάςταςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 1514ΑΚ ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 1513ΑΚ.
γ. Τπεφκυνθ διλωςθ ότι για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα μζχρι τθν ενθλικίωςι του τθ γονικι του μζριμνα αςκοφςε εν
τοισ πράγμαςι και κατ’ αποκλειςτικότθτα ι μετά από ςχετικι ανάκεςθ ζνασ μόνο γονζασ ι τρίτο πρόςωπο.
Σθμείωςθ: Ειδικϊσ ςτθν περίπτωςθ διάςταςθσ των γονζων, αν δεν υπάρχει θ ανωτζρω δικαςτικι απόφαςθ ι το
πρακτικό κοινισ ςυμφωνίασ (υπό ςτοιχείο β), αρκεί θ υποβολι Τπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν οποία να δθλϊνεται ότι οι
γονείσ του τελοφςαν ςε διάςταςθ και κατά το χρονικό αυτό διάςτθμα μζχρι και τθν ενθλικίωςι του τθ γονικι
μζριμνα αςκοφςε εν τοισ πράγμαςι και κατ’ αποκλειςτικότθτα ι μετά από ςχετικι ανάκεςθ ζνασ μόνο γονζασ ι τρίτο
πρόςωπο.
Σε περίπτωςθ ανικανότθτασ του ενόσ τουλάχιςτον γονζα για τθν άςκθςθ γονικισ μζριμνασ για πραγματικοφσ
λόγουσ ι γιατί είναι ανίκανοσ ι περιοριςμζνα ικανόσ για δικαιοπραξία, απαιτοφνται ακροιςτικά:
α. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ του Διμου ι βεβαίωςθ οικογενειακισ κατάςταςθσ που χορθγείται από
τα ΚΕΠ μζςω του Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Εκνικοφ Δθμοτολογίου *(ΟΠΕΔ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΦΕΚ
457/τ.Βϋ/25-2-2014)+ ι αρμόδιασ αλλοδαπισ αρχισ ςτο οποίο να βεβαιϊνεται θ οικογενειακι κατάςταςθ τθσ πατρικισ
του οικογζνειασ.
β. Αντίγραφο δικαςτικισ απόφαςθσ από τθν οποία να προκφπτει ο λόγοσ τθσ αδυναμίασ αςκιςεωσ τθσ γονικισ
μζριμνασ από τον ζνα τουλάχιςτον γονζα (π.χ. δικαςτικι ςυμπαράςταςθ λόγω ψυχικισ ι διανοθτικισ διαταραχισ ι
ςωματικισ αναπθρίασ).
γ. Τπεφκυνθ διλωςθ ότι για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα μζχρι τθν ενθλικίωςι του τθ γονικι του μζριμνα αςκοφςε εν
τοισ πράγμαςι και κατ’ αποκλειςτικότθτα ι μετά από ςχετικι ανάκεςθ ζνασ μόνο γονζασ. ε περίπτωςθ ανικανότθτασ
άςκθςθσ τθσ γονικισ μζριμνασ και από τουσ δφο γονείσ, υπεφκυνθ διλωςθ ότι ςτερικθκε και τουσ δφο γονείσ πριν
από τθν ενθλικίωςι του.
Σθμείωςθ: ε περίπτωςθ ανυπαρξίασ τθσ ανωτζρω δικαςτικισ απόφαςθσ (υπό ςτοιχείο β) όςον αφορά τουσ
αντικειμενικοφσ πραγματικοφσ λόγουσ αδυναμίασ αςκιςεωσ τθσ γονικισ μζριμνασ από τον ζνα τουλάχιςτον γονζα,
απαιτείται θ υποβολι οιουδιποτε αποδεικτικοφ εγγράφου αρμόδιασ κατά νόμον δθμόςιασ αρχισ, από το οποίο να
προκφπτει ο πραγματικόσ λόγοσ αδυναμίασ άςκθςθσ τθσ γονικισ μζριμνασ (π.χ. πιςτοποιθτικό από το οποίο να
προκφπτει ο εγκλειςμόσ γονζα ςε ςωφρονιςτικό κατάςτθμα και θ διάρκεια αυτοφ).
Σε περίπτωςθ ζκπτωςθσ του ενόσ τουλάχιςτον γονζα από τθν άςκθςθ τθσ γονικισ μζριμνασ ι αφαίρεςθσ τθσ
γονικισ μζριμνασ λόγω κακισ άςκθςθσ, απαιτοφνται ακροιςτικά:
α. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ του Διμου ι βεβαίωςθ οικογενειακισ κατάςταςθσ που χορθγείται από
τα ΚΕΠ μζςω του Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Εκνικοφ Δθμοτολογίου *(ΟΠΕΔ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΦΕΚ
457/τ.Βϋ/25-2-2014)+ ι αρμόδιασ αλλοδαπισ αρχισ ςτο οποίο να βεβαιϊνεται θ οικογενειακι κατάςταςθ τθσ πατρικισ
του οικογζνειασ.

22

12.02.2019
β. Αντίγραφο δικαςτικισ απόφαςθσ, ςυνοδευόμενθσ από το κατά νόμο πιςτοποιθτικό τελεςιδικίασ τθσ, από τθν οποία
να προκφπτει θ ζκπτωςθ ενόσ τουλάχιςτον γονζα από τθν άςκθςθ τθσ γονικισ μζριμνασ ι θ αφαίρεςθ τθσ γονικισ
μζριμνασ από ζνα τουλάχιςτον γονζα λόγω κακισ άςκθςθσ.
γ. Τπεφκυνθ διλωςθ ότι για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα μζχρι τθν ενθλικίωςι του τθ γονικι του μζριμνα αςκοφςε εν
τοισ πράγμαςι και κατ’ αποκλειςτικότθτα ι μετά από ςχετικι ανάκεςθ ζνασ μόνο γονζασ. ε περίπτωςθ ζκπτωςθσ και
των δφο γονζων ι αφαίρεςθσ τθσ γονικισ μζριμνασ και από τουσ δφο γονείσ λόγω κακισ άςκθςθσ, υπεφκυνθ διλωςθ
ότι ςτερικθκε και τουσ δφο γονείσ πριν από τθν ενθλικίωςι του.
Σε περίπτωςθ τζκνου χωρίσ γάμο ι ςφμφωνο ςυμβίωςθσ των γονζων, απαιτοφνται ακροιςτικά:
α. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ του Διμου ι βεβαίωςθ οικογενειακισ κατάςταςθσ που χορθγείται από
τα ΚΕΠ μζςω του Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Εκνικοφ Δθμοτολογίου *(ΟΠΕΔ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΦΕΚ
457/τ Βϋ/25-2-2014)+ ι αρμόδιασ αλλοδαπισ αρχισ ςτο οποίο να βεβαιϊνεται θ οικογενειακι κατάςταςθ ενόσ εκ των
δφο γονζων του.
βi. Τπεφκυνθ διλωςθ ότι για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα μζχρι τθν ενθλικίωςι του δεν είχε αναγνωριςτεί από τον
πατζρα του και ότι τθ γονικι του μζριμνα αςκοφςε εν τοισ πράγμαςι και κατ’ αποκλειςτικότθτα θ μθτζρα του ι τρίτο
πρόςωπο.
ι
βii. Αν το τζκνο είναι αναγνωριςμζνο από τον πατζρα του, υπεφκυνθ διλωςθ ότι για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα
μζχρι τθν ενθλικίωςι του τθ γονικι του μζριμνα αςκοφςε εν τοισ πράγμαςι και κατ’ αποκλειςτικότθτα θ μθτζρα του
χωρίσ ςυμφωνία των γονζων κατά το άρκρο 1515ΑΚ ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 1513ΑΚ για από κοινοφ άςκθςθ τθσ
γονικισ μζριμνασ.
Σε περίπτωςθ υιοκεςίασ τζκνου από ζναν μόνο γονζα, απαιτοφνται ακροιςτικά:
α. Αντίγραφο δικαςτικισ απόφαςθσ από τθν οποία να προκφπτει θ υιοκεςία του τζκνου μζχρι τθν ενθλικίωςι του,
ςυνοδευόμενθσ από το κατά νόμο πιςτοποιθτικό τελεςιδικίασ τθσ ι πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ του
Διμου ι βεβαίωςθ οικογενειακισ κατάςταςθσ που χορθγείται από τα ΚΕΠ μζςω του Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ
υςτιματοσ Εκνικοφ Δθμοτολογίου *(ΟΠΕΔ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Βϋ/25-2-2014)] από το οποίο να προκφπτει θ
υιοκεςία μζχρι τθν ενθλικίωςι του.
β. Τπεφκυνθ διλωςθ ότι για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα μζχρι τθν ενθλικίωςι του τθ γονικι του μζριμνα αςκοφςε εν
τοισ πράγμαςι και κατ’ αποκλειςτικότθτα ζνασ μόνο γονζασ κατόπιν υιοκεςίασ.
Σε περίπτωςθ τζκνου αγνϊςτων γονζων, απαιτείται:
Πιςτοποιθτικό αρμόδιου δθμόςιου ι ιδιωτικοφ με ειδικι πιςτοποίθςθ από τισ αρμόδιεσ κρατικζσ αρχζσ, φορζα
παροχισ υπθρεςιϊν κοινωνικισ φροντίδασ, από το οποίο να προκφπτει ότι για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα μζχρι να
ενθλικιωκεί κανζνασ από τουσ δφο γονείσ του (φυςικοφσ εφόςον κατά νόμον αποδειχκεί ότι ιταν αυτοί ι
υιοκετοφντεσ) δεν αςκοφςε τθ γονικι του μζριμνα.
16. Ριςτοποιθτικά απόδειξθσ εμπειρίασ τα οποία κατά περίπτωςθ είναι:
Α. Πταν απαιτείται άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ:
Για τουσ μιςκωτοφσ και τουσ ελεφκερουσ επαγγελματίεσ:
(1) Πταν δεν ηθτείται εξειδικευμζνθ εμπειρία:


Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ και



Βεβαίωςθ του οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα ςτθν οποία να αναγράφεται θ διάρκεια τθσ αςφάλιςθσ.

Όςοι ζχουν προχπθρεςία ςε φορείσ του δθμοςίου τομζα μποροφν, εναλλακτικά, αντί τθσ βεβαίωςθσ του
οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα, να προςκομίςουν βεβαίωςθ του οικείου φορζα του δθμοςίου τομζα από τθν
οποία να προκφπτουν το είδοσ και θ χρονικι διάρκεια τθσ εμπειρίασ.
(2) Πταν ηθτείται εξειδικευμζνθ εμπειρία απαιτείται επιπλζον:
–

Για τουσ μιςκωτοφσ, χωριςτι από τθν αίτθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ του υποψθφίου κατά το άρκρο 8 του
ν.1599/1986 ςτθν οποία να δθλϊνονται ο εργοδότθσ, το είδοσ και θ χρονικι διάρκεια τθσ εξειδικευμζνθσ
εμπειρίασ.
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Οι μιςκωτοί του δθμόςιου τομζα μποροφν, εναλλακτικά, αντί τθσ βεβαίωςθσ του αςφαλιςτικοφ φορζα
και τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, να προςκομίςουν βεβαίωςθ του οικείου φορζα του δθμόςιου τομζα από
τθν οποία να προκφπτουν το είδοσ και θ χρονικι διάρκεια τθσ εξειδικευμζνθσ εμπειρίασ.
–

Για τουσ ελεφκερουσ επαγγελματίεσ, χωριςτι από τθν αίτθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ κατά το άρκρο 8 του
ν.1599/1986, για το είδοσ και τθ χρονικι διάρκεια τθσ εξειδικευμζνθσ εμπειρίασ και μία τουλάχιςτον
ςχετικι ςφμβαςθ ι ζνα τουλάχιςτον δελτίο παροχισ υπθρεςιϊν ανά ζτοσ, που να καλφπτουν ενδεικτικϊσ
τθ διάρκεια και το είδοσ τθσ εξειδικευμζνθσ εμπειρίασ. τθν περίπτωςθ που θ εξειδικευμζνθ εμπειρία
ζχει αποκτθκεί ςτο δθμόςιο τομζα, εναλλακτικά, αντί των προαναφερομζνων, οι υποψιφιοι μποροφν να
προςκομίςουν βεβαίωςθ του οικείου φορζα του δθμόςιου τομζα από τθν οποία να προκφπτουν το είδοσ
και θ χρονικι διάρκεια τθσ εξειδικευμζνθσ εμπειρίασ.

Β. Πταν δεν απαιτείται άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ:
Για όλεσ τισ περιπτϊςεισ είτε ηθτείται εξειδικευμζνθ εμπειρία είτε όχι.
(1) Για τουσ μιςκωτοφσ του δθμοςίου και ιδιωτικοφ τομζα:


Βεβαίωςθ του οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα από τθν οποία να προκφπτει θ διάρκεια τθσ αςφάλιςθσ και



Χωριςτι από τθν αίτθςθ υπεφκυνθ διλωςθ του υποψθφίου κατά το άρκρο 8 του ν.1599/1986 ςτθν
οποία να δθλϊνονται επακριβϊσ ο χρόνοσ και το είδοσ τθσ εμπειρίασ του κακϊσ και τα ςτοιχεία του
εργοδότθ, φυςικοφ προςϊπου ι τθσ επωνυμίασ τθσ επιχείρθςθσ αν πρόκειται για νομικό πρόςωπο.

Οι μιςκωτοί του δθμόςιου τομζα μποροφν, εναλλακτικά, αντί τθσ βεβαίωςθσ του αςφαλιςτικοφ φορζα και τθσ
υπεφκυνθσ διλωςθσ, να προςκομίςουν βεβαίωςθ του οικείου φορζα του δθμοςίου τομζα από τθν οποία να
προκφπτουν το είδοσ και θ χρονικι διάρκεια τθσ εμπειρίασ.
(2) Για τουσ ελεφκερουσ επαγγελματίεσ απαιτοφνται ακροιςτικά:


Βεβαίωςθ του οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα ςτθν οποία να αναγράφεται θ διάρκεια τθσ αςφάλιςθσ,



Τπεφκυνθ διλωςθ, χωριςτι από τθν αίτθςθ, κατά το άρκρο 8 του ν.1599/1986, ότι πραγματοποίθςε
ςυγκεκριμζνεσ εργαςίεσ, μελζτεσ και ζργα ςχετικά με το αντικείμενο τθσ εμπειρίασ και



Τποβολι μιασ τουλάχιςτον ςχετικισ ςφμβαςθσ ι ενόσ τουλάχιςτον δελτίου παροχισ υπθρεςιϊν ανά
ζτοσ, που να καλφπτουν ενδεικτικϊσ τθ διάρκεια και το είδοσ τθσ εμπειρίασ.

τθν περίπτωςθ που θ εμπειρία ζχει αποκτθκεί ςτο δθμόςιο τομζα, εναλλακτικά, αντί των προαναφερομζνων, οι
υποψιφιοι μποροφν να προςκομίςουν βεβαίωςθ του οικείου φορζα του δθμόςιου τομζα από τθν οποία να
προκφπτουν το είδοσ και θ χρονικι διάρκεια τθσ εμπειρίασ.
Γ. Απόδειξθ εμπειρίασ για τθν κατθγορία ΥΕ
Οι υποψιφιοι τθσ κατθγορίασ Υποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ, για τουσ οποίουσ ωσ βακμολογοφμενθ εμπειρία
λαμβάνεται υπόψθ θ απαςχόλθςθ ςε οποιαδιποτε κακικοντα, προςκομίηουν βεβαίωςθ του οικείου αςφαλιςτικοφ
φορζα από τθν οποία να προκφπτει θ διάρκεια τθσ αςφάλιςθσ.
Εφόςον οι ανωτζρω υποψιφιοι είναι μιςκωτοί του δθμόςιου τομζα μποροφν, εναλλακτικά, αντί τθσ βεβαίωςθσ του
αςφαλιςτικοφ φορζα, να προςκομίςουν βεβαίωςθ του οικείου φορζα του δθμόςιου τομζα από τθν οποία να
προκφπτει θ διάρκεια απαςχόλθςθσ.
ΕΡΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΡΟΥΣ ΑΡΟΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΜΡΕΙΙΑΣ:
α) Οι απαςχολοφμενοι ςε φορείσ του δθμόςιου τομζα, που αποδεικνφουν τθν εμπειρία τουσ με ςχετικι βεβαίωςθ
του οικείου φορζα απαςχόλθςθσ (βλ. δεφτερο κεφάλαιο «ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ»),
υπολογίηουν τουσ μινεσ εμπειρίασ αφαιρϊντασ τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ απαςχόλθςθσ από τθν επομζνθ
τθσ θμερομθνίασ λιξθσ, ςφμφωνα με το υπόδειγμα των αςφαλιςμζνων ςτα λοιπά ταμεία πλθν ΙΚΑ-ΕΣΑΜ.
β) Ο χρόνοσ εμπειρίασ που δθλϊνει ο κάκε υποψιφιοσ πρζπει να ςυμφωνεί με το χρόνο που προκφπτει από τθ
βεβαίωςθ του οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα. Χρόνοσ εμπειρίασ που δθλϊνεται από τον υποψιφιο και δεν
καλφπτεται από αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ δεν λαμβάνεται υπόψθ και αφαιρείται.
γ) τθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ εργάςτθκε με κακεςτϊσ μερικισ απαςχόλθςθσ (αρκρ. 2 του ν. 3250/2004), ο
χρόνοσ εμπειρίασ υπολογίηεται ςτο ιμιςυ και όπωσ επιςθμαίνεται και ςτθν παρ.16 «Πιςτοποιθτικά απόδειξθσ
εμπειρίασ» του ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ ΙΙ του παρόντοσ Παραρτιματοσ ςτθν περίπτωςθ αυτι, ο υποψιφιοσ, πλζον τθσ
βεβαίωςθσ του οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα, οφείλει να προςκομίςει και βεβαίωςθ του δθμοςίου φορζα, ςτον
οποίο απαςχολικθκε μερικϊσ.
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δ) Οι απαςχολοφμενοι (μιςκωτοί) του ιδιωτικοφ τομζα δφνανται να προςκομίςουν, αντί τθσ βεβαίωςθσ του ΙΚΑΕΣΑΜ, Λογαριαςμό Αςφαλιςμζνου ΙΚΑ-ΕΣΑΜ, που να ζχει εκδοκεί αρμοδίωσ ι παλαιότερα εκδοκείςεσ καρτζλεσ
ενςιμων του ΙΚΑ.
ΕΡΙΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ:
Ωσ φορείσ του Δθμοςίου νοοφνται οι Τπθρεςίεσ του Δθμοςίου, τα Ν.Π.Δ.Δ., τα Ν.Π.Ι.Δ. του δθμόςιου τομζα, οι Ο.Σ.Α.
πρϊτου και δεφτερου βακμοφ, κακϊσ και τα νομικά πρόςωπα των Ο.Σ.Α., όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 του
ν.3812/2009, όπωσ ιςχφει.
Ωσ εργαςία που ζχει διανυκεί ςτο Δθμόςιο Τομζα, κεωρείται επίςθσ:
 Η απαςχόλθςθ κατά τθ διάρκεια τθσ τρατιωτικισ Θθτείασ.
 Η ςυμμετοχι ςε προγράμματα απόκτθςθσ εργαςιακισ εμπειρίασ (STAGE) του ΟΑΕΔ.
 Η απαςχόλθςθ με φμβαςθ Μίςκωςθσ Ζργου ςε φορείσ του Δθμοςίου.
Πταν θ εμπειρία ζχει αποκτθκεί ςτθν αλλοδαπι:
Για εμπειρία θ οποία ζχει αποκτθκεί ςτθν αλλοδαπι, επιπλζον των λοιπϊν δικαιολογθτικϊν που απαιτοφνται από τισ
ανωτζρω, κατά περίπτωςθ, παραγράφουσ, ο υποψιφιοσ προςκομίηει:
(1) Πταν κατά το ιςχφον νομικό κακεςτϊσ του κράτουσ θ αςφάλιςθ των εργαηομζνων για ςυγκεκριμζνο επάγγελμα
ι ςυγκεκριμζνθ ςχζςθ εργαςίασ είναι υποχρεωτικι:


Βεβαίωςθ του εργοδότθ ςτον οποίο απαςχολικθκε, ςτθν οποία να αναφζρεται ο χρόνοσ και το είδοσ τθσ
απαςχόλθςθσ του ενδιαφερομζνου και



Βεβαίωςθ του οικείου αςφαλιςτικοφ οργανιςμοφ, είτε πρόκειται για αμιγϊσ κρατικι ι αμιγϊσ ιδιωτικι ι μικτι
αςφάλιςθ.

(2) Πταν κατά το ιςχφον νομικό κακεςτϊσ του κράτουσ θ αςφάλιςθ των εργαηομζνων για ςυγκεκριμζνο επάγγελμα
ι ςυγκεκριμζνθ ςχζςθ εργαςίασ είναι μθ υποχρεωτικι:


Βεβαίωςθ του εργοδότθ ςτον οποίο απαςχολικθκε, ςτθν οποία να αναφζρεται ο χρόνοσ και το είδοσ τθσ
απαςχόλθςθσ του ενδιαφερομζνου.



Τπεφκυνθ διλωςθ του ιδίου κατά το άρκρο 8 του ν.1599/1986 ςτθν οποία να αναγράφονται επακριβϊσ ο χρόνοσ
απαςχόλθςθσ και το είδοσ τθσ εμπειρίασ του, τα ςτοιχεία του εργοδότθ, φυςικοφ προςϊπου ι τθσ επωνυμίασ τθσ
επιχείρθςθσ αν πρόκειται περί νομικοφ προςϊπου και



Βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ ςτο οποίο απαςχολικθκε ότι θ αςφάλιςθ για το ςυγκεκριμζνο
επάγγελμα ι τθ ςυγκεκριμζνθ ςχζςθ εργαςίασ δεν είναι υποχρεωτικι, κατά τθ νομοκεςία του κράτουσ τοφτου.

(3) Πταν ο χρόνοσ εμπειρίασ ζχει διανυκεί ςε υπθρεςίεσ δθμόςιου χαρακτιρα τθσ αλλοδαπισ, μπορεί να αποδεικνφεται και
με βεβαίωςθ του αντίςτοιχου δθμόςιου φορζα.
(4) τισ περιπτϊςεισ εργαηομζνων ςε κράτοσ – μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, για τθν αναγνϊριςθ τυχόν
προχπθρεςίασ εφαρμόηονται τα ιςχφοντα περί δικαιϊματοσ άςκθςθσ επαγγζλματοσ ςτο κράτοσ – μζλοσ που
παραςχζκθκε θ εργαςία. Για τθν αξιολόγθςθ αυτισ απαιτείται θ προςκόμιςθ ςχετικισ βεβαίωςθσ από το αρμόδιο
κατά νόμο όργανο του κράτουσ – μζλουσ προζλευςθσ (παρ. 8 του αρκρ. 17 του ν.2190/1994, όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με
τθν παρ. 2 του άρκρου 13 του ν. 4148/2013).
Σα δικαιολογθτικά του υποψθφίου, ο οποίοσ επικαλείται εμπειρία που αποκτικθκε ςτθν αλλοδαπι, υποβάλλονται ςε
ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο και ςυνοδεφονται από
επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν τελευταία ενότθτα «ΠΡΟΚΟΜΙΗ
ΣΙΣΛΩΝ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του παρόντοσ Παραρτιματοσ.
Ειδικζσ περιπτϊςεισ απόδειξθσ εμπειρίασ
α. Δικαςτικι Απόφαςθ
Η εμπειρία αποδεικνφεται και με τυχόν υπάρχουςα δικαςτικι απόφαςθ από τθν οποία να προκφπτει το είδοσ τθσ
εργαςίασ που παραςχζκθκε κακϊσ και θ χρονικι διάρκεια τθσ παροχισ τθσ.
β. Διδακτικι Απαςχόλθςθ
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Οι υποψιφιοι που επικαλοφνται ωσ εμπειρία διδακτικι απαςχόλθςθ ςτθν τριτοβάκμια, δευτεροβάκμια,
μεταδευτεροβάκμια ι και πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ ςτθν θμεδαπι, πρζπει να προςκομίςουν:
Για τθν Τριτοβάκμια και Μεταδευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ:
(1) Βεβαίωςθ του εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ ι φορζα, ςτθν οποία να αναφζρονται οπωςδιποτε: θ ςχζςθ εργαςίασ,
θ ακριβισ ιδιότθτα με τθν οποία παραςχζκθκε το διδακτικό ζργο, το διδαχκζν μάκθμα ι τα διδαχκζντα μακιματα,
θ διάρκεια, το είδοσ τθσ διδακτικισ απαςχόλθςθσ (πλιρθσ ι μερικι) και τα ςυγκεκριμζνα χρονικά διαςτιματα
αυτισ *ϊρεσ ανά εβδομάδα για χ εβδομάδεσ ι μινεσ και ςφνολο ωρϊν διδαςκαλίασ+. Η μετατροπι του αρικμοφ
εβδομάδων ςε αρικμό μθνϊν γίνεται με το ςκεπτικό τθσ ανάλογθσ εφαρμογισ του τρόπου υπολογιςμοφ τθσ
εμπειρίασ για τουσ εκπαιδευτικοφσ. φμφωνα με το ςκεπτικό αυτό, το ζτοσ ζχει 12 μινεσ των 25 θμερϊν ο κακζνασ,
4& 1/6 εβδομάδεσ θ δε διάρκεια τθσ εβδομάδασ λογίηεται ίςθ με 6 θμζρεσ. τθν ίδια βεβαίωςθ πρζπει να
αναφζρεται και το πλιρεσ ωράριο εβδομαδιαίασ διδακτικισ απαςχόλθςθσ που ίςχυε κατά τον χρόνο που
παραςχζκθκε το διδακτικό ζργο, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. Σο πλιρεσ ωράριο εβδομαδιαίασ διδακτικισ
απαςχόλθςθσ ςτθ μεταδευτεροβάκμια εκπαίδευςθ πρζπει να αναφζρεται ςτθ βεβαίωςθ ακόμθ και όταν
προκφπτει με ανάλογθ εφαρμογι διάταξθσ, κατ’ αντιςτοιχία προσ άλλθ βακμίδα εκπαίδευςθσ.
(2) Βεβαίωςθ του οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα, ςτθν οποία να αναγράφεται θ διάρκεια τθσ αςφάλιςθσ. Η εν λόγω
βεβαίωςθ δεν απαιτείται για διδακτικι απαςχόλθςθ θ οποία ζχει παραςχεκεί ςε δθμόςιο ίδρυμα.

Για τθν Ρρωτοβάκμια & Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ:
Βεβαίωςθ των αρμοδίων Ρεριφερειακϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Ραιδείασ, Ζρευνασ & Θρθςκευμάτων
(Διευκφνςεισ Ρρωτοβάκμιασ ι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ) από τθν οποία αποδεικνφεται θ προχπθρεςία αυτι.
Κατ’ εξαίρεςθ, θ βεβαίωςθ για προχπθρεςία ςτθ ιβιτανίδειο, ςτισ χολζσ Μακθτείασ του Ο.Α.Ε.Δ. ι τα τμιματα
ενιςχυτικισ διδαςκαλίασ του Εκνικοφ Ιδρφματοσ Νεότθτασ (ΕΙΝ) κα εκδίδεται από τον αντίςτοιχο φορζα.
Οι υποψιφιοι, που επικαλοφνται διδακτικι εμπειρία αποκτθκείςα ςτθν αλλοδαπι, οφείλουν να προςκομίςουν τα
ανωτζρω δικαιολογθτικά ςε επίςθμθ μετάφραςθ.
γ. Απόδειξθ εμπειρίασ ΡΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ ι ΡΕ Διοικθτικοφ από πτυχιοφχουσ τθσ Νομικισ που είναι
δικθγόροι ι αςχολοφνται με τθν πρακτικι άςκθςθ για τθν απόκτθςθ τθσ άδειασ δικθγόρου
Οι πτυχιοφχοι τθσ Νομικισ που είναι δικθγόροι ι αςχολοφνται με τθν πρακτικι άςκθςθ για τθν απόκτθςθ τθσ άδειασ
δικθγόρου, προκειμζνου να αποδείξουν εμπειρία για κζςεισ ΡΕ Διοικθτικοφ- Οικονομικοφ ι ΡΕ Διοικθτικοφ πρζπει
να προςκομίςουν:
(1) Πιςτοποιθτικό του οικείου Δικθγορικοφ υλλόγου από το οποίο να προκφπτουν οι θμερομθνίεσ κατά τισ οποίεσ ο
υποψιφιοσ απζκτθςε τθν ιδιότθτα του αςκοφμενου κακϊσ και αυτι του δικθγόρου.
(2) Βεβαίωςθ του Σαμείου Νομικϊν από τθν οποία να προκφπτει θ θμερομθνία αςφάλιςθσ του υποψθφίου ωσ
δικθγόρου ι ενδεχομζνωσ και ωσ αςκουμζνου (θ αςφάλιςθ των αςκουμζνων είναι προαιρετικι).
(3) Ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των ετιςιων «καταςτάςεων παραςτάςεων
ςτα Δικαςτιρια» και των «καταςτάςεων προειςπράξεων ςυμβολαίων» μζχρι τθν θμζρα υποβολισ τθσ αίτθςθσ
ςυμμετοχισ του υποψθφίου ςτο διαγωνιςμό. Η προςκόμιςθ των ανωτζρω καταςτάςεων είναι ενδεικτικι και αρκεί
να αναφζρεται ςε αυτζσ ζςτω και μία μόνο παράςταςθ ςτα Δικαςτιρια ι ζνα μόνο ςυμβόλαιο κατ’ ζτοσ. Για τα
ζτθ κατά τα οποία ο δικθγόροσ κα εμφανίηει μθδενικι απαςχόλθςθ (καμία απολφτωσ παράςταςθ και κανζνα
ςυμβόλαιο) δεν κα προςμετρείται χρόνοσ εμπειρίασ. Οι ζμμιςκοι δικθγόροι, εφόςον τυχόν αυτοί δεν
πραγματοποιοφν παραςτάςεισ ςτα δικαςτιρια και δεν ςυντάςςουν ςυμβόλαια πελατϊν τουσ, επί όςον
τουλάχιςτον χρόνο είναι ζμμιςκοι, προςκομίηουν βεβαίωςθ του φορζα ςτον οποίο εργάηονται ωσ ζμμιςκοι, είτε
αυτόσ είναι δθμόςιοσ, είτε ιδιωτικόσ, από τθν οποία να προκφπτει το είδοσ και θ χρονικι διάρκεια τθσ δικθγορικισ
υπθρεςίασ που προςφζρουν, κακϊσ και ο τρόποσ πλθρωμισ τουσ.
δ. Απόδειξθ εμπειρίασ επαγγελματιϊν οδθγϊν που εργάηονται ωσ οδθγοί ςτο δικό τουσ αυτοκίνθτο
Οι επαγγελματίεσ οδθγοί, που εργάηονται ωσ οδθγοί ςε αυτοκίνθτο ιδιοκτθςίασ τουσ, αποδεικνφουν τθν εμπειρία τουσ
με πιςτοποιθτικό του Οργανιςμοφ Αςφάλιςθσ Ελευκζρων Επαγγελματιϊν (Ο.Α.Ε.Ε.) που βεβαιϊνει το χρόνο
αςφάλιςισ τουσ ςε αυτό, ςε ςυνδυαςμό με υπεφκυνθ διλωςθ κατά το άρκρο 8 του ν.1599/1986, ςτθν οποία να
δθλϊνουν ςαφϊσ ότι οι ίδιοι είναι οδθγοί του αυτοκινιτου τουσ και διακζτουν τθν εμπειρία που δθλϊνουν ςτθν
αίτθςι τουσ.
ε. Ζρευνα ι ςυμμετοχι ςε ερευνθτικά κζντρα ι προγράμματα
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Η ζρευνα ι θ ςυμμετοχι ςε ερευνθτικά κζντρα ι προγράμματα μπορεί να λθφκεί ωσ χρόνοσ εμπειρίασ υπό τθν
απαραίτθτθ προχπόκεςθ ότι ο υποψιφιοσ προςκομίηει:
(α) Βεβαίωςθ του διοικθτικοφ υπευκφνου (του Γραμματζα ι Προζδρου τθσ Επιτροπισ Ερευνϊν) ςτθν οποία κα
αναφζρονται, για κάκε ερευνθτικό πρόγραμμα ι ζργο, ο τίτλοσ και θ διάρκειά του, ο χρόνοσ ςυμμετοχισ του
υποψθφίου, θ ςυμβατικι ςχζςθ με τθν οποία ςυνδεόταν ο υποψιφιοσ με το φορζα και ο επιςτθμονικόσ
υπεφκυνοσ και
(β) Βεβαίωςθ του επιςτθμονικοφ υπευκφνου ςτθν οποία κα αναφζρονται, για κάκε ερευνθτικό πρόγραμμα, το
αντικείμενο τθσ ζρευνασ, ο χρόνοσ ςυμμετοχισ του υποψθφίου και θ ιδιαίτερθ ςυμβολι του ςτθν εκπόνθςθ ι
ολοκλιρωςθ του ζργου.
Είναι αυτονόθτο ότι τα ανωτζρω ιςχφουν εφόςον ο υποψιφιοσ: α) κατά τθ διάρκεια τθσ ςυμμετοχισ του κατείχε τον
απαιτοφμενο από τθν ανακοίνωςθ βαςικό τίτλο ςπουδϊν ι άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ ι άλλθ επαγγελματικι
άδεια, όπου αυτι απαιτείται και β) αςκοφςε ερευνθτικό ζργο. τθν περίπτωςθ ςυμμετοχισ υποψθφίου ςε
Ερευνθτικό Κζντρο ι Πρόγραμμα με ςφμβαςθ εργαςίασ ι ζργου χωρίσ ερευνθτικι δραςτθριότθτα, θ εμπειρία του
αποδεικνφεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 16 του παρόντοσ Παραρτιματοσ.
ςτ. Στρατιωτικι κθτεία
Ωσ χρόνοσ εμπειρίασ αναγνωρίηεται και θ απαςχόλθςθ που προκφπτει κατά τθ διάρκεια τθσ ςτρατιωτικισ κθτείασ. Η
βεβαίωςθ των αρμοδίων αρχϊν πρζπει να αναφζρει το είδοσ και τθ διάρκεια τθσ απαςχόλθςθσ. τθν περίπτωςθ αυτι
θ ςχετικι ειδικότθτα πρζπει να ζχει αποκτθκεί πριν από τθν κατάταξθ του υποψθφίου, ενϊ ςτθν περίπτωςθ που θ
ειδικότθτα αποκτάται κατά τθ διάρκεια τθσ κθτείασ, θ ςχετικι εμπειρία αναγνωρίηεται από τθν απόκτθςι τθσ και
μετά. Όταν από τθν ανακοίνωςθ απαιτείται άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ ι άλλθ επαγγελματικι άδεια, ο χρόνοσ τθσ
παραπάνω εμπειρίασ υπολογίηεται μετά τθν απόκτθςθ τθσ απαιτοφμενθσ άδειασ.
η. Ρρογράμματα STAGE
Ωσ χρόνοσ εμπειρίασ κεωρείται και θ ςυμμετοχι ςτα προγράμματα απόκτθςθσ εργαςιακισ εμπειρίασ STAGE του
ΟΑΕΔ. Η ςχετικι βεβαίωςθ, από τθν οποία πρζπει να προκφπτει το είδοσ και θ χρονικι διάρκεια του προγράμματοσ,
εκδίδεται από τον ΟΑΕΔ.
θ. Εξαίρεςθ από τθν υποχρεωτικι αςφάλιςθ του Ο.Α.Ε.Ε.
Τποψιφιοι οι οποίοι ανικουν ςτα πρόςωπα που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 9 του ν.3050/2002,
όπωσ αυτό ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, οφείλουν να προςκομίςουν με τθν αίτθςι τουσ βεβαίωςθ απαλλαγισ τουσ
από τθν αςφάλιςθ του Ο.Α.Ε.Ε. εάν εμπίπτουν ςτισ εξαιρζςεισ του νόμου.
17. Υποψιφιοι με αναπθρία
Ριςτοποιθτικό Κζντρου Πιςτοποίθςθσ Αναπθρίασ (ΚΕ.Π.Α.) ςε ιςχφ και με το οποίο προςδιορίηεται θ πάκθςθ ι βλάβθ
και το ποςοςτό αναπθρίασ του υποψθφίου.
Επίςθσ, γίνονται δεκτά και Πιςτοποιθτικά τα οποία είναι ςε ιςχφ και ζχουν εκδοκεί από τισ κάτωκι υγειονομικζσ αρχζσ:
1. Ανϊτατθ Τγειονομικι Επιτροπι τρατοφ (Α..Τ.Ε.)
2. Ανϊτατθ Τγειονομικι Επιτροπι Ναυτικοφ (Α.Ν.Τ.Ε.)
3. Ανϊτατθ Τγειονομικι Επιτροπι Αεροπορίασ (Α.Α.Τ.Ε.)
4. Ανϊτατθ Τγειονομικι Επιτροπι τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ
5. Ανϊτατθ Τγειονομικι Επιτροπι του Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ.
18. Υποψιφιοι γονείσ, τζκνα, ςφηυγοι, αδελφοί που αςκοφν το δικαίωμα προςταςίασ από τθν αναπθρία
ςυγγενϊν ατόμων.
α. Ριςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ του οικείου διμου ι κοινότθτασ ι βεβαίωςθ οικογενειακισ
κατάςταςθσ που χορθγείται από τα ΚΕΠ μζςω του Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Εκνικοφ
Δθμοτολογίου *(ΟΠΕΔ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Βϋ/25-2-2014)], πρόςφατθσ ζκδοςθσ (όχι παλαιότερθσ των
δφο μθνϊν από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων), από τα οποία να προκφπτει
θ ςυγγενικι ςχζςθ με το άτομο, τθν αναπθρία του οποίου επικαλοφνται. Προκειμζνου για αλλοδαποφσ,
αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ αρμόδιασ αλλοδαπισ αρχισ του κράτουσ τθν ικαγζνεια του
οποίου ζχουν, πρόςφατθσ ζκδοςθσ (όχι παλαιότερθσ των δφο μθνϊν από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ
προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων).
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τθν περίπτωςθ: i) που το άτομο με αναπθρία από το οποίο ο υποψιφιοσ αντλεί προςταςία είναι ζγγαμο,
προςκομίηεται πλθν του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ και Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ τθσ δικισ του
οικογζνειασ. Από τα δφο Πιςτοποιθτικά οικογενειακισ κατάςταςθσ, πατρικισ και ατομικισ οικογζνειασ, κα πρζπει
να προκφπτει ο αρικμόσ των μελϊν των εν λόγω οικογενειϊν και ii) που ο υποψιφιοσ είναι διαηευγμζνοσ και είναι
γονζασ του ατόμου με αναπθρία από το οποίο αντλεί προςταςία, προςκομίηει και το διαηευκτιριο ι τθ δικαςτικι
απόφαςθ λφςθσ του γάμου και εφόςον είναι διαηευγμζνοσ ι ςε διάςταςθ και δθλϊνει επιμζλεια ενόσ ι
περιςςότερων τζκνων, προςκομίηει δικαςτικι απόφαςθ από τθν οποία κα αποδεικνφεται θ ανάκεςθ επιμζλειασ
των τζκνων.
β. Ριςτοποιθτικό Κζντρου Πιςτοποίθςθσ Αναπθρίασ (ΚΕ.Π.Α.) ςε ιςχφ, με το οποίο προςδιορίηεται ι πάκθςθ ι βλάβθ
και το ποςοςτό αναπθρίασ του ατόμου – ςυγγενι.
Επίςθσ, γίνονται δεκτά και Πιςτοποιθτικά τα οποία είναι ςε ιςχφ και ζχουν εκδοκεί από τισ κάτωκι υγειονομικζσ
αρχζσ:
1. Ανϊτατθ Τγειονομικι Επιτροπι τρατοφ (Α..Τ.Ε.)
2. Ανϊτατθ Τγειονομικι Επιτροπι Ναυτικοφ (Α.Ν.Τ.Ε.)
3. Ανϊτατθ Τγειονομικι Επιτροπι Αεροπορίασ (Α.Α.Τ.Ε.)
4. Ανϊτατθ Τγειονομικι Επιτροπι τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ
5. Ανϊτατθ Τγειονομικι Επιτροπι του Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ.
γ. Υπεφκυνθ διλωςθ του αρ. 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), ςτθν οποία ο υποψιφιοσ να αναφζρει τα ονόματα όλων των
(λοιπϊν) προςϊπων, τα οποία αντλοφν προςταςία από τθν αναπθρία του ατόμου από το οποίο ο υποψιφιοσ
αντλεί προςταςία (γονείσ, τζκνα, ςυηφγουσ, αδελφοφσ) *ςχετ. θ περ.δ) παρ. 1 και παρ. 9 του άρκρου 25 του ν.
4440/2016].
δ. Υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του αρ. 8 του ν. 1599/1986 (Α'75) όλων των προςϊπων που αναφζρονται ςτθν ανωτζρω, υπό
ςτοιχείο γ., Τπεφκυνθ Διλωςθ, με τισ οποίεσ αυτά δθλϊνουν: αφενόσ ότι δεν ςυμμετζχουν, με χριςθ του
δικαιϊματοσ προςταςίασ του ςυγγενικοφ ατόμου με αναπθρία, ςτθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία (για τθν εν λόγω
Ανακοίνωςθ), αφετζρου ότι παραιτοφνται τθσ προςταςίασ, για το παρόν, υπζρ του υποψθφίου. τθν περίπτωςθ
που ςτα παραπάνω πρόςωπα ςυμπεριλαμβάνονται:
Γονείσ, τζκνα, ςφηυγοι, αδελφοί που κεμελιϊνουν δικαίωμα προςταςίασ από δεφτερο άτομο που πάςχει από
νοθτικι υςτζρθςθ ι αυτιςμό με ποςοςτό αναπθρίασ τουλάχιςτον πενιντα τοισ εκατό (50%) ι το ποςοςτό
αναπθρίασ του είναι εξιντα επτά τοισ εκατό (67%) και άνω εξαιτίασ βαριϊν ψυχικϊν και ςωματικϊν πακιςεων,
τότε τα πρόςωπα αυτά υποβάλουν υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του αρ. 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) ςτισ οποίεσ δθλϊνουν
αφενόσ ότι δεν ςυμμετζχουν με χριςθ του δικαιϊματοσ προςταςίασ του ςυγγενικοφ ατόμου με αναπθρία ςτθ
ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία (για τθν εν λόγω Ανακοίνωςθ), αφετζρου ότι παραιτοφνται τθσ προςταςίασ που αντλοφν
από τθν αναπθρία του ατόμου από το οποίο ο υποψιφιοσ αντλεί προςταςία, για το παρόν, υπζρ του αιτοφντοσ,
αλλά ότι προτίκενται να αςκιςουν το δικαίωμα τουσ για πρόςλθψθ ςε κζςθ εργαςίασ, για το δεφτερο άτομο από
το οποίο αντλοφν προςταςία από τθν αναπθρία του.
Στθν περίπτωςθ αδυναμίασ προςκόμιςθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ του άρ. 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) ςυμπλθρωμζνθσ
και υπογεγραμμζνθσ από κάποια από τα προαναφερόμενα, πρόςωπα, ο υποψιφιοσ ςυμπλθρϊνει και υποβάλλει
ο ίδιοσ υπεφκυνθ διλωςθ του άρ. 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) ςτθν οποία αφενόσ μεν δθλϊνεται ο λόγοσ του
κωλφματοσ (όπωσ π.χ. άγνωςτθ διαμονι, νοθτικι υςτζρθςθ, κινθτικά προβλιματα, κάτοικοσ αλλοδαπισ),
αφετζρου δε βεβαιϊνεται από τον υποψιφιο ότι δεν υπιρξε άςκθςθ του δικαιϊματοσ προςταςίασ για τθ
ςυμμετοχι ςτθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία (για τθν εν λόγω Ανακοίνωςθ) του κωλυομζνου να υπογράψει.

ΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ
Τθσ αλλοδαπισ
Σίτλοι, πιςτοποιθτικά και βεβαιϊςεισ τθσ αλλοδαπισ, που απαιτοφνται από τθν ανακοίνωςθ, πρζπει απαραιτιτωσ να
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
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Η επίςθμθ μετάφραςι τουσ γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχι του Τπουργείου Εξωτερικϊν ι τθν Πρεςβεία ι το
Προξενείο τθσ ξζνθσ χϊρασ ςτθν Ελλάδα ι από δικθγόρο ι από άμιςκο ερμθνζα διοριςμζνο βάςει του ν.148/26-121913/1-2-1914. Ειδικϊσ όμωσ μετά τον νζο «Κϊδικα Δικθγόρων» (άρκρο 36 ν.4194/2013/ΦΕΚ 208/27.09.2013/τ. Α’),
μεταφράςεισ ξενόγλωςςων εγγράφων που γίνονται από δικθγόρο μετά τθν 27.09.2013, γίνονται δεκτζσ, εφόςον ο
δικθγόροσ βεβαιϊνει ότι ο ίδιοσ ζχει επαρκι γνϊςθ τθσ γλϊςςασ από και προσ τθν οποία μετζφραςε.
Σα ανωτζρω (τίτλοι, πιςτοποιθτικά και βεβαιϊςεισ) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ςε ευκρινι φωτοαντίγραφα από
αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο.
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων, τα οποία ζχουν
επικυρωκεί από δικθγόρο.
Τθσ θμεδαπισ
α) Δθμόςια ζγγραφα θμεδαπισ, δθλαδι ζγγραφα που ζχουν εκδοκεί από υπθρεςίεσ και φορείσ του δθμόςιου και
του ευρφτερου δθμόςιου τομζα (π.χ τίτλοι ςπουδϊν – άδειεσ – πιςτοποιθτικά – βεβαιϊςεισ κ.λπ.), υποβάλλονται και
γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ςε ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων εγγράφων ι των ακριβϊν αντιγράφων
τουσ.
β) Ιδιωτικά ζγγραφα θμεδαπισ, δθλαδι ζγγραφα που δεν εκδίδονται από υπθρεςίεσ και φορείσ του δθμόςιου και
του ευρφτερου δθμόςιου τομζα (όπωσ χειρόγραφεσ αποδείξεισ παροχισ υπθρεςιϊν από 1-1-2014 και αποδείξεισ
παροχισ υπθρεςιϊν μθχανογραφικισ ζκδοςθσ με χριςθ φορολογικοφ θλεκτρονικοφ μθχανιςμοφ από 1-1-2015, ECDL
και άλλα πιςτοποιθτικά απόδειξθσ γνϊςθσ χειριςμοφ Η/Τ που εκδίδονται από ιδιωτικοφσ φορείσ πιςτοποιθμζνουσ
από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και παλαιότερα τον Ο.Ε.Ε.Κ., Πιςτοποιθτικά Α..Π.Ε. κ.λπ.) υποβάλλονται και γίνονται
υποχρεωτικά αποδεκτά ςε ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων, τα οποία ζχουν
επικυρωκεί από δικθγόρο κακϊσ και ςε ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων
φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ του δθμόςιου και του ευρφτερου δθμόςιου τομζα (π.χ. απολυτιριο
ιδιωτικοφ λυκείου που φζρει τθ κεϊρθςθ τθσ αρμόδιασ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Τπουργείου
Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, ιατρικι γνωμάτευςθ που φζρει κεϊρθςθ από αρμόδιο ελεγκτι ιατρό).
ΕΠΙΗΜΑΝΗ: φμφωνα με τισ διατάξεισ του αρκρ. 1 του ν. 4250/2014 για τθν εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν ςτο ςφνολο
των ςυναλλαγϊν τουσ με το δθμόςιο ζχει καταργθκεί θ υποχρζωςθ υποβολισ πρωτοτφπων εγγράφων χωρίσ τοφτο να
ςθμαίνει απαγόρευςθ χριςθσ - προςκόμιςθσ αυτϊν από τουσ υποψθφίουσ.

ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΑΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Για τθ διευκόλυνςθ των υποψθφίων παρατίκεται ζνασ ςυνοπτικόσ κατάλογοσ των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν, τα
οποία οι υποψιφιοι πρζπει να υποβάλουν μαηί με τθν αίτθςι τουσ:
1.

Σαυτότθτα ι άλλο δθμόςιο ζγγραφο από το οποίο να προκφπτουν τα ςτοιχεία τθσ ταυτότθτασ.

2.

Πιςτοποιθτικό Ελλθνομάκειασ (μόνο για υποψιφιο χωρίσ ελλθνικι ικαγζνεια).

3.

Τπεφκυνθ διλωςθ για πικανό κϊλυμα υπζρβαςθσ τθσ 8μθνθσ απαςχόλθςθσ.

4.

Βαςικό τίτλο ςπουδϊν (για υποψιφιο που ςυμμετζχει ςτισ κατθγορίεσ ΠΕ, ΣΕ και ΔΕ, ενϊ για τθν κατθγορία ΤΕ,
μόνο αν ηθτείται από τθν ανακοίνωςθ).

5.

Μεταπτυχιακό τίτλο για κατθγορίεσ ΠΕ και ΣΕ (μόνο αν ηθτείται από ανακοίνωςθ).

6.

Πιςτοποιθτικά απόδειξθσ χειριςμοφ Η/Τ (μόνο αν ηθτείται από τθν ανακοίνωςθ).

7.

Πιςτοποιθτικά γλωςςομάκειασ (μόνο αν ηθτείται από τθν ανακοίνωςθ).

8.

Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ ςε ιςχφ ι λοιπζσ βεβαιϊςεισ ι πιςτοποιθτικά ι επαγγελματικζσ ταυτότθτεσ που
προβλζπονται από τθν ανακοίνωςθ (μόνο για τισ ειδικότθτεσ που απαιτοφνται).

9.

Βεβαίωςθ μόνιμθσ κατοικίασ πρόςφατθσ ζκδοςθσ, όχι παλαιότερθσ των δφο μθνϊν από τθν θμερομθνία ζναρξθσ
τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων (μόνο για τισ περιπτϊςεισ προςλιψεων ςτισ οποίεσ εφαρμόηεται το
κριτιριο τθσ εντοπιότθτασ).

10. Βεβαίωςθ ΟΑΕΔ ι/και βεβαίωςθ ΚΕΚ πρόςφατθσ ζκδοςθσ (δεν πρζπει να απζχει περιςςότερο από πζντε
εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων), για τθν απόδειξθ του
χρόνου ανεργίασ.
11. Οι πολφτεκνοι και τα τζκνα πολυτζκνων, πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ του οικείου διμου ι βεβαίωςθ
οικογενειακισ κατάςταςθσ που χορθγείται από τα ΚΕΠ μζςω του Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ
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Εκνικοφ Δθμοτολογίου *(ΟΠΕΔ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Βϋ/25-2-2014)], πρόςφατθσ ζκδοςθσ (όχι
παλαιότερθσ των δφο μθνϊν από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων) ι αντίςτοιχο
πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αλλοδαπισ αρχισ (προκειμζνου για αλλοδαπό υποψιφιο μόνιμα εγκατεςτθμζνο
οικογενειακϊσ ςτθν Ελλάδα) ςυνοδευόμενο από πιςτοποιθτικό τθσ Ανϊτατθσ υνομοςπονδίασ Πολυτζκνων
Ελλάδοσ (Α..Π.Ε.). Προκειμζνου για αλλοδαπό υποψιφιο που δεν είναι μόνιμα εγκατεςτθμζνοσ οικογενειακϊσ
ςτθν Ελλάδα, αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ αρμόδιασ αλλοδαπισ αρχισ του κράτουσ τθν
ικαγζνεια του οποίου ζχουν, πρόςφατθσ ζκδοςθσ (όχι παλαιότερθσ των δφο μθνϊν από τθν θμερομθνία ζναρξθσ
τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων) ςυνοδευόμενο από ζγγραφο αρμόδιασ αλλοδαπισ αρχισ (αντίςτοιχο
τθσ ΑΠΕ ι άλλο), ςφμφωνα με το οποίο κα βεβαιϊνεται ι πιςτοποιείται, κατά τισ διατάξεισ του δικαίου του
αλλοδαποφ κράτουσ, θ ιδιότθτα του πολφτεκνου γονζα και τζκνου πολφτεκνου. Επιπλζον, υπεφκυνθ διλωςθ ι
ςυμπλιρωςθ του αντίςτοιχου τετραγωνιδίου ςτο ζντυπο τθσ αίτθςθσ περί μθ πρόςλθψθσ ςτον ίδιο φορζα άλλου
μζλουσ τθσ ίδιασ οικογζνειασ κατά το τρζχον θμερολογιακό ζτοσ με χριςθ τθσ πολυτεκνικισ ιδιότθτασ.
12. Οι τρίτεκνοι και τα τζκνα τριτζκνων, πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ του οικείου διμου ι βεβαίωςθ
οικογενειακισ κατάςταςθσ που χορθγείται από τα ΚΕΠ μζςω του Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ
Εκνικοφ Δθμοτολογίου *(ΟΠΕΔ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Βϋ/25-2-2014)], πρόςφατθσ ζκδοςθσ (όχι
παλαιότερθσ των δφο μθνϊν από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων).
Προκειμζνου για αλλοδαπό υποψιφιο, αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ αρμόδιασ
αλλοδαπισ αρχισ του κράτουσ τθν ικαγζνεια του οποίου ζχουν, πρόςφατθσ ζκδοςθσ (όχι παλαιότερθσ των δφο
μθνϊν από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων). Επιπλζον:
α) Τπεφκυνθ διλωςθ ι ςυμπλιρωςθ του αντίςτοιχου τετραγωνιδίου ςτο ζντυπο τθσ αίτθςθσ περί μθ πρόςλθψθσ
ςτον ίδιο φορζα άλλου μζλουσ τθσ ίδιασ οικογζνειασ κατά το τρζχον θμερολογιακό ζτοσ με χριςθ τθσ τριτεκνικισ
ιδιότθτασ και
β) ε περίπτωςθ αναπθρίασ τζκνου, επίκλθςθσ ςπουδαςτικισ ιδιότθτασ, ςτρατιωτικισ κθτείασ, ακφρωςθσ γάμου,
διαηυγίου, διακοπισ ζγγαμθσ ςυμβίωςθσ θ γζννθςθσ τζκνου εκτόσ γάμου, τα αναφερόμενα ςτο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ του
παρόντοσ Παραρτιματοσ (υπό ςτοιχείο 12. Σρίτεκνοι και Σζκνα Σριτζκνων, περιπτ. αϋζωσ δϋ) ςχετικά
δικαιολογθτικά.
13. Πιςτοποιθτικό ι βεβαίωςθ οικογενειακισ κατάςταςθσ που χορθγείται από τα ΚΕΠ μζςω του Ολοκλθρωμζνου
Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Εκνικοφ Δθμοτολογίου *(ΟΠΕΔ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Βϋ/25-2-2014)],
πρόςφατθσ ζκδοςθσ (όχι παλαιότερθσ των δφο μθνϊν από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ
των αιτιςεων), για τθν απόδειξθ φπαρξθσ ανιλικων τζκνων. Προκειμζνου για αλλοδαπό υποψιφιο, αντίςτοιχο
πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ αρμόδιασ αλλοδαπισ αρχισ του κράτουσ τθν ικαγζνεια του οποίου
ζχουν, πρόςφατθσ ζκδοςθσ (όχι παλαιότερθσ των δφο μθνϊν από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ προκεςμίασ
υποβολισ των αιτιςεων).
14. Οι γονείσ και τα τζκνα μονογονεϊκϊν οικογενειϊν πρζπει απαραιτιτωσ να ανατρζξουν ςτο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ του
παρόντοσ Παραρτιματοσ, προκειμζνου να ενθμερωκοφν για τα δικαιολογθτικά απόδειξθσ του ςχετικοφ κριτθρίου
ανάλογα τθν περίπτωςθ μονογονεϊκισ οικογζνειασ ςτθν οποία εμπίπτουν. Επιπλζον, υποβάλουν υπεφκυνθ
διλωςθ ι ςυμπλιρωςθ του αντίςτοιχου τετραγωνιδίου ςτο ζντυπο τθσ αίτθςθσ περί μθ πρόςλθψθσ ςτον ίδιο
φορζα άλλου μζλουσ τθσ ίδιασ οικογζνειασ κατά το τρζχον θμερολογιακό ζτοσ με χριςθ τθσ μονογονεϊκισ
ιδιότθτασ.
15. Σα κατά περίπτωςθ (π.χ. μιςκωτοί, ελεφκεροι επαγγελματίεσ, απαςχολοφμενοι ςτο δθμόςιο κ.λπ.) δικαιολογθτικά
απόδειξθσ εμπειρίασ (π.χ. άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ, βεβαίωςθ αςφαλιςτικοφ φορζα, υπεφκυνθ διλωςθ
εμπειρίασ κ.λπ.), όπωσ ακριβϊσ ορίηονται ςτο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ «ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ» του
παρόντοσ Παραρτιματοσ και ςτθν οικεία Ανακοίνωςθ (βλ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ).
16. ε περίπτωςθ αναπθρίασ υποψθφίου, Πιςτοποιθτικό ΚΕΠΑ ι Πιςτοποιθτικό Ανϊτατθσ Τγειονομικισ Επιτροπισ,
ςε ιςχφ, με το οποίο προςδιορίηεται θ πάκθςθ ι βλάβθ και το ποςοςτό αναπθρίασ.
17. τθν περίπτωςθ υποψθφίων γονζων, τζκνων, ςυηφγων, αδελφϊν που ακοφν το δικαίωμα προςταςίασ από τθν
αναπθρία ςυγγενικϊν ατόμων, απαιτοφνται: α) πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ του οικείου διμου ι
βεβαίωςθ οικογενειακισ κατάςταςθσ που χορθγείται από τα ΚΕΠ μζςω του Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ
υςτιματοσ Εκνικοφ Δθμοτολογίου *(ΟΠΕΔ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Βϋ/25-2-2014)], πρόςφατθσ ζκδοςθσ
(όχι παλαιότερθσ των δφο μθνϊν από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων).
Προκειμζνου για αλλοδαπό υποψιφιο, αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ αρμόδιασ
αλλοδαπισ αρχισ του κράτουσ τθν ικαγζνεια του οποίου ζχουν, πρόςφατθσ ζκδοςθσ (όχι παλαιότερθσ των δφο
μθνϊν από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων) β) Πιςτοποιθτικό ΚΕΠΑ ι
Πιςτοποιθτικό Ανϊτατθσ Τγειονομικισ Επιτροπισ, ςε ιςχφ, με το οποίο προςδιορίηεται θ πάκθςθ ι βλάβθ και το
ποςοςτό αναπθρίασ του ςυγγενικοφ ατόμου και κατά περίπτωςθ Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ του
ατόμου με αναπθρία εάν το τελευταίο είναι ζγγαμο και διαηευκτιριο ι δικαςτικι απόφαςθ λφςθσ του γάμου
ςτθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ είναι διαηευγμζνοσ γονζασ που αςκεί το δικαίωμα προςταςίασ από τθν
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αναπθρία του τζκνου και γ) οι αναγραφόμενεσ, κατά περίπτωςθ, Τπεφκυνεσ δθλϊςεισ τθσ παρ. 18(γ) του
ανωτζρω ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ II: ΑΡΑΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

ΡΟΣΟΧΗ: Ο παραπάνω κατάλογοσ δικαιολογθτικϊν είναι ςυνοπτικόσ και δεν περιλαμβάνει ειδικζσ περιπτϊςεισ
απόδειξθσ κριτθρίων – ιδιοτιτων, για τισ οποίεσ μπορεί να απαιτοφνται άλλα ι πρόςκετα δικαιολογθτικά
ςφμφωνα με τθν ανακοίνωςθ ι το παράρτθμα. Σε κάκε περίπτωςθ, λοιπόν, οι υποψιφιοι πρζπει να διαβάςουν
πλιρωσ και με προςοχι τθν ανακοίνωςθ και το παράρτθμά τθσ, προκειμζνου να ενθμερωκοφν λεπτομερϊσ και με
ακρίβεια για το ςφνολο των δικαιολογθτικϊν που απαιτοφνται για τθν απόδειξθ των προςόντων που επικαλοφνται.
ΡΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΙΤΗΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΓΑΣΙΑΣ ΟΙΣΜΕΝΟΥ ΧΟΝΟΥ
Ακολουκεί ςυγκεντρωτικόσ πίνακασ των βακμολογοφμενων κριτθρίων ςτον οποίο παρουςιάηεται αναλυτικά θ
βακμολογία που προκφπτει για κακζνα από τα κριτιρια αυτά, ανάλογα με τα χαρακτθριςτικά τθσ εκάςτοτε
υποψθφιότθτασ.
Με βάςθ τον παρακάτω πίνακα κάκε υποψιφιοσ μπορεί να υπολογίςει εφκολα και γριγορα τθ ςυνολικι του
βακμολογία. Αντίςτοιχο υπολογιςμό μπορεί να πραγματοποιιςει θλεκτρονικά ςτο δικτυακό τόπο του Α..Ε.Π.
(www.asep.gr) και ςυγκεκριμζνα ακολουκϊντασ από τθν κεντρικι ςελίδα τθ διαδρομι: Υπολογιςμόσ Μορίων 
Συμβάςεισ Οριςμζνου Χρόνου ι Ζργου.
Εξυπακοφεται ότι ο υπολογιςμόσ τθσ τελικισ βακμολογίασ του υποψθφίου από τον αρμόδιο φορζα ελζγχου γίνεται
βάςει των κριτθρίων που αποδεικνφονται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν Ανακοίνωςθ. Είναι, επομζνωσ,
ενδεχόμενο θ τελικι βακμολογία κατάταξθσ του υποψθφίου να μθ ςυμπίπτει με τθ βακμολογία που ζχει υπολογιςτεί
από τον ίδιο.
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ΠΗΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ
1. ΥΡΟΝΟ ΑΝΔΡΓΗΑ (200 κολάδες γηα 4 κήλες αλεργίας θαη 75 κολάδες αλά κήλα αλεργίας άλω ηωλ 4 κελώλ, κε αλώηαηο όρηο ηοσς 12 κήλες)
μήνες
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 και άνω
μονάδες

0

0

0

200

275

350

425

500

575

2. ή 3. ΠΟΛΤΣΔΚΝΟ Ζ΄ ΣΔΚΝΟ ΠΟΛΤΣΔΚΝΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (50 κολάδες γηα θάζε ηέθλο)
αριθμός ηέκνων
4
5
6
7
8
3*
μονάδες

150

200

250

300

350

400

650

725

800

9

10

11

12

….

450

500

550

600

….

*αθορά κόλο ηις ειδικές περιπηώζεις ποισηεθλίας με ηρία (3) ηέκνα
4. ή 5. ΣΡΗΣΔΚΝΟ Ζ΄ ΣΔΚΝΟ ΣΡΗΣΔΚΝΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (40 κολάδες γηα θάζε ηέθλο)
3
αριθμός ηέκνων
μονάδες

120

6. ΑΝΖΛΗΚΑ ΣΔΚΝΑ (30 κολάδες γηα θαζέλα από ηα δύο πρώηα ηέθλα θαη 50 κολάδες γηα ηο ηρίηο)
αριθμός ηέκνων
1
2
3
μονάδες

30

60

110

7. ή 8. ΓΟΝΔΑ Ζ΄ ΣΔΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΔΨΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (50 κολάδες γηα θάζε ηέθλο)
….
αριθμός ηέκνων
1
2
3
4
5
….
μονάδες
50
100
150
200
250
9. ΒΑΘΜΟ ΒΑΗΚΟΤ ΣΗΣΛΟΤ (γηα ΠΔ θαη ΣΔ οη κολάδες ηοσ βαζηθού ηίηιοσ κε 2 δεθαδηθά ψεθία ποιιαπιαζηάδοληαη κε ηο 40, ελώ γηα ΓΔ κε ηο 20)
καηηγορίες ΠΕ & ΤΕ

5

…

5,5

…

6

…

6,5

…

7

…

7,5

…

8

…

8,5

…

9

…

9,5

…

καηηγορία ΔΕ

10

…

11

…

12

…

13

…

14

…

15

…

16

…

17

…

18

…

19

…

20

μονάδες

200

…

220

…

240

…

260

…

280

…

300

…

320

…

340

…

360

…

380

…

400

10

10. ΔΜΠΔΗΡΗΑ (7 κολάδες αλά κήλα εκπεηρίας θαη έως 60 κήλες)
1
2
3
4
5
6
7
8
μήνες εμπειρίας

9

10

11

12

13

14

…

57

58

59

60 και άνω

μονάδες

63

70

77

84

91

98

…

399

406

413

420

7

14

21

28

35

42

49

56

11. ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ ΜΔ ΠΟΟΣΟ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 50% (ηο ποζοζηό αλαπερίας ποιιαπιαζηάδεηαη κε ηο ζσληειεζηή “3”)
50%
…
60%
…
ποζοζηό αναπηρίας
μονάδες

150

…

180

…

12. ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΓΟΝΔΑ, ΣΔΚΝΟΤ, ΑΓΔΛΦΟΤ Ή ΤΕΤΓΟΤ (ηο ποζοζηό αλαπερίας ποιιαπιαζηάδεηαη κε ηο ζσληειεζηή “2”)
50%
…
60%
…
67%
…
70%
…
ποζοζηό αναπηρίας
μονάδες

100

…

120

…

134

…

…

140

32

