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ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/ 2020
γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ
Ο ΤΝΓΔΜΟ ΤΓΡΔΤΖ ΓΖΜΧΝ ΚΑΛΑΜΑΣΑ – ΜΔΖΝΖ ΚΑΗ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΚΑΛΑΜΑΣΑ

Έρνληαο ππφςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 2190/1994 «χζηαζε αλεμάξηεηεο αξρήο γηα ηελ
επηινγή πξνζσπηθνχ θαη ξχζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο» (ΦΔΚ 28 Α΄), φπσο έρνπλ
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 25
ηνπ Ν. 4440/2016 (ΦΔΚ 224 Α΄) θαη ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Ν.4590/2019 (ΦΔΚ 17/Α΄/7-22019).
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87 Α΄), φπσο έρνπλ
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ.
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ έλαηνπ ηνπ Ν. 4057/2012 «Πεηζαξρηθφ Γίθαην Γεκνζίσλ
Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ
Γηθαίνπ» (ΦΔΚ 54 Α΄).
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Ν.4483/2017 (ΦΔΚ 107/η. Α΄/11.5.2017).
5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ δεχηεξνπ ηνπ Ν. 4528/2018(ΦΔΚ 50/η. Α΄/16-03-2018).
6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ Ν. 4674/2020 (ΦΔΚ 53/Α΄/11-3-2020).
7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ ηεζζαξαθνζηνχ έθηνπ ηεο απφ 30-3-2020ΠΝΠ (ΦΔΚ Α΄75/313-2020), φπσο θπξψζεθε κε ην Ν. 4684/2020 (ΦΔΚ 86 Α΄/25-04-2020).
8. Σελ ππ’ αξηζκ. 23/10-08-2020 (ΑΓΑ:ΦΘΓΟΡ9-8Ζ3) απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηνπ πλδέζκνπ Ύδξεπζεο Γήκσλ Καιακάηαο Μεζζήλεο θαη Κνηλνηήησλ
Πεξηνρήο Καιακάηαο κε ζέκα: «Πξφζιεςε πξνζσπηθνχ αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα κε
ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο νθηψ (8) κελψλ γηα
ην έηνο 2020».
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9. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 138867/18-08-2020 Δηζεγεηηθή έθζεζε ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ, κε ζέκα: «Δηζεγεηηθή έθζεζε
γηα πξφζιεςε πξνζσπηθνχ ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζην Ν.Π.Γ.Γ
«χλδεζκνο Ύδξεπζεο Γήκσλ Καιακάηαο-Μεζζήλεο θαη Κνηλνηήησλ Πεξηνρήο
Καιακάηαο» αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα, πξνο ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ.
10. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 66540/09-10-2020 (ΑΓΑ:6Ρ8Ε46ΜΣΛ6-ΞΑΓ) απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε, ε πξφζιεςε δχν (2) αηφκσλ κε ζρέζε
εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζε ππεξεζίεο αληαπνδνηηθνχ
ραξαθηήξα ζην χλδεζκν Ύδξεπζεο Γήκσλ Καιακάηαο – Μεζζήλεο θαη Κνηλνηήησλ
Πεξηνρήο Καιακάηαο.
11. Σν ππ’ αξηζκ. πξση. 66680/12-10-2020 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ κε ζέκα:
«Έγθξηζε πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ
ρξφλνπ αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα», πξνο ηνλ χλδεζκν Ύδξεπζεο Γήκσλ Καιακάηαο
– Μεζζήλεο θαη Κνηλνηήησλ Πεξηνρήο Καιακάηαο.
12. Σελ ίδξπζε ηνπ πλδέζκνπ δήκσλ Καιακάηαο, Μεζζήλεο θαη 15 Κνηλνηήησλ πεξηνρήο
Καιακάηαο (ΦΔΚ 102 /η.Β΄/12-02-1969).
13. Σνλ ηξνπνπνηεκέλν Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ πλδέζκνπ Ύδξεπζεο
Γήκσλ Καιακάηαο - Μεζζήλεο θαη θνηλνηήησλ πεξηνρήο Καιακάηαο (ΦΔΚ 127/η.Β΄/241-2018) θαη ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 790/12-10-2020 βεβαίσζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηνπ
πλδέζκνπ πεξί χπαξμεο θελψλ ζέζεσλ.
14. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 788/12-10-2020 Βεβαίσζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηνπ πλδέζκνπ
πεξί χπαξμεο πηζηψζεσλ γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο κηζζνδνζίαο ηνπ ππφ
πξφζιεςε πξνζσπηθνχ.
15. Σηο ππ’ αξηζκ. πξση. 791 θαη 792/12-10-2020 θαη 805/20-10-2020 Βεβαηψζεηο ηνπ
Αληηπξνέδξνπ ηνπ πλδέζκνπ ζρεηηθά κε ηελ απαηηνχκελε άδεηα ηεο εηδηθφηεηαο ηεο
παξνχζαο αλαθνίλσζεο.

Αλαθνηλψλεη
Σελ πξφζιεςε, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ
ρξφλνπ, ζπλνιηθά δχν (2) αηφκσλ γηα ηελ θάιπςε επνρηθψλ ή παξνδηθψλ
αλαγθψλ αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ πλδέζκνπ Όδξεπζεο Γήκσλ
Καιακάηαο, Μεζζήλεο θαη θνηλνηήησλ πεξηνρήο Καιακάηαο, πνπ εδξεχεη
ζηελ Καιακάηα ηνπ λνκνχ Μεζζελίαο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ εμήο, αλά
ππεξεζία, έδξα, εηδηθφηεηα θαη δηάξθεηα ζχκβαζεο, αξηζκνχ αηφκσλ
(βι. ΠΗΝΑΚΑ Α), κε ηα αληίζηνηρα απαηηνχκελα (ηππηθά θαη ηπρφλ
πξφζζεηα) πξνζφληα (βι. ΠΗΝΑΚΑ Β):
ΠΗΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΗ ΔΠΟΥΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ
Κσδηθφο
ζέζεο

Τπεξεζία

Έδξα
ππεξεζίαο
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Δηδηθφηεηα

Γηάξθεηα
ζχκβαζεο

Αξηζκφο
αηφκσλ

ΠΗΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΗ ΔΠΟΥΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ
Κσδηθφο
ζέζεο

Τπεξεζία

Έδξα
ππεξεζίαο

χλδεζκνο
Όδξεπζεο Γήκσλ
Γήκνο
Καιακάηαο,
Καιακάηαο
Μεζζήλεο θαη
(Ν. Μεζζελίαο)
Κνηλνηήησλ πεξηνρήο
Καιακάηαο

101

Δηδηθφηεηα

Γηάξθεηα
ζχκβαζεο

Αξηζκφο
αηφκσλ

ΓΔ24
Ζιεθηξνιφγσλ

8 κήλεο

2

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
Κσδηθφο ζέζεο

Σίηινο ζπνπδψλ
θαη
ινηπά απαηηνχκελα (ηππηθά & ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα

ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:

101

α) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Δγθαηαζηάηε ή πληεξεηή Ζιεθηξνιφγνπ
1εο θαηεγνξίαο Γ΄ εηδηθφηεηαο ή Δγθαηαζηάηε ειεθηξνιφγνπ 1εο νκάδαο Α΄
εηδηθφηεηαο ηνπ π.δ. 108/2013 φπσο ηζρχεη (*).
β) Ο νκψλπκνο ή αληίζηνηρνο ηίηινο ΗΔΚ ή Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή
Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ Α' ή Β' θχθινπ ζπνπδψλ ή Δληαίνπ
Πνιπθιαδηθνχ
Λπθείνπ
ή
Σερληθνχ
Δπαγγεικαηηθνχ
Λπθείνπ
ή
Δπαγγεικαηηθήο
ρνιήο
ή
Σερληθψλ
Δπαγγεικαηηθψλ
ρνιψλ
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ζρνιψλ καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν.
1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο.
Γίλεηαη επίζεο δεθηφο νπνηνζδήπνηε ηίηινο ΗΔΚ ή δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο ή άιινο ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ππνςήθηνο ππνβάιιεη
βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ππεξεζίαο, φηη ε αλσηέξσ
άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ
είηε απηνηειψο είηε κε ζπλππνινγηζκφ θαη εκπεηξίαο.
ΠΡΟΟΝΣΑ Α΄ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ:
(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςήθηνπο/εο κε ηα αλσηέξσ
πξνζφληα)
α) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Δγθαηαζηάηε ή πληεξεηή Ζιεθηξνιφγνπ
1εο θαηεγνξίαο Γ΄ εηδηθφηεηαο ή Δγθαηαζηάηε ειεθηξνιφγνπ 1εο νκάδαο Α΄
εηδηθφηεηαο ηνπ π.δ. 108/2013 φπσο ηζρχεη(*).
β) Ο νκψλπκνο ή αληίζηνηρνο,
απνιπηήξηνο ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο
θαηψηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο
ζρνιήο
ηεο
αιινδαπήο.
Γίλεηαη επίζεο δεθηφο νπνηνζδήπνηε ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο θαηψηεξεο
ηερληθήο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν
ππνςήθηνο ππνβάιιεη βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο
ππεξεζίαο, φηη ε αλσηέξσ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ρνξεγήζεθε βάζεη
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ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
Κσδηθφο ζέζεο

Σίηινο ζπνπδψλ
θαη
ινηπά απαηηνχκελα (ηππηθά & ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειψο είηε κε ζπλππνινγηζκφ θαη
εκπεηξίαο.
ΠΡΟΟΝΣΑ Β΄ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ:
(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςήθηνπο/εο κε ηα αλσηέξσ
πξνζφληα)
α) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Δγθαηαζηάηε ή πληεξεηή Ζιεθηξνιφγνπ
1εο θαηεγνξίαο Γ΄ εηδηθφηεηαο ή Δγθαηαζηάηε ειεθηξνιφγνπ 1εο νκάδαο Α΄
εηδηθφηεηαο ηνπ π.δ. 108/2013 φπσο ηζρχεη(*).
β) Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο ( απνιπηήξην
ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην
1980 απνιπηήξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ή ηζνδχλακν απνιπηήξην ηίηιν
θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξην ηίηιν
Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ
άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο
αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ, κεηά ηελ
απφθηεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο (*).
ΠΡΟΟΝΣΑ Γ’ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ:
(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςήθηνπο κε ηα αλσηέξσ
πξνζφληα)
α) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Δγθαηαζηάηε ή πληεξεηή Ζιεθηξνιφγνπ
1εο θαηεγνξίαο Γ΄ εηδηθφηεηαο ή Δγθαηαζηάηε Ζιεθηξνιφγνπ 1εο νκάδαο Α’
εηδηθφηεηαο ηνπ π.δ 108/2013 φπσο ηζρχεη (*).
β) Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην
ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην
1980 απνιπηήξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ή ηζνδχλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο
θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο
Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ
άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο
αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελψλ, κεηά ηελ
απφθηεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο (*).
(*)ΔΠΗΖΜΑΝΖ:
Τπνςήθηνη πνπ θαηείραλ άδεηα ηελ νπνία αληηθαηέζηεζαλ βάζεη ηνπ π.δ
108/2013, εθφζνλ ζηε λέα απηή άδεηα δελ αλαγξάθεηαη ε αξρηθή άδεηα θαη
ε εκεξνρξνλνινγία θηήζεο απηήο, νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ζρεηηθή
βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηνπλ ηα
αλσηέξσ ζηνηρεία.
Ζ ελ ιφγσ βεβαίσζε απαηηείηαη, πξνθεηκέλνπ λα πξνζκεηξεζεί ην
βαζκνινγνχκελν θξηηήξην ηεο εκπεηξίαο.
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Οη ππνςήθηνη/εο πξέπεη λα είλαη ειηθίαο απφ 18 έσο 65 εηψλ.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ
Ζ ζεηξά θαηάηαμεο κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηα αθφινπζα θξηηήξηα:
ΠΗΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ
1. ΥΡΟΝΟ ΑΝΔΡΓΗΑ (200 κνλάδεο γηα 4 κήλεο αλεξγίαο θαη 75 κνλάδεο αλά κήλα αλεξγίαο άλσ ησλ 4 κελψλ, κε αλψηαην φξην ηνπο 12 κήλεο)
κήλεο
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 θαη άλσ
κνλάδεο

0

0

0

200

275

350

425

500

575

2. ή 3. ΠΟΛΤΣΔΚΝΟ Ζ΄ ΣΔΚΝΟ ΠΟΛΤΣΔΚΝΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (50 κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν)
αξηζκφο ηέθλσλ
4
5
6
7
8
3*
κνλάδεο

150

200

250

300

350

400

650

725

800

9

10

11

12

….

450

500

550

600

….

*αθνξά κφλν ηηο εηδηθέο πεξηπηψζεηο πνιπηεθλίαο κε ηξία (3) ηέθλα
4. ή 5. ΣΡΗΣΔΚΝΟ Ζ΄ ΣΔΚΝΟ ΣΡΗΣΔΚΝΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (40 κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν)
3
αξηζκφο ηέθλσλ
κνλάδεο

120

6. ΑΝΖΛΗΚΑ ΣΔΚΝΑ (30 κνλάδεο γηα θαζέλα απφ ηα δχν πξψηα ηέθλα θαη 50 κνλάδεο γηα ην ηξίην)
αξηζκφο ηέθλσλ
1
2
3
κνλάδεο

30

60

110

7. ή 8. ΓΟΝΔΑ Ζ΄ ΣΔΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΔΨΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (50 κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν)
….
αξηζκφο ηέθλσλ
1
2
3
4
5
….
κνλάδεο
50
100
150
200
250
9. ΒΑΘΜΟ ΒΑΗΚΟΤ ΣΗΣΛΟΤ (γηα ΠΔ θαη ΣΔ νη κνλάδεο ηνπ βαζηθνχ ηίηινπ κε 2 δεθαδηθά ςεθία πνιιαπιαζηάδνληαη κε ην 40, ελψ γηα ΓΔ κε ην 20)
θαηεγνξίεο ΠΔ & ΣΔ
5
…
5,5
…
6
…
6,5
…
7
…
7,5
…
8
…
8,5
…
9
…
9,5
…
θαηεγνξία ΓΔ

10

…

11

…

12

…

13

κνλάδεο

200

…

220

…

240

…

260

10. ΔΜΠΔΗΡΗΑ (7 κνλάδεο αλά κήλα εκπεηξίαο θαη έσο 60 κήλεο)
1
2
3
4
5
6
7
κήλεο εκπεηξίαο
κνλάδεο

7

14

21

28

35

42

49

…

10

14

…

15

…

16

…

17

…

18

…

19

…

20

280

…

300

…

320

…

340

…

360

…

380

…

400

8

9

10

11

12

13

14

…

57

58

59

60 θαη άλσ

56

63

70

77

84

91

98

…

399

406

413

420

11. ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ ΜΔ ΠΟΟΣΟ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 50% (ην πνζνζηφ αλαπεξίαο πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην ζπληειεζηή “3”)
50%
…
60%
…
πνζνζηφ αλαπεξίαο
κνλάδεο

150

…

…

180

12. ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΓΟΝΔΑ, ΣΔΚΝΟΤ, ΑΓΔΛΦΟΤ Ή ΤΕΤΓΟΤ (ην πνζνζηφ αλαπεξίαο πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην ζπληειεζηή “2”)
πνζνζηφ αλαπεξίαο
Μνλάδεο

50%
100

…
…

60%
120

…
…

67%
134

…
…

70%

…

140

…

ΔΜΠΔΗΡΗΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ (ΓΔ) ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
Χο βαζκνινγνχκελε εκπεηξία λνείηαη ε απαζρφιεζε κε ζρέζε εξγαζίαο ή ζχκβαζε έξγνπ ζην
δεκφζην ή ηδησηηθφ ηνκέα ή άζθεζε επαγγέικαηνο ζε θαζήθνληα ή έξγα ζπλαθή κε ην
αληηθείκελν ησλ πξνο πιήξσζε ζέζεσλ.
ΚΧΓΗΚΟ ΘΔΔΧΝ

ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΓΔΗΞΖ

Ζ εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε κεηά ηελ απφθηεζε ηεο δεηνχκελεο,
απφ ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο.
Γηα ηηο επαγγεικαηηθέο άδεηεο πνπ εθδφζεθαλ βάζεη ηνπ π.δ.
108/2013, βι. ζρεηηθή επηζήκαλζε ζηα πξνζφληα ηνπ ΠΗΝΑΚΑ Β:
5

101

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ.
Γηα ηελ απφδεημε ηεο εκπεηξίαο απηήο βι. δηθαηνινγεηηθά πεξίπησζε
Α(1) ή Δηδηθέο πεξηπηψζεηο απφδεημεο εκπεηξίαο ηνπ
Παξαξηήκαηνο αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ
Υξφλνπ (ΟΥ) - ΚΔΦΑΛΑΗΟ IΙ., ζηνηρείν 16. Πηζηνπνηεηηθά απφδεημεο
εκπεηξίαο.

Οη ηξφπνη ππνινγηζκνχ ηεο εκπεηξίαο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην «Παξάξηεκα
αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ)» (βι. ΚΔΦΑΛΑΗΟ I.,
ελφηεηα Δ., ππνελφηεηα «ΣΡΟΠΟΗ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΔΜΠΔΗΡΗΑ»).
ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ
Οη ππνςήθηνη γηα ηελ απφδεημε ησλ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ (βι. ΠΗΝΑΚΑ Β), ησλ
ινηπψλ ηδηνηήησλ ηνπο θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο νθείινπλ λα ππνβάινπλ ειεθηξνληθά ζηε
δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (sydkmkk@otenet.gr) ή ηαρπδξνκηθά κε
ζπζηεκέλε επηζηνιή φια ηα απαηηνχκελα απφ ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε θαη ην
«Παξάξηεκα αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ)»
δηθαηνινγεηηθά, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ελφηεηα «ΠΡΟΚΟΜΗΖ ΣΗΣΛΧΝ,
ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΒΔΒΑΗΧΔΧΝ» ηνπ Κεθαιαίνπ ΗΗ ηνπ αλσηέξσ Παξαξηήκαηνο.

• Σίηινη, πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηψζεηο ηεο αιινδαπήο, πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ
Αλαθνίλσζε, πξέπεη απαξαηηήησο λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο
ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη λα έρνπλ επηθπξσζεί, ζύκθωλα κε ηα ορηδόκελα ζηο
«Παράρηεκα Αλαθοηλώζεωλ σκβάζεωλ Δργαζίας Ορηζκέλοσ Υρόλοσ (ΟΥ)» κε
ζήκαλζε έθδνζεο «02-12-2019» θαη εηδηθόηερα ζηελ ελφηεηα ηνπ Κεθαιαίνπ ΗΗ κε
ηίηιν «ΠΡΟΚΟΜΗΖ ΣΗΣΛΧΝ, ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΒΔΒΑΗΧΔΧΝ».
• Σα πηζηνπνηεηηθά ηεο Αλψηαηεο πλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ Διιάδαο (Α..Π.Δ.), γηα
φζνπο ππνςήθηνπο επηθαινχληαη Πνιπηεθληθή ηδηφηεηα ππνβάιινληαη ζε επθξηλή
θσηναληίγξαθα ρσξίο επηθχξσζε απφ δηθεγφξν ή ζεψξεζε απφ δεκφζηα
ππεξεζία.
• Γηα ηελ απφδεημε ηεο αλαπεξίαο ηνπ ίδηνπ ή ζπγγεληθνχ πξνζψπνπ ζα πξέπεη λα
πξνζθνκίδνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. πξση.
ΓΗΠΑΑΓ/Φ.ΔΠ.1/570/νηθ.3824/3.2.2017
απφθαζε
ηεο
Τπνπξγνχ
Γηνηθεηηθήο
Αλαζπγθξφηεζεο (ΦΔΚ 272/6-2-2017/η. Β΄) (ζηνηρεία 17 θαη 18 ηνπ Κεθαιαίνπ ΗΗ ηνπ
Παξαξηήκαηνο ΟΥ κε ζήκαλζε έθδνζεο «02-12-2019»).
• Οη άδεηεο άζθεζεο επαγγέικαηνο ή άιιεο επαγγεικαηηθέο άδεηεο ή βεβαηψζεηο ή
πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ ηφζν θαηά ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηεο
αίηεζεο ζπκκεηνρήο θαη ηεο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο απηήο, φζν θαη
θαηά ηνλ ρξφλν πξφζιεςεο.
Καηά ηα ιοηπά ηζτύοσλ ηα ορηδόκελα ζηο «Παράρηεκα Αλαθοηλώζεωλ σκβάζεωλ
Δργαζίας Ορηζκέλοσ Υρόλοσ (ΟΥ)» κε ζήκαλζε έθδνζεο «02.12.2019».
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ: Γεκνζίεπζε ηεο αλαθνίλσζεο
Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο, ε νπνία πξέπεη λα πεξηέρεη ππνρξεσηηθά ηα φξηα
ειηθίαο θαη φια ηα ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 8 ηνπ Ν. 2190/1994 (φπσο ηζρχεη), λα
δεκνζηεπζεί ζε δχν (2) εκεξήζηεο ή εβδνκαδηαίεο ηνπηθέο εθεκεξίδεο ηνπ Ννκνχ
Μεζζελίαο εθφζνλ εθδίδνληαη. ε πεξίπησζε πνπ εθδίδεηαη κία εθεκεξίδα (εκεξήζηα ή
εβδνκαδηαία) ε δεκνζίεπζε ζα γίλεη ζηελ εθεκεξίδα απηή δχν (2) θνξέο.
Αλάξηεζε νιφθιεξεο ηεο αλαθνίλσζεο καδί κε ην «Παξάξηεκα αλαθνηλψζεσλ
πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ)» κε ζήκαλζε έθδνζεο «02-12-2019» λα
γίλεη ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο καο, ζην ρψξν ησλ αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ
θαηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Καιακάηαο ζηνλ νπνίν εδξεχεη ππεξεζία καο θαη ζην δηθηπαθφ
ηφπν απηνχ (www.kalamata.gr). Θα ζπληαρζεί θαη ζρεηηθφ πξαθηηθφ αλάξηεζεο ζην
θνξέα (ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 παξ. 9 ηνπ Ν. 2190/1994 φπσο ηζρχεη), ην νπνίν ζα
απνζηαιεί απζεκεξφλ ζην ΑΔΠ είηε ζην e-mail: sox@asep.gr είηε ζην fax: 210 6467728
ή 213 1319188.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο
Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθφ ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.6
θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε ειεθηξνληθά ζηε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ
(sydkmkk@otenet.gr) είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο
ππεξεζίαο καο ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε:
χλδεζκνο Όδξεπζεο Γήκσλ Καιακάηαο, Μεζζήλεο θαη Κνηλνηήησλ πεξηνρήο
Καιακάηαο, νδφο Πεξξσηνχ θαη Μαληίθινπ 15 Σ.Κ. 24133 Καιακάηα, απεπζχλνληάο
ηελ ζην Γξαθείν Πξνζσπηθνχ ππ’ φςηλ θαο Μηζθηψηε Κσλζηαληίλαο (ηει.
επηθνηλσλίαο: 2721-0-85888).
Σν εκπξφζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ην ειεθηξνληθφ
ηαρπδξνκείν θαη ζηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθψο ην εκπξφζεζκν
ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο
κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ.
Ζ αίηεζε ζπκκεηνρήο πνπ ζα ππνβιεζεί κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ζα πξέπεη
απαξαηηήησο λα εκθαλίδεηαη ππνγεγξακκέλε, κε θπζηθή ππνγξαθή. Αλππφγξαθεο
αηηήζεηο δελ γίλνληαη δεθηέο.
Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη δέθα (10) εκέξεο (ππνινγηδφκελεο
εκεξνινγηαθά) θαη αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο
παξνχζαο ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο ή ηεο αλάξηεζήο ηεο ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο
καο, ζην ρψξν ησλ αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Καιακάηαο
ζηνλ νπνίν εδξεχεη ε ππεξεζία καο θαη ζην δηθηπαθφ ηφπν απηνχ (www.kalamata.gr),
εθφζνλ ε αλάξηεζε είλαη ηπρφλ κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο. Ζ
αλσηέξσ πξνζεζκία ιήγεη κε ηελ παξέιεπζε νιφθιεξεο ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο θαη εάλ
απηή είλαη, θαηά λφκν, εμαηξεηέα (δεκφζηα αξγία) ή κε εξγάζηκε, ηφηε ε ιήμε ηεο
πξνζεζκίαο κεηαηίζεηαη ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα.
Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ ηα έληππα ησλ αηηήζεσλ: α) ζην δηθηπαθφ ηφπν
ηνπ Γήκνπ Καιακάηαο (www.kalamata.gr) β) ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΑΔΠ
(www.asep.gr) θαη ζπγθεθξηκέλα αθνινπζψληαο απφ ηελ θεληξηθή ζειίδα ηε δηαδξνκή:
Πνιίηεο  Έληππα – Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκψλ Φνξέσλ  Οξ. Υξφλνπ ΟΥ· γ)
ζηα θαηά ηφπνπο Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ) αιιά θαη ζηελ ειεθηξνληθή ηνπο
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δηεχζπλζε (www.kep.gov.gr), απ' φπνπ κέζσ ηεο δηαδξνκήο: χλδεζκνη  Αλεμάξηεηεο
θαη άιιεο αξρέο  ΑΔΠ ζα νδεγεζνχλ ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ
ΑΔΠ θαη απφ εθεί ζα έρνπλ πξφζβαζε ζηα έληππα κέζσ ηεο δηαδξνκήο: Πνιίηεο 
Έληππα – Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκψλ Φνξέσλ  Οξ. Υξφλνπ ΟΥ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ: Καηάηαμε ππνςεθίσλ
Αθνχ ε ππεξεζία καο επεμεξγαζηεί ηηο αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ, ηνπο θαηαηάζζεη βάζεη
ησλ θξηηεξίσλ ηνπ λφκνπ (φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα ηεο αλαθνίλσζεο).
Ζ θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, βάζεη ηεο νπνίαο ζα γίλεη ε ηειηθή επηινγή γηα ηελ
πξφζιεςε κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο:
1. Πξνεγνχληαη ζηελ θαηάηαμε νη ππνςήθηνη πνπ δηαζέηνπλ ηα θχξηα πξνζφληα ηεο
εηδηθφηεηαο θαη αθνινπζνχλ νη έρνληεο ηα επηθνπξηθά (Α΄, Β΄ επηθνπξίαο θ.ν.θ.).
2. Ζ θαηάηαμε κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ ηα ίδηα πξνζφληα (θύξηα ή επηθνπξηθά)
γίλεηαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά κε βάζε ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ ζπγθεληξψλνπλ απφ
ηα βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα θαηάηαμεο (ρξόλνο αλεξγίαο, πνιπηεθληθή ηδηόηεηα, ηξηηεθληθή
ηδηόηεηα, αξηζκόο αλήιηθσλ ηέθλσλ, κνλνγνλετθή ηδηόηεηα, βαζκόο ηίηινπ ζπνπδώλ,
εκπεηξία, αλαπεξία ππνςεθίνπ, αλαπεξία ζπγγεληθνύ αηόκνπ).
3. ηελ πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ππνςεθίσλ ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πξνεγείηαη απηφο
πνπ έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο κνλάδεο ζην πξψην βαζκνινγνχκελν θξηηήξην (ρξόλνο
αλεξγίαο) θαη, αλ απηέο ζπκπίπηνπλ, απηφο πνπ έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο κνλάδεο ζην δεχηεξν
θξηηήξην (αξηζκόο ηέθλσλ πνιύηεθλεο νηθνγέλεηαο) θαη νχησ θαζεμήο. Αλ θαη πάιη
ηζνβαζκνχλ, πξνεγείηαη ν κεγαιχηεξνο ζηελ ειηθία κε βάζε ηελ εκεξνκελία γέλλεζήο ηνπ,
ελψ αλ εμαληιεζνχλ φια ηα παξαπάλσ θξηηήξηα, ε κεηαμχ ηνπο ζεηξά θαζνξίδεηαη κε
δεκφζηα θιήξσζε.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ: Αλάξηεζε πηλάθσλ θαη ππνβνιή ελζηάζεσλ
Μεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ, ε ππεξεζία καο ζα αλαξηήζεη, ην αξγφηεξν κέζα ζε
είθνζη (20) εκέξεο απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ
ζπκκεηνρήο, ηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο
καο θαη ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Γήκνπ Καιακάηαο (www.kalamata.gr) ηνπο νπνίνπο πξέπεη
λα απνζηείιεη άκεζα γηα έιεγρν ζην ΑΔΠ, ελψ ζα ζπληαρζεί θαη ζρεηηθφ πξαθηηθφ
αλάξηεζεο (ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 παξ. 11 ηνπ Ν. 2190/1994 φπσο ηζρχεη) ην νπνίν ζα
ππνγξαθεί απφ δχν (2) ππαιιήινπο ηεο ππεξεζίαο. Σν πξαθηηθφ απηφ ζα απνζηαιεί
απζεκεξφλ ζην ΑΔΠ είηε ζην e-mail: sox@asep.gr είηε ζην fax: 210 6467728 ή 213
1319188.
Καηά ησλ πηλάθσλ απηψλ, επηηξέπεηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ε άζθεζε έλζηαζεο, κέζα
ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ (ππνινγηδφκελεο εκεξνινγηαθά), ε
νπνία αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο αλάξηεζήο ηνπο. Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη
απνθιεηζηηθά κε ειεθηξνληθφ ηξφπν ζην ΑΔΠ ζηε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ (prosl.enstasi@asep.gr) θαη, γηα λα εμεηαζηεί, πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ
απνδεηθηηθφ θαηαβνιήο παξαβφινπ είθνζη επξψ (20 €), πνπ έρεη εθδνζεί είηε κέζσ ηεο
εθαξκνγήο ηνπ ειεθηξνληθνχ παξαβφινπ (e-παξάβνιν), βι. ινγφηππν «ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ
ΠΑΡΑΒΟΛΟ» ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr), είηε απφ Γεκφζηα
Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (Γ.Ο.Τ.). Ο ππνςήθηνο πξέπεη λα αλαγξάςεη ηνλ θσδηθφ/αξηζκφ ηνπ
παξαβφινπ ζηελ έλζηαζε θαη λα θαηαβάιεη ην αληίηηκν ηνπ ειεθηξνληθνχ παξαβφινπ κέρξη
ηε ιήμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ ελζηάζεσλ. ε πεξίπησζε πνπ ε ππνβιεζείζα
έλζηαζε γίλεη δεθηή, ην θαηαβιεζέλ πνζφ επηζηξέθεηαη ζηνλ εληζηάκελν.
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Ζ ππεξεζία νθείιεη λα απνζηείιεη ζην ΑΔΠ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ
θσηναληίγξαθα ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ
ππνβάιεη έλζηαζε θαηά ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ: Πξφζιεςε
Ζ ππεξεζία πξνζιακβάλεη ην πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ
νξηζκέλνπ ρξφλνπ ακέζσο κεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ.
Σπρφλ αλακφξθσζε ησλ πηλάθσλ βάζεη απηεπάγγειηνπ ή θαη’ έλζηαζε ειέγρνπ ηνπ ΑΔΠ
πνπ ζπλεπάγεηαη αλαθαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, εθηειείηαη ππνρξεσηηθά απφ ην θνξέα,
ελψ απνιχνληαη νη ππνςήθηνη πνπ δελ δηθαηνχληαη πξφζιεςεο βάζεη ηεο λέαο θαηάηαμεο.
Οη απνιπφκελνη ιακβάλνπλ ηηο απνδνρέο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ απαζρφιεζή ηνπο έσο
ηελ εκέξα ηεο απφιπζεο, ρσξίο νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε απφ ηελ αηηία απηή.
Πξνζιεθζέληεο νη νπνίνη απνρσξνχλ πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ζχκβαζήο ηνπο,
αληηθαζίζηαληαη κε άιινπο απφ ηνπο εγγεγξακκέλνπο θαη δηαζέζηκνπο ζηνλ πίλαθα ηεο
νηθείαο εηδηθφηεηαο, θαηά ηε ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζε απηφλ.
ε θάζε πεξίπησζε, νη ππνςήθηνη πνπ πξνζιακβάλνληαη είηε θαηφπηλ αλακφξθσζεο ησλ
πηλάθσλ απφ ην ΑΔΠ είηε ιφγσ αληηθαηάζηαζεο απνρσξνχλησλ ππνςεθίσλ,
απαζρνινχληαη γηα ην ππνιεηπφκελν, θαηά πεξίπησζε, ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κέρξη
ζπκπιεξψζεσο ηεο εγθεθξηκέλεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ.
Τπνςήθηνη πνπ επηιέγνληαη γηα πξφζιεςε, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί, εθ λένπ, ην θψιπκα
ηεο νθηάκελεο απαζρφιεζεο, πξέπεη θαηά ηελ εκέξα αλάιεςεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο
λα ππνβάινπλ ζην θνξέα ππεχζπλε δήισζε θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986 ζηελ
νπνία λα δειψλνπλ φηη απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε
δηαδηθαζία έσο θαη ηελ εκεξνκελία πξφζιεςεο δελ έρνπλ απαζρνιεζεί ή έρνπλ
απαζρνιεζεί (δειψλεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ν θνξέαο απαζρφιεζεο) κε ζχκβαζε
εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε επνρηαθψλ ή άιισλ πεξηνδηθψλ ή
πξφζθαηξσλ αλαγθψλ ζε θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ή επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα ηνπ
άξζξνπ 1 παξ. 1 ηνπ λ.3812/2009. ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ηεο αλσηέξσ ππεχζπλεο
δήισζεο, ε ζρεηηθή απφθαζε πξφζιεςεο αλαθαιείηαη. Δάλ ε δήισζε είλαη ςεπδήο ή
αλαθξηβήο, ε ζχκβαζε εξγαζίαο είλαη απηνδηθαίσο άθπξε θαη ε πξφζιεςε αλαθαιείηαη
ππνρξεσηηθά. ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, νη επηιεγέληεο ή πξνζιεθζέληεο ππνςήθηνη
αληηθαζίζηαληαη κε άιινπο απφ ηνπο εγγεγξακκέλνπο θαη δηαζέζηκνπο ζηνλ πίλαθα ηεο
νηθείαο εηδηθφηεηαο, θαηά ηε ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζε απηφλ.
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ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΣΜΖΜΑ ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο απνηειεί θαη ην «Παράρηεκα
αλαθοηλώζεωλ σκβάζεωλ εργαζίας Ορηζκέλοσ Υρόλοσ (ΟΥ)» κε ζήκαλζε
έθδνζεο «02-12-2019», ην νπνίν πεξηιακβάλεη: i) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο
αίηεζεο – ππεχζπλεο δήισζεο κε θσδηθφ ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.6, ζε ζπλδπαζκφ κε
επηζεκάλζεηο ζρεηηθά κε ηα πξνζφληα θαη ηα βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα θαηάηαμεο
ησλ ππνςεθίσλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο· θαη ii) ηα
δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία
επηινγήο. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζην Παξάξηεκα απηφ,
κέζσ ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr) θαη ζπγθεθξηκέλα κέζσ ηεο
ίδηαο δηαδξνκήο πνπ αθνινπζείηαη θαη γηα ηελ αλαδήηεζε ηνπ εληχπνπ ηεο αίηεζεο
δειαδή: Κεληξηθή ζειίδα  Πνιίηεο  Έληππα – Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκψλ
Φνξέσλ  Οξ. Υξφλνπ ΟΥ.
Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ

ΥΡΖΣΟ ΛΤΜΠΔΡΔΑ
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02.12.2019
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ
ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)
Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ
εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ
εληχπνπ ηεο αίηεζεο – ππεχζπλεο δήισζεο κε θσδηθφ ΔΝΣΤΠΟ Α..Δ.Π. ΟΥ.6, ην νπνίν
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο κε ζχκβαζε εξγαζίαο
νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζε ππεξεζίεο ή λνκηθά πξφζσπα ηνπ Γεκνζίνπ ή ΟΣΑ ή λνκηθά
πξφζσπα ησλ ΟΣΑ, ζε ζπλδπαζκφ κε επηζεκάλζεηο ζρεηηθά κε ηα πξνζφληα θαη ηα
βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο
θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο θαη 2) ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έγθπξε
ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο.
Σν θείκελν αθνινπζεί ηε δηάξζξσζε ηνπ εληχπνπ ηεο αίηεζεο, ψζηε λα δηεπθνιπλζνχλ νη
ππνςήθηνη ζηε ζπκπιήξσζε ησλ πεδίσλ ηεο θάζε ελφηεηαο.
Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ ιάζε θαη παξαιείςεηο, ζπληζηάηαη ζηνπο ππνςεθίνπο
πξψηα λα δηαβάζνπλ πξνζεθηηθά ην θείκελν ηεο Αλαθνίλσζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο
αθφινπζεο νδεγίεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνβνχλ ζηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζήο ηνπο.
Ζ επζχλε ηεο: α) νξζήο ζπκπιήξσζεο ηεο αίηεζεο θαη β) πξνζθφκηζεο φισλ ησλ
απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ είλαη απνθιεηζηηθά ηνπ ππνςεθίνπ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ I : ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖ ΤΜΠΛΖΡΧΖ ΣΟΤ ΔΝΣΤΠΟΤ Α..Δ.Π. ΟΥ.6
Πξψηα απ' φια, ν ππνςήθηνο ζπκπιεξψλεη ζηελ πάλσ αξηζηεξή γσλία ηεο αίηεζεο, δίπια
ζηελ έλδεημε ΟΥ, ηνλ αξηζκφ ηεο αλαθνίλσζεο (π.ρ. 1/2017). ηε ζπλέρεηα πξνρσξά ζηε
ζπκπιήξσζε ησλ επηκέξνπο ελνηήησλ ηνπ εληχπνπ ηεο αίηεζεο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο
πνπ αθνινπζνχλ.
Α. ΦΟΡΔΑ ΠΡΟΛΖΦΖ
ηελ ελφηεηα απηή, ε νπνία ζπκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά, ν ππνςήθηνο αλαγξάθεη ηελ
επσλπκία ηνπ θνξέα, ζηνλ νπνίν απεπζχλεη ηελ αίηεζή ηνπ (βι. Αλαθνίλσζε, ΚΔΦΑΛΑΙΟ
ΓΔΤΣΔΡΟ: Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο).
Β. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ
Ζ ελφηεηα απηή ζπκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά. Αλάινγα κε ην πξνο ζπκπιήξσζε πεδίν, ν
ππνςήθηνο ζεκεηψλεη θαζαξά:
 κε ΚΔΦΑΛΑΗΑ γξάκκαηα φζα απφ ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία δεηνχληαη ζε θείκελν (π.ρ.
νλνκαηεπώλπκν, ηόπνο θαηνηθίαο, νδόο). Σα πεδία: Δπψλπκν, λνκα, λνκα παηέξα
θαη κεηέξαο πξέπεη λα ζπκθσλνχλ απφιπηα κε απηά πνπ αλαγξάθνληαη ζην δειηίν ηεο
αζηπλνκηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο.
 κε ΑΡΗΘΜΟΤ ηα ινηπά ζηνηρεία, πνπ αλαθέξνληαη ζε αξηζκεηηθά δεδνκέλα (π.ρ.
ηαρπδξνκηθόο θώδηθαο, ηειέθσλα, εκεξνκελίεο).
 κε ηελ έλδεημε  ην θχιν ηνπ ζην αληίζηνηρν ηεηξαγσλίδην (Α: άλδξαο, Γ: γπλαίθα).
ΓΔΝΗΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ
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1. Αλεμαξηήησο θαηεγνξίαο (ΠΔ, ΣΔ, ΓΔ ή ΤΔ), νη ππνςήθηνη, γηα λα γίλνπλ δεθηνί ζηε
δηαδηθαζία επηινγήο, πξέπεη λα έρνπλ ειηθία απφ 18 έσο 65 εηψλ, εθηφο αλ νξίδεηαη
δηαθνξεηηθά απφ ηελ νηθεία αλαθνίλσζε.
2. Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειφηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε
ησλ θαζεθφλησλ ηεο εηδηθφηεηαο πνπ επηιέγνπλ.
3. Πξνθεηκέλνπ γηα πξνζιήςεηο ζε ππεξεζίεο θαη λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ
ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα ή ζε ΟΣΑ, δεθηνί ζηε δηαδηθαζία επηινγήο γίλνληαη νη ππνςήθηνη
πνπ είλαη: α) Έιιελεο πνιίηεο, β) πνιίηεο ησλ άιισλ θξαηψλ-κειψλ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, ππφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1 ηνπ N.2431/1996
θαη γ) Βνξεηνεπεηξψηεο, Κχπξηνη Οκνγελείο θαη Οκνγελείο αιινδαπνί πνπ
πξνέξρνληαη απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη απφ ηα λεζηά Ίκβξν θαη Σέλεδν, θαη
νκνγελείο εμ Αηγχπηνπ ρσξίο λα απαηηείηαη πηζηνπνηεηηθφ ειιεληθήο ηζαγέλεηαο, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη ε ηδηφηεηά ηνπο σο Διιήλσλ, θαηά ην γέλνο θαη ηε ζπλείδεζε,
απνδεηθλχεηαη κε άιινπο ηξφπνπο (λ.δ.3832/1958, σο ηζρχεη).
Γηα ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ ζε επηρεηξήζεηο ή εηαηξίεο ή νξγαληζκνχο θαη ινηπά
λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ ηνπ Γεκνζίνπ (πνπ ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν ηνπ
Α..Δ.Π.), ε ειιεληθή ηζαγέλεηα δελ απαηηείηαη σο πξνζφλ επηινγήο ππφ ηνπο πεξηνξηζκνχο
ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1 ηνπ λ.2431/1996 ή/θαη ηνπ Οξγαληζκνχ ή Καλνληζκνχ ηνπ εθάζηνηε
θνξέα.
Γηα ηνπο ππνςεθίνπο ρσξίο ειιεληθή ηζαγέλεηα απαηηείηαη ε γλψζε ηεο ειιεληθήο
γιψζζαο ζε βαζκφ επαξθή γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο νηθείαο εηδηθφηεηαο, ε
νπνία απνδεηθλχεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗ «ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ
ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ» ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο.
Γελ απαηηείηαη ε απφδεημε γλψζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο γηα Βνξεηνεπεηξψηεο, Κχπξηνπο
Οκνγελείο θαη Οκνγελείο αιινδαπνχο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε,απφ
ηα λεζηά Ίκβξν θαη Σέλεδν θαη νκνγελείο εμ Αηγχπηνπ.
Γ. ΣΗΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ
Ζ ελφηεηα απηή ζπκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηνπο ππνςεθίνπο ησλ θαηεγνξηψλ
Παλεπηζηεκηαθήο (ΠΔ), Σερλνινγηθήο (ΣΔ) θαη Γεπηεξνβάζκηαο (ΓΔ) Δθπαίδεπζεο. ε απηή
θαηαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην βαζηθφ ή ηνπο βαζηθνχο ηίηινπο ζπνπδψλ,
πνπ νξίδνληαη ζηελ αλαθνίλσζε σο απαηηνχκελα πξνζφληα γηα ηηο ζέζεηο επνρηθνχ
πξνζσπηθνχ [βι. Σίηινο ζπνπδώλ θαη ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα)
πξνζόληα].
ηε ζηήιε α. ν ππνςήθηνο ζπκπιεξψλεη ηελ νλνκαζία ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηνπ, φπσο
απηή αλαγξάθεηαη ζην πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξην ηίηιν ηνπ (π.ρ., Οηθνλνκηθήο
Δπηζηήκεο, Απνιπηήξην Γεληθνύ Λπθείνπ θ.ά.).
ηηο ζηήιεο β. θαη γ. ζεκεηψλεη αξηζκεηηθά ηνλ αθξηβή βαζκφ ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηνπ είηε
είλαη ζε δεθαδηθή κνξθή (ζηήιε β.) είηε ζε θιαζκαηηθή (ζηήιε γ.)
Παράδεηγκα 1: Αλ ν βαζκόο ελόο ηίηινπ εθθξάδεηαη κε δεθαδηθή κνξθή (π.ρ. πηπρίν ΑΔΙ κε βαζκό
7,54), ηόηε ν ππνςήθηνο ζπκπιεξώλεη ηε ζηήιε β., ζεκεηώλνληαο 7 [ζην πεδίν αθέραηος] θαη 54
[ζην πεδίν δεθαδηθός].
Παράδεηγκα 2: Αλ ν βαζκόο ελόο ηίηινπ εθθξάδεηαη ζε θιαζκαηηθή κνξθή (π.ρ. απνιπηήξην ιπθείνπ κε
βαζκό 14 θαη 8/10), ηόηε ν ππνςήθηνο ζπκπιεξώλεη ηε ζηήιε γ., ζεκεηώλνληαο 14 [ζην πεδίν
αθέραηος], 8 [ζην πεδίν αρηζκεηής] θαη 10 [ζην πεδίν παρολοκαζηής].

ηε ζηήιε δ. ζεκεηψλεη αξηζκεηηθά ην έηνο θηήζεο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ (π.ρ. 1995).
Οη ππνςήθηνη Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (ΤΔ) ζπκπιεξψλνπλ κφλν ηε ζηήιε α.
νλνκαζία ηίηινπ ηεο Δλφηεηαο, εθφζνλ γηα ηηο επηδησθφκελεο εηδηθφηεηεο θαηεγνξίαο ΤΔ
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απαηηείηαη ζπγθεθξηκέλνο ηίηινο ζπνπδψλ απφ ηελ αλαθνίλσζε [βι. Σίηινο ζπνπδώλ θαη
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα]. Δάλ νη ππνςήθηνη
πξνζθνκίζνπλ αλψηεξν ηίηιν ζπνπδψλ (π.ρ. δεπηεξνβάζκηαο ή ηξηηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο) απφ ην δεηνχκελν ζηελ αλαθνίλσζε, ν ηίηινο απηφο γίλεηαη δεθηφο. ε θάζε
πεξίπησζε, ν πξνζθνκηδφκελνο γηα θάιπςε ζέζεσλ ΤΔ θαηεγνξίαο ηίηινο ζπνπδψλ δελ
βαζκνινγείηαη.
Γηα ηνπο ππνςεθίνπο ησλ θαηεγνξηψλ ΠΔ θαη ΣΔ νη κνλάδεο ηνπ βαζκνχ ηνπ ηίηινπ
ζπνπδψλ κε δχν δεθαδηθά ςεθία πνιιαπιαζηάδνληαη κε ηνλ αξηζκφ 40, ελψ γηα ηνπο
ππνςεθίνπο ηεο θαηεγνξίαο ΓΔ, νη κνλάδεο ηνπ βαζκνχ ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ κε δχν
δεθαδηθά ςεθία κε ηνλ αξηζκφ 20.
Γ. ΛΟΗΠΑ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ (ηππηθά & ηπρφλ πξφζζεηα) ΠΡΟΟΝΣΑ
Ζ ελφηεηα απηή ζπκπιεξψλεηαη κφλν εθφζνλ γηα ηηο ζέζεηο πνπ επηδηψθεη ν ππνςήθηνο
απαηηνχληαη απφ ηελ αλαθνίλσζε θαη άιια (ηππηθά ή/θαη ηπρφλ πξφζζεηα)
πξνζφληα, πέξα απφ ην βαζηθφ ηίηιν ζπνπδψλ (π.ρ. άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο,
γλώζε μέλεο γιώζζαο, ρεηξηζκόο Η/Τ). Ο ππνςήθηνο αλαδεηά ηα πξνζφληα απηά ζηελ
αλαθνίλσζε [βι. Σίηινο ζπνπδώλ θαη ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα)
πξνζόληα] θαη ηα δειψλεη εδψ (πιελ ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ), πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί
αλ δηαζέηεη ηα νξηδφκελα απφ ηελ αλαθνίλσζε θχξηα ή επηθνπξηθά πξνζφληα.
Δ. ΔΠΗΓΗΧΚΟΜΔΝΔ ΘΔΔΗ ΚΑΣΑ ΔΗΡΑ ΠΡΟΣΗΜΖΖ
ηελ ελφηεηα απηή ν ππνςήθηνο αθελφο δειψλεη (ζην πεδίν α.) ηνπο θσδηθνχο ζέζεσλ
πνπ επηδηψθεη θαηά ζεηξά πξνηίκεζεο (απφ 1ε έσο 5ε επηινγή) θαη αθεηέξνπ θαηαγξάθεη
γηα θαζέλαλ απφ απηνχο (ζηα πεδία β., γ. θαη δ.) ηελ εληνπηφηεηα, ηα θχξηα ή επηθνπξηθά
πξνζφληα θαη ηελ εκπεηξία πνπ δηαζέηεη. ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο επηζπκεί λα
δειψζεη πεξηζζφηεξνπο απφ πέληε (5) θσδηθνχο ζέζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πεδίν α.,
ζπκπιεξψλεη λέν ΔΝΣΤΠΟ Α..Δ.Π. ΟΥ.6, ψζηε λα θαηαγξάςεη ην ζχλνιν ησλ
πξνηηκήζεψλ ηνπ.
Πεδίν α. Κσδηθφο ζέζεο: Ο ππνςήθηνο αλαηξέρεη ζηνπο θσδηθνχο ζέζεο πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηελ αλαθνίλσζε θαη βξίζθεη ηνλ θσδηθφ πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζέζε
επνρηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ επηδηψθεη. ηε ζπλέρεηα ζεκεηψλεη ηνλ θσδηθφ απηφ ζε έλα απφ
ηα πξνβιεπφκελα ηεηξαγσλίδηα ηνπ πεδίνπ α. ψζηε λα θαζνξίζεη ηε ζεηξά πνπ έρεη ε
ζπγθεθξηκέλε επηινγή ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπ (1ε, 2ε θ.ν.θ.).
ε πεξίπησζε κε ζπκπιήξσζεο θσδηθνχ ζέζεο ζην έληππν ηεο αίηεζεο, ν ππνςήθηνο δελ
απνξξίπηεηαη αιιά ζεσξείηαη φηη έρεη επηιέμεη φινπο ηνπο θσδηθνχο ζέζεο ηεο νηθείαο
αλαθνίλσζεο, γηα ηνπο νπνίνπο δηαζέηεη ηα αληίζηνηρα πξνζφληα θαη κε ηε ζεηξά πνπ
αλαθέξνληαη ζε απηήλ.
Οη ππνςήθηνη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία πξφζιεςεο κε πεξηζζφηεξεο ηεο
κηαο πξνηηκήζεηο, εθφζνλ δελ απνδερζνχλ ξεηά ή ζησπεξά ηε ζέζε πξφζιεςεο
ζηελ νπνία επηιέγνληαη, ζεσξείηαη φηη παξαηηνχληαη απφ φιεο ηηο πξνηηκήζεηο
ηνπο θαη σο εθ ηνχηνπ δηαγξάθνληαη απφ ηνπο νηθείνπο πίλαθεο θαηάηαμεο.
Πεδίν β. Δληνπηφηεηα: Ο ππνςήθηνο δειψλεη ηελ έλδεημε «1» ζηα πξνβιεπφκελα
ηεηξαγσλίδηα, ηνπ πεδίνπ β., κφλν εθφζνλ δηαζέηεη εληνπηφηεηα γηα ηνπο αληίζηνηρνπο
θσδηθνχο ζέζεο.
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ΠΡΟΟΥΖ: Σν θξηηήξην ηεο εληνπηφηεηαο εθαξκφδεηαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πξνζιήςεσλ

ζε θνξείο πνπ βξίζθνληαη ζηνπο λνκνχο ή λεζηά ή παξακεζφξηεο πεξηνρέο πνπ
πξνβιέπνληαη ζηελ πεξίπησζε ηδ΄ ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 2190/1994 (π.ρ., ζηνπο
παξακεζόξηνπο λνκνύο ηεο Θξάθεο ή ζηα λεζηά ησλ Κπθιάδσλ θαη ηεο πεξηθέξεηαο Ινλίσλ
Νήζσλ θ.ιπ.), θαζψο θαη ζηνπο δήκνπο κε πιεζπζκφ κηθξφηεξν ησλ 10.000 θαηνίθσλ. ηηο
πεξηπηψζεηο απηέο πξνηάζζνληαη ησλ ινηπψλ ππνςεθίσλ πνπ δηαζέηνπλ ηα ίδηα
πξνζφληα (θχξηα ή επηθνπξηθά), αλεμάξηεηα απφ ην ζχλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ
ζπγθεληξψλνπλ απφ ηα βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα, νη κφληκνη θάηνηθνη ησλ δήκσλ ησλ
αλσηέξσ πεξηνρψλ (άξζξν έλαην παξ. 28 ηνπ λ. 4057/2012). ε θάζε πεξίπησζε ηα
πξνζφληα ππεξηζρχνπλ ηεο εληνπηφηεηαο, ε νπνία απνηειεί θξηηήξην πξφηαμεο κεηαμχ
ησλ ππνςεθίσλ κε ηα ίδηα πξνζφληα. Οη πεξηπηψζεηο πξνζιήςεσλ ζηηο νπνίεο
εθαξκφδεηαη ην θξηηήξην ηεο εληνπηφηεηαο αλαθέξνληαη ξεηά ζηελ αλαθνίλσζε (βι.
ΔΝΣΟΠΙΟΣΗΣΑ). Δάλ ηπρφλ απνπζηάδεη ε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα απφ ηελ αλαθνίλσζε,
ζεκαίλεη φηη ην θξηηήξην ηεο εληνπηφηεηαο δελ εθαξκφδεηαη γηα ηνλ εθάζηνηε θνξέα
πξφζιεςεο.
ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο πξνζιήςεσλ κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ
ρξφλνπ (π.ρ., ζε Ληγληησξπρεία θαη ηαζκνύο Παξαγσγήο ηεο ΓΔΗ Α.Δ.) ηζρχνπλ εηδηθνί
βαζκνί εληνπηφηεηαο, νη νπνίνη, ζε θάζε πεξίπησζε, νξίδνληαη ξεηά ζηελ εθάζηνηε
αλαθνίλσζε.
ΔΠΗΖΜΑΝΖ:

Πεδίν γ. Κχξηα ή επηθνπξηθά πξνζφληα: ην πεδίν απηφ ν ππνςήθηνο, αθνχ αλαηξέμεη
ζηελ αλαθνίλσζε [βι. Σίηινο ζπνπδώλ θαη ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα)
πξνζόληα], δειψλεη ηελ θαηεγνξία ησλ πξνζφλησλ (ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ,
ΠΡΟΟΝΣΑ Α’ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ θ.ν.θ.), πνπ θαηέρεη γηα ηελ επηδησθφκελε ή ηηο επηδησθφκελεο
ζέζεηο. Αλαγξάθεη, ινηπφλ, ηελ έλδεημε «1» αλ θαηέρεη ηα θχξηα πξνζφληα επηινγήο, «Α»
γηα ηα πξνζφληα ηεο Α΄ επηθνπξίαο, «Β» γηα ηα πξνζφληα ηεο Β΄ επηθνπξίαο θ.ν.θ.
Παράδεηγκα: Τπνςήθηνο κε δίπισκα Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ, κε αληίζηνηρε άδεηα άζθεζεο
επαγγέικαηνο από ην ΣΔΔ, γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ θαη θαιή γλώζε αγγιηθήο γιώζζαο, επηδηώθεη ηελ
πξόζιεςή ηνπ ζηελ εηδηθόηεηα «ΠΔ Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ» ε νπνία ζύκθσλα κε ηελ αλαθνίλσζε
θαζνξίδεη σο πξνζόληα επηινγήο ηα εμήο:
Κύρηα Προζόληα:
1. Πηπρίν ή Γίπισκα Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ ΑΔΙ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνύ Αλνηθηνύ
Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π.) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΑΔΙ ή ηαπηόζεκν θαηά
πεξηερόκελν εηδηθόηεηαο πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΙ ή Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π.) ΑΔΙ ή
Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο
αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο.
2. Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Μεραληθνύ αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ.
3. Γλώζε Υεηξηζκνύ Η/Τ, ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, β) ππνινγηζηηθώλ θύιισλ θαη
γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ.
4. Καιή γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο.
5. Δκπεηξία Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ ηνπιάρηζηνλ ελόο (1) έηνπο.
Προζόληα Α΄ Δπηθοσρίας:
Σα αλσηέξσ πξνζόληα κε αξηζ. από 1 έσο θαη 4 (πιελ δειαδή ηνπ ζηνηρείνπ 5. Δκπεηξία).
Προζόληα Β΄ Δπηθοσρίας:
Σα αλσηέξσ πξνζόληα κε αξηζ. από 1 έσο θαη 3 (πιελ δειαδή ησλ ζηνηρείσλ 4. Αγγιηθή γιώζζα
θαη 5. Δκπεηξία).
ύκθσλα κε ηα πξνζόληα πνπ νξίδνληαη ζην παξαπάλσ παξάδεηγκα, ν ππνςήθηνο πξέπεη λα
ζπκπιεξώζεη ζην πεδίο γ. ηεο Δλόηεηαο Δ., αθξηβώο θάησ από ηνλ επηδησθόκελν θσδηθό ζέζεο ηνπ
πεδίνπ α., ηελ έλδεημε «Α» (Πξνζόληα Α΄ επηθνπξίαο).

Πεδίν δ. Δκπεηξία: ην πεδίν απηφ ν ππνςήθηνο ζεκεηψλεη ην ζπλνιηθφ αξηζκφ κελψλ ηεο
εξγαζηαθήο ηνπ εκπεηξίαο γηα θάζε θσδηθφ ζέζεο πνπ έρεη δειψζεη ζην πεδίν α.
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Χο εκπεηξία λνείηαη ε απαζρφιεζε κε ζρέζε εξγαζίαο ή ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ ζην
δεκφζην ή ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ή άζθεζε επαγγέικαηνο ζε θαζήθνληα ή έξγα ζπλαθή κε ην
αληηθείκελν ηεο πξνο πιήξσζε ζέζεο. Σν είδνο ηεο βαζκνινγνχκελεο εκπεηξίαο αλά
θιάδν – εηδηθφηεηα πξνζσπηθνχ νξίδεηαη ξεηά ζηελ αλαθνίλσζε, ν δε ηξφπνο απφδεημεο
απηήο νξίδεηαη, επίζεο, ξεηά θαησηέξσ ζην ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗ ζηνηρείν 16 ηνπ παξφληνο
Παξαξηήκαηνο.
Δηδηθά γηα ηνπο ππνςεθίνπο θαηεγνξίαο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (ΤΔ), σο
βαζκνινγνχκελε εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε ε απαζρφιεζε ζε νπνηαδήπνηε
θαζήθνληα, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηελ αλαθνίλσζε.
ηηο πεξηπηψζεηο εηδηθνηήησλ πνπ απαηηείηαη εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία, ν ηξφπνο απφδεημεο
απηήο νξίδεηαη ξεηά θαησηέξσ ζην ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗ ζηνηρείν 16 ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο.
ηα πξνζφληα ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, φηαλ απφ ηελ αλαθνίλσζε νξίδεηαη γηα
ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηεο: α) σο βαζηθφο ηίηινο ζπνπδψλ, πηπρίν αλαγλσξηζκέλεο
θαηψηεξεο ηερληθήο ζρνιήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο (πξνζφληα α’ επηθνπξίαο) θαη β)
εκπεηξία (π.ρ. 3εηήο ή 6κελε) πιένλ ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηνπιάρηζηνλ ππνρξεσηηθήο
εθπαίδεπζεο, γηα ηε ζεηξά θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζηνπο επηθνπξηθνχο πίλαθεο,
βαζκνινγνχληαη φια ηα θξηηήξηα (ρξόλνο αλεξγίαο, αξηζκόο ηέθλσλ πνιύηεθλεο
νηθνγέλεηαο, ηξίηεθλνο γνλέαο ή ηέθλα ηξίηεθλεο νηθνγέλεηαο, αξηζκόο αλήιηθσλ ηέθλσλ,
κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο, εκπεηξία, αλαπεξία ππνςεθίνπ, αλαπεξία ζπγγεληθνύ αηόκνπ),
εθηφο απφ ην θξηηήξην ηνπ βαζκνχ ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ.
Κάζε έλαο (1) κήλαο εκπεηξίαο θαη κε αλψηαην φξην ηνπο εμήληα (60) κήλεο βαζκνινγείηαη
κε επηά (7) κνλάδεο.
Οη κνλάδεο εκπεηξίαο πξνζκεηξνχληαη πάληα, αζρέησο αλ ε εκπεηξία πξνβιέπεηαη
θαη σο πξνζφλ ζηελ νηθεία αλαθνίλσζε.
ΣΡΟΠΟΗ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΔΜΠΔΗΡΗΑ
Ο αξηζκφο ησλ κελψλ εκπεηξίαο, πνπ ζα δειψζεη ν ππνςήθηνο, ππνινγίδεηαη είηε κε
βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ εκεξψλ αζθάιηζεο είηε κε βάζε ηε ρξνληθή πεξίνδν αζθάιηζεο.
1) Τπνινγηζκφο κελψλ εκπεηξίαο κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ εκεξψλ αζθάιηζεο

Οη αζθαιηζκέλνη ζην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ, γηα ηνπο νπνίνπο ε αζθαιηζηηθή θάιπςε πξνθχπηεη απφ
εκέξεο αζθάιηζεο, ππνινγίδνπλ ηνπο κήλεο εκπεηξίαο δηαηξψληαο ην ζχλνιν ησλ
εκεξψλ αζθάιηζεο δηά ηνπ 25.
Παράδεηγκα: Από βεβαίσζε ηνπ ΙΚΑ πξνθύπηνπλ ζπλνιηθά 1.060 εκέξεο αζθάιηζεο γηα εξγαζία
πνπ παξείρε ν ππνςήθηνο ζε δηάθνξνπο εξγνδόηεο. Γηα λα ππνινγηζηνύλ νη κήλεο αζθάιηζεο
γίλεηαη ε δηαίξεζε: 1.060 : 25 = 42,4 θαη ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν αλαγξάθεηαη κόλο ηο αθέραηο
κέρος ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δηαίξεζεο, δειαδή ην 42 , πνπ αθνξά πιήρεης κήλεο απαζρόιεζεο.
2) Τπνινγηζκφο κελψλ εκπεηξίαο κε βάζε ηε ρξνληθή πεξίνδν αζθάιηζεο

Οη αζθαιηζκέλνη ζε ινηπά αζθαιηζηηθά ηακεία, πιελ ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ, γηα ηνπο νπνίνπο ε
αζθαιηζηηθή θάιπςε πξνθχπηεη απφ ηηο εκεξνκελίεο έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο ρξνληθήο
πεξηφδνπ αζθάιηζεο, ππνινγίδνπλ ηνπο κήλεο εκπεηξίαο αθαηξψληαο ηελ εκεξνκελία
έλαξμεο ηεο αζθάιηζεο απφ ηελ επνκέλε ηεο αληίζηνηρεο εκεξνκελίαο ιήμεο, ψζηε
λα ππνινγηζηεί θαη ε ηειεπηαία εκέξα αζθάιηζεο.
Παράδεηγκα: Από βεβαίσζε ηνπ ΟΑΔΔ πξνθύπηεη ρξνληθή πεξίνδνο αζθάιηζεο ηνπ ππνςεθίνπ
από 17/05/2000 έσο 11/04/2005. Γηα λα ππνινγηζηνύλ νη κήλεο αζθάιηζεο αθαηξνύκε:
από ην: 12 – 4 – 2005 (Δπνκέλε εκέξαο ιήμεο
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–

Μήλαο ιήμεο

–

Έηνο ιήμεο)

ην: 17 – 5 – 2000

(Ηκέξα έλαξμεο

– Μήλαο έλαξμεο –

Έηνο έλαξμεο)

Δπεηδή δελ κπνξνύκε λα αθαηξέζνπκε ηηο εκέξεο έλαξμεο από ηηο εκέξεο ιήμεο, κεηαηξέπνπκε 1
κήλα ιήμεο ζε 30 εκέξεο (άξα ν κήλαο ιήμεο από 4 γίλεηαη 3) θαη πξνζζέηνπκε ηηο 30 εκέξεο ζηηο
ππάξρνπζεο εκέξεο ιήμεο, δειαδή: 12 + 30 = 42 . ηε ζπλέρεηα, θαη πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπκε
λα θάλνπκε αθαίξεζε θαη ζην πεδίν ησλ κελώλ, κεηαηξέπνπκε 1 έηνο ιήμεο ζε 12 κήλεο (άξα ην
έηνο ιήμεο από 2005 γίλεηαη 2004) θαη πξνζζέηνπκε ηνπο 12 κήλεο ζηνπο ελαπνκείλαληεο κήλεο
ιήμεο, δειαδή: 3 + 12 = 15 . Οπόηε, ηώξα κπνξνύκε λα αθαηξέζνπκε:
από ην:

42 – 15 – 2004

ην:

17 – 05 – 2000

Όπσο πξνθύπηεη από ηελ αθαίξεζε, ε δηάξθεηα ηεο αζθαιηζκέλεο απαζρόιεζεο ηζνύηαη κε 4 έηε,
10 κήλες θαη 25 εκέρες, δειαδή: 48 + 10 = 58 κήλες θαη 25 εκέρες . Όκσο ζην ζπγθεθξηκέλν
πεδίν αλαγξάθεηαη κόλο ο αθέραηος αρηζκός ησλ κελώλ, δειαδή ην 58 (απαζρόιεζε πιήρωλ
κελώλ).
3) Σχπνο Τπνινγηζκνχ Γηδαθηηθήο Απαζρφιεζεο (ζε κήλεο εκπεηξίαο)

Η) Μήλεο Δκπεηξίαο =

Σσνολικός αριθμός διδακηικών ωρών

x

6 ημέρες/ εβδομάδα

Πλήρες ωράριο ποσ προβλέπεηαι για ηη
θέζη ασηή ανά εβδομάδα

Έλαο εθπαηδεπηηθφο κήλαο = 4

1
6

=

25 ημέρες/ μήνα
6 ημέρες/ εβδομάδα

25 ημέρες/ μήνα

= 25 εβδομάδες
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ε πεξηπηψζεηο πνπ δελ δίλεηαη ζηε βεβαίσζε ν ζπλνιηθφο αξηζκφο δηδαθηηθψλ σξψλ αιιά
ν αξηζκφο δηδαθηηθψλ σξψλ αλά εβδνκάδα θαη ν αξηζκφο εκεξνινγηαθψλ κελψλ
απαζρφιεζεο, ν ηχπνο ππνινγηζκνχ γίλεηαη:
ΗΗ) Μήλεο Δκπεηξίαο =

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

x

Μήλεο απαζρφιεζεο

Πξνζνρή: Γελ αμηνινγείηαη νπνηαδήπνηε ππέξβαζε ηνπ πιήξνπο σξαξίνπ (ζηνλ ίδην ή
δηαθνξεηηθνχο θνξείο).
ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΣΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ:

α) Οη απαζρνινχκελνη ζε θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ εκπεηξία
ηνπο κε ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ θνξέα απαζρφιεζεο (βι. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
«ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο),
ππνινγίδνπλ ηνπο κήλεο εκπεηξίαο αθαηξψληαο ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο
απαζρφιεζεο απφ ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα
ησλ αζθαιηζκέλσλ ζηα ινηπά ηακεία πιελ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ.
β) Ο ρξφλνο εκπεηξίαο, πνπ δειψλεη ν θάζε ππνςήθηνο, πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ην ρξφλν
πνπ πξνθχπηεη απφ ηε βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα. Υξφλνο εκπεηξίαο
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πνπ δειψλεηαη απφ ηνλ ππνςήθην θαη δελ θαιχπηεηαη απφ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο δελ
ιακβάλεηαη ππφςε θαη αθαηξείηαη.
γ) ηελ πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο εξγάζηεθε κε θαζεζηψο κεξηθήο απαζρφιεζεο
(αξζξ. 2 ηνπ λ. 3250/2004), ν ρξφλνο εκπεηξίαο ππνινγίδεηαη ζην ήκηζπ θαη φπσο
επηζεκαίλεηαη θαη ζηελ παξ.16 «Πηζηνπνηεηηθά απφδεημεο εκπεηξίαο» ηνπ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ
ΗΗ ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο ζηελ πεξίπησζε απηή, ν ππνςήθηνο, πιένλ ηεο
βεβαίσζεο ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, νθείιεη λα πξνζθνκίζεη θαη βεβαίσζε ηνπ
δεκνζίνπ θνξέα, ζηνλ νπνίν απαζρνιήζεθε κεξηθψο.
δ) Οη απαζρνινχκελνη (κηζζσηνί) ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα δχλαληαη λα πξνζθνκίζνπλ, αληί
ηεο βεβαίσζεο ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ, Λνγαξηαζκφ Αζθαιηζκέλνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ, πνπ λα έρεη
εθδνζεί αξκνδίσο ή παιαηφηεξα εθδνζείζεο θαξηέιεο ελζήκσλ ηνπ ΗΚΑ.
Σ. ΛΟΗΠΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ
ηα πεδία (α. έσο θαη η.) ηεο ελφηεηαο απηήο ν ππνςήθηνο δειψλεη ηα θξηηήξηα κε βάζε ηα
νπνία ζα βαζκνινγεζεί ζηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο γηα ηνπο θσδηθνχο ζέζεο πνπ έρεη
επηιέμεη (ζην πεδίν Δ.α.), πιελ ηνπ βαζκνχ ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ θαη ηεο εκπεηξίαο (πνπ
δειψλνληαη ζηηο ζηήιεο Γ.β. ή/θαη Γ.γ. θαη ζην πεδίν Δ.δ., αληίζηνηρα).
Γηα ηελ απφδεημε ησλ ινηπψλ βαζκνινγνχκελσλ θξηηεξίσλ πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ηα
δηθαηνινγεηηθά πνπ νξίδνληαη ζην Κεθάιαην ΗΗ «ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ
ΤΜΜΔΣΟΥΖ» ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο.
Πεδίν α. Υξφλνο Αλεξγίαο
ην πεδίν απηφ ν ππνςήθηνο ζεκεηψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ κελψλ ηεο αλεξγίαο ηνπ, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη έρεη ηέζζεξηο (4) ηνπιάρηζηνλ ζπλερείο πιήξεηο κήλεο αλεξγίαο.
Ο ππνινγηζκφο ηνπ ρξφλνπ αλεξγίαο γίλεηαη απφ ηελ ηειεπηαία εκέξα πξνζεζκίαο
ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ θαη πξνο ηα πίζσ θαη αθνξά ζπλερείο πιήξεηο κήλεο.
Υξφλνο αλεξγίαο ζεσξείηαη θαη ν ρξφλνο παξαθνινχζεζεο πξνγξακκάησλ
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ηνπ ΟΑΔΓ, θαζψο θαη εθείλσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ή άιισλ Τπνπξγείσλ πνπ εθηεινχληαη ζε ζπλεξγαζία κε ην
Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ή ηνλ ΟΑΔΓ, εθφζνλ ν ππνςήθηνο ήηαλ
άλεξγνο ηνπιάρηζηνλ επί ηεηξάκελν θαηά ην ρξφλν έληαμήο ηνπ ζην πξφγξακκα. ηελ
πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο επηζπκεί λα ζπκκεηέρεη ζε δηαδηθαζία επηινγήο, ελψ
ηαπηφρξνλα παξαθνινπζεί έλα απφ ηα παξαπάλσ πξνγξάκκαηα (πάληνηε ππφ ηελ
πξνυπφζεζε ηήξεζεο ηνπ ηεηξακήλνπ αλεξγίαο θαηά ην ρξφλν έληαμήο ηνπ ζε απηφ), ην
ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο
ηεο αίηεζήο ηνπ ινγίδεηαη επίζεο σο ρξφλνο αλεξγίαο.
εκεηψλεηαη φηη ε ζπκκεηνρή ζηα πξνγξάκκαηα απφθηεζεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο
(STAGE) ηνπ ΟΑΔΓ ζεσξείηαη ρξφλνο εκπεηξίαο θαη φρη αλεξγίαο.
Ο ππνςήθηνο βαζκνινγείηαη κε δηαθφζηεο (200) κνλάδεο γηα ηνπο ηέζζεξηο (4) ζπλερείο
κήλεο αλεξγίαο, ελψ γηα δηάζηεκα αλεξγίαο άλσ ησλ ηεζζάξσλ (4) κελψλ, κε αλψηαην φξην
ηνπο δψδεθα (12) κήλεο, κε εβδνκήληα πέληε (75) κνλάδεο αλά κήλα αλεξγίαο.
Πεδίν β. Πνιχηεθλνο
ην πεδίν απηφ ν ππνςήθηνο πνπ απνδεηθλχεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιπηέθλνπ ζεκεηψλεη ηνλ
αξηζκφ ησλ ηέθλσλ ηνπ. Δπίζεο, ζπκπιεξψλεη κε ηελ έλδεημε  ην ζρεηηθφ ηεηξαγσλίδην,
πξνθεηκέλνπ λα δειψζεη φηη θαηά ην ηξέρνλ εκεξνινγηαθφ έηνο δελ έρεη πξνζιεθζεί ζηνλ
ίδην θνξέα άιιν κέινο ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο θάλνληαο ρξήζε ηεο πνιπηεθληθήο ηδηφηεηαο.
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ηελ πεξίπησζε ζπκπιήξσζεο ηεο έλδεημεο δελ νθείιεη λα ππνβάιεη ηελ ππεχζπλε
δήισζε πνπ δεηείηαη ζηελ παξ. 11 ηνπ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΗΗ «ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ
ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ» ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο. Δάλ ζηελ απηή
δηαδηθαζία επηιέγνληαη σο πξνζιεπηένη δύν (2) ή πεξηζζόηεξα κέιε ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο,
θάλνληαο ρξήζε ηνπ απηνύ θξηηεξίνπ θαη εθόζνλ δελ είλαη δπλαηή ε νηθεηνζειήο ζύκπξαμε
απηώλ γηα ηελ επηινγή ηνπ ελόο, δηελεξγείηαη δεκόζηα θιήξσζε κεηαμύ ησλ ππνςεθίσλ πνπ
δηθαηνύληαη λα κνξηνδνηεζνύλ από ην παξαπάλσ θξηηήξην.
Οη γνλείο πνπ απέθηεζαλ ηελ πνιπηεθληθή ηδηφηεηα θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ λ.
860/1979 θαη 3454/2006 ηε δηαηεξνχλ ηζνβίσο θαη απνιακβάλνπλ ηζνβίσο ηα
δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ απηή, ηα ηέθλα ηνπο φκσο πξνζηαηεχνληαη θαη
απνιακβάλνπλ ηα ζρεηηθά δηθαηψκαηα γηα φζν δηάζηεκα δηαξθεί ε πνιπηεθληθή
ηδηφηεηα έζησ θαη ηνπ ελφο γνλέα.
Ο πνιχηεθλνο ππνςήθηνο βαζκνινγείηαη κε πελήληα (50) κνλάδεο γηα θάζε έλα (1) ηέθλν ηνπ.
Ζ βαζκνινγία ππνινγίδεηαη κφλν ζηα δψληα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο.
Πεδίν γ. Σέθλν πνιχηεθλεο νηθνγέλεηαο
ην πεδίν απηφ ν ππνςήθηνο πνπ απνδεηθλχεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ ηέθλνπ πνιχηεθλεο
νηθνγέλεηαο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη παξαπάλσ ζην πεδίν β. Πνιχηεθλνο, ζεκεηψλεη
ηνλ αξηζκφ ησλ ηέθλσλ ηεο νηθνγέλεηαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ εαπηνχ ηνπ).
Δπίζεο ζπκπιεξψλεη κε ηελ έλδεημε  ην ζρεηηθφ ηεηξαγσλίδην, πξνθεηκέλνπ λα δειψζεη
φηη θαηά ην ηξέρνλ εκεξνινγηαθφ έηνο δελ έρεη πξνζιεθζεί ζηνλ ίδην θνξέα άιιν κέινο
ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο θάλνληαο ρξήζε ηεο πνιπηεθληθήο ηδηφηεηαο. ηελ πεξίπησζε
ζπκπιήξσζεο ηεο έλδεημεο δελ νθείιεη λα ππνβάιεη ηελ ππεχζπλε δήισζε πνπ
δεηείηαη ζηελ παξ. 11 ηνπ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΗΗ «ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ
ΤΜΜΔΣΟΥΖ» ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο. Δάλ ζηελ απηή δηαδηθαζία επηιέγνληαη σο
πξνζιεπηένη δύν (2) ή πεξηζζόηεξα κέιε ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο, θάλνληαο ρξήζε ηνπ απηνύ
θξηηεξίνπ θαη δελ είλαη δπλαηή ε νηθεηνζειήο ζύκπξαμε απηώλ γηα ηελ επηινγή ηνπ ελόο,
δηελεξγείηαη δεκόζηα θιήξσζε κεηαμύ ησλ ππνςεθίσλ πνπ δηθαηνύληαη λα κνξηνδνηεζνύλ
από ην παξαπάλσ θξηηήξην.
Σν ηέθλν πνιχηεθλεο νηθνγέλεηαο βαζκνινγείηαη κε πελήληα (50) κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν
ηεο νηθνγέλεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ εαπηνχ ηνπ. Ζ βαζκνινγία ππνινγίδεηαη
κφλν ζηα δψληα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο.
Πεδίν δ. Σξίηεθλνο
ην πεδίν απηφ ν ππνςήθηνο πνπ απνδεηθλχεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ ηξίηεθλνπ ζπκπιεξψλεη κε
ηελ έλδεημε  ην ζρεηηθφ ηεηξαγσλίδην. Δπίζεο, ζπκπιεξψλεη κε ηελ έλδεημε  ην ζρεηηθφ
ηεηξαγσλίδην, πξνθεηκέλνπ λα δειψζεη φηη θαηά ην ηξέρνλ εκεξνινγηαθφ έηνο δελ έρεη
πξνζιεθζεί ζηνλ ίδην θνξέα άιιν κέινο ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο θάλνληαο ρξήζε ηεο
ηξηηεθληθήο ηδηφηεηαο. ηελ πεξίπησζε ζπκπιήξσζεο ηεο έλδεημεο δελ νθείιεη λα
ππνβάιεη ηελ ππεχζπλε δήισζε πνπ δεηείηαη ζηελ παξ. 12 ηνπ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΗΗ
«ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ» ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο.
Δάλ ζηελ απηή δηαδηθαζία επηιέγνληαη σο πξνζιεπηένη δύν (2) ή πεξηζζόηεξα κέιε ηεο
ίδηαο νηθνγέλεηαο, θάλνληαο ρξήζε ηνπ απηνύ θξηηεξίνπ θαη εθόζνλ δελ είλαη δπλαηή ε
νηθεηνζειήο ζύκπξαμε απηώλ γηα ηελ επηινγή ηνπ ελόο, δηελεξγείηαη δεκόζηα θιήξσζε
κεηαμύ ησλ ππνςεθίσλ πνπ δηθαηνύληαη λα κνξηνδνηεζνύλ από ην παξαπάλσ θξηηήξην.
χκθσλα κε ην άξζξν 64 ηνπ λ. 4590/2019 (ΦΔΚ 17/Α/2019), ηελ ηδηφηεηα ηνπ ηξίηεθλνπ
απνθηνχλ :
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Ο γνλέαο πνπ έρεη ηε γνληθή κέξηκλα θαη επηκέιεηα ηξηψλ παηδηψλ απφ ηνλ ίδην ή δηαθνξεηηθνχο γάκνπο ή
λνκίκσο αλαγλσξηζζέλησλ ή πηνζεηεκέλσλ ή εθηφο γάκνπ γελλεζέλησλ ηα νπνία είλαη άγακα θαη δελ έρνπλ
ν
ζπκπιεξψζεη ην εηθνζηφ πέκπην (25 ) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο ή θνηηνχλ ζε αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη
ζε αλαγλσξηζκέλα σο νκνηαγή εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο αιινδαπήο ή εθπιεξψλνπλ ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο
ν
ππνρξεψζεηο θαη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην ηξηαθνζηφ (30 ) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη
ηα ηξία παηδηά πεξηιακβάλνληαη θαη ηα ηέθλα κε νπνηαδήπνηε αλαπεξία ζε πνζνζηφ εμήληα επηά (67%) θαη
άλσ ηζνβίσο, αλεμαξηήησο ειηθίαο

Ο ηξίηεθλνο ππνςήθηνο βαζκνινγείηαη κε ζαξάληα (40) κνλάδεο γηα θάζε έλα (1) ηέθλν ηνπ,
ήηνη 120 κνλάδεο ζπλνιηθά γηα ηα ηξία (3) δψληα ηέθλα ηνπ.
ΔΠΗΖΜΑΗΝΔΣΑΗ φηη: i) νη αλσηέξσ ειηθηαθέο πξνυπνζέζεηο ηζρχνπλ θαη γηα ηα ηξία
(3) ηέθλα θαη ii) ζηα ηξία (3) παηδηά πεξηιακβάλνληαη θαη ηα ηέθλα κε νπνηαδήπνηε
αλαπεξία ζε πνζνζηφ εμήληα επηά ηνηο εθαηφ (67%) θαη άλσ ηζνβίσο, αλεμαξηήησο
ειηθίαο.

Πεδίν ε. Σέθλν ηξίηεθλεο νηθνγέλεηαο
Χο ηέθλν ηξίηεθλεο νηθνγέλεηαο λνείηαη ην ηέθλν ηξίηεθλνπ γνλέα, ην νπνίν πιεξνί ηα αλσηέξσ ειηθηαθά φξηα
ππφ ηηο ίδηεο σο άλσ πξνυπνζέζεηο, δειαδή εθφζνλ (α) είλαη άγακν θαη δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ην εηθνζηφ
ν
πέκπην (25 ) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ ή θνηηά ζε αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη ζε αλαγλσξηζκέλα σο
νκνηαγή εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο αιινδαπήο ή εθπιεξψλεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη δελ έρεη
ν
ζπκπιεξψζεη ην ηξηαθνζηφ (30 ) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ αλεμαξηήησο ειηθίαο θαη νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ησλ
ινηπψλ ηέθλσλ.

ην πεδίν απηφ ν ππνςήθηνο πνπ απνδεηθλχεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ ηέθλνπ ηξίηεθλεο νηθνγέλεηαο
δειαδή πιεξνί ηηο αλσηέξσ ειηθηαθέο πξνυπνζέζεηο, ζπκπιεξψλεη κε ηελ έλδεημε  ην
ζρεηηθφ ηεηξαγσλίδην. Δπίζεο, ζπκπιεξψλεη κε ηελ έλδεημε  ην ζρεηηθφ ηεηξαγσλίδην,
πξνθεηκέλνπ λα δειψζεη φηη θαηά ην ηξέρνλ εκεξνινγηαθφ έηνο δελ έρεη πξνζιεθζεί ζηνλ
ίδην θνξέα άιιν κέινο ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο θάλνληαο ρξήζε ηεο ηξηηεθληθήο ηδηφηεηαο.
ηελ πεξίπησζε ζπκπιήξσζεο ηεο έλδεημεο δελ νθείιεη λα ππνβάιεη ηελ ππεχζπλε
δήισζε πνπ δεηείηαη ζηελ παξ. 12 ηνπ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΗΗ «ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ
ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ» ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο. Δάλ ζηελ απηή
δηαδηθαζία επηιέγνληαη σο πξνζιεπηένη δύν (2)ή πεξηζζόηεξα κέιε ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο,
θάλνληαο ρξήζε ηνπ απηνύ θξηηεξίνπ θαη εθόζνλ δελ είλαη δπλαηή ε νηθεηνζειήο ζύκπξαμε
απηώλ γηα ηελ επηινγή ηνπ ελόο, δηελεξγείηαη δεκόζηα θιήξσζε κεηαμύ ησλ ππνςεθίσλ πνπ
δηθαηνύληαη λα κνξηνδνηεζνύλ από ην παξαπάλσ θξηηήξην.
Σν ηέθλν ηξίηεθλεο νηθνγέλεηαο βαζκνινγείηαη κε ζαξάληα (40) κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν ηεο
νηθνγέλεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ εαπηνχ ηνπ, ήηνη 120 κνλάδεο ζπλνιηθά γηα ηα
ηξία (3) δψληα ηέθλα.
ΔΠΗΖΜΑΗΝΔΣΑΗ φηη νη αλσηέξσ ειηθηαθέο πξνυπνζέζεηο ηζρχνπλ κφλν γηα ηνλ
ζπκκεηέρνληα ππνςήθην ηέθλν ηξίηεθλνπ γνλέα αλεμαξηήησο ειηθίαο θαη νηθνγελεηαθήο
θαηάζηαζεο ησλ ινηπψλ ηέθλσλ.

Πεδίν ζη. Αλήιηθα ηέθλα
ην πεδίν απηφ ν ππνςήθηνο ζεκεηψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ αλήιηθσλ ηέθλσλ ηνπ.
Αλήιηθν ζεσξείηαη ην παηδί πνπ δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ κέρξη
θαη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ.
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Ο ππνςήθηνο βαζκνινγείηαη κε ηξηάληα (30) κνλάδεο γηα θαζέλα απφ ηα δχν (2) πξψηα
αλήιηθα ηέθλα ηνπ θαη κε πελήληα (50) κνλάδεο γηα ην ηξίην αλήιηθν ηέθλν.
Πεδίν δ. Γνλέαο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο
ην πεδίν απηφ ν ππνςήθηνο πνπ απνδεηθλχεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ γνλέα κνλνγνλετθήο
νηθνγέλεηαο ζεκεηψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ ηέθλσλ ηνπ. Δπίζεο ζπκπιεξψλεη κε ηελ έλδεημε
 ην ζρεηηθφ ηεηξαγσλίδην, πξνθεηκέλνπ λα δειψζεη φηη θαηά ην ηξέρνλ εκεξνινγηαθφ έηνο
δελ έρεη πξνζιεθζεί ζηνλ ίδην θνξέα άιιν κέινο ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο θάλνληαο ρξήζε
ηεο κνλνγνλετθήο ηδηφηεηαο. ηελ πεξίπησζε ζπκπιήξσζεο ηεο έλδεημεο δελ νθείιεη
λα ππνβάιεη ηελ ππεχζπλε δήισζε πνπ δεηείηαη ζηελ παξ. 14 ηνπ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΗΗ
«ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ» ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο.
Γνλέαο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο λνείηαη ν γνλέαο εθείλνο ν νπνίνο, θαηά ηελ
εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο πξφζιεςεο, αζθεί ελ ηνηο πξάγκαζη θαη θαη’
απνθιεηζηηθφηεηα ή κεηά απφ ζρεηηθή αλάζεζε ηε γνληθή κέξηκλα ελφο ή
πεξηζζφηεξσλ αλήιηθσλ ηέθλσλ. Σν δηθαίσκα απηφ αζθείηαη απφ ην γνλέα θαη κεηά
ηελ ελειηθίσζε ησλ ηέθλσλ θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 25 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο
ηνπο (άξζξν 29 παξ. 6 λ.3838/2010).
Ο γνλέαο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο βαζκνινγείηαη κε πελήληα (50) κνλάδεο γηα θάζε έλα
(1) ηέθλν ηνπ. Ζ βαζκνινγία ππνινγίδεηαη κφλν ζηα δψληα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο.
Πεδίν ε. Σέθλν κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο
ην πεδίν απηφ ν ππνςήθηνο πνπ απνδεηθλχεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ ηέθλνπ κνλνγνλετθήο
νηθνγέλεηαο ζεκεηψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ ηέθλσλ ηεο νηθνγέλεηαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
θαη ηνπ εαπηνχ ηνπ). Δπίζεο, ζπκπιεξψλεη κε ηελ έλδεημε  ην ζρεηηθφ ηεηξαγσλίδην,
πξνθεηκέλνπ λα δειψζεη φηη θαηά ην ηξέρνλ εκεξνινγηαθφ έηνο δελ έρεη πξνζιεθζεί ζηνλ
ίδην θνξέα άιιν κέινο ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο θάλνληαο ρξήζε ηεο κνλνγνλετθήο ηδηφηεηαο.
ηελ πεξίπησζε ζπκπιήξσζεο ηεο έλδεημεο δελ νθείιεη λα ππνβάιεη ηελ ππεχζπλε
δήισζε πνπ δεηείηαη ζηελ παξ. 15 ηνπ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΗΗ «ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ
ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ» ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο. Δάλ ζηελ απηή
δηαδηθαζία επηιέγνληαη σο πξνζιεπηένη δύν (2) ή πεξηζζόηεξα κέιε ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο,
θάλνληαο ρξήζε ηνπ απηνύ θξηηεξίνπ θαη εθόζνλ δελ είλαη δπλαηή ε νηθεηνζειήο ζύκπξαμε
απηώλ γηα ηελ επηινγή ηνπ ελόο, δηελεξγείηαη δεκόζηα θιήξσζε κεηαμύ ησλ ππνςεθίσλ πνπ
δηθαηνύληαη λα κνξηνδνηεζνύλ από ην παξαπάλσ θξηηήξην.
Σέθλν κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο είλαη εθείλν ην νπνίν κέρξη ηελ ελειηθίσζή ηνπ είρε
ηνλ έλα µφλν γνλέα ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ππάγεηαη θαη ην ηέθλν, ην νπνίν
ζηεξήζεθε θαη ηνπο δχν γνλείο πξηλ ηελ ελειηθίσζή ηνπ. Σν δηθαίσκα απηφ αζθείηαη
απφ ην ηέθλν κέρξη θαη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 30νχ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ (άξζξν 29
παξ. 6 λ.3838/2010).
Σν ηέθλν κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο βαζκνινγείηαη κε πελήληα (50) κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν
ηεο νηθνγέλεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ εαπηνχ ηνπ. Ζ βαζκνινγία ππνινγίδεηαη
κφλν ζηα δψληα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο.
Πεδίν ζ. Αηνκηθή αλαπεξία
ην πεδίν απηφ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 9 ηνπ αξζξ. 25 ηνπ Ν. 4440/2016 (ΦΔΚ
224/η.Α’/02.12.2016), ν ππνςήθηνο κε αλαπεξία ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 50%
ζπκπιεξψλεη ην πνζνζηφ ηεο αλαπεξίαο ηνπ ζην αληίζηνηρν ηεηξαγσλίδην ηνπ εληχπνπ ηεο
αηηήζεσο.
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Πξνθεηκέλνπ ν ππνςήθηνο λα βαζκνινγεζεί ζην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην πξέπεη λα
απνδεηθλχεη πνζνζηφ αλαπεξίαο ηνπιάρηζηνλ 50%.
Ο ππνςήθηνο κε αλαπεξία ηνπιάρηζηνλ 50% βαζκνινγείηαη αλάινγα κε ην πνζνζηφ
αλαπεξίαο ηνπ, πνιιαπιαζηαδφκελν κε ην ζπληειεζηή “3”.
Πεδίν η. Αλαπεξία γνλέα, ηέθλνπ, αδειθνχ ή ζπδχγνπ ππνςεθίνπ
ην πεδίν απηφ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 9 ηνπ αξζξ. 25 ηνπ Ν. 4440/2016 (ΦΔΚ
224/η.Α’/02.12.2016), νη ππνςήθηνη γνλείο, ηέθλα, ζχδπγνη, αδειθνί πνπ αζθνχλ ην
δηθαίσκα πξνζηαζίαο απφ ηελ αλαπεξία αηφκσλ κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 67% θαη άλσ,
εμαηηίαο βαξηψλ ςπρηθψλ θαη ζσκαηηθψλ παζήζεσλ ή κε πνζνζηφ αλαπεξίαο ηνπιάρηζηνλ
50% εμαηηίαο λνεηηθήο ζηέξεζεο ή απηηζκνχ ζπκπιεξψλνπλ ην πνζνζηφ αλαπεξίαο ηνπ
ζπγγελή - αηφκνπ ζην ζρεηηθφ ηεηξαγσλίδην ηνπ εληχπνπ ηεο αηηήζεσο.
Ο ππνςήθηνο κε γνλέα, ηέθλν, αδειθφ ή ζχδπγν κε αλαπεξία βαζκνινγείηαη αλάινγα κε
ην πνζνζηφ αλαπεξίαο ηνπ αηφκνπ – ζπγγελή πνπ επηθαιείηαη, πνιιαπιαζηαδφκελν κε ην
ζπληειεζηή “2”.
ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ ΓΗΑ ΣΑ ΛΟΗΠΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ (ΠΛΖΝ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΑΝΔΡΓΗΑ)

1. Ζ «γνληθή κέξηκλα» δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ «επηκέιεηα» ηέθλνπ, δεδνκέλνπ φηη
ζχκθσλα κε ην Π.Γ.456/1984 (Αζηηθφο Κψδηθαο) ε γνληθή κέξηκλα, σο ππεξθείκελε
έλλνηα, πεξηιακβάλεη θαη ηελ επηκέιεηα ηνπ ηέθλνπ θαη ηε δηνίθεζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ
θαη ηελ εθπξνζψπεζή ηνπ ζε θάζε ππφζεζε ή δηθαηνπξαμία ή δίθε πνπ αθνξνχλ ην
πξφζσπν ή ηελ πεξηνπζία ηνπ.
2. Τπνςήθηνο πνπ είλαη ηαπηφρξνλα πνιχηεθλνο θαη ηέθλν πνιχηεθλεο νηθνγέλεηαο
δηθαηνχληαη λα θάλεη ρξήζε ηεο πξνζθνξφηεξεο βαζκνινγηθά απφ ηηο δχν ηδηφηεηεο.
Απνθιείεηαη ε αζξνηζηηθή βαζκνιφγεζε ησλ παξαπάλσ θξηηεξίσλ.
3. Σηο κνλάδεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα θξηηήξηα ηνπ πνιπηέθλνπ ή ηνπ ηέθλνπ πνιχηεθλεο
νηθνγέλεηαο κπνξεί λα ιάβεη, πξνθεηκέλνπ λα πξνζιεθζεί, κφλν έλα κέινο ηεο ίδηαο
νηθνγέλεηαο θαηά ην ίδην εκεξνινγηαθφ έηνο ζηνλ ίδην θνξέα.
4. Σφζν ν πνιχηεθλνο φζν θαη ην ηέθλν πνιπηέθλνπ δηθαηνχληαη πεξαηηέξσ θαη ηηο κνλάδεο
απφ ην θξηηήξην ησλ αλήιηθσλ ηέθλσλ. Ζ βαζκνινγία ππνινγίδεηαη κφλν ζηα δψληα
κέιε ηεο νηθνγέλεηαο.
5. Τπνςήθηνο πνπ είλαη ηαπηφρξνλα ηξίηεθλνο θαη ηέθλν ηξίηεθλεο νηθνγέλεηαο δηθαηνχηαη
λα θάλεη ρξήζε ηεο πξνζθνξφηεξεο βαζκνινγηθά απφ ηηο δχν ηδηφηεηεο.
Απνθιείεηαη ε αζξνηζηηθή βαζκνιφγεζε ησλ παξαπάλσ θξηηεξίσλ.
6. Σηο κνλάδεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα θξηηήξηα ηνπ ηξίηεθλνπ ή ηνπ ηέθλνπ ηξίηεθλεο
νηθνγέλεηαο κπνξεί λα ιάβεη, πξνθεηκέλνπ λα πξνζιεθζεί, κφλν έλα κέινο ηεο ίδηαο
νηθνγέλεηαο θαηά ην ίδην εκεξνινγηαθφ έηνο ζηνλ ίδην θνξέα.
7. Σφζν ν ηξίηεθλνο φζν θαη ην ηέθλν ηξίηεθλνπ δηθαηνχληαη πεξαηηέξσ θαη ηηο κνλάδεο απφ
ην θξηηήξην ησλ αλήιηθσλ ηέθλσλ.
8. Τπνςήθηνο πνπ είλαη ηαπηφρξνλα γνλέαο θαη ηέθλν κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο δηθαηνχηαη
λα θάλεη ρξήζε ηεο πξνζθνξφηεξεο βαζκνινγηθά απφ ηηο δχν ηδηφηεηεο.
Απνθιείεηαη ε αζξνηζηηθή βαζκνιφγεζε ησλ παξαπάλσ θξηηεξίσλ.
9. Σηο κνλάδεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα θξηηήξηα ηνπ γνλέα ή ηνπ ηέθλνπ κνλνγνλετθήο
νηθνγέλεηαο κπνξεί λα ιάβεη, πξνθεηκέλνπ λα πξνζιεθζεί, κφλν έλα κέινο ηεο ίδηαο
νηθνγέλεηαο θαηά ην ίδην εκεξνινγηαθφ έηνο ζηνλ ίδην θνξέα.
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10. Σφζν ν γνλέαο φζν θαη ην ηέθλν κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο δηθαηνχληαη πεξαηηέξσ θαη ηηο
κνλάδεο απφ ην θξηηήξην ησλ αλήιηθσλ ηέθλσλ. Ζ βαζκνινγία ππνινγίδεηαη κφλν ζηα
δψληα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο.
11. ηελ πεξίπησζε ππνςεθίνπ πνπ είλαη ηαπηφρξνλα πνιχηεθλνο ή ηέθλν πνιπηέθλνπ θαη
γνλέαο ή ηέθλν κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο, ε βαζκνινγία ησλ θξηηεξίσλ είλαη
αζξνηζηηθή.
12. ηελ πεξίπησζε ππνςεθίνπ πνπ είλαη ηαπηφρξνλα ηξίηεθλνο ή ηέθλν ηξίηεθλνπ θαη
γνλέαο ή ηέθλν κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο, ε βαζκνινγία ησλ θξηηεξίσλ είλαη
αζξνηζηηθή.

ΚΧΛΤΜΑ ΟΚΣΑΜΖΝΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ
Ζ δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ
νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε επνρηαθψλ ή άιισλ πεξηνδηθψλ ή πξφζθαηξσλ
αλαγθψλ ζε θνξείο ηνπ δεκφζηνπ θαη επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα δελ κπνξεί λα
ππεξβαίλεη ηνπο νθηψ (8) κήλεο κέζα ζε ζπλνιηθφ ρξφλν δψδεθα (12) κελψλ.
Ο ππνινγηζκφο ηνπ αλσηέξσ δσδεθακήλνπ, κέζα ζην νπνίν ε απαζρφιεζε ηνπ
ππνςεθίνπ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνπο νθηψ (8) κήλεο, γηα λα κελ έρεη θψιπκα
πξφζιεςεο, γίλεηαη κε αθεηεξία ην ηέινο ηεο λέαο απαζρφιεζεο, γηα ηελ νπνία ν
ππνςήθηνο πξφθεηηαη λα πξνζιεθζεί, θαη πξνο ηα πίζσ.
ην θψιπκα ηεο νθηάκελεο απαζρφιεζεο ζπλππνινγίδεηαη θαη ν ρξφλνο απαζρφιεζεο
κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ δηάξθεηαο: α) δχν (2) κελψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε
θαηεπεηγνπζψλ ή επνρηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ (παξ. 2 πεξ. ηε ηνπ άξζξ. 14 ηνπ
λ.2190/1994 θαη αξζξ. 206 ηνπ λ. 3584/2007), β) ηξηψλ (3) κελψλ γηα ηελ ππξαζθάιεηα,
λαπαγνζσζηηθή θάιπςε ησλ αθηψλ θαη ηηο δεκνηηθέο θαηαζθελψζεηο (παξ. 1 ηνπ άξζξ. 206
ηνπ λ. 3584/2007, φπσο αληηθαηαζηάζεθε θαη ηζρχεη).
ην θψιπκα ηεο νθηάκελεο απαζρφιεζεο δελ ζπλππνινγίδνληαη:
– Ο ρξφλνο απαζρφιεζεο κε χκβαζε Μίζζσζεο ΄Δξγνπ (ΜΔ).
– Ο ρξφλνο απαζρφιεζεο ζε Πξνγξάκκαηα Κνηλσθεινχο Υαξαθηήξα (ΚΟΥ).
– Ο ρξφλνο κε θαζεζηψο κεξηθήο απαζρφιεζεο (λ.3250/2004 ΦΔΚ 124/Α΄/7-7-2004).
χκθσλα κε ην λφκν, νη πίλαθεο θαηάηαμεο επνρηθνχ πξνζσπηθνχ πξέπεη λα αλαξηψληαη
ην πνιχ εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ,
απφ ηελ επνκέλε δε ηεο αλάξηεζεο, ν θνξέαο κπνξεί λα πξνβεί ζηελ πξφζιεςε (π.ρ
πίλαθαο πνπ αλαξηάηαη ηελ 10ε εκέξα ε πξφζιεςε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ 11 ε).
ηελ πεξίπησζε απηή ε έλαξμε ηεο λέαο απαζρφιεζεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 12κελνπ
πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ ελ ηνηο πξάγκαζη πξφζιεςε ηνπ ππνςεθίνπ. ε πεξίπησζε, φκσο,
πνπ νη πίλαθεο αλαξηεζνχλ κεηά ηελ παξέιεπζε ησλ σο άλσ είθνζη (20) εκεξψλ ή ε
πξφζιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ γίλεη κεηά ηελ παξέιεπζε ηθαλνχ ρξφλνπ απφ ηελ αλάξηεζε
ησλ πηλάθσλ, ε έλαξμε ηεο λέαο απαζρφιεζεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δσδεθακήλνπ
ηνπνζεηείηαη, ζηελ πεξίπησζε απηή, είθνζη (20) εκεξνινγηαθέο εκέξεο κεηά ηελ ηειεπηαία
εκέξα ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ.
ε θάζε πεξίπησζε, νη ππνςήθηνη πνπ έρνπλ νθηψ (8) κήλεο απαζρφιεζεο θαη άλσ, κέζα
ζε ζπλνιηθφ ρξφλν δψδεθα (12) κελψλ, κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία
επηινγήο, θαηαηάζζνληαη φκσο ζηνπο ζπληαζζφκελνπο πίλαθεο κεηά ηνπο ζπλππνςήθηνχο
ηνπο πνπ δελ έρνπλ θαιχςεη νθηψ (8) κήλεο απαζρφιεζεο ζε ζπλνιηθφ ρξφλν δψδεθα (12)
κελψλ θαη πξνζιακβάλνληαη κφλνλ εθφζνλ δελ είλαη δπλαηή ε θάιπςε ηνπ απαηηνχκελνπ
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αξηζκνχ πξνζιήςεσλ
λ.3260/2004).

απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο ππνςεθίνπο (άξζξν 2 παξ. 6 ηνπ

ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ ΓΗΑ ΣΑ ΚΧΛΤΜΑΣΑ ΣΧΝ Π.Γ.164/2004 & Π.Γ.180/2004
Μεηά ηελ 19ε Ηνπιίνπ 2004 (εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ Π.Γ. 164/2004):

1. Γελ θαηαηάζζνληαη ππνςήθηνη πνπ έρνπλ ζπλάςεη κε ην θνξέα δηαδνρηθέο ζπκβάζεηο,
φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 5 ηνπ Π.Γ.164/2004, εθφζνλ κεηαμχ απηψλ
κεζνιαβεί ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ (3) κελψλ (θψιπκα 3κήλνπ,
ζρεηηθέο Πξάμεηο Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ππ’ αξηζ. 23/2013, 51/2013, 150/2013,
θ.ι.π). ε θάζε πεξίπησζε, ν αξηζκφο ησλ δηαδνρηθψλ ζπκβάζεσλ δελ επηηξέπεηαη λα
είλαη κεγαιχηεξνο ησλ ηξηψλ (παξ. 4 ηνπ σο άλσ άξζξνπ 5). Ζ θαηάηαμε θαη πξφζιεςε
ησλ αλσηέξσ ππνςεθίσλ επηηξέπεηαη, εθφζνλ δηθαηνινγείηαη απφ αληηθεηκεληθνχο
ιφγνπο. Οη αληηθεηκεληθνί ιφγνη αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ
Π.Γ.164/2004.
2. Γελ θαηαηάζζνληαη ππνςήθηνη πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη είθνζη ηέζζεξηο (24) κήλεο
απαζρφιεζεο κε ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ πνπ έρνπλ ζπλαθζεί δηαδνρηθψο, θαηά
ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 5 ηνπ αλσηέξσ Π.Γ., ήηνη ζπκβάζεηο κεηαμχ ησλ νπνίσλ
κεζνιαβεί ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ (3) κελψλ, ζηνλ ίδην εξγνδφηε
(ππεξεζία) κε ηελ ίδηα ή παξεκθεξή εηδηθφηεηα θαη κε ηνπο ίδηνπο ή παξεκθεξείο φξνπο
εξγαζίαο (θψιπκα ππέξβαζεο 24κελεο απαζρφιεζεο).
ην θψιπκα ησλ αξζξ. 5 θαη 6 ηνπ Π.Γ.164/2004, ζπλππνινγίδνληαη :


Ο ρξφλνο απαζρφιεζεο κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ
δηάξθεηαο έσο δχν (2) κελψλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηεπεηγνπζψλ ή επνρηθψλ ή
πξφζθαηξσλ αλαγθψλ ή ηξηψλ (3) κελψλ γηα ηελ ππξαζθάιεηα, λαπαγνζσζηηθή
θάιπςε ησλ αθηψλ θαη ηηο δεκνηηθέο θαηαζθελψζεηο.



Ο ρξφλνο κεξηθήο απαζρφιεζεο, εθφζνλ κεηά ηελ 19-7-2004 ν ππνςήθηνο έρεη
πξαγκαηνπνηήζεη δηαδνρηθψο ζχκβαζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη
ζχκβαζε κεξηθήο απαζρφιεζεο ζηνλ ίδην θνξέα κε ηελ ίδηα ή παξεκθεξή εηδηθφηεηα
θαη κε ηνπο ίδηνπο ή παξεκθεξείο φξνπο εξγαζίαο, πνπ ππεξβαίλνπλ ζπλνιηθά ηνπο
24 κήλεο.



Ο ρξφλνο απαζρφιεζεο ζηα Πξνγξάκκαηα Κνηλσθεινχο Υαξαθηήξα (ΚΟΥ).

ΔΠΗΖΜΑΝΖ: Ο ρξφλνο απαζρφιεζεο κε χκβαζε Μίζζσζεο Έξγνπ (ΜΔ) δελ
ζπλππνινγίδεηαη γηα ην παξαπάλσ θψιπκα ηνπ Π.Γ.164/2004.
3. Γηα ηηο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ αλψλπκεο εηαηξείεο, νη νπνίεο γηα
ηελ πξφζιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2190/1994,
εθαξκφδνληαη θαη νη ζρεηηθέο κε ηα θσιχκαηα θαη ηηο απαγνξεχζεηο δηαηάμεηο ηνπ
Π.Γ.180/2004.
ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΝΖΜΜΔΝΧΝ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ & ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ
Ο ππνςήθηνο, αθνχ ειέγμεη φηη έρεη ζπγθεληξψζεη φια ηα δηθαηνινγεηηθά - πηζηνπνηεηηθά ηα
νπνία πξνβιέπνληαη γηα ηελ απφδεημε ησλ πξνζφλησλ ηνπ (βι. Κεθάιαην ΙΙ «ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ»ηνπ παξόληνο Παξαξηήκαηνο), ηα αξηζκεί ζε εκθαλέο
ηνπο ζεκείν θαηά θχιιν. Αθνινχζσο, ζηνλ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΝΖΜΜΔΝΧΝ
ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ηεο αίηεζεο ηα αλαθέξεη θαηά είδνο έλα πξνο έλα θαη θαηαγξάθεη ην
ζχλνιν ησλ αξηζκεκέλσλ θχιισλ φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ - πηζηνπνηεηηθψλ πνπ
θαηαζέηεη (π.ρ. ζπλεκκέλα θχιια 20).
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Γηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε ησλ αηηήζεσλ, ζπκπιήξσζε ηπρφλ ειιεηπφλησλ ζηνηρείσλ, έζησ
θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ ή δηεπθξηληζηηθψλ, επηηξέπεηαη κφλν κέρξη ηε ιήμε ηεο
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο (άξζξν 20,
παξ.7 ηνπ λ. 2738/1999).
ηε ζπλέρεηα ζπκπιεξψλεη ηελ εκεξνκελία θαη ην νλνκαηεπψλπκφ ηνπ θάησ απφ ην
θείκελν ηεο ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ, ηελ νπνία θαη ππνγξάθεη κεηά απφ πξνζεθηηθή
αλάγλσζε.
Χο πξνο ηελ παξάγξαθν 2 ηεο ππεχζπλεο δήισζεο: ν ππνςήθηνο κε ηελ ππνγξαθή ηεο
αίηεζεο απνδέρεηαη φηη: α) δελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα θαθνχξγεκα θαη ζε νπνηαδήπνηε
πνηλή γηα θινπή, ππεμαίξεζε (θνηλή θαη ζηελ ππεξεζία), απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία,
απηζηία δηθεγφξνπ, δσξνδνθία, θαηαπίεζε, απηζηία πεξί ηελ ππεξεζία, παξάβαζε
θαζήθνληνο θαζ' ππνηξνπή, ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε, θαζψο θαη γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα
θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο, β) δελ
είλαη ππφδηθνο θαη δελ έρεη παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνχιεπκα γηα θαθνχξγεκα ή γηα
πιεκκέιεκα ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο, έζησ θαη αλ ην αδίθεκα παξαγξάθεθε,
γ) ιφγσ θαηαδίθεο, δελ έρεη ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπ δηθαηψκαηα θαη γηα φζν ρξφλν
δηαξθεί ε ζηέξεζε απηή θαη δ) δελ ηειεί ππφ δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε.
Χο πξνο ηελ παξάγξαθν 3 ηεο ππεχζπλεο δήισζεο: ε πεξίπησζε χπαξμεο ηνπ
θσιχκαηνο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ θαη πξνθεηκέλνπ γηα ζέζεηο βνεζεηηθνχ ή
αλεηδίθεπηνπ πξνζσπηθνχ εμαηξνχληαη απφ ην θψιπκα νη ππνςήθηνη πνπ έρνπλ εθηίζεη ηελ
πνηλή ή ηα κέηξα αζθαιείαο, πνπ ηνπο έρνπλ επηβιεζεί, έρνπλ αξζεί ή έρνπλ απνιπζεί ππφ
φξν.
ΔΠΗΖΜΑΝΖ ΠΡΟ ΣΟΝ ΤΠΑΛΛΖΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΑΗΣΖΔΧΝ & ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ

Ο ππάιιεινο ηνπ θνξέα πνπ είλαη αξκφδηνο γηα ηελ παξαιαβή ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ησλ ππνςεθίσλ, ειέγρεη αλ πξάγκαηη επηζπλάπηνληαη φια ηα
δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΝΖΜΜΔΝΧΝ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ
ηεο αίηεζεο θαη ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε αλαγξάθεη ζηo εηδηθφ πιαίζην ηνπ παξαπάλσ
ΚΑΣΑΛΟΓΟΤ ηε ιέμε «πιήξεο». ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε αλαγξάθεη ζην εηδηθφ πιαίζην
πνηα δηθαηνινγεηηθά ειιείπνπλ απφ εθείλα πνπ, ελψ θέξνληαη σο ζπλεκκέλα, δελ
επηζπλάπηνληαη. Σν απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ ηνπ ππαιιήινπ ζεκεηψλεηαη ελππνγξάθσο κε
επθξηλέο ην νλνκαηεπψλπκφ ηνπ.
Όηαλ ε ππνβνιή ηεο αηηήζεσο γίλεηαη απηνπξνζψπσο, ν αξκφδηνο ππάιιεινο παξαιαβήο
ησλ αηηήζεσλ δελ παξέρεη νδεγίεο ή θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ζπκβνπιέο ζηνπο ππνςεθίνπο
γηα ηνλ ηξφπν ζπκπιήξσζεο ησλ αηηήζεσλ θαη ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
απφδεημε ησλ ηδηνηήησλ πνπ επηθαινχληαη, επηκειείηαη φκσο νη αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ λα
είλαη ππνγεγξακκέλεο θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ν ππνςήθηνο
ζεκεηψλεη ζηελ αίηεζή ηνπ φηη ηα επηζπλάπηεη.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ II : ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
ην θεθάιαην απηφ απαξηζκνχληαη φια ηα δηθαηνινγεηηθά – πηζηνπνηεηηθά ηα νπνία, κέρξη
ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, πξέπεη λα ππνβάιεη ν ππνςήθηνο καδί κε
ην έληππν αίηεζεο – ππεχζπλεο δήισζεο κε θσδηθφ ΔΝΣΤΠΟ Α..Δ.Π. ΟΥ.6 πξνθεηκέλνπ
λα απνδείμεη ηα πξνζφληα πνπ επηθαιείηαη.
Δηδηθφηεξα, κε ηελ αίηεζή ηνπ πξέπεη λα ππνβάιεη:
1. Δπθξηλή θσηναληίγξαθα:
Σσλ δχν φςεσλ ηνπ αηνκηθνχ δειηίνπ ηαπηφηεηαο
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ή
άιισλ δεκφζησλ εγγξάθσλ απφ ηα νπνία λα πξνθχπηνπλ ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο,
φπσο ζρεηηθή πξνζσξηλή βεβαίσζε αζηπλνκηθήο αξρήο ή ηηο θξίζηκεο ζειίδεο ηνπ
δηαβαηεξίνπ (δει. απηέο ζηηο νπνίεο αλαθέξνληαη ν αξηζκφο θαη ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ
θαηφρνπ) ή ηηο δχν φςεηο ηεο άδεηαο νδήγεζεο ή ηηο θξίζηκεο ζειίδεο ηνπ αηνκηθνχ
βηβιηαξίνπ πγείαο φισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ. Δάλ απφ ηα έγγξαθα απηά δελ
πξνθχπηεη ε εκεξνκελία γέλλεζεο, πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί θαη ην πηζηνπνηεηηθφ
γέλλεζεο.
Δάλ απφ ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ή ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά, πνπ έρεη ππνβάιεη ν
ππνςήθηνο, πξνθχπηνπλ ν αξηζκφο ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ θαη ε ρξνλνινγία γέλλεζήο ηνπ, ε
έιιεηςε ππνβνιήο ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο θαη κφλν, δελ ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ
απφ ηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία (αξηζ. 1042/2003 απφθαζε ηνπ ηΔ).
2. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/1986, ζηελ νπνία λα δειψλεη ηνπο θνξείο ηνπ
δεκφζηνπ ή επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα ηνπ άξζξνπ 14 παξ.1 ηνπ λ. 2190/1994 φπσο
απηφ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 1 παξ. 1 ηνπ λ.3812/2009, πνπ έρεη απαζρνιεζεί κε
ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε επνρηαθψλ ή άιισλ
πεξηνδηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ ή κε δίκελε ζχκβαζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε
θαηεπεηγνπζψλ ή επνρηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ ή κε ηξίκελε ζχβαζε γηα ηελ
ππξαζθάιεηα, λαπαγνζσζηηθή θάιπςε ησλ αθηψλ θαη ηηο δεκνηηθέο θαηαζθελψζεηο, θαζψο
θαη ηελ αθξηβή ρξνληθή δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζήο ηνπ (έλαξμε θαη ιήμε) θαηά ηνπο
ηειεπηαίνπο δψδεθα (12) κήλεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο αηηήζεψο ηνπ.
Ζ ελ ιφγσ ππεχζπλε δήισζε απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί εάλ πθίζηαηαη
θψιπκα πξφζιεςεο ιφγσ ππέξβαζεο ηεο νθηάκελεο απαζρφιεζεο.
ΠΡΟΟΥΖ:
α) Ζ ζπγθεθξηκέλε ππεχζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ν
ππνςήθηνο έρεη απαζρνιεζεί κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαηά ηα
αλαθεξφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν 2.
β) ε πεξίπησζε πξφζιεςεο ππνςεθίνπ, ν νπνίνο δελ έρεη ππνβάιεη ηελ αλσηέξσ
ππεχζπλε δήισζε αιιά απφ ηνλ έιεγρν ησλ ζπλππνβιεζέλησλ κε ηελ αίηεζή ηνπ
δηθαηνινγεηηθψλ (π.ρ. βεβαίσζε πξνυπεξεζίαο) πξνθχπηεη φηη έρεη θψιπκα πξφζιεςεο
ιφγσ ππέξβαζεο ηεο νθηάκελεο απαζρφιεζεο, ε ζρεηηθή απφθαζε πξφζιεςεο
αλαθαιείηαη.
3. Γηα ηνλ ππνςήθην ρσξίο ειιεληθή ηζαγέλεηα, ν νπνίνο πξέπεη λα απνδείμεη φηη
γλσξίδεη ηελ ειιεληθή γιψζζα ζε βαζκφ επαξθή γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο
επηδησθφκελεο εηδηθφηεηαο, Πηζηνπνηεηηθφ Διιελνκάζεηαο (λ.2413/1996 άξζξν 10 παξ.
1) πνπ ρνξεγείηαη απφ ην Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο: α) Τπνπξγείν Παηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ Αλδξέα Παπαλδξένπ 37, Σ.Κ. 151 80 Αζήλα, ηει. 210−3443384 θαη β)
Καξακανχλα 1, Πι. θξά, Σ.Κ. 55132 Θεζζαινλίθε, ηει. 2310− 459101-5, ησλ θαησηέξσ
επηπέδσλ:
Α ΔΠΗΠΔΓΟ ή Α2 ΔΠΗΠΔΓΟ: Γηα ηελ Καηεγνξία Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (Τ.Δ.).
Β ΔΠΗΠΔΓΟ ή Β1 ΔΠΗΠΔΓΟ: Γηα ηελ Καηεγνξία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Γ.Δ.) κε
Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ ή θαη Δξγαηνηερληθνχ Πξνζσπηθνχ.
Γ ΔΠΗΠΔΓΟ ή Β2 ΔΠΗΠΔΓΟ: Γηα ηηο Καηεγνξίεο Παλεπηζηεκηαθήο (Π.Δ.) θαη Σερλνινγηθήο
Δθπαίδεπζεο (Σ.Δ.) κε Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ θαη γηα ηελ Καηεγνξία Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο (Γ.Δ.) Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ.
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Γ ΔΠΗΠΔΓΟ ή Γ1 ΔΠΗΠΔΓΟ: Γηα ηηο Καηεγνξίεο Παλεπηζηεκηαθήο (Π.Δ.) θαη Σερλνινγηθήο
Δθπαίδεπζεο (Σ.Δ.) Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ.
Σν αλσηέξσ Πηζηνπνηεηηθφ Διιελνκάζεηαο δελ ρξεηάδεηαη λα πξνζθνκίδνπλ νη νκνγελείο
θαη αιινγελείο, νη νπνίνη παξαθνινπζνχλ ή έρνπλ παξαθνινπζήζεη πξνγξάκκαηα ή
καζήκαηα ηεο ειιεληθήο γιψζζαο εληφο ηνπ νξγαλσκέλνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ
ζπζηήκαηνο ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ.
Δπίζεο, απνδεηθλχεηαη κε αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ρνιείνπ ηεο Διιεληθήο
Γιψζζαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (Παλεπηζηεκηνχπνιε,
Θεζζαινλίθε, Σ.Κ. 54006, ηει. 2310/997571−72−76), ην νπνίν ρνξεγείηαη χζηεξα απφ
ζρεηηθή εμέηαζε ηνπ ππνςεθίνπ ή απφ άιιε ζρνιή ή ζρνιείν Διιεληθήο Γιψζζαο.
Δπηπξνζζέησο, ππνβάιιεη φζα απφ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά επηθαιείηαη κε ηελ
αίηεζή ηνπ, ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ηέινο ηνπ
παξφληνο θεθαιαίνπ:
4. Σίηιν ζπνπδψλ (γηα ππνςήθην πνπ ζπκκεηέρεη ζηηο θαηεγνξίεο ΠΔ, ΣΔ θαη ΓΔ), ζηνλ
νπνίν λα αλαγξάθεηαη ν αθξηβήο βαζκφο, ε εκεξνκελία θαη ην έηνο θηήζεο ηνπ. ε
πεξίπησζε πνπ ν βαζκφο εθθξάδεηαη κε αμηνινγηθφ ραξαθηεξηζκφ ή κε αθέξαην αξηζκφ
(είηε πξφθεηηαη γηα αθέξαην αξηζκφ πνπ πξνέθπςε απφ ζηξνγγπινπνίεζε είηε πξφθεηηαη γηα
ακηγψο αθέξαην αξηζκφ) πξέπεη λα ππνβάιεη θαη βεβαίσζε ηεο νηθείαο ζρνιήο γηα ηνλ
αθξηβή αξηζκεηηθφ βαζκφ, κε δχν δεθαδηθά ςεθία. ηηο πεξηπηψζεηο ηίηισλ ζπνπδψλ
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Α.Δ.Η. – Σ.Δ.Η.) πνπ ν βαζκφο πξνθχπηεη κφλν απφ αμηνινγηθφ
ραξαθηεξηζκφ (θιίκαθεο «ΑΡΗΣΑ», «ΛΗΑΝ ΚΑΛΧ» ή «ΚΑΛΧ»), εάλ ν ππνςήθηνο δελ
πξνζθνκίζεη βεβαίσζε γηα ηνλ αθξηβή αξηζκεηηθφ βαζκφ, ζα ιακβάλεηαη ππφςε ε θαηψηεξε
βαζκνινγία πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε κία αμηνινγηθή θιίκαθα, π.ρ. «8,50» γηα «ΑΡΗΣΑ»,
«6,50» γηα «ΛΗΑΝ ΚΑΛΧ» θαη «5,00» γηα «ΚΑΛΧ». ε πεξίπησζε πνπ ν βαζκφο δελ
πξνθχπηεη νχηε απφ αμηνινγηθφ ραξαθηεξηζκφ, ζα ιακβάλεηαη ππφςε ην ειάρηζην ηεο
βαζκνινγηθήο θιίκαθαο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, δειαδή «5,00».
Ο ππνςήθηνο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (ΤΔ) πξνζθνκίδεη επθξηλέο θσηναληίγξαθν ηνπ
ηίηινπ ηνπ, κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνβιέπεηαη ηίηινο ζπνπδψλ Τπνρξεσηηθήο
Δθπαίδεπζεο απφ ηελ αλαθνίλσζε [βι. Σίηινο ζπνπδώλ θαη ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά &
ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα] σο απαηηνχκελν πξνζφλ γηα ηελ επηδησθφκελε εηδηθφηεηα ΤΔ.
Δηδηθέο δηεπθξηλίζεηο γηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ηίηινπο ζπνπδψλ
1) Γηα ηίηινπο Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο: φπνπ ζηελ αλαθνίλσζε [βι. Σίηινο
ζπνπδώλ θαη ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα] νξίδεηαη σο
απαηηνχκελν πξνζφλ πηπρίν ή δίπισκα Α.Δ.Η. ή Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ
(Δ.Α.Π.) Α.Δ.Η. ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) Α.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο
«αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή ηαπηφζεκν θαηά πεξηερφκελν εηδηθφηεηαο» κε ην
δεηνχκελν απφ ηελ αλαθνίλσζε, νη ππνςήθηνη νη νπνίνη δελ δηαζέηνπλ ηίηιν πνπ
αλαθέξεηαη ξεηά (κε ηελ νλνκαζία ηνπ) ζηελ αλαθνίλσζε, θαιχπηεηαη δε απφ ηνπο
παξαπάλσ φξνπο (αληηζηνηρία ή ηαπηνζεκία), ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίζνπλ
ζπγρξφλσο βεβαίσζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ Α.Δ.Η. ή Διιεληθνχ Αλνηθηνχ
Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π.) Α.Δ.Η. ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) Α.Δ.Η., ζην
νπνίν αλήθεη ην Σκήκα πνπ ρνξήγεζε ην ελ ιφγσ πηπρίν ή δίπισκα, πεξί ηνπ φηη ν
ηίηινο απηφο ζηεξίδεηαη ζε ζπνπδέο πνπ θαιχπηνπλ κε πιήξε επάξθεηα ην γλσζηηθφ
αληηθείκελν ηνπ πηπρίνπ πνπ δεηείηαη απφ ηελ αλαθνίλσζε. ε πεξίπησζε πνπ δελ
πξνζθνκηζζεί ε βεβαίσζε απηή, ν επηθαινχκελνο ηίηινο δελ ιακβάλεηαη ππφςε.
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2) Γηα ηίηινπο Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο: φπνπ ζηελ αλαθνίλσζε [βι. Σίηινο ζπνπδώλ
θαη ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα] νξίδεηαη σο απαηηνχκελν
πξνζφλ πηπρίν ή δίπισκα Σ.Δ.Η. ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) Σ.Δ.Η.
ηεο εκεδαπήο «αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα ή αληίζηνηρν
θαηά πεξηερφκελν εηδηθφηεηαο» κε ην δεηνχκελν απφ ηελ αλαθνίλσζε, νη ππνςήθηνη
νη νπνίνη δελ δηαζέηνπλ ηίηιν πνπ αλαθέξεηαη ξεηά (κε ηελ νλνκαζία ηνπ) ζηελ
αλαθνίλσζε, θαιχπηεηαη δε απφ ηνλ παξαπάλσ φξν (αληηζηνηρία), ππνρξενχληαη λα
πξνζθνκίζνπλ ζπγρξφλσο βεβαίσζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ Σ.Δ.Η. ή
Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) Σ.Δ.Η., ζην νπνίν αλήθεη ην Σκήκα πνπ
ρνξήγεζε ην ελ ιφγσ πηπρίν ή δίπισκα, πεξί ηνπ φηη ν ηίηινο απηφο ζηεξίδεηαη ζε
ζπνπδέο πνπ θαιχπηνπλ κε πιήξε επάξθεηα ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ πηπρίνπ πνπ
δεηείηαη απφ ηελ αλαθνίλσζε. ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνζθνκηζζεί ε βεβαίσζε απηή, ν
επηθαινχκελνο ηίηινο δελ ιακβάλεηαη ππφςε.
3) Γηα ηνπο θαηφρνπο ηίηισλ Κ.Α.Σ.Δ.Δ. αληίζηνηρσλ εηδηθνηήησλ κε ηίηινπο Σ.Δ.Η. πνπ
νξίδνληαη σο απαηηνχκελα πξνζφληα ζηελ αλαθνίλσζε [βι. Σίηινο ζπνπδώλ θαη ινηπά
απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα], απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ αξκνδίνπ
νξγάλνπ Σ.Δ.Η. απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε αληηζηνηρία ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηνπο, κε
ην δεηνχκελν απφ ηελ αλαθνίλσζε. Ζ ελ ιφγσ βεβαίσζε δελ απαηηείηαη γηα ηηο
εηδηθφηεηεο ηεο θαηεγνξίαο Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο, γηα ηηο νπνίεο, εθ ηνπ λφκνπ,
πξνβιέπεηαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο.
4) Οη ππνςήθηνη πνπ θαηέρνπλ ηίηινπο ζπνπδψλ ζηνπο νπνίνπο δελ αλαγξάθεηαη ε
θαηεχζπλζε ή εηδίθεπζε απηψλ, φπσο απηή ελδέρεηαη λα δεηείηαη απφ ηελ
αλαθνίλσζε, πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθφ ή βεβαίσζε ηνπ ηκήκαηνο πνπ
ρνξήγεζε ηνλ ηίηιν ζπνπδψλ ηνπο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη παξαθνινχζεζαλ
ηα καζήκαηα θχθινπ ζπνπδψλ ηεο θαηεχζπλζεο ή εηδίθεπζεο πνπ δεηείηαη απφ ηελ
αλαθνίλσζε.
5) Γηα ηνπο απνθνίηνπο Η.Δ.Κ.: σο βαζκφο δηπιψκαηνο λνείηαη ν κέζνο φξνο βαζκνινγίαο
ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο, πνπ αλαθέξεηαη ζε βεβαίσζε πνπ
εθδφζεθε απφ ηνλ Οξγαληζκφ Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (Ο.Δ.Δ.Κ.)
ή απφ ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ (Δ.Ο.Π.Π.) ή ηνλ Δζληθφ
Οξγαληζκφ Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ θαη Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ
(Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π) θαη ε νπνία δελ ηζρχεη απηνηειψο αιιά απνηειεί αλαπφζπαζην
παξάξηεκα ηνπ δηπιψκαηνο. Πξνο απφδεημε απηψλ νη ππνςήθηνη πξέπεη λα
πξνζθνκίζνπλ: Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Δπηπέδνπ Μεηαδεπηεξνβάζκηαο
Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο θαη βεβαίσζε ηνπ Ο.Δ.Δ.Κ. ή Δ.Ο.Π.Π. ή Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π απφ
ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ν κέζνο φξνο βαζκνινγίαο ηνπο ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ησλ
εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο ή κφλν Βεβαίσζε ηνπ Ο.Δ.Δ.Κ. ή Δ.Ο.Π.Π. ή Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π
απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ν κέζνο φξνο ηεο βαζκνινγίαο ηνπο ζην ζεσξεηηθφ κέξνο
ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο θαη ε αθξηβήο εκεξνκελία πνπ θαηέζηεζαλ
δηπισκαηνχρνη.
Δηδηθψο, σο πξνο ηα δηπιψκαηα ηεο εηδηθφηεηαο «Δθπαηδεπηήο Τπνςεθίσλ Οδεγψλ
Απηνθηλήησλ θαη Μνηνζηθιεηψλ» κεηά ηελ 3.5.2011, σο βαζκφο δηπιψκαηνο λνείηαη ν
κέζνο φξνο βαζκνινγίαο ζεσξεηηθνχ θαη πξαθηηθνχ κέξνπο ησλ εμεηάζεσλ
πηζηνπνίεζεο. [ΠΡΟΟΥΖ: Δπί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηπιψκαηνο ν βαζκφο ηνπ
πξαθηηθνχ κέξνπο αλαγξάθεηαη ζηε δεθάβαζκε θιίκαθα, ελψ ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο
ζηελ εηθνζάβαζκε. πλεπψο, ε άζξνηζε, πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηεί ν κέζνο φξνο,
ζα γίλεη κεηά ηελ αλαγσγή ηνπ βαζκνχ ηνπ πξαθηηθνχ κέξνπο ζηελ εηθνζάβαζκε
θιίκαθα (Απφθαζε 2384 - ΦΔΚ 725/η.Β’/3-5-2011, φπσο ηζρχεη). Π.ρ. ν βαζκφο 8 ηεο
δεθάβαζκεο θιίκαθαο αλαγφκελνο ζηελ εηθνζάβαζκε θιίκαθα αληηζηνηρεί ζην βαζκφ
16.]
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6) Δάλ ν ηίηινο έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή, απαηηείηαη:
α) Γηα ηίηινπο Παλεπηζηεκηαθήο θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο:
Πξάμε αλαγλψξηζεο απφ ην ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α. ή ην Η.Σ.Δ. αληίζηνηρα, γηα ηελ ηζνηηκία,
αληηζηνηρία ηνπ ηίηινπ θαη αληηζηνηρία ηεο βαζκνινγηθήο θιίκαθαο απηνχ κε ηε
βαζκνινγηθή θιίκαθα ησλ εκεδαπψλ ηίηισλ ή πηζηνπνηεηηθφ αλαγλψξηζεο απφ ηνλ
Γηεπηζηεκνληθφ
Οξγαληζκφ
Αλαγλψξηζεο
Σίηισλ
Αθαδεκατθψλ
θαη
Πιεξνθφξεζεο (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) πεξί ηζνηηκίαο θαη αληηζηνηρίαο θαζψο θαη αληηζηνηρία
ηεο βαζκνινγηθήο θιίκαθαο απηψλ κε ηε βαζκνινγηθή θιίκαθα ησλ εκεδαπψλ ηίηισλ. ε
πεξίπησζε πνπ απφ ηελ πξάμε ή ην πηζηνπνηεηηθφ αλαγλψξηζεο δελ πξνθχπηεη ην
γλσζηηθφ αληηθείκελν, απαηηείηαη βεβαίσζε απφ ην Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα πνπ ρνξήγεζε
ηνλ ηίηιν, ε νπνία λα θαζνξίδεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν, θαζψο θαη επίζεκε κεηάθξαζή
ηεο.
ηελ πεξίπησζε πνπ απφ ηελ αλαθνίλσζε δεηνχληαη φια ηα πηπρία Παλεπηζηεκηαθήο
Δθπαίδεπζεο (ΠΔ) ή Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (ΣΔ) πνπ εθδίδεη ην εθπαηδεπηηθφ
ζχζηεκα ηεο εκεδαπήο, απαηηείηαη Πξάμε αλαγλψξηζεο απφ ην ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α. ή ην
Η.Σ.Δ. αληίζηνηρα, γηα ηελ ηζνηηκία ηνπ ηίηινπ θαη ηελ αληηζηνηρία ηεο βαζκνινγηθήο
θιίκαθαο απηνχ κε ηε βαζκνινγηθή θιίκαθα ησλ εκεδαπψλ ηίηισλ ή πηζηνπνηεηηθφ
αλαγλψξηζεο απφ ηνλ Γηεπηζηεκνληθφ Οξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο Σίηισλ Αθαδεκατθψλ
θαη Πιεξνθφξεζεο (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) πεξί ηζνηηκίαο θαζψο θαη αληηζηνηρία ηεο
βαζκνινγηθήο θιίκαθαο απηνχ κε ηε βαζκνινγηθή θιίκαθα ησλ εκεδαπψλ ηίηισλ.
Δηδηθά γηα ηα πηπρία ηεο Κχπξνπ: Γηα ηα πηπρία πνπ απνθηήζεθαλ πξηλ απφ ηελ πιήξε
έληαμε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (1-5-2004) θαη
αλαθέξνληαη ζην Π.Γ. 299/1977 δελ απαηηείηαη αληηζηνηρία. Γηα ηα πηπρία ηα νπνία έρνπλ
ρξφλν θηήζεο κεηά ηελ έληαμή ηεο ζηελ Δ.Δ. απαηηείηαη ηζνηηκία θαη αληηζηνηρία.
Δμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο πξάμεο αλαγλψξηζεο γηα ηελ ηζνηηκία
θαη ηελ αληηζηνηρία ηνπ ηίηινπ, φζνη ππνςήθηνη ππνβάιινπλ απνθάζεηο αλαγλψξηζεο
επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ή επαγγεικαηηθήο ηζνδπλακίαο ηίηισλ ηππηθήο
αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, νη νπνίεο ρνξεγήζεθαλ απφ:
i) Σν πκβνχιην Αλαγλψξηζεο Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ (.Α.Δ.Π.) ηνπ
άξζξνπ 55 ηνπ Π.Γ. 38/2010 «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία
2005/36/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 7 εο επηεκβξίνπ
2005, ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ», φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ή
ii) Σν πκβνχιην Αλαγλψξηζεο Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ (.Α.Δ.Π.) ηνπ
άξζξνπ 55 ηνπ Π.Γ. 38/2010 γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηζνδπλακίαο,
βάζεη ηεο παξ. 2, ηνπ αξ. 1 ηνπ Π.Γ. 38/2010, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά ή
iii) ην πκβνχιην Δπαγγεικαηηθήο Αλαγλψξηζεο Σίηισλ Δθπαίδεπζεο θαη
Καηάξηηζεο (.Δ.Α.Σ.Δ.Κ.) ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Π.Γ. 231/1998 «Γεχηεξν γεληθφ
ζχζηεκα αλαγλψξηζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, ην νπνίν ζπκπιεξψλεη ηελ
νδεγία 89/48/ΔΟΚ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο 92/51/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ησλ
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, 94/38/ΔΚ θαη 95/43/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ
Κνηλνηήησλ».
iv) ην πκβνχιην Αλαγλσξίζεσο Δπαγγεικαηηθήο Ηζνηηκίαο Σίηισλ Σξηηνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο (.Α.Δ.Η.Σ.Σ.Δ.), εθφζνλ ζηελ πεξίπησζε απηή νη απαηηνχκελνη βάζεη
ηεο Αλαθνίλσζεο ηίηινη ζπνπδψλ εκπίπηνπλ ζηα λνκνζεηηθψο ξπζκηδφκελα
επαγγέικαηα, αξκνδηφηεηαο ηνπ (.Α.Δ.Η.Σ.Σ.Δ.), ζχκθσλα κε ηα άξζξα 10 παξ. 2
έσο 12 θαη 11 ηνπ Π.Γ. 165/2000, [«Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο κε έλα
γεληθφ ζχζηεκα αλαγλψξηζεο ησλ δηπισκάησλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ
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πηζηνπνηνχλ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ειάρηζηεο δηάξθεηαο ηξηψλ εηψλ, ζχκθσλα
κε ηελ νδεγία 89/48/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ».
ΔΠΗΖΜΑΝΖ: ηελ αλσηέξσ πεξίπησζε πνπ αθνξά ηίηινπο ζπνπδψλ πνπ
απνθηήζεθαλ ζηελ αιινδαπή, νη ππνςήθηνη δελ ρξεηάδεηαη λα πξνζθνκίζνπλ
αληίγξαθν ηνπ μελφγισζζνπ ηίηινπ πνπ έρεη επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν νχηε
επίζεκε κεηάθξαζε απηνχ. Αξθεί ε ππνβνιή ησλ απαηηνχκελσλ πξάμεσλ ή
πηζηνπνηεηηθψλ ή απνθάζεσλ ή βεβαηψζεσλ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ πνπ
νξίδνληαη αλσηέξσ.
Δπίζεο, δελ ππέρνπλ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο πξάμεο αλαγλψξηζεο γηα ηελ ηζνηηκία
θαη ηελ αληηζηνηρία ηνπ ηίηινπ φζνη ππνςήθηνη πξνζθνκίδνπλ:
i) απνθάζεηο ρνξήγεζεο άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο ή ηίηινπ εηδηθφηεηαο ησλ
ηαηξψλ, λνζνθφκσλ, νδνληηάηξσλ, θαξκαθνπνηψλ, καηψλ/καηεπηψλ πνπ
ρνξεγήζεθαλ α) ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ ΗΗΗ ηνπ
Σίηινπ ΗΗΗ ηνπ π.δ. 38/2010 απφ ηηο αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο ησλ Πεξηθεξεηψλ ή ησλ
πξψελ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ ή β) ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαλ ζηηο
δηαηάμεηο ησλ π.δ. 84/1986 (ηαηξνί), 40/1986 (λνζνθφκνη), 98/1986 (νδνληίαηξνη),
213/2003 (θαξκαθνπνηνί), 97/1986 (καίεο/-επηέο),
ii) «άδεηα εγθαηάζηαζεο θηεληάηξνπ» ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαλ ζην π.δ.
40/2006 «Αλαγλψξηζε δηπισκάησλ, πηζηνπνηεηηθψλ θαη άιισλ ηίηισλ ησλ
θηεληάηξσλ ππεθφσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) θαη κέηξα γηα ηε δηεπθφιπλζε
ηεο πξαγκαηηθήο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο εγθαηάζηαζεο θαη ηνπ δηθαηψκαηνο
ειεχζεξεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζηελ Διιάδα ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο νδεγίεο
78/1026/ΔΟΚ θαη 78/1017/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, φπσο ηζρχνπλ» θαη
iii) απνθάζεηο ρνξήγεζεο άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο αξρηηέθηνλα, ζχκθσλα κε
φζα πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ ΗΗΗ ηνπ Σίηινπ ΗΗΗ ηνπ π.δ. 38/2010,
απφ ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο ή ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηα π.δ.
53/2004 θαη 253/2006.
Τπνςήθηνη, πνπ είλαη θάηνρνη ελφο απφ ηα παξαπάλσ πηπρία ηεο αιινδαπήο,
εμαηξνχληαη κελ απφ ηελ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο πξάμεο αλαγλψξηζεο γηα ηελ
ηζνηηκία θαη ηελ αληηζηνηρία ηνπ ηίηινπ, φρη φκσο θαη απφ ηελ ππνρξέσζε
πξνζθφκηζεο πηζηνπνηεηηθνχ απφ ην ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α ή ην Η.Σ.Δ ή απφ ην
Γηεπηζηεκνληθφ Οξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο Σίηισλ Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο
(Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π) γηα ηε βαζκνινγηθή αληηζηνηρία ηνπ ηίηινπ.
Πξνθεηκέλνπ γηα ηίηιν ηεο αιινδαπήο ρσξίο αληηζηνηρία βαζκνινγηθήο ή αμηνινγηθήο
θιίκαθαο κε ηε βαζκνινγηθή ή αμηνινγηθή θιίκαθα ηίηισλ ηεο εκεδαπήο, ν ππνςήθηνο
ζπκπιεξψλεη ζηε ζηήιε β. ηεο Δλφηεηαο Γ. ηνπ ΔΝΣΤΠΟΤ Α..Δ.Π. ΟΥ.6, πνπ αθνξά
ζηε δεθαδηθή κνξθή ηνπ βαζκνχ ηίηινπ ζπνπδψλ (πεδίν αθέξαηνο), ηελ θαηψηεξε
βαζκνινγία ηεο θιίκαθαο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εκεδαπήο, δειαδή «5,00».
β) Πξνθεηκέλνπ γηα Γεπηεξνβάζκηα κε ηερληθή ή κε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε:
Βεβαίσζε ηζνηηκίαο απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη
Θξεζθεπκάησλ θαη γηα ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε αιινδαπήο, πξάμε
ηζνηηκίαο θαη θαηάηαμεο ηεο Δπηηξνπήο Ηζνηηκηψλ ηνπ Οξγαληζκνχ Δπαγγεικαηηθήο
Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (Ο.Δ.Δ.Κ.) ή ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Πηζηνπνίεζεο
Πξνζφλησλ (Δ.Ο.Π.Π.) ή ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ θαη
Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ (Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π) θαη βεβαίσζε γηα ηελ αληηζηνηρία ηνπ
βαζκνχ απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη
Θξεζθεπκάησλ ζε εηθνζάβαζκε θιίκαθα.
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Δμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο πξάμεο αλαγλψξηζεο γηα ηελ ηζνηηκία
θαη ηελ αληηζηνηρία ηνπ ηίηινπ φζνη ππνςήθηνη ππνβάιινπλ απνθάζεηο αλαγλψξηζεο
επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ή επαγγεικαηηθήο ηζνδπλακίαο ηίηισλ ηππηθήο
αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, νη νπνίεο ρνξεγήζεθαλ απφ:
i) ην πκβνχιην Αλαγλψξηζεο Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ (.Α.Δ.Π.) ηνπ
άξζξνπ 55 ηνπ π.δ. 38/2010 «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία
2005/36/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 7εο
επηεκβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ»,
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
ii) ην πκβνχιην Αλαγλψξηζεο Δπαγγεικαηηθήο Ηζνηηκίαο Σίηισλ Σξηηνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο (.Α.Δ.Η.Σ.Σ.Δ.) ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ π.δ. 165/2000 «Πξνζαξκνγή ηεο
Διιεληθήο Ννκνζεζίαο κε έλα γεληθφ ζχζηεκα αλαγλψξηζεο ησλ δηπισκάησλ
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ πηζηνπνηνχλ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ειάρηζηεο
δηάξθεηαο ηξηψλ εηψλ, ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 89/48/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ησλ
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ».
iii) ην πκβνχιην Δπαγγεικαηηθήο Αλαγλψξηζεο Σίηισλ Δθπαίδεπζεο θαη
Καηάξηηζεο (.Δ.Α.Σ.Δ.Κ.) ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ π.δ. 231/1998 «Γεχηεξν γεληθφ
ζχζηεκα αλαγλψξηζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, ην νπνίν ζπκπιεξψλεη ηελ
νδεγία 89/48/ΔΟΚ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο 92/51/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ησλ
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, 94/38/ΔΚ θαη 95/43/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ
Κνηλνηήησλ».
Ηζνηηκία πηπρίσλ Α.Δ.Η. θαη Σ.Δ.Η. πνπ θαηέρνπλ πνιηηηθνί πξφζθπγεο θαη
επαλαπαηξηδφκελνη Έιιελεο.
χκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 1735/1987 «ζε
πεξίπησζε πνπ ην ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α. θαη ην Ηλζηηηνχην Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Η.Σ.Δ.)
δελ κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ ηζνηηκία πηπρίσλ Α.Δ.Η. θαη Σ.Δ.Η. πνπ θαηέρνπλ πνιηηηθνί
πξφζθπγεο θαη επαλαπαηξηδφκελνη Έιιελεο, θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηεο
πεξίπησζεο α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5, ιφγσ αλππαξμίαο αληίζηνηρεο ζρνιήο ζηα
Α.Δ.Η. θαη Σ.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο, θαζνξίδνπλ κε βεβαίσζή ηνπο ηε ζπλάθεηα ηνπ
γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ πηπρίνπ κε πηπρίν Α.Δ.Η. ή Σ.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο. Με βάζε ηε
βεβαίσζε απηή ηα παξαπάλσ πξφζσπα επηηξέπεηαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηαδηθαζίεο
δηνξηζκνχ ή πξφζιεςεο γηα ζέζεηο ησλ νπνίσλ ηππηθφ πξνζφλ είλαη εθείλν πξνο ην
νπνίν έρεη αλαγλσξηζζεί ζπλάθεηα απφ ην ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α. ή ην Η.Σ.Δ.».
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ηζνηηκία πηπρίσλ Α.Δ.Η. θαη Σ.Δ.Η., πνπ θαηέρνπλ πνιηηηθνί
πξφζθπγεο θαη επαλαπαηξηδφκελνη Έιιελεο, έρεη ρνξεγεζεί απφ ην Γηεπηζηεκνληθφ
Οξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο Σίηισλ Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.)
πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε δηαδηθαζίεο δηνξηζκνχ ή πξφζιεςεο πξέπεη κε
βεβαίσζε ηνπ (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) λα θαζνξίδεηαη ε ζπλάθεηα ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ
ηνπ πηπρίνπ, κε πηπρία Α.Δ.Η. ή Σ.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο, ηα νπνία δεηνχληαη απφ ηελ
πξνθήξπμε ή αλαθνίλσζε σο πξνζφληα δηνξηζκνχ ή πξφζιεςεο.
Σα αλσηέξσ πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί κέρξη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο πξνζεζκίαο
ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ.
γ) Πξνθεηκέλνπ γηα Τπνρξεσηηθή εθπαίδεπζε:
Βεβαίσζε ηζνηηκίαο απφ ηε Γηεχζπλζε Παηδείαο Οκνγελψλ θαη Γηαπνιηηηζκηθήο
Δθπαίδεπζεο (ΓΗ.Π.Ο.Γ.Δ.) ηεο Κ.Τ. ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη
Θξεζθεπκάησλ ή απφ ηηο θαηά ηφπνπο Γ/λζεηο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο.
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ΔΠΗΖΜΑΝΖ: ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο α), β) θαη γ), πνπ αθνξνχλ ηίηινπο ζπνπδψλ
πνπ απνθηήζεθαλ ζηελ αιινδαπή, νη ππνςήθηνη δελ ρξεηάδεηαη λα πξνζθνκίζνπλ
αληίγξαθν ηνπ μελφγισζζνπ ηίηινπ πνπ έρεη επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν νχηε επίζεκε
κεηάθξαζε απηνχ. Αξθεί ε ππνβνιή ησλ απαηηνχκελσλ πξάμεσλ ή πηζηνπνηεηηθψλ ή
απνθάζεσλ ή βεβαηψζεσλ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ πνπ νξίδνληαη αλσηέξσ.
5. Γηα ηηο θαηεγνξίεο Παλεπηζηεκηαθήο (ΠΔ) θαη Σερλνινγηθήο (ΣΔ) Δθπαίδεπζεο ελδέρεηαη
λα απαηηείηαη απφ ηελ αλαθνίλσζε σο πξφζζεην (ΜΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΟ) πξνζφλ ε
θαηνρή κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο ζε νξηζκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν. ηελ πεξίπησζε
απηή νη ππνςήθηνη πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ κεηαπηπρηαθφ ή δηδαθηνξηθφ δίπισκα
(ζπλνδεπφκελν απφ βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο πνπ λα θαζνξίδεη ην
γλσζηηθφ αληηθείκελν απηνχ, κφλν εάλ απηφ δελ πξνθχπηεη ζαθψο απφ ηνλ
πξνζθνκηδφκελν ηίηιν).
Αλ ν κεηαπηπρηαθφο / δηδαθηνξηθφο ηίηινο έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή απαηηείηαη κφλν
Πξάμε Αλαγλψξηζεο ηνπ ηίηινπ απφ ην ΓΗΚΑΣΑ ή Πηζηνπνηεηηθφ Αλαγλψξηζεο απφ ην
Γηεπηζηεκνληθφ Οξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο Σίηισλ Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο
(Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) πεξί ηζνηηκίαο πνπ λα έρεη εθδνζεί κέρξη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αξρηθψλ αηηήζεσλ θαη ζε πεξίπησζε πνπ απφ ηελ πξάμε
αλαγλψξηζεο δελ πξνθχπηεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν, απαηηείηαη βεβαίσζε απφ ην
Παλεπηζηήκην πνπ ρνξήγεζε ηνλ ηίηιν ε νπνία λα θαζνξίδεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν,
θαζψο θαη επίζεκε κεηάθξαζή ηεο.
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ηζνηηκία ή ηζνηηκία θαη αληηζηνηρία ηνπ πηπρίνπ αιινδαπήο
αλαγλσξίδεηαη κφλνλ εθφζνλ ν θάηνρνο ηνπ πηπρίνπ είλαη θαη θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ
δηπιψκαηνο, δελ αλαγλσξίδεηαη ηζνηηκία ηνπ κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο δηφηη ηνχηνο
ζπκπιεξψλεη ή ελζσκαηψλεηαη ζην βαζηθφ θαη δελ ινγίδεηαη σο κεηαπηπρηαθφο
ηίηινο.
6. Γηα νξηζκέλεο εηδηθφηεηεο, ησλ θαηεγνξηψλ Παλεπηζηεκηαθήο (ΠΔ), Σερλνινγηθήο (ΣΔ) θαη
Γεπηεξνβάζκηαο (ΓΔ) Δθπαίδεπζεο, ελδέρεηαη λα απαηηνχληαη απφ ηελ αλαθνίλσζε σο
πξφζζεηα (ΜΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΑ) πξνζφληα ε γισζζνκάζεηα ή/θαη ε γλψζε
ρεηξηζκνχ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. ηελ πεξίπησζε απηή ν θνξέαο πξφζιεςεο έρεη
ηελ επζχλε ελζσκάησζεο ζηελ αλαθνίλσζε ησλ δχν Δηδηθψλ Παξαξηεκάησλ πνπ
αθνξνχλ ζηελ απφδεημε ησλ αλσηέξσ πξνζφλησλ θαη εηδηθφηεξα ην «ΔΗΓΗΚΟ
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΥΔΗΡΗΜΟΤ Ζ/Τ» ή/θαη ην «ΔΗΓΗΚΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ (Α2)
ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΓΛΧΟΜΑΘΔΗΑ». Δπνκέλσο, αλ γηα ηελ εηδηθφηεηα πνπ επηδηψθεη ν
ππνςήθηνο πξνβιέπεηαη ε θαηνρή ησλ παξαπάλσ πξνζφλησλ, ν ίδηνο πξέπεη λα
αλαηξέμεη ζηα αληίζηνηρα εηδηθά παξαξηήκαηα, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζεί γηα ηνλ ηξφπν
απφδεημήο ηνπο. Οη ππνςήθηνη αιιά θαη νη θνξείο κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηα εηδηθά
παξαξηήκαηα κέζα απφ ην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Α..Δ.Π. (www.asep.gr) θαη ζπγθεθξηκέλα
αθνινπζψληαο απφ ηελ θεληξηθή ζειίδα είηε ηε δηαδξνκή: Πνιίηεο  Έληππα Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκψλ Φνξέσλ  Οξ. Υξφλνπ ΟΥ είηε ηε δηαδξνκή: Φνξείο 
Έληππα - Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκψλ Φνξέσλ  Οξ. Υξφλνπ ΟΥ.
7. Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ή άιιε επαγγεικαηηθή άδεηα ή βεβαίσζε εγγξαθήο
ή βεβαίσζε αλαγγειίαο (φπνπ πξνβιέπεηαη) ή βεβαίσζε πεξί πιήξσζεο φισλ ησλ
πξνυπνζέζεσλ άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο. Δπηζεκαίλεηαη φηη φιεο νη άδεηεο άζθεζεο
επαγγέικαηνο πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο.
Γηα ηνπο ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ αλαγλψξηζε επαγγεικαηηθήο ηζνηηκίαο ηνπ ηίηινπ ηνπο απφ
ην πκβνχιην Αλαγλψξηζεο Δπαγγεικαηηθήο Ηζνηηκίαο ηίηισλ Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο,
εθφζνλ απαηηείηαη απφ ην λφκν εγγξαθή ηνπο ζε επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, αξθεί
βεβαίσζε ππνβνιήο αίηεζεο εγγξαθήο ηνπο ζηελ νηθεία επαγγεικαηηθή νξγάλσζε.
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8. Λνηπέο Βεβαηψζεηο ή Πηζηνπνηεηηθά ή Δπαγγεικαηηθέο Σαπηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη
απφ ηελ αλαθνίλσζε.
9. Βεβαίσζε κφληκεο θαηνηθίαο πξφζθαηεο έθδνζεο (φρη παιαηφηεξεο ησλ δχν κελψλ
απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ) ηνπ νηθείνπ Γήκνπ,
κε ηελ νπνία λα βεβαηψλεηαη φηη ν ππνςήθηνο είλαη κφληκνο θάηνηθνο ηνπ δήκνπ απηνχ,
γηα ηελ απφδεημε ηνπ θξηηεξίνπ ηεο εληνπηφηεηαο. Γηα ηελ απφδεημε ηνπ θξηηεξίνπ απηνχ
δελ γίλεηαη δεθηφ πηζηνπνηεηηθφ απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ε ηδηφηεηα ηνπ δεκφηε.
10. Ζ αλεξγία απνδεηθλχεηαη κε πξφζθαηε βεβαίσζε ηνπ ΟΑΔΓ (πνπ είλαη αξκφδηνο
πξνο ηνχην), ε εκεξνκελία έθδνζεο ηεο νπνίαο δελ πξέπεη λα απέρεη πεξηζζφηεξν απφ
πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ
αηηήζεσλ. Ο ππνςήθηνο πξέπεη λα είλαη άλεξγνο έσο θαη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο
αλσηέξσ βεβαίσζεο. Απνθιείεηαη ε απφδεημε κε ππνβνιή ππεχζπλεο δήισζεο θαη
θάξηαο αλεξγίαο. Γίλνληαη, επίζεο, δεθηά πηζηνπνηεηηθά απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ε εγγξαθή
ζηνπο θαηαιφγνπο πξνζθεξνκέλσλ πξνο εξγαζία ηνπ Γξαθείνπ Δπξέζεσο Ναπηηθήο
Δξγαζίαο θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ ή ζην Λνγαξηαζκφ Αλεξγίαο Πξνζσπηθνχ Ζκεξήζησλ
Δθεκεξίδσλ Αζελψλ θαη Θεζζαινλίθεο ή ζην Λνγαξηαζκφ Αλεξγίαο Σερληθψλ Σχπνπ
Αζελψλ θαη Θεζζαινλίθεο.
Γηα ηελ απφδεημε αλεξγίαο ππνςεθίνπ πνπ έρεη εληαρζεί ζε πξνγξάκκαηα ηνπ ΟΑΔΓ:
Α) Πξνθεηκέλνπ γηα άλεξγν ππνςήθην πνπ είρε εληαρζεί ζε πξφγξακκα
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ηνπ ΟΑΔΓ:
α) Γηα πξνγξάκκαηα γηα ηα νπνία δελ εθδίδεηαη επηηαγή θαηάξηηζεο (voucher) :
i) Βεβαίσζε ηνπ ΟΑΔΓ απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε εκεξνκελία εγγξαθήο ηνπ ζηα
κεηξψα αλέξγσλ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο θαηάξηηζεο,
ii) Βεβαίσζε ηνπ ΚΔΚ ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπ ζην πξφγξακκα. ε πεξίπησζε πνπ ην ρξνληθφ δηάζηεκα
θαηάξηηζεο ηνπ ππνςεθίνπ ζε πξφγξακκα αλαγξάθεηαη ζε Βεβαίσζε αλεξγίαο
πνπ έρεη εθδνζεί απφ ηνλ ΟΑΔΓ, δελ απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ηεο αλσηέξσ
βεβαίσζεο ηνπ ΚΔΚ.
β) Γηα πξνγξάκκαηα γηα ηα νπνία εθδίδεηαη επηηαγή θαηάξηηζεο (voucher) :
i) Βεβαίσζε ηνπ ΟΑΔΓ απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε εκεξνκελία εγγξαθήο ηνπ ζηα
κεηξψα αλέξγσλ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο θαηάξηηζεο θαη
ii) Βεβαίσζε ηνπ ΚΔΚ ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπ ζην πξφγξακκα θαζψο θαη ν αξηζκφο κεηξψνπ ηεο επηηαγήο
θαηάξηηζήο ηνπ (voucher).
Β) Πξνθεηκέλνπ γηα άλεξγν ππνςήθην πνπ ζπκκεηέρεη ζε πξφγξακκα επαγγεικαηηθήο
θαηάξηηζεο ηνπ ΟΑΔΓ (δελ έρεη ιήμεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα παξαθνινχζεζεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο):
α) Γηα πξνγξάκκαηα γηα ηα νπνία δελ εθδίδεηαη επηηαγή θαηάξηηζεο (voucher) :
i) Βεβαίσζε ηνπ ΟΑΔΓ απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε εκεξνκελία εγγξαθήο ηνπ ζηα
κεηξψα αλέξγσλ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο θαηάξηηζεο,
ii) Βεβαίσζε ηνπ ΚΔΚ ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα
παξαθνινχζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. ε πεξίπησζε πνπ ην ρξνληθφ δηάζηεκα
παξαθνινχζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαγξάθεηαη ζε Βεβαίσζε αλεξγίαο πνπ
έρεη εθδνζεί απφ ηνλ ΟΑΔΓ, δελ απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ηεο αλσηέξσ βεβαίσζεο
ηνπ ΚΔΚ.
β) Γηα πξνγξάκκαηα γηα ηα νπνία εθδίδεηαη επηηαγή θαηάξηηζεο (voucher) :
i) Βεβαίσζε ηνπ ΟΑΔΓ απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε εκεξνκελία εγγξαθήο ηνπ ζηα
κεηξψα αλέξγσλ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο θαηάξηηζεο θαη
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ii) Βεβαίσζε ηνπ ΚΔΚ ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα
παξαθνινχζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζψο θαη ν αξηζκφο κεηξψνπ ηεο επηηαγήο
θαηάξηηζήο ηνπ (voucher).
11. Πνιχηεθλνη θαη Σέθλα πνιπηέθλσλ:
1. Πνιχηεθλνη
Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή θνηλφηεηαο ζηα
δεκνηνιφγηα ησλ νπνίσλ είλαη γξακκέλνη ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ
ρνξεγείηαη απφ ηα ΚΔΠ κέζσ ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Δζληθνχ
Γεκνηνινγίνπ [(ΟΠΔΓ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΦΔΚ 457/η.Β΄/25-2-2014)], πξφζθαηεο
έθδνζεο (φρη παιαηφηεξεο ησλ δχν κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ) ζπλνδεπφκελν απφ πηζηνπνηεηηθφ ηεο
Αλψηαηεο πλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ Διιάδνο (ΑΠΔ) (λ. 4316/2014 ΦΔΚ 270/η.Α΄/2412-2014).
2. Σέθλα πνιπηέθλσλ
Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο (παηξηθήο νηθνγέλεηαο) ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή
θνηλφηεηαο ζηα δεκνηνιφγηα ησλ νπνίσλ είλαη γξακκέλνη ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο
θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα ΚΔΠ κέζσ ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ
πζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ [(ΟΠΔΓ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΦΔΚ 457/η.Β΄/25-2-2014)],
πξφζθαηεο έθδνζεο (φρη παιαηφηεξεο ησλ δχν κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο
ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ) ζπλνδεπφκελν απφ πηζηνπνηεηηθφ ηεο
Αλψηαηεο πλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ Διιάδνο (ΑΠΔ) (λ. 4316/2014 ΦΔΚ 270/η.Α΄/2412-2014).
Πξνθεηκέλνπ γηα αιινδαπνχο:
(α) Δθφζνλ είλαη κφληκα εγθαηεζηεκέλνη νηθνγελεηαθψο ζηελ Διιάδα:
Αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο,
πξφζθαηεο έθδνζεο (φρη παιαηφηεξεο ησλ δχν κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ) ζπλνδεπφκελν απφ πηζηνπνηεηηθφ ηεο Αλψηαηεο
πλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ Διιάδνο (ΑΠΔ) (λ. 4316/2014 ΦΔΚ 270/η.Α΄/24-12-2014).
(β) Δθφζνλ δελ είλαη κφληκα εγθαηεζηεκέλνη νηθνγελεηαθψο ζηελ Διιάδα:
Αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο ηνπ
θξάηνπο ηελ ηζαγέλεηα ηνπ νπνίνπ έρνπλ, πξφζθαηεο έθδνζεο (φρη παιαηφηεξεο ησλ δχν
κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ)
ζπλνδεπφκελν απφ έγγξαθν αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο (αληίζηνηρν ηεο ΑΠΔ ή άιιν),
ζχκθσλα κε ην νπνίν ζα βεβαηψλεηαη ή πηζηνπνηείηαη, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ δηθαίνπ ηνπ
αιινδαπνχ θξάηνπο, ε ηδηφηεηα ηνπ πνιχηεθλνπ γνλέα θαη ηέθλνπ πνιπηέθλνπ [λ.2431/1996
θαη ππ’ αξηζκ. 3/2014 απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο Α..Δ.Π., λ. 4316/2014 (ΦΔΚ 270/η.Α΄/2412-2014)].
ΔΠΗΖΜΑΝΖ: Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ απφδεημε ηεο πνιπηεθλίαο απαηηείηαη απαξαηηήησο ε
πξνζθφκηζε θαη ησλ δχν, θαηά πεξίπησζε, πξναλαθεξφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ. ε
αληίζεηε πεξίπησζε δελ ζα αλαγλσξίδεηαη ην θξηηήξην πνιπηεθλίαο (λ. 4316/2014 ΦΔΚ
270/η.Α΄/24-12-2014).
Δπηπιένλ, νη πνιχηεθλνη θαη ηα ηέθλα πνιχηεθλσλ νηθνγελεηψλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ
έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην ζρεηηθφ ηεηξαγσλίδην ζηελ αίηεζε ΔΝΣΤΠΟ Α..Δ.Π./ ΟΥ.6,
πξνθεηκέλνπ λα δειψζνπλ φηη θαηά ην ηξέρνλ εκεξνινγηαθφ έηνο δελ έρεη πξνζιεθζεί
ζηνλ ίδην θνξέα άιιν κέινο ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο θάλνληαο ρξήζε ηεο πνιπηεθληθήο
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ηδηφηεηαο, νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ππεχζπλε δήισζε θαηά ην άξζξν 8 ηνπ
λ.1599/1986 κε ην αλσηέξσ πεξηερφκελν.
12. Σξίηεθλνη θαη Σέθλα Σξίηεθλσλ:
1. Σξίηεθλνη
Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή θνηλφηεηαο ζηα
δεκνηνιφγηα ησλ νπνίσλ είλαη γξακκέλνη ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ
ρνξεγείηαη απφ ηα ΚΔΠ κέζσ ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Δζληθνχ
Γεκνηνινγίνπ [(ΟΠΔΓ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΦΔΚ 457/η.Β΄/25-2-2014)], πξφζθαηεο
έθδνζεο (φρη παιαηφηεξεο ησλ δχν κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ).
2. Σέθλα ηξίηεθλσλ
Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο (παηξηθήο νηθνγέλεηαο) ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή
θνηλφηεηαο ζηα δεκνηνιφγηα ησλ νπνίσλ είλαη γξακκέλνη ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο
θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα ΚΔΠ κέζσ ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ
πζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ [(ΟΠΔΓ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΦΔΚ 457/η.Β΄/25-2-2014)],
πξφζθαηεο έθδνζεο (φρη παιαηφηεξεο ησλ δχν κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο
ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ).
Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ ηξίηεθλνπ ή ηέθλνπ ηξίηεθλεο νηθνγέλεηαο, εθηφο
απφ ην πηζηνπνηεηηθφ ή ηε βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, απαηηείηαη, θαηά
πεξίπησζε, επηπιένλ:
α) ε πεξίπησζε αλαπεξίαο ηέθλνπ ζε πνζνζηφ εμήληα επηά (67%) θαη άλσ ηζνβίσο,
αλεμαξηήησο ειηθίαο,πηζηνπνηεηηθφ απφ ηνλ αξκφδην θνξέα κε ην νπνίν λα βεβαηψλεηαη
ε αλσηέξσ αλαπεξία.
β) Γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπνπδαζηηθήο ηδηφηεηαο ηνπ ηδίνπ ηνπ ππνςεθίνπ ή ηέθλνπ,
αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, βεβαίσζε απφ αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ή αλαγλσξηζκέλα
σο νκνηαγή εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο αιινδαπήο απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ην ρξνληθφ
δηάζηεκα ζπνπδψλ.
γ) ε πεξίπησζε πνπ ηέθλν ή ν ίδηνο ν ππνςήθηνο , αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, δηαλχεη ηε
ζηξαηησηηθή ηνπ ζεηεία, βεβαίσζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ.
δ) ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο έρεη επέιζεη αθχξσζε ηνπ γάκνπ ησλ γνλέσλ
ππνςεθίσλ ή δηαδχγην ή δηαθνπή ηεο έγγακεο ζπκβίσζεο ή έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα
ηέθλα έρνπλ γελλεζεί ρσξίο γάκν ησλ γνλέσλ ηνπο, ν γνλέαο πνπ ζπκκεηέρεη ζηε
δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία πξέπεη λα πξνζθνκίζεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία (αληίγξαθα
δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ ή άιισλ πξάμεσλ) απφ ηα νπνία λα απνδεηθλχεηαη φηη έρεη
απνθηήζεη ή δηαηεξεί ηε γνληθή κέξηκλα θαη επηκέιεηα ησλ σο άλσ ηέθλσλ.
Πξνθεηκέλνπ γηα αιινδαπνχο:
Αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο ηνπ
θξάηνπο ηελ ηζαγέλεηα ηνπ νπνίνπ έρνπλ, πξφζθαηεο έθδνζεο (φρη παιαηφηεξεο ησλ δχν
κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ).
Δπηπιένλ, νη ηξίηεθλνη θαη ηα ηέθλα ηξίηεθλσλ νηθνγελεηψλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ
ζπκπιεξψζεη ην ζρεηηθφ ηεηξαγσλίδην ζηελ αίηεζε ΔΝΣΤΠΟ Α..Δ.Π./ ΟΥ.6, πξνθεηκέλνπ
λα δειψζνπλ φηη θαηά ην ηξέρνλ εκεξνινγηαθφ έηνο δελ έρεη πξνζιεθζεί ζηνλ ίδην θνξέα
άιιν κέινο ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο θάλνληαο ρξήζε ηεο ηξηηεθληθήο ηδηφηεηαο, νθείινπλ λα
πξνζθνκίζνπλ ππεχζπλε δήισζε θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986 κε ην αλσηέξσ
πεξηερφκελν.
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13. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο
θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα ΚΔΠ κέζσ ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ
πζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ [(ΟΠΔΓ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΦΔΚ 457/η.Β΄/25-2-2014)]
ή αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο, πξφζθαηεο έθδνζεο (φρη παιαηφηεξεο ησλ δχν κελψλ απφ
ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ), απφ ην νπνίν λα
πξνθχπηεη ν αξηζκφο ησλ αλήιηθσλ ηέθλσλ ηνπ ππνςεθίνπ (γηα ηελ απφδεημε ηνπ
θξηηεξίνπ ησλ αλήιηθσλ ηέθλσλ).
Πξνθεηκέλνπ γηα αιινδαπνχο:
Αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο ηνπ
θξάηνπο ηελ ηζαγέλεηα ηνπ νπνίνπ έρνπλ, πξφζθαηεο έθδνζεο (φρη παιαηφηεξεο ησλ δχν
κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ).

14. Ο γνλέαο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο:
Ο γνλέαο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ην ζρεηηθφ
ηεηξαγσλίδην ζηελ αίηεζε ΔΝΣΤΠΟ Α..Δ.Π./ ΟΥ.6, πξνθεηκέλνπ λα δειψζεη φηη θαηά ην
ηξέρνλ εκεξνινγηαθφ έηνο δελ έρεη πξνζιεθζεί ζηνλ ίδην θνξέα άιιν κέινο ηεο ίδηαο
νηθνγέλεηαο θάλνληαο ρξήζε ηεο κνλνγνλετθήο ηδηφηεηαο, νθείιεη λα πξνζθνκίζεη
ππεχζπλε δήισζε θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986 κε ην αλσηέξσ πεξηερφκελν.
Δπηπιένλ, αλάινγα ηελ πεξίπησζε κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο, πξέπεη λα πξνζθνκίζεη:
ηελ πεξίπησζε ρεξείαο ηνπ κνλνγνλέα ή θεξχμεσο αθάλεηαο θαηά λφκνλ ηνπ άιινπ γνλέα,
απαηηνχληαη αζξνηζηηθά:

α. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο
θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα ΚΔΠ κέζσ ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ
πζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ [(ΟΠΔΓ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΦΔΚ 457/η.Β΄/25-2-2014)]
ή αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο, πξφζθαηεο έθδνζεο (φρη παιαηφηεξεο ησλ δχν κελψλ απφ
ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ), απφ ην νπνίν λα
πξνθχπηεη φηη έρεη έλα (1) ηνπιάρηζηνλ αλήιηθν ηέθλν θαηφπηλ ρεξείαο ή θεξχμεσο αθάλεηαο
θαηά λφκνλ ηνπ άιινπ γνλέα. Σν ηέθλν απηφ δελ πξέπεη λα έρεη πηνζεηεζεί απφ επφκελν
ζχδπγν ηνπ κνλνγνλέα. Δάλ απφ ην αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθφ δελ πξνθχπηεη ε θαηάζηαζε
ρεξείαο ηνπ κνλνγνλέα, ηφηε πξέπεη λα ζπλππνβιεζεί ε ζρεηηθή ιεμηαξρηθή πξάμε
ζαλάηνπ. Γηα ηελ πεξίπησζε ηεο θεξχμεσο αθάλεηαο θαηά λφκνλ, ην αλσηέξσ
πηζηνπνηεηηθφ πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ αληίγξαθν δηθαζηηθήο απφθαζεο ζε ζπλδπαζκφ
κε ην θαηά λφκν πηζηνπνηεηηθφ ηειεζηδηθίαο ηεο. Αλ θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο
αίηεζεο πξφζιεςεο ην ηέθλν είλαη ελήιηθν θαη ειηθίαο έσο θαη 25 εηψλ, πξέπεη απφ ηα
αλσηέξσ έγγξαθα λα πξνθχπηεη ε θαηάζηαζε ρεξείαο ηνπ κνλνγνλέα ή αθάλεηαο ηνπ
άιινπ γνλέα κέρξη ηελ ελειηθίσζε ηνπ ηέθλνπ.
β. Τπεχζπλε δήισζε φηη αζθεί ελ ηνηο πξάγκαζη θαη θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα ηε γνληθή
κέξηκλα ελφο ή πεξηζζφηεξσλ αλήιηθσλ ηέθλσλ. ε πεξίπησζε πνπ ην ηέθλν είλαη ελήιηθν
ειηθίαο έσο θαη 25 εηψλ, ππεχζπλε δήισζε φηη αζθνχζε ελ ηνηο πξάγκαζη θαη θαη’
απνθιεηζηηθφηεηα ηε γνληθή κέξηκλα απηνχ γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ
ελειηθίσζε ηνπ ηέθλνπ.
ε πεξίπησζε δηαδπγίνπ ή αθπξψζεσο γάκνπ ή ιχζεο ηνπ ζπκθψλνπ ζπκβίσζεο ή
δηαθνπήο ηεο εγγάκνπ ζπκβηψζεσο ησλ γνλέσλ (δηάζηαζεο), απαηηνχληαη αζξνηζηηθά:

α. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο
θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα ΚΔΠ κέζσ ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ
πζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ [(ΟΠΔΓ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΦΔΚ 457/η Β΄/25-2-2014)]
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ή αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο, πξφζθαηεο έθδνζεο (φρη παιαηφηεξεο ησλ δχν κελψλ απφ
ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ), απφ ην νπνίν λα
πξνθχπηεη φηη έρεη έλα (1) ηνπιάρηζηνλ αλήιηθν ηέθλν ή ελήιηθν ειηθίαο έσο θαη 25 εηψλ.
β. Αληίγξαθν δηθαζηηθήο απφθαζεο κε ηελ νπνία αλαηέζεθε ε άζθεζε ηεο γνληθήο κέξηκλαο
ζε έλα κφλν γνλέα ζε πεξίπησζε δηαθσλίαο ή αληίγξαθν Πξαθηηθνχ θνηλήο ζπκθσλίαο ησλ
γνλέσλ, ζεσξεκέλν απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην, κε ην νπνίν αλαηέζεθε ε άζθεζε ηεο
γνληθήο κέξηκλαο ζηνλ έλα εθ ησλ δχν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 1513ΑΚ ή γηα ηελ πεξίπησζε
ηεο δηάζηαζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 1514ΑΚ ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 1513ΑΚ.
γ. Τπεχζπλε δήισζε φηη αζθεί ελ ηνηο πξάγκαζη θαη θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα ή κεηά απφ
ζρεηηθή αλάζεζε ηε γνληθή κέξηκλα ελφο ή πεξηζζφηεξσλ αλήιηθσλ ηέθλσλ. ε πεξίπησζε
πνπ ην ηέθλν είλαη ελήιηθν ειηθίαο έσο θαη 25 εηψλ, ππεχζπλε δήισζε φηη αζθνχζε ελ ηνηο
πξάγκαζη θαη θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα ή κεηά απφ ζρεηηθή αλάζεζε ηε γνληθή κέξηκλα απηνχ
γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ ελειηθίσζε ηνπ ηέθλνπ.
εκείσζε: Δηδηθψο ζηελ πεξίπησζε δηάζηαζεο ησλ γνλέσλ, αλ δελ ππάξρεη ε αλσηέξσ
δηθαζηηθή απφθαζε ή ην πξαθηηθφ θνηλήο ζπκθσλίαο (ππφ ζηνηρείν β), αξθεί ε ππνβνιή
Τπεχζπλεο δήισζεο φηη ηειεί ζε δηάζηαζε κε ηνλ ή/ηε ζχδπγν θαη αζθεί ελ ηνηο
πξάγκαζη θαη θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα ή κεηά απφ ζρεηηθή αλάζεζε ηε γνληθή κέξηκλα ελφο ή
πεξηζζφηεξσλ αλήιηθσλ ηέθλσλ. ε πεξίπησζε πνπ ην ηέθλν είλαη ελήιηθν ειηθίαο έσο θαη
25 εηψλ, ππεχζπλε δήισζε φηη αζθνχζε ελ ηνηο πξάγκαζη θαη θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα ή κεηά
απφ ζρεηηθή αλάζεζε ηε γνληθή κέξηκλα απηνχ γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ
ελειηθίσζε ηνπ ηέθλνπ.
ε πεξίπησζε αληθαλφηεηαο ηνπ άιινπ γνλέα γηα ηελ άζθεζε γνληθήο κέξηκλαο γηα
πξαγκαηηθνχο ιφγνπο ή γηαηί είλαη αλίθαλνο ή πεξηνξηζκέλα ηθαλφο γηα δηθαηνπξαμία,
απαηηνχληαη αζξνηζηηθά:

α. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο
θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα ΚΔΠ κέζσ ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ
πζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ [(ΟΠΔΓ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΦΔΚ 457/η.Β΄/25-2-2014)]
ή αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο, πξφζθαηεο έθδνζεο (φρη παιαηφηεξεο ησλ δχν κελψλ απφ
ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ), απφ ην νπνίν λα
πξνθχπηεη φηη έρεη έλα (1) ηνπιάρηζηνλ αλήιηθν ηέθλν ή ελήιηθν ειηθίαο έσο θαη 25 εηψλ.
β. Αληίγξαθν δηθαζηηθήο απφθαζεο απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ν ιφγνο ηεο αδπλακίαο
αζθήζεσο ηεο γνληθήο κέξηκλαο απφ ηνλ άιιν γνλέα (π.ρ. δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε ιφγσ
ςπρηθήο ή δηαλνεηηθήο δηαηαξαρήο ή ζσκαηηθήο αλαπεξίαο).
γ. Τπεχζπλε δήισζε φηη αζθεί ελ ηνηο πξάγκαζη θαη θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα ή κεηά απφ
ζρεηηθή αλάζεζε ηε γνληθή κέξηκλα ελφο ή πεξηζζφηεξσλ αλήιηθσλ ηέθλσλ. ε πεξίπησζε
πνπ ην ηέθλν είλαη ελήιηθν ειηθίαο έσο θαη 25 εηψλ, ππεχζπλε δήισζε φηη αζθνχζε ελ ηνηο
πξάγκαζη θαη θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα ηε γνληθή κέξηκλα απηνχ γηα νξηζκέλν ρξνληθφ
δηάζηεκα κέρξη ηελ ελειηθίσζε ηνπ ηέθλνπ.
εκείσζε: ε πεξίπησζε αλππαξμίαο ηεο αλσηέξσ δηθαζηηθήο απφθαζεο (ππφ ζηνηρείν β)
φζνλ αθνξά ηνπο αληηθεηκεληθνχο πξαγκαηηθνχο ιφγνπο αδπλακίαο αζθήζεσο ηεο
γνληθήο κέξηκλαο απφ ηνλ άιιν γνλέα, απαηηείηαη ε ππνβνιή νηνπδήπνηε απνδεηθηηθνχ
εγγξάθνπ αξκφδηαο θαηά λφκν δεκφζηαο αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ν πξαγκαηηθφο
ιφγνο αδπλακίαο άζθεζεο ηεο γνληθήο κέξηκλαο απφ ηνλ άιιν γνλέα (π.ρ. πηζηνπνηεηηθφ
απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ν εγθιεηζκφο ηνπ ζε ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα θαη ε δηάξθεηα
απηνχ).
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ε πεξίπησζε έθπησζεο ηνπ άιινπ γνλέα απφ ηελ άζθεζε ηεο γνληθήο κέξηκλαο ή
αθαίξεζεο ηεο γνληθήο κέξηκλαο ιφγσ θαθήο άζθεζεο, απαηηνχληαη αζξνηζηηθά:

α. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο
θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα ΚΔΠ κέζσ ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ
πζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ [(ΟΠΔΓ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΦΔΚ 457/η.Β΄/25-2-2014)]
ή αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο, πξφζθαηεο έθδνζεο (φρη παιαηφηεξεο ησλ δχν κελψλ απφ
ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ), απφ ην νπνίν λα
πξνθχπηεη φηη έρεη έλα (1) ηνπιάρηζηνλ αλήιηθν ηέθλν ή ελήιηθν ειηθίαο έσο θαη 25 εηψλ.
β. Αληίγξαθν δηθαζηηθήο απφθαζεο, ζπλνδεπφκελεο απφ ην θαηά λφκν πηζηνπνηεηηθφ
ηειεζηδηθίαο ηεο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε έθπησζε ηνπ άιινπ γνλέα απφ ηελ άζθεζε ηεο
γνληθήο κέξηκλαο ή ε αθαίξεζε ηεο γνληθήο κέξηκλαο απφ ηνλ άιιν γνλέα ιφγσ θαθήο άζθεζεο.
γ. Τπεχζπλε δήισζε φηη αζθεί ελ ηνηο πξάγκαζη θαη θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα ή κεηά απφ
ζρεηηθή αλάζεζε ηε γνληθή κέξηκλα ελφο ή πεξηζζφηεξσλ αλήιηθσλ ηέθλσλ. ε πεξίπησζε
πνπ ην ηέθλν είλαη ελήιηθν ειηθίαο έσο θαη 25 εηψλ, ππεχζπλε δήισζε φηη αζθνχζε ελ ηνηο
πξάγκαζη θαη θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα ή κεηά απφ ζρεηηθή αλάζεζε ηε γνληθή κέξηκλα απηνχ
γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ ελειηθίσζε ηνπ ηέθλνπ.
ε πεξίπησζε απφθηεζεο ηέθλνπ ρσξίο γάκν ή ζχκθσλν ζπκβίσζεο ησλ γνλέσλ,
απαηηνχληαη αζξνηζηηθά:

α. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο
θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα ΚΔΠ κέζσ ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ
πζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ [(ΟΠΔΓ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΦΔΚ 457/η.Β΄/25-2-2014)]
ή αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο, πξφζθαηεο έθδνζεο (φρη παιαηφηεξεο ησλ δχν κελψλ απφ
ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ), απφ ην νπνίν λα
πξνθχπηεη φηη έρεη έλα (1) ηνπιάρηζηνλ αλήιηθν ηέθλν ή ελήιηθν ειηθίαο έσο θαη 25 εηψλ.
βi. Τπεχζπλε δήισζε ηεο κεηέξαο φηη ην ηέθλν δελ έρεη αλαγλσξηζηεί απφ ηνλ παηέξα
θαη φηη ε ίδηα δελ έρεη εθπέζεη ηεο γνληθήο κέξηκλαο νχηε ηεο έρεη αθαηξεζεί ε άζθεζή ηεο.
Αλ ην ηέθλν είλαη ελήιηθν ειηθίαο έσο θαη 25 εηψλ, ππεχζπλε δήισζε φηη γηα νξηζκέλν
ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ ελειηθίσζε ηνπ ηέθλνπ ε ίδηα δελ είρε εθπέζεη ηεο γνληθήο
κέξηκλαο νχηε ηεο είρε αθαηξεζεί ε άζθεζή ηεο.
ή
βii. Αλ ην ηέθλν είλαη αλαγλσξηζκέλν απφ ηνλ παηέξα, ππεχζπλε δήισζε ηεο κεηέξαο
φηη ε ίδηα δελ έρεη εθπέζεη ηεο γνληθήο κέξηκλαο, νχηε ηεο έρεη αθαηξεζεί ε άζθεζή ηεο θαη
δελ ππάξρεη ζπκθσλία ησλ γνλέσλ θαηά ην άξζξν 1515ΑΚ ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν
1513ΑΚ γηα απφ θνηλνχ άζθεζε ηεο γνληθήο κέξηκλαο. ε πεξίπησζε πνπ ην ηέθλν είλαη
ελήιηθν ειηθίαο έσο θαη 25 εηψλ, ππεχζπλε δήισζε φηη γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα
κέρξη ηελ ελειηθίσζε ηνπ ηέθλνπ ε ίδηα δελ είρε εθπέζεη ηεο γνληθήο κέξηκλαο νχηε ηεο είρε
αθαηξεζεί ε άζθεζή ηεο νχηε είρε ππάξμεη ζπκθσλία ησλ γνλέσλ θαηά ην άξζξν 1515ΑΚ
ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 1513ΑΚ γηα απφ θνηλνχ άζθεζε ηεο γνληθήο κέξηκλαο.
ε πεξίπησζε πηνζεζίαο ηέθλνπ απφ έλα κφλν γνλέα, απαηηνχληαη αζξνηζηηθά:

α. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο
θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα ΚΔΠ κέζσ ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ
πζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ [(ΟΠΔΓ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΦΔΚ 457/η.Β΄/25-2-2014)]
ή αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο, πξφζθαηεο έθδνζεο (φρη παιαηφηεξεο ησλ δχν κελψλ απφ
ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ), απφ ην νπνίν λα
πξνθχπηεη φηη έρεη έλα (1) ηνπιάρηζηνλ αλήιηθν ηέθλν ή ελήιηθν ειηθίαο έσο θαη 25 εηψλ.
β. Αληίγξαθν δηθαζηηθήο απφθαζεο απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε πηνζεζία ηνπ ηέθλνπ
κέρξη ηελ ελειηθίσζή ηνπ, ζπλνδεπφκελεο απφ ην θαηά λφκν πηζηνπνηεηηθφ ηειεζηδηθίαο ηεο.
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γ. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ κνλνγνλέα φηη αζθεί ελ ηνηο πξάγκαζη θαη θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα
ηε γνληθή κέξηκλα ηέθλνπ θαηφπηλ πηνζεζίαο. ε πεξίπησζε πνπ ην ηέθλν απηφ είλαη ελήιηθν
ειηθίαο έσο θαη 25 εηψλ, ππεχζπλε δήισζε ηνπ κνλνγνλέα φηη γηα νξηζκέλν ρξνληθφ
δηάζηεκα κέρξη ηελ ελειηθίσζε ηνπ ηέθλνπ αζθνχζε ελ ηνηο πξάγκαζη θαη θαη’
απνθιεηζηηθφηεηα ηε γνληθή ηνπ κέξηκλα θαηφπηλ πηνζεζίαο.
εκείσζε: ε πεξίπησζε πνπ απφ ην αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθφ ή ηε βεβαίσζε
νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο (ππφ ζηνηρείν α) πξνθχπηεη ε πηνζεζία ηνπ ηέθλνπ κέρξη ηελ
ελειηθίσζή ηνπ, παξέιθεη ε ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο δηθαζηηθήο απφθαζεο (ππφ ζηνηρείν β).
15. Σν ηέθλν κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο:
Σν ηέθλν κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ην ζρεηηθφ
ηεηξαγσλίδην ζηελ αίηεζε ΔΝΣΤΠΟ Α..Δ.Π./ ΟΥ.6, πξνθεηκέλνπ λα δειψζεη φηη θαηά ην
ηξέρνλ εκεξνινγηαθφ έηνο δελ έρεη πξνζιεθζεί ζηνλ ίδην θνξέα άιιν κέινο ηεο ίδηαο
νηθνγέλεηαο θάλνληαο ρξήζε ηεο κνλνγνλετθήο ηδηφηεηαο, νθείιεη λα πξνζθνκίζεη
ππεχζπλε δήισζε θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986 κε ην αλσηέξσ πεξηερφκελν.
Δπηπιένλ, αλάινγα ηελ πεξίπησζε κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο, πξέπεη λα πξνζθνκίζεη:
ηελ πεξίπησζε ζαλάηνπ ή θεξχμεσο αθάλεηαο θαηά λφκνλ ηνπ ελφο ηνπιάρηζηνλ εθ ησλ
δχν γνλέσλ ή ηνπ κνλνγνλέα, απαηηνχληαη αζξνηζηηθά:

α. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο
θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα ΚΔΠ κέζσ ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ
πζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ [(ΟΠΔΓ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΦΔΚ 457/η.Β΄/25-2-2014)]
ή αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο ηεο παηξηθήο ηνπ νηθνγέλεηαο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη
φηη κέρξη λα ελειηθησζεί ζηεξήζεθε παληειψο ηνπ ελφο ηνπιάρηζηνλ εθ ησλ δχν γνλέσλ (ή
ηνπ κνλνγνλέα ηνπ) ιφγσ ζαλάηνπ ή θεξχμεσο αθάλεηαο θαηά λφκνλ. Δάλ απφ ην αλσηέξσ
πηζηνπνηεηηθφ δελ πξνθχπηεη ν ζάλαηνο ελφο ηνπιάρηζηνλ εθ ησλ δχν γνλέσλ (ή ηνπ
κνλνγνλέα ηνπ), ηφηε πξέπεη λα ζπλππνβιεζεί ε ζρεηηθή ιεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ. Γηα
ηελ πεξίπησζε ηεο θεξχμεσο αθάλεηαο θαηά λφκνλ, ην αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθφ πξέπεη λα
ζπλνδεχεηαη απφ αληίγξαθν δηθαζηηθήο απφθαζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ην θαηά λφκν
πηζηνπνηεηηθφ ηειεζηδηθίαο ηεο.
β. Τπεχζπλε δήισζε φηη γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ ελειηθίσζή ηνπ ηε
γνληθή ηνπ κέξηκλα αζθνχζε ελ ηνηο πξάγκαζη θαη θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα έλαο κφλν γνλέαο.
ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ή αθάλεηαο θαη ησλ δχν γνλέσλ, ππεχζπλε δήισζε φηη ζηεξήζεθε
θαη ηνπο δχν γνλείο πξηλ απφ ηελ ελειηθίσζή ηνπ.
ε πεξίπησζε δηαδπγίνπ ή αθπξψζεσο γάκνπ ή ιχζεο ηνπ ζπκθψλνπ ζπκβίσζεο ή
δηαθνπήο ηεο εγγάκνπ ζπκβηψζεσο (δηάζηαζεο) ησλ γνλέσλ, απαηηνχληαη αζξνηζηηθά:

α. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο
θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα ΚΔΠ κέζσ ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ
πζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ [(ΟΠΔΓ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΦΔΚ 457/η.Β΄/25-2-2014)]
ή αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο, ζην νπνίν λα βεβαηψλεηαη ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηεο
παηξηθήο ηνπ νηθνγέλεηαο.
β. Αληίγξαθν δηθαζηηθήο απφθαζεο κε ηελ νπνία αλαηέζεθε ε άζθεζε ηεο γνληθήο ηνπ
κέξηκλαο ζε έλα κφλν γνλέα ή ηξίην πξφζσπν ή αληίγξαθν Πξαθηηθνχ θνηλήο ζπκθσλίαο
ησλ γνλέσλ, ζεσξεκέλν απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην, κε ην νπνίν αλαηέζεθε ε άζθεζε ηεο
γνληθήο κέξηκλαο ζηνλ έλα εθ ησλ δχν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 1513ΑΚ ή γηα ηελ πεξίπησζε
ηεο δηάζηαζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 1514ΑΚ ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 1513ΑΚ.
γ. Τπεχζπλε δήισζε φηη γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ ελειηθίσζή ηνπ ηε
γνληθή ηνπ κέξηκλα αζθνχζε ελ ηνηο πξάγκαζη θαη θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα ή κεηά απφ
ζρεηηθή αλάζεζε έλαο κφλν γνλέαο ή ηξίην πξφζσπν.
38

εκείσζε: Δηδηθψο ζηελ πεξίπησζε δηάζηαζεο ησλ γνλέσλ, αλ δελ ππάξρεη ε αλσηέξσ
δηθαζηηθή απφθαζε ή ην πξαθηηθφ θνηλήο ζπκθσλίαο (ππφ ζηνηρείν β), αξθεί ε ππνβνιή
Τπεχζπλεο δήισζεο ζηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη νη γνλείο ηνπ ηεινχζαλ ζε δηάζηαζε
θαη θαηά ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα κέρξη θαη ηελ ελειηθίσζή ηνπ ηε γνληθή κέξηκλα
αζθνχζε ελ ηνηο πξάγκαζη θαη θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα ή κεηά απφ ζρεηηθή αλάζεζε έλαο
κφλν γνλέαο ή ηξίην πξφζσπν.
ε πεξίπησζε αληθαλφηεηαο ηνπ ελφο ηνπιάρηζηνλ γνλέα γηα ηελ άζθεζε γνληθήο κέξηκλαο
γηα πξαγκαηηθνχο ιφγνπο ή γηαηί είλαη αλίθαλνο ή πεξηνξηζκέλα ηθαλφο γηα δηθαηνπξαμία,
απαηηνχληαη αζξνηζηηθά:

α. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο
θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα ΚΔΠ κέζσ ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ
πζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ [(ΟΠΔΓ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΦΔΚ 457/η.Β΄/25-2-2014)]
ή αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο ζην νπνίν λα βεβαηψλεηαη ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηεο
παηξηθήο ηνπ νηθνγέλεηαο.
β. Αληίγξαθν δηθαζηηθήο απφθαζεο απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ν ιφγνο ηεο αδπλακίαο
αζθήζεσο ηεο γνληθήο κέξηκλαο απφ ηνλ έλα ηνπιάρηζηνλ γνλέα (π.ρ. δηθαζηηθή
ζπκπαξάζηαζε ιφγσ ςπρηθήο ή δηαλνεηηθήο δηαηαξαρήο ή ζσκαηηθήο αλαπεξίαο).
γ. Τπεχζπλε δήισζε φηη γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ ελειηθίσζή ηνπ ηε
γνληθή ηνπ κέξηκλα αζθνχζε ελ ηνηο πξάγκαζη θαη θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα ή κεηά απφ
ζρεηηθή αλάζεζε έλαο κφλν γνλέαο. ε πεξίπησζε αληθαλφηεηαο άζθεζεο ηεο γνληθήο
κέξηκλαο θαη απφ ηνπο δχν γνλείο, ππεχζπλε δήισζε φηη ζηεξήζεθε θαη ηνπο δχν γνλείο
πξηλ απφ ηελ ελειηθίσζή ηνπ.
εκείσζε: ε πεξίπησζε αλππαξμίαο ηεο αλσηέξσ δηθαζηηθήο απφθαζεο (ππφ ζηνηρείν β)
φζνλ αθνξά ηνπο αληηθεηκεληθνχο πξαγκαηηθνχο ιφγνπο αδπλακίαο αζθήζεσο ηεο
γνληθήο κέξηκλαο απφ ηνλ έλα ηνπιάρηζηνλ γνλέα, απαηηείηαη ε ππνβνιή νηνπδήπνηε
απνδεηθηηθνχ εγγξάθνπ αξκφδηαο θαηά λφκνλ δεκφζηαο αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη
ν πξαγκαηηθφο ιφγνο αδπλακίαο άζθεζεο ηεο γνληθήο κέξηκλαο (π.ρ. πηζηνπνηεηηθφ απφ ην
νπνίν λα πξνθχπηεη ν εγθιεηζκφο γνλέα ζε ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα θαη ε δηάξθεηα απηνχ).
ε πεξίπησζε έθπησζεο ηνπ ελφο ηνπιάρηζηνλ γνλέα απφ ηελ άζθεζε ηεο γνληθήο
κέξηκλαο ή αθαίξεζεο ηεο γνληθήο κέξηκλαο ιφγσ θαθήο άζθεζεο, απαηηνχληαη αζξνηζηηθά:

α. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο
θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα ΚΔΠ κέζσ ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ
πζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ [(ΟΠΔΓ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΦΔΚ 457/η.Β΄/25-2-2014)]
ή αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο ζην νπνίν λα βεβαηψλεηαη ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηεο
παηξηθήο ηνπ νηθνγέλεηαο.
β. Αληίγξαθν δηθαζηηθήο απφθαζεο, ζπλνδεπφκελεο απφ ην θαηά λφκν πηζηνπνηεηηθφ
ηειεζηδηθίαο ηεο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε έθπησζε ελφο ηνπιάρηζηνλ γνλέα απφ ηελ
άζθεζε ηεο γνληθήο κέξηκλαο ή ε αθαίξεζε ηεο γνληθήο κέξηκλαο απφ έλα ηνπιάρηζηνλ
γνλέα ιφγσ θαθήο άζθεζεο.
γ. Τπεχζπλε δήισζε φηη γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ ελειηθίσζή ηνπ ηε
γνληθή ηνπ κέξηκλα αζθνχζε ελ ηνηο πξάγκαζη θαη θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα ή κεηά απφ
ζρεηηθή αλάζεζε έλαο κφλν γνλέαο. ε πεξίπησζε έθπησζεο θαη ησλ δχν γνλέσλ ή
αθαίξεζεο ηεο γνληθήο κέξηκλαο θαη απφ ηνπο δχν γνλείο ιφγσ θαθήο άζθεζεο, ππεχζπλε
δήισζε φηη ζηεξήζεθε θαη ηνπο δχν γνλείο πξηλ απφ ηελ ελειηθίσζή ηνπ.
ε πεξίπησζε ηέθλνπ ρσξίο γάκν ή ζχκθσλν ζπκβίσζεο ησλ γνλέσλ, απαηηνχληαη
αζξνηζηηθά:
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α. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο
θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα ΚΔΠ κέζσ ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ
πζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ [(ΟΠΔΓ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΦΔΚ 457/η Β΄/25-2-2014)]
ή αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο ζην νπνίν λα βεβαηψλεηαη ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ελφο εθ
ησλ δχν γνλέσλ ηνπ.
βi. Τπεχζπλε δήισζε φηη γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ ελειηθίσζή ηνπ δελ είρε
αλαγλσξηζηεί απφ ηνλ παηέξα ηνπ θαη φηη ηε γνληθή ηνπ κέξηκλα αζθνχζε ελ ηνηο
πξάγκαζη θαη θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα ε κεηέξα ηνπ ή ηξίην πξφζσπν.
ή
βii. Αλ ην ηέθλν είλαη αλαγλσξηζκέλν απφ ηνλ παηέξα ηνπ, ππεχζπλε δήισζε φηη γηα
νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ ελειηθίσζή ηνπ ηε γνληθή ηνπ κέξηκλα αζθνχζε ελ
ηνηο πξάγκαζη θαη θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα ε κεηέξα ηνπ ρσξίο ζπκθσλία ησλ γνλέσλ θαηά ην
άξζξν 1515ΑΚ ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 1513ΑΚ γηα απφ θνηλνχ άζθεζε ηεο γνληθήο
κέξηκλαο.
ε πεξίπησζε πηνζεζίαο ηέθλνπ απφ έλαλ κφλν γνλέα, απαηηνχληαη αζξνηζηηθά:

α. Αληίγξαθν δηθαζηηθήο απφθαζεο απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε πηνζεζία ηνπ ηέθλνπ
κέρξη ηελ ελειηθίσζή ηνπ, ζπλνδεπφκελεο απφ ην θαηά λφκν πηζηνπνηεηηθφ ηειεζηδηθίαο ηεο
ή πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο
θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα ΚΔΠ κέζσ ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ
πζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ [(ΟΠΔΓ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΦΔΚ 457/η.Β΄/25-2-2014)]
απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε πηνζεζία κέρξη ηελ ελειηθίσζή ηνπ.
β. Τπεχζπλε δήισζε φηη γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ ελειηθίσζή ηνπ ηε
γνληθή ηνπ κέξηκλα αζθνχζε ελ ηνηο πξάγκαζη θαη θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα έλαο κφλν γνλέαο
θαηφπηλ πηνζεζίαο.
ε πεξίπησζε ηέθλνπ αγλψζησλ γνλέσλ, απαηηείηαη:

Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηνπ δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ κε εηδηθή πηζηνπνίεζε απφ ηηο αξκφδηεο
θξαηηθέο αξρέο, θνξέα παξνρήο ππεξεζηψλ θνηλσληθήο θξνληίδαο, απφ ην νπνίν λα
πξνθχπηεη φηη γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη λα ελειηθησζεί θαλέλαο απφ ηνπο δχν
γνλείο ηνπ (θπζηθνχο εθφζνλ θαηά λφκνλ απνδεηρζεί φηη ήηαλ απηνί ή πηνζεηνχληεο) δελ
αζθνχζε ηε γνληθή ηνπ κέξηκλα.
16. Πηζηνπνηεηηθά απφδεημεο εκπεηξίαο ηα νπνία θαηά πεξίπησζε είλαη:
Α. ηαλ απαηηείηαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο:
Γηα ηνπο κηζζσηνχο θαη ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο:
(1) ηαλ δελ δεηείηαη εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία:



Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο θαη
Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ε
δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο.
Όζνη έρνπλ πξνυπεξεζία ζε θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα κπνξνχλ, ελαιιαθηηθά, αληί
ηεο βεβαίσζεο ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηνπ
νηθείνπ θνξέα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηνπλ ην είδνο θαη ε
ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εκπεηξίαο.
(2) ηαλ δεηείηαη εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία απαηηείηαη επηπιένλ:
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– Γηα ηνπο κηζζσηνχο, ρσξηζηή απφ ηελ αίηεζε, ππεχζπλε δήισζε ηνπ
ππνςεθίνπ θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986 ζηελ νπνία λα δειψλνληαη ν
εξγνδφηεο, ην είδνο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο.
Οη κηζζσηνί ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κπνξνχλ, ελαιιαθηηθά, αληί ηεο βεβαίσζεο ηνπ
αζθαιηζηηθνχ θνξέα θαη ηεο ππεχζπλεο δήισζεο, λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε
ηνπ νηθείνπ θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηνπλ ην είδνο
θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο.
– Γηα ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο, ρσξηζηή απφ ηελ αίηεζε, ππεχζπλε
δήισζε θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986, γηα ην είδνο θαη ηε ρξνληθή δηάξθεηα
ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο θαη κία ηνπιάρηζηνλ ζρεηηθή ζχκβαζε ή έλα
ηνπιάρηζηνλ δειηίν παξνρήο ππεξεζηψλ αλά έηνο, πνπ λα θαιχπηνπλ ελδεηθηηθψο
ηε δηάξθεηα θαη ην είδνο ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε
εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία έρεη απνθηεζεί ζην δεκφζην ηνκέα, ελαιιαθηηθά, αληί ησλ
πξναλαθεξνκέλσλ, νη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηνπ
νηθείνπ θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηνπλ ην είδνο θαη ε
ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο.
Β. ηαλ δελ απαηηείηαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο:
Γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο είηε δεηείηαη εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία είηε φρη.
(1) Γηα ηνπο κηζζσηνχο ηνπ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα:


Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε
δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο θαη
 Υσξηζηή απφ ηελ αίηεζε ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ θαηά ην άξζξν 8 ηνπ
λ.1599/1986 ζηελ νπνία λα δειψλνληαη επαθξηβψο ν ρξφλνο θαη ην είδνο ηεο
εκπεηξίαο ηνπ θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ εξγνδφηε, θπζηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο
επσλπκίαο ηεο επηρείξεζεο αλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν.
Οη κηζζσηνί ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κπνξνχλ, ελαιιαθηηθά, αληί ηεο βεβαίσζεο ηνπ
αζθαιηζηηθνχ θνξέα θαη ηεο ππεχζπλεο δήισζεο, λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηνπ
νηθείνπ θνξέα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηνπλ ην είδνο θαη ε ρξνληθή
δηάξθεηα ηεο εκπεηξίαο.
(2) Γηα ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο απαηηνχληαη αζξνηζηηθά:





Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ε
δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο,
Τπεχζπλε δήισζε, ρσξηζηή απφ ηελ αίηεζε, θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986,
φηη πξαγκαηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο, κειέηεο θαη έξγα ζρεηηθά κε ην
αληηθείκελν ηεο εκπεηξίαο θαη
Τπνβνιή κηαο ηνπιάρηζηνλ ζρεηηθήο ζχκβαζεο ή ελφο ηνπιάρηζηνλ δειηίνπ
παξνρήο ππεξεζηψλ αλά έηνο, πνπ λα θαιχπηνπλ ελδεηθηηθψο ηε δηάξθεηα θαη ην
είδνο ηεο εκπεηξίαο.

ηελ πεξίπησζε πνπ ε εκπεηξία έρεη απνθηεζεί ζην δεκφζην ηνκέα, ελαιιαθηηθά, αληί
ησλ πξναλαθεξνκέλσλ, νη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ
θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηνπλ ην είδνο θαη ε ρξνληθή
δηάξθεηα ηεο εκπεηξίαο.
Γ. Απφδεημε εκπεηξίαο γηα ηελ θαηεγνξία ΤΔ
Οη ππνςήθηνη ηεο θαηεγνξίαο Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο, γηα ηνπο νπνίνπο σο
βαζκνινγνχκελε εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε ε απαζρφιεζε ζε νπνηαδήπνηε θαζήθνληα,
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πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη
ε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο.
Δθφζνλ νη αλσηέξσ ππνςήθηνη είλαη κηζζσηνί ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κπνξνχλ, ελαιιαθηηθά,
αληί ηεο βεβαίσζεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ
θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε δηάξθεηα απαζρφιεζεο.
ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ ΓΗΑ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΣΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ:

α) Οη απαζρνινχκελνη ζε θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ εκπεηξία
ηνπο κε ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ θνξέα απαζρφιεζεο (βι. δεύηεξν θεθάιαην
«ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ»), ππνινγίδνπλ ηνπο κήλεο
εκπεηξίαο αθαηξψληαο ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο απαζρφιεζεο απφ ηελ
επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ησλ αζθαιηζκέλσλ ζηα
ινηπά ηακεία πιελ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ.
β) Ο ρξφλνο εκπεηξίαο πνπ δειψλεη ν θάζε ππνςήθηνο πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ην ρξφλν
πνπ πξνθχπηεη απφ ηε βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα. Υξφλνο εκπεηξίαο
πνπ δειψλεηαη απφ ηνλ ππνςήθην θαη δελ θαιχπηεηαη απφ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο δελ
ιακβάλεηαη ππφςε θαη αθαηξείηαη.
γ) ηελ πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο εξγάζηεθε κε θαζεζηψο κεξηθήο απαζρφιεζεο
(αξζξ. 2 ηνπ λ. 3250/2004), ν ρξφλνο εκπεηξίαο ππνινγίδεηαη ζην ήκηζπ θαη φπσο
επηζεκαίλεηαη θαη ζηελ παξ.16 «Πηζηνπνηεηηθά απφδεημεο εκπεηξίαο» ηνπ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ
ΗΗ ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο ζηελ πεξίπησζε απηή, ν ππνςήθηνο, πιένλ ηεο
βεβαίσζεο ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, νθείιεη λα πξνζθνκίζεη θαη βεβαίσζε ηνπ
δεκνζίνπ θνξέα, ζηνλ νπνίν απαζρνιήζεθε κεξηθψο.
δ) Οη απαζρνινχκελνη (κηζζσηνί) ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα δχλαληαη λα πξνζθνκίζνπλ, αληί
ηεο βεβαίσζεο ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ, Λνγαξηαζκφ Αζθαιηζκέλνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ, πνπ λα έρεη
εθδνζεί αξκνδίσο ή παιαηφηεξα εθδνζείζεο θαξηέιεο ελζήκσλ ηνπ ΗΚΑ.
ΔΠΗΖΜΑΝΖ ΓΗΑ ΣΟΤ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟΤ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΣΟΜΔΑ:

Χο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ λννχληαη νη Τπεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ, ηα Ν.Π.Γ.Γ., ηα Ν.Π.Η.Γ. ηνπ
δεκφζηνπ ηνκέα, νη Ο.Σ.Α. πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ, θαζψο θαη ηα λνκηθά πξφζσπα
ησλ Ο.Σ.Α., φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηνπ λ.3812/2009, φπσο ηζρχεη.
Χο εξγαζία πνπ έρεη δηαλπζεί ζην Γεκφζην Σνκέα, ζεσξείηαη επίζεο:

 Ζ απαζρφιεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξαηησηηθήο Θεηείαο.
 Ζ ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα απφθηεζεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο (STAGE) ηνπ ΟΑΔΓ.
 Ζ απαζρφιεζε κε χκβαζε Μίζζσζεο Έξγνπ ζε θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ.
ηαλ ε εκπεηξία έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή:
Γηα εκπεηξία ε νπνία έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή, επηπιένλ ησλ ινηπψλ
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηηο αλσηέξσ, θαηά πεξίπησζε, παξαγξάθνπο, ν
ππνςήθηνο πξνζθνκίδεη:
(1) ηαλ θαηά ην ηζρχνλ λνκηθφ θαζεζηψο ηνπ θξάηνπο ε αζθάιηζε ησλ
εξγαδνκέλσλ γηα ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ή ζπγθεθξηκέλε ζρέζε εξγαζίαο είλαη
ππνρξεσηηθή:


Βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε ζηνλ νπνίν απαζρνιήζεθε, ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ν
ρξφλνο θαη ην είδνο ηεο απαζρφιεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη



Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ, είηε πξφθεηηαη γηα ακηγψο θξαηηθή ή
ακηγψο ηδησηηθή ή κηθηή αζθάιηζε.
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(2) ηαλ θαηά ην ηζρχνλ λνκηθφ θαζεζηψο ηνπ θξάηνπο ε αζθάιηζε ησλ
εξγαδνκέλσλ γηα ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ή ζπγθεθξηκέλε ζρέζε εξγαζίαο είλαη κε
ππνρξεσηηθή:


Βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε ζηνλ νπνίν απαζρνιήζεθε, ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ν
ρξφλνο θαη ην είδνο ηεο απαζρφιεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ.



Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ηδίνπ θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986 ζηελ νπνία λα
αλαγξάθνληαη επαθξηβψο ν ρξφλνο απαζρφιεζεο θαη ην είδνο ηεο εκπεηξίαο ηνπ, ηα
ζηνηρεία ηνπ εξγνδφηε, θπζηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο επσλπκίαο ηεο επηρείξεζεο αλ
πξφθεηηαη πεξί λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη



Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο ζην νπνίν απαζρνιήζεθε φηη ε αζθάιηζε
γηα ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ή ηε ζπγθεθξηκέλε ζρέζε εξγαζίαο δελ είλαη
ππνρξεσηηθή, θαηά ηε λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο ηνχηνπ.

(3) ηαλ ν ρξφλνο εκπεηξίαο έρεη δηαλπζεί ζε ππεξεζίεο δεκφζηνπ ραξαθηήξα ηεο
αιινδαπήο, κπνξεί λα απνδεηθλχεηαη θαη κε βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ δεκφζηνπ θνξέα.
(4) ηηο πεξηπηψζεηο εξγαδνκέλσλ ζε θξάηνο – κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, γηα ηελ
αλαγλψξηζε ηπρφλ πξνυπεξεζίαο εθαξκφδνληαη ηα ηζρχνληα πεξί δηθαηψκαηνο άζθεζεο
επαγγέικαηνο ζην θξάηνο – κέινο πνπ παξαζρέζεθε ε εξγαζία. Γηα ηελ αμηνιφγεζε απηήο
απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ζρεηηθήο βεβαίσζεο απφ ην αξκφδην θαηά λφκν φξγαλν ηνπ
θξάηνπο – κέινπο πξνέιεπζεο (παξ. 8 ηνπ αξζξ. 17 ηνπ λ.2190/1994, φπσο
ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 4148/2013).
Σα δηθαηνινγεηηθά ηνπ ππνςεθίνπ, ν νπνίνο επηθαιείηαη εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε ζηελ
αιινδαπή, ππνβάιινληαη ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ
έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν θαη ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ
ειιεληθή γιψζζα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ηειεπηαία ελόηεηα «ΠΡΟΚΟΜΙΗ
ΣΙΣΛΩΝ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΔΒΑΙΩΔΩΝ» ηνπ Κεθαιαίνπ ΗΗ ηνπ παξφληνο
Παξαξηήκαηνο.
Δηδηθέο πεξηπηψζεηο απφδεημεο εκπεηξίαο
α. Γηθαζηηθή Απφθαζε
Ζ εκπεηξία απνδεηθλχεηαη θαη κε ηπρφλ ππάξρνπζα δηθαζηηθή απφθαζε απφ ηελ νπνία λα
πξνθχπηεη ην είδνο ηεο εξγαζίαο πνπ παξαζρέζεθε θαζψο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο
παξνρήο ηεο.
β. Γηδαθηηθή Απαζρφιεζε
Οη ππνςήθηνη πνπ επηθαινχληαη σο εκπεηξία δηδαθηηθή απαζρφιεζε ζηελ ηξηηνβάζκηα,
δεπηεξνβάζκηα, κεηαδεπηεξνβάζκηα ή θαη πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηελ εκεδαπή,
πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ:
Γηα ηελ Σξηηνβάζκηα θαη Μεηαδεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε:
(1) Βεβαίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο ή θνξέα, ζηελ νπνία λα αλαθέξνληαη
νπσζδήπνηε: ε ζρέζε εξγαζίαο, ε αθξηβήο ηδηφηεηα κε ηελ νπνία παξαζρέζεθε ην
δηδαθηηθφ έξγν, ην δηδαρζέλ κάζεκα ή ηα δηδαρζέληα καζήκαηα, ε δηάξθεηα, ην είδνο ηεο
δηδαθηηθήο απαζρφιεζεο (πιήξεο ή κεξηθή) θαη ηα ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα
απηήο [ψξεο αλά εβδνκάδα γηα ρ εβδνκάδεο ή κήλεο θαη ζχλνιν σξψλ δηδαζθαιίαο]. Ζ
κεηαηξνπή ηνπ αξηζκνχ εβδνκάδσλ ζε αξηζκφ κελψλ γίλεηαη κε ην ζθεπηηθφ ηεο
αλάινγεο εθαξκνγήο ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ηεο εκπεηξίαο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.
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χκθσλα κε ην ζθεπηηθφ απηφ, ην έηνο έρεη 12 κήλεο ησλ 25 εκεξψλ ν θαζέλαο, 4& 1/6
εβδνκάδεο ε δε δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο ινγίδεηαη ίζε κε 6 εκέξεο. ηελ ίδηα βεβαίσζε
πξέπεη λα αλαθέξεηαη
θαη ην πιήξεο σξάξην εβδνκαδηαίαο δηδαθηηθήο
απαζρφιεζεο πνπ ίζρπε θαηά ηνλ ρξφλν πνπ παξαζρέζεθε ην δηδαθηηθφ έξγν,
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Σν πιήξεο σξάξην εβδνκαδηαίαο δηδαθηηθήο
απαζρφιεζεο ζηε κεηαδεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηε βεβαίσζε
αθφκε θαη φηαλ πξνθχπηεη κε αλάινγε εθαξκνγή δηάηαμεο, θαη’ αληηζηνηρία πξνο άιιε
βαζκίδα εθπαίδεπζεο.
(2) Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ε δηάξθεηα
ηεο αζθάιηζεο. Ζ ελ ιφγσ βεβαίσζε δελ απαηηείηαη γηα δηδαθηηθή απαζρφιεζε ε
νπνία έρεη παξαζρεζεί ζε δεκφζην ίδξπκα.
Γηα ηελ Πξσηνβάζκηα & Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε:
Βεβαίσζε ησλ αξκνδίσλ Πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο,
Έξεπλαο & Θξεζθεπκάησλ (Γηεπζχλζεηο Πξσηνβάζκηαο ή Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο) απφ ηελ νπνία απνδεηθλχεηαη ε πξνυπεξεζία απηή.
Καη’ εμαίξεζε, ε βεβαίσζε γηα πξνυπεξεζία ζηε ηβηηαλίδεην, ζηηο ρνιέο Μαζεηείαο ηνπ
Ο.Α.Δ.Γ. ή ηα ηκήκαηα εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο ηνπ Δζληθνχ Ηδξχκαηνο Νεφηεηαο (ΔΗΝ) ζα
εθδίδεηαη απφ ηνλ αληίζηνηρν θνξέα.
Οη ππνςήθηνη, πνπ επηθαινχληαη δηδαθηηθή εκπεηξία απνθηεζείζα ζηελ αιινδαπή,
νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ζε επίζεκε κεηάθξαζε.
γ. Απφδεημε εκπεηξίαο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ ή ΠΔ Γηνηθεηηθνχ απφ
πηπρηνχρνπο ηεο Ννκηθήο πνπ είλαη δηθεγφξνη ή αζρνινχληαη κε ηελ πξαθηηθή
άζθεζε γηα ηελ απφθηεζε ηεο άδεηαο δηθεγφξνπ
Οη πηπρηνχρνη ηεο Ννκηθήο πνπ είλαη δηθεγφξνη ή αζρνινχληαη κε ηελ πξαθηηθή άζθεζε γηα
ηελ απφθηεζε ηεο άδεηαο δηθεγφξνπ, πξνθεηκέλνπ λα απνδείμνπλ εκπεηξία γηα ζέζεηο ΠΔ
Γηνηθεηηθνχ- Οηθνλνκηθνχ ή ΠΔ Γηνηθεηηθνχ πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ:
(1) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη
εκεξνκελίεο θαηά ηηο νπνίεο ν ππνςήθηνο απέθηεζε ηελ ηδηφηεηα ηνπ αζθνχκελνπ θαζψο
θαη απηή ηνπ δηθεγφξνπ.
(2) Βεβαίσζε ηνπ Σακείνπ Ννκηθψλ απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε εκεξνκελία αζθάιηζεο
ηνπ ππνςεθίνπ σο δηθεγφξνπ ή ελδερνκέλσο θαη σο αζθνπκέλνπ (ε αζθάιηζε ησλ
αζθνπκέλσλ είλαη πξναηξεηηθή).
(3) Δπθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ ή ησλ αθξηβψλ αληηγξάθσλ ησλ εηήζησλ
«θαηαζηάζεσλ παξαζηάζεσλ ζηα Γηθαζηήξηα» θαη ησλ «θαηαζηάζεσλ πξνεηζπξάμεσλ
ζπκβνιαίσλ» κέρξη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ηνπ ππνςεθίνπ ζην
δηαγσληζκφ. Ζ πξνζθφκηζε ησλ αλσηέξσ θαηαζηάζεσλ είλαη ελδεηθηηθή θαη αξθεί λα
αλαθέξεηαη ζε απηέο έζησ θαη κία κφλν παξάζηαζε ζηα Γηθαζηήξηα ή έλα κφλν
ζπκβφιαην θαη’ έηνο. Γηα ηα έηε θαηά ηα νπνία ν δηθεγφξνο ζα εκθαλίδεη κεδεληθή
απαζρφιεζε (θακία απνιχησο παξάζηαζε θαη θαλέλα ζπκβφιαην) δελ ζα πξνζκεηξείηαη
ρξφλνο εκπεηξίαο. Οη έκκηζζνη δηθεγφξνη, εθφζνλ ηπρφλ απηνί δελ πξαγκαηνπνηνχλ
παξαζηάζεηο ζηα δηθαζηήξηα θαη δελ ζπληάζζνπλ ζπκβφιαηα πειαηψλ ηνπο, επί φζνλ
ηνπιάρηζηνλ ρξφλν είλαη έκκηζζνη, πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε ηνπ θνξέα ζηνλ νπνίν
εξγάδνληαη σο έκκηζζνη, είηε απηφο είλαη δεκφζηνο, είηε ηδησηηθφο, απφ ηελ νπνία λα
πξνθχπηεη ην είδνο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο δηθεγνξηθήο ππεξεζίαο πνπ πξνζθέξνπλ,
θαζψο θαη ν ηξφπνο πιεξσκήο ηνπο.
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δ. Απφδεημε εκπεηξίαο επαγγεικαηηψλ νδεγψλ πνπ εξγάδνληαη σο νδεγνί ζην δηθφ
ηνπο απηνθίλεην
Οη επαγγεικαηίεο νδεγνί, πνπ εξγάδνληαη σο νδεγνί ζε απηνθίλεην ηδηνθηεζίαο ηνπο,
απνδεηθλχνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο κε πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Οξγαληζκνχ Αζθάιηζεο Διεπζέξσλ
Δπαγγεικαηηψλ (Ο.Α.Δ.Δ.) πνπ βεβαηψλεη ην ρξφλν αζθάιηζήο ηνπο ζε απηφ, ζε
ζπλδπαζκφ κε ππεχζπλε δήισζε θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986, ζηελ νπνία λα
δειψλνπλ ζαθψο φηη νη ίδηνη είλαη νδεγνί ηνπ απηνθηλήηνπ ηνπο θαη δηαζέηνπλ ηελ
εκπεηξία πνπ δειψλνπλ ζηελ αίηεζή ηνπο.
ε. Έξεπλα ή ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθά θέληξα ή πξνγξάκκαηα
Ζ έξεπλα ή ε ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθά θέληξα ή πξνγξάκκαηα κπνξεί λα ιεθζεί σο
ρξφλνο εκπεηξίαο ππφ ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φηη ν ππνςήθηνο πξνζθνκίδεη:
(α) Βεβαίσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ππεπζχλνπ (ηνπ Γξακκαηέα ή Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο
Δξεπλψλ) ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη, γηα θάζε εξεπλεηηθφ πξφγξακκα ή έξγν, ν ηίηινο
θαη ε δηάξθεηά ηνπ, ν ρξφλνο ζπκκεηνρήο ηνπ ππνςεθίνπ, ε ζπκβαηηθή ζρέζε κε ηελ
νπνία ζπλδεφηαλ ν ππνςήθηνο κε ην θνξέα θαη ν επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο θαη
(β) Βεβαίσζε ηνπ επηζηεκνληθνχ ππεπζχλνπ ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη, γηα θάζε
εξεπλεηηθφ πξφγξακκα, ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο, ν ρξφλνο ζπκκεηνρήο ηνπ
ππνςεθίνπ θαη ε ηδηαίηεξε ζπκβνιή ηνπ ζηελ εθπφλεζε ή νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ.
Δίλαη απηνλφεην φηη ηα αλσηέξσ ηζρχνπλ εθφζνλ ν ππνςήθηνο: α) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπ θαηείρε ηνλ απαηηνχκελν απφ ηελ αλαθνίλσζε βαζηθφ ηίηιν ζπνπδψλ ή
άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ή άιιε επαγγεικαηηθή άδεηα, φπνπ απηή απαηηείηαη θαη β)
αζθνχζε εξεπλεηηθφ έξγν. ηελ πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ππνςεθίνπ ζε Δξεπλεηηθφ Κέληξν
ή Πξφγξακκα κε ζχκβαζε εξγαζίαο ή έξγνπ ρσξίο εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα, ε εκπεηξία
ηνπ απνδεηθλχεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 16 ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο.
ζη. ηξαηησηηθή ζεηεία
Χο ρξφλνο εκπεηξίαο αλαγλσξίδεηαη θαη ε απαζρφιεζε πνπ πξνθχπηεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζηξαηησηηθήο ζεηείαο. Ζ βεβαίσζε ησλ αξκνδίσλ αξρψλ πξέπεη λα αλαθέξεη ην είδνο θαη ηε
δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή ε ζρεηηθή εηδηθφηεηα πξέπεη λα έρεη
απνθηεζεί πξηλ απφ ηελ θαηάηαμε ηνπ ππνςεθίνπ, ελψ ζηελ πεξίπησζε πνπ ε εηδηθφηεηα
απνθηάηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο, ε ζρεηηθή εκπεηξία αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ
απφθηεζή ηεο θαη κεηά. Όηαλ απφ ηελ αλαθνίλσζε απαηηείηαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο
ή άιιε επαγγεικαηηθή άδεηα, ν ρξφλνο ηεο παξαπάλσ εκπεηξίαο ππνινγίδεηαη κεηά ηελ
απφθηεζε ηεο απαηηνχκελεο άδεηαο.
δ. Πξνγξάκκαηα STAGE
Χο ρξφλνο εκπεηξίαο ζεσξείηαη θαη ε ζπκκεηνρή ζηα πξνγξάκκαηα απφθηεζεο εξγαζηαθήο
εκπεηξίαο STAGE ηνπ ΟΑΔΓ. Ζ ζρεηηθή βεβαίσζε, απφ ηελ νπνία πξέπεη λα πξνθχπηεη ην
είδνο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, εθδίδεηαη απφ ηνλ ΟΑΔΓ.
ε. Δμαίξεζε απφ ηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ηνπ Ο.Α.Δ.Δ.
Τπνςήθηνη νη νπνίνη αλήθνπλ ζηα πξφζσπα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 9 ηνπ λ.3050/2002, φπσο απηφ έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, νθείινπλ λα
πξνζθνκίζνπλ κε ηελ αίηεζή ηνπο βεβαίσζε απαιιαγήο ηνπο απφ ηελ αζθάιηζε ηνπ
Ο.Α.Δ.Δ. εάλ εκπίπηνπλ ζηηο εμαηξέζεηο ηνπ λφκνπ.
17. Τπνςήθηνη κε αλαπεξία
Πηζηνπνηεηηθφ Κέληξνπ Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΚΔ.Π.Α.) ζε ηζρχ θαη κε ην νπνίν
πξνζδηνξίδεηαη ε πάζεζε ή βιάβε θαη ην πνζνζηφ αλαπεξίαο ηνπ ππνςεθίνπ.
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Δπίζεο, γίλνληαη δεθηά θαη Πηζηνπνηεηηθά ηα νπνία είλαη ζε ηζρχ θαη έρνπλ εθδνζεί απφ ηηο
θάησζη πγεηνλνκηθέο αξρέο:
1. Αλψηαηε Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή ηξαηνχ (Α..Τ.Δ.)
2. Αλψηαηε Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή Ναπηηθνχ (Α.Ν.Τ.Δ.)
3. Αλψηαηε Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή Αεξνπνξίαο (Α.Α.Τ.Δ.)
4. Αλψηαηε Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο
5. Αλψηαηε Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο.
18. Τπνςήθηνη γνλείο, ηέθλα, ζχδπγνη, αδειθνί πνπ αζθνχλ ην δηθαίσκα πξνζηαζίαο
απφ ηελ αλαπεξία ζπγγελψλ αηφκσλ.
α. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή θνηλφηεηαο ή βεβαίσζε
νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα ΚΔΠ κέζσ ηνπ Οινθιεξσκέλνπ
Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ [(ΟΠΔΓ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΦΔΚ
457/η.Β΄/25-2-2014)], πξφζθαηεο έθδνζεο (φρη παιαηφηεξεο ησλ δχν κελψλ απφ
ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ), απφ ηα νπνία
λα πξνθχπηεη ε ζπγγεληθή ζρέζε κε ην άηνκν, ηελ αλαπεξία ηνπ νπνίνπ επηθαινχληαη.
Πξνθεηκέλνπ γηα αιινδαπνχο, αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο
αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο ηνπ θξάηνπο ηελ ηζαγέλεηα ηνπ νπνίνπ έρνπλ, πξφζθαηεο
έθδνζεο (φρη παιαηφηεξεο ησλ δχν κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο
ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ).
ηελ πεξίπησζε: i) πνπ ην άηνκν κε αλαπεξία απφ ην νπνίν ν ππνςήθηνο αληιεί
πξνζηαζία είλαη έγγακν, πξνζθνκίδεηαη πιελ ηνπ αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθνχ θαη
Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηεο δηθήο ηνπ νηθνγέλεηαο. Απφ ηα δχν
Πηζηνπνηεηηθά νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, παηξηθήο θαη αηνκηθήο νηθνγέλεηαο, ζα πξέπεη
λα πξνθχπηεη ν αξηζκφο ησλ κειψλ ησλ ελ ιφγσ νηθνγελεηψλ θαη ii) πνπ ν ππνςήθηνο
είλαη δηαδεπγκέλνο θαη είλαη γνλέαο ηνπ αηφκνπ κε αλαπεξία απφ ην νπνίν αληιεί
πξνζηαζία, πξνζθνκίδεη θαη ην δηαδεπθηήξην ή ηε δηθαζηηθή απφθαζε ιχζεο ηνπ γάκνπ
θαη εθφζνλ είλαη δηαδεπγκέλνο ή ζε δηάζηαζε θαη δειψλεη επηκέιεηα ελφο ή
πεξηζζφηεξσλ ηέθλσλ, πξνζθνκίδεη δηθαζηηθή απφθαζε απφ ηελ νπνία ζα απνδεηθλχεηαη
ε αλάζεζε επηκέιεηαο ησλ ηέθλσλ.
β. Πηζηνπνηεηηθφ Κέληξνπ Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΚΔ.Π.Α.) ζε ηζρχ, κε ην νπνίν
πξνζδηνξίδεηαη ή πάζεζε ή βιάβε θαη ην πνζνζηφ αλαπεξίαο ηνπ αηφκνπ – ζπγγελή.
Δπίζεο, γίλνληαη δεθηά θαη Πηζηνπνηεηηθά ηα νπνία είλαη ζε ηζρχ θαη έρνπλ εθδνζεί απφ
ηηο θάησζη πγεηνλνκηθέο αξρέο:
1. Αλψηαηε Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή ηξαηνχ (Α..Τ.Δ.)
2. Αλψηαηε Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή Ναπηηθνχ (Α.Ν.Τ.Δ.)
3. Αλψηαηε Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή Αεξνπνξίαο (Α.Α.Τ.Δ.)
4. Αλψηαηε Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο
5. Αλψηαηε Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο.
γ. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ αξ. 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α'75), ζηελ νπνία ν ππνςήθηνο λα
αλαθέξεη ηα νλφκαηα φισλ ησλ (ινηπψλ) πξνζψπσλ, ηα νπνία αληινχλ πξνζηαζία απφ
ηελ αλαπεξία ηνπ αηφκνπ απφ ην νπνίν ν ππνςήθηνο αληιεί πξνζηαζία (γνλείο, ηέθλα,
ζπδχγνπο, αδειθνχο) [ζρεη. ε πεξ.δ) παξ. 1 θαη παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ.
4440/2016].
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δ. Τπεχζπλεο δειψζεηο ηνπ αξ. 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α'75) φισλ ησλ πξνζψπσλ πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ αλσηέξσ, ππφ ζηνηρείν γ., Τπεχζπλε Γήισζε, κε ηηο νπνίεο απηά
δειψλνπλ: αθελφο φηη δελ ζπκκεηέρνπλ, κε ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνζηαζίαο ηνπ
ζπγγεληθνχ αηφκνπ κε αλαπεξία, ζηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία (γηα ηελ ελ ιφγσ
Αλαθνίλσζε), αθεηέξνπ φηη παξαηηνχληαη ηεο πξνζηαζίαο, γηα ην παξφλ, ππέξ ηνπ
ππνςεθίνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ζηα παξαπάλσ πξφζσπα ζπκπεξηιακβάλνληαη:
Γνλείο, ηέθλα, ζχδπγνη, αδειθνί πνπ ζεκειηψλνπλ δηθαίσκα πξνζηαζίαο απφ δεχηεξν
άηνκν πνπ πάζρεη απφ λνεηηθή πζηέξεζε ή απηηζκφ κε πνζνζηφ αλαπεξίαο ηνπιάρηζηνλ
πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ή ην πνζνζηφ αλαπεξίαο ηνπ είλαη εμήληα επηά ηνηο εθαηφ
(67%) θαη άλσ εμαηηίαο βαξηψλ ςπρηθψλ θαη ζσκαηηθψλ παζήζεσλ, ηφηε ηα πξφζσπα
απηά ππνβάινπλ ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ αξ. 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α' 75) ζηηο νπνίεο
δειψλνπλ αθελφο φηη δελ ζπκκεηέρνπλ κε ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνζηαζίαο ηνπ
ζπγγεληθνχ αηφκνπ κε αλαπεξία ζηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία (γηα ηελ ελ ιφγσ
Αλαθνίλσζε), αθεηέξνπ φηη παξαηηνχληαη ηεο πξνζηαζίαο πνπ αληινχλ απφ ηελ
αλαπεξία ηνπ αηφκνπ απφ ην νπνίν ν ππνςήθηνο αληιεί πξνζηαζία, γηα ην παξφλ, ππέξ
ηνπ αηηνχληνο, αιιά φηη πξνηίζεληαη λα αζθήζνπλ ην δηθαίσκα ηνπο γηα πξφζιεςε ζε
ζέζε εξγαζίαο, γηα ην δεχηεξν άηνκν απφ ην νπνίν αληινχλ πξνζηαζία απφ ηελ
αλαπεξία ηνπ.
ηελ πεξίπησζε αδπλακίαο πξνζθφκηζεο ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ άξ. 8 ηνπ λ.
1599/1986 (Α' 75) ζπκπιεξσκέλεο θαη ππνγεγξακκέλεο απφ θάπνηα απφ ηα
πξναλαθεξφκελα, πξφζσπα, ν ππνςήθηνο ζπκπιεξψλεη θαη ππνβάιιεη ν ίδηνο
ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξ. 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α' 75) ζηελ νπνία αθελφο κελ
δειψλεηαη ν ιφγνο ηνπ θσιχκαηνο (φπσο π.ρ. άγλσζηε δηακνλή, λνεηηθή πζηέξεζε,
θηλεηηθά πξνβιήκαηα, θάηνηθνο αιινδαπήο), αθεηέξνπ δε βεβαηψλεηαη απφ ηνλ
ππνςήθην φηη δελ ππήξμε άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνζηαζίαο γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε
ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία (γηα ηελ ελ ιφγσ Αλαθνίλσζε) ηνπ θσιπνκέλνπ λα ππνγξάςεη.

ΠΡΟΚΟΜΗΖ ΣΗΣΛΧΝ, ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΒΔΒΑΗΧΔΧΝ
Σεο αιινδαπήο
Σίηινη, πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηψζεηο ηεο αιινδαπήο, πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ αλαθνίλσζε,
πξέπεη απαξαηηήησο λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή
γιψζζα.
Ζ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο γίλεηαη απφ αξκφδηα θαηά λφκν αξρή ηνπ Τπνπξγείνπ
Δμσηεξηθψλ ή ηελ Πξεζβεία ή ην Πξνμελείν ηεο μέλεο ρψξαο ζηελ Διιάδα ή απφ δηθεγφξν.
εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ηε λνκνινγία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, πξνθεηκέλνπ
πεξί ηίηισλ ζπνπδψλ κε ηνπο νπνίνπο απνδεηθλχεηαη ε γλψζε ηεο μέλεο γιψζζαο,
ηίηινη πνπ πξνζθνκίδνληαη ζε απιά θσηναληίγξαθα γίλνληαη δεθηνί, ππφ ηελ πξνυπφζεζε
φηη πξνζθνκίδνληαη επηθπξσκέλεο κεηαθξάζεηο απηψλ, ζηηο νπνίεο γίλεηαη κλεία φηη ζηνπο
λφκηκνπο κεηαθξαζηέο είραλ πξνζθνκηζζεί ηα πξσηφηππα ή επηθπξσκέλα
αληίγξαθα ησλ ηίηισλ.
Σα αλσηέξσ (ηίηινη, πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηψζεηο) γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά ζε
επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ αιινδαπέο
αξρέο θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν.
Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή
θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα ηδησηηθψλ
εγγξάθσλ, ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν.
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Σεο εκεδαπήο
α) Γεκφζηα έγγξαθα εκεδαπήο, δειαδή έγγξαθα πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ππεξεζίεο θαη
θνξείο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα (π.ρ ηίηινη ζπνπδψλ – άδεηεο –
πηζηνπνηεηηθά – βεβαηψζεηο θ.ιπ.), ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά ζε
επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ εγγξάθσλ ή ησλ αθξηβψλ αληηγξάθσλ ηνπο.
β) Ηδησηηθά έγγξαθα εκεδαπήο, δειαδή έγγξαθα πνπ δελ εθδίδνληαη απφ ππεξεζίεο θαη
θνξείο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα (φπσο ρεηξφγξαθεο απνδείμεηο
παξνρήο ππεξεζηψλ απφ 1-1-2014 θαη απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ κεραλνγξαθηθήο
έθδνζεο κε ρξήζε θνξνινγηθνχ ειεθηξνληθνχ κεραληζκνχ απφ 1-1-2015, ECDL θαη άιια
πηζηνπνηεηηθά απφδεημεο γλψζεο ρεηξηζκνχ Ζ/Τ πνπ εθδίδνληαη απφ ηδησηηθνχο θνξείο
πηζηνπνηεκέλνπο απφ ηνλ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. θαη παιαηφηεξα ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ., Πηζηνπνηεηηθά
Α..Π.Δ. θ.ιπ.) ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά ζε επθξηλή
θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ, ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί
απφ δηθεγφξν θαζψο θαη ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ ηα πξσηφηππα φζσλ ηδησηηθψλ
εγγξάθσλ θέξνπλ ζεψξεζε απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ
δεκφζηνπ ηνκέα (π.ρ. απνιπηήξην ηδησηηθνχ ιπθείνπ πνπ θέξεη ηε ζεψξεζε ηεο αξκφδηαο
Γηεχζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη
Θξεζθεπκάησλ, ηαηξηθή γλσκάηεπζε πνπ θέξεη ζεψξεζε απφ αξκφδην ειεγθηή ηαηξφ).
ΔΠΗΖΜΑΝΖ: χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζξ. 1 ηνπ λ. 4250/2014 γηα ηελ
εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ ζην ζχλνιν ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο κε ην δεκφζην έρεη
θαηαξγεζεί ε ππνρξέσζε ππνβνιήο πξσηνηχπσλ εγγξάθσλ ρσξίο ηνχην λα ζεκαίλεη
απαγφξεπζε ρξήζεο - πξνζθφκηζεο απηψλ απφ ηνπο ππνςεθίνπο.

ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΧΝ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ
Γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ ππνςεθίσλ παξαηίζεηαη έλαο ζπλνπηηθφο θαηάινγνο ησλ
απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ηα νπνία νη ππνςήθηνη πξέπεη λα ππνβάινπλ καδί κε ηελ
αίηεζή ηνπο:
1. Σαπηφηεηα ή άιιν δεκφζην έγγξαθν απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ ηα ζηνηρεία ηεο
ηαπηφηεηαο.
2. Πηζηνπνηεηηθφ Διιελνκάζεηαο (κόλν γηα ππνςήθην ρσξίο ειιεληθή ηζαγέλεηα).
3. Τπεχζπλε δήισζε γηα πηζαλφ θψιπκα ππέξβαζεο ηεο 8κελεο απαζρφιεζεο.
4. Βαζηθφ ηίηιν ζπνπδψλ (γηα ππνςήθην πνπ ζπκκεηέρεη ζηηο θαηεγνξίεο ΠΔ, ΣΔ θαη ΓΔ,
ελώ γηα ηελ θαηεγνξία ΤΔ, κόλν αλ δεηείηαη από ηελ αλαθνίλσζε).
5. Μεηαπηπρηαθφ ηίηιν γηα θαηεγνξίεο ΠΔ θαη ΣΔ (κόλν αλ δεηείηαη από αλαθνίλσζε).
6. Πηζηνπνηεηηθά απφδεημεο ρεηξηζκνχ Ζ/Τ (κόλν αλ δεηείηαη από ηελ αλαθνίλσζε).
7. Πηζηνπνηεηηθά γισζζνκάζεηαο (κόλν αλ δεηείηαη από ηελ αλαθνίλσζε).
8. Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ζε ηζρχ ή ινηπέο βεβαηψζεηο ή πηζηνπνηεηηθά ή
επαγγεικαηηθέο ηαπηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ αλαθνίλσζε (κόλν γηα ηηο
εηδηθόηεηεο πνπ απαηηνύληαη).
9. Βεβαίσζε κφληκεο θαηνηθίαο πξφζθαηεο έθδνζεο, φρη παιαηφηεξεο ησλ δχν κελψλ
απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ (κόλν γηα ηηο
πεξηπηώζεηο πξνζιήςεσλ ζηηο νπνίεο εθαξκόδεηαη ην θξηηήξην ηεο εληνπηόηεηαο).
10. Βεβαίσζε ΟΑΔΓ ή/θαη βεβαίσζε ΚΔΚ πξφζθαηεο έθδνζεο (δελ πξέπεη λα απέρεη
πεξηζζφηεξν απφ πέληε εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο
ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ), γηα ηελ απόδεημε ηνπ ρξόλνπ αλεξγίαο.
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11. Οη πνιχηεθλνη θαη ηα ηέθλα πνιπηέθλσλ, πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ
νηθείνπ δήκνπ ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα ΚΔΠ κέζσ
ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ [(ΟΠΔΓ)ΚΤΑ 7228/2014 (ΦΔΚ 457/η.Β΄/25-2-2014)], πξφζθαηεο έθδνζεο (φρη παιαηφηεξεο ησλ
δχν κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ) ή
αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο (πξνθεηκέλνπ γηα αιινδαπφ
ππνςήθην κφληκα εγθαηεζηεκέλν νηθνγελεηαθψο ζηελ Διιάδα) ζπλνδεπφκελν απφ
πηζηνπνηεηηθφ ηεο Αλψηαηεο πλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ Διιάδνο (Α..Π.Δ.).
Πξνθεηκέλνπ γηα αιινδαπφ ππνςήθην πνπ δελ είλαη κφληκα εγθαηεζηεκέλνο
νηθνγελεηαθψο ζηελ Διιάδα, αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο
αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο ηνπ θξάηνπο ηελ ηζαγέλεηα ηνπ νπνίνπ έρνπλ, πξφζθαηεο
έθδνζεο (φρη παιαηφηεξεο ησλ δχν κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο
ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ) ζπλνδεπφκελν απφ έγγξαθν αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο
(αληίζηνηρν ηεο ΑΠΔ ή άιιν), ζχκθσλα κε ην νπνίν ζα βεβαηψλεηαη ή πηζηνπνηείηαη,
θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ δηθαίνπ ηνπ αιινδαπνχ θξάηνπο, ε ηδηφηεηα ηνπ πνιχηεθλνπ γνλέα
θαη ηέθλνπ πνιχηεθλνπ. Δπηπιένλ, ππεχζπλε δήισζε ή ζπκπιήξσζε ηνπ αληίζηνηρνπ
ηεηξαγσληδίνπ ζην έληππν ηεο αίηεζεο πεξί κε πξφζιεςεο ζηνλ ίδην θνξέα άιινπ
κέινπο ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο θαηά ην ηξέρνλ εκεξνινγηαθφ έηνο κε ρξήζε ηεο
πνιπηεθληθήο ηδηφηεηαο.
12. Οη ηξίηεθλνη θαη ηα ηέθλα ηξηηέθλσλ, πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ νηθείνπ
δήκνπ ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα ΚΔΠ κέζσ ηνπ
Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ [(ΟΠΔΓ)-ΚΤΑ
7228/2014 (ΦΔΚ 457/η.Β΄/25-2-2014)], πξφζθαηεο έθδνζεο (φρη παιαηφηεξεο ησλ δχν
κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ).
Πξνθεηκέλνπ γηα αιινδαπφ ππνςήθην, αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο
θαηάζηαζεο αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο ηνπ θξάηνπο ηελ ηζαγέλεηα ηνπ νπνίνπ έρνπλ,
πξφζθαηεο έθδνζεο (φρη παιαηφηεξεο ησλ δχν κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ). Δπηπιένλ:
α) Τπεχζπλε δήισζε ή ζπκπιήξσζε ηνπ αληίζηνηρνπ ηεηξαγσληδίνπ ζην έληππν ηεο
αίηεζεο πεξί κε πξφζιεςεο ζηνλ ίδην θνξέα άιινπ κέινπο ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο θαηά
ην ηξέρνλ εκεξνινγηαθφ έηνο κε ρξήζε ηεο ηξηηεθληθήο ηδηφηεηαο θαη
β) ε πεξίπησζε αλαπεξίαο ηέθλνπ, επίθιεζεο ζπνπδαζηηθήο ηδηφηεηαο, ζηξαηησηηθήο
ζεηείαο, αθχξσζεο γάκνπ, δηαδπγίνπ, δηαθνπήο έγγακεο ζπκβίσζεο ε γέλλεζεο ηέθλνπ
εθηφο γάκνπ, ηα αλαθεξφκελα ζην ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗ ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο (ππφ
ζηνηρείν 12. Σξίηεθλνη θαη Σέθλα Σξηηέθλσλ, πεξηπη. α΄έσο δ΄) ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά.
13. Πηζηνπνηεηηθφ ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα ΚΔΠ κέζσ
ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ [(ΟΠΔΓ)ΚΤΑ 7228/2014 (ΦΔΚ 457/η.Β΄/25-2-2014)], πξφζθαηεο έθδνζεο (φρη παιαηφηεξεο ησλ
δχν κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ), γηα
ηελ απφδεημε χπαξμεο αλήιηθσλ ηέθλσλ. Πξνθεηκέλνπ γηα αιινδαπφ ππνςήθην,
αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο ηνπ
θξάηνπο ηελ ηζαγέλεηα ηνπ νπνίνπ έρνπλ, πξφζθαηεο έθδνζεο (φρη παιαηφηεξεο ησλ δχν
κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ).
14. Οη γνλείο θαη ηα ηέθλα κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ πξέπεη απαξαηηήησο λα αλαηξέμνπλ
ζην ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗ ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ γηα ηα
δηθαηνινγεηηθά απφδεημεο ηνπ ζρεηηθνχ θξηηεξίνπ αλάινγα ηελ πεξίπησζε κνλνγνλετθήο
νηθνγέλεηαο ζηελ νπνία εκπίπηνπλ. Δπηπιένλ, ππνβάινπλ ππεχζπλε δήισζε ή
ζπκπιήξσζε ηνπ αληίζηνηρνπ ηεηξαγσληδίνπ ζην έληππν ηεο αίηεζεο πεξί κε
πξφζιεςεο ζηνλ ίδην θνξέα άιινπ κέινπο ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο θαηά ην ηξέρνλ
εκεξνινγηαθφ έηνο κε ρξήζε ηεο κνλνγνλετθήο ηδηφηεηαο.
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15. Σα θαηά πεξίπησζε (π.ρ. κηζζσηνί, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, απαζρνινύκελνη ζην
δεκόζην θ.ιπ.) δηθαηνινγεηηθά απφδεημεο εκπεηξίαο (π.ρ. άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο,
βεβαίσζε αζθαιηζηηθνύ θνξέα, ππεύζπλε δήισζε εκπεηξίαο θ.ιπ.), φπσο αθξηβψο
νξίδνληαη ζην ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗ «ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ» ηνπ
παξφληνο Παξαξηήκαηνο θαη ζηελ νηθεία Αλαθνίλσζε (βι. ΔΜΠΔΙΡΙΑ).
16. ε πεξίπησζε αλαπεξίαο ππνςεθίνπ, Πηζηνπνηεηηθφ ΚΔΠΑ ή Πηζηνπνηεηηθφ Αλψηαηεο
Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζε ηζρχ, κε ην νπνίν πξνζδηνξίδεηαη ε πάζεζε ή βιάβε θαη ην
πνζνζηφ αλαπεξίαο.
17. ηελ πεξίπησζε ππνςεθίσλ γνλέσλ, ηέθλσλ, ζπδχγσλ, αδειθψλ πνπ αθνχλ ην δηθαίσκα
πξνζηαζίαο απφ ηελ αλαπεξία ζπγγεληθψλ αηφκσλ, απαηηνχληαη: α) πηζηνπνηεηηθφ
νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ
ρνξεγείηαη απφ ηα ΚΔΠ κέζσ ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Δζληθνχ
Γεκνηνινγίνπ [(ΟΠΔΓ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΦΔΚ 457/η.Β΄/25-2-2014)], πξφζθαηεο έθδνζεο (φρη
παιαηφηεξεο ησλ δχν κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ
αηηήζεσλ). Πξνθεηκέλνπ γηα αιινδαπφ ππνςήθην, αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο
θαηάζηαζεο αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο ηνπ θξάηνπο ηελ ηζαγέλεηα ηνπ νπνίνπ έρνπλ,
πξφζθαηεο έθδνζεο (φρη παιαηφηεξεο ησλ δχν κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ) β) Πηζηνπνηεηηθφ ΚΔΠΑ ή Πηζηνπνηεηηθφ Αλψηαηεο
Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζε ηζρχ, κε ην νπνίν πξνζδηνξίδεηαη ε πάζεζε ή βιάβε θαη ην
πνζνζηφ αλαπεξίαο ηνπ ζπγγεληθνχ αηφκνπ θαη θαηά πεξίπησζε Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο
θαηάζηαζεο ηνπ αηφκνπ κε αλαπεξία εάλ ην ηειεπηαίν είλαη έγγακν θαη δηαδεπθηήξην ή δηθαζηηθή
απφθαζε ιχζεο ηνπ γάκνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο είλαη δηαδεπγκέλνο γνλέαο πνπ
αζθεί ην δηθαίσκα πξνζηαζίαο απφ ηελ αλαπεξία ηνπ ηέθλνπ θαη γ) νη αλαγξαθφκελεο, θαηά
πεξίπησζε, Τπεχζπλεο δειψζεηο ηεο παξ. 18(γ) ηνπ αλσηέξσ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ II:
ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ.

ΠΡΟΟΥΖ: Ο παξαπάλσ θαηάινγνο δηθαηνινγεηηθψλ είλαη ζπλνπηηθφο θαη δελ
πεξηιακβάλεη εηδηθέο πεξηπηψζεηο απφδεημεο θξηηεξίσλ – ηδηνηήησλ, γηα ηηο νπνίεο
κπνξεί λα απαηηνχληαη άιια ή πξφζζεηα δηθαηνινγεηηθά ζχκθσλα κε ηελ
αλαθνίλσζε ή ην παξάξηεκα. ε θάζε πεξίπησζε, ινηπφλ, νη ππνςήθηνη πξέπεη λα
δηαβάζνπλ πιήξσο θαη κε πξνζνρή ηελ αλαθνίλσζε θαη ην παξάξηεκά ηεο,
πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ ιεπηνκεξψο θαη κε αθξίβεηα γηα ην ζχλνιν ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απφδεημε ησλ πξνζφλησλ πνπ
επηθαινχληαη.
ΠΗΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΧΝ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ
ΓΗΑ ΣΖ ΤΝΑΦΖ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ
Αθνινπζεί ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο ησλ βαζκνινγνχκελσλ θξηηεξίσλ ζηνλ νπνίν
παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ε βαζκνινγία πνπ πξνθχπηεη γηα θαζέλα απφ ηα θξηηήξηα απηά,
αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθάζηνηε ππνςεθηφηεηαο.
Με βάζε ηνλ παξαθάησ πίλαθα θάζε ππνςήθηνο κπνξεί λα ππνινγίζεη εχθνια θαη γξήγνξα
ηε ζπλνιηθή ηνπ βαζκνινγία. Αληίζηνηρν ππνινγηζκφ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη
ειεθηξνληθά ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Α..Δ.Π. (www.asep.gr) θαη ζπγθεθξηκέλα
αθνινπζψληαο απφ ηελ θεληξηθή ζειίδα ηε δηαδξνκή: Τπνινγηζκφο Μνξίσλ 
πκβάζεηο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ ή Έξγνπ.
Δμππαθνχεηαη φηη ν ππνινγηζκφο ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο ηνπ ππνςεθίνπ απφ ηνλ αξκφδην
θνξέα ειέγρνπ γίλεηαη βάζεη ησλ θξηηεξίσλ πνπ απνδεηθλχνληαη ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηελ Αλαθνίλσζε. Δίλαη, επνκέλσο, ελδερφκελν ε ηειηθή βαζκνινγία
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θαηάηαμεο ηνπ ππνςεθίνπ λα κε ζπκπίπηεη κε ηε βαζκνινγία πνπ έρεη ππνινγηζηεί απφ ηνλ
ίδην.
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ΠΗΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ
1. ΥΡΟΝΟ ΑΝΔΡΓΗΑ (200 κνλάδεο γηα 4 κήλεο αλεξγίαο θαη 75 κνλάδεο αλά κήλα αλεξγίαο άλσ ησλ 4 κελψλ, κε αλψηαην φξην ηνπο 12 κήλεο)
κήλεο
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 θαη άλσ
κνλάδεο

0

0

0

200

275

350

425

500

575

2. ή 3. ΠΟΛΤΣΔΚΝΟ Ζ΄ ΣΔΚΝΟ ΠΟΛΤΣΔΚΝΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (50 κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν)
αξηζκφο ηέθλσλ
4
5
6
7
8
3*
κνλάδεο

150

200

250

300

350

400

650

725

800

9

10

11

12

….

450

500

550

600

….

*αθνξά κφλν ηηο εηδηθέο πεξηπηψζεηο πνιπηεθλίαο κε ηξία (3) ηέθλα
4. ή 5. ΣΡΗΣΔΚΝΟ Ζ΄ ΣΔΚΝΟ ΣΡΗΣΔΚΝΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (40 κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν)
3
αξηζκφο ηέθλσλ
κνλάδεο

120

6. ΑΝΖΛΗΚΑ ΣΔΚΝΑ (30 κνλάδεο γηα θαζέλα απφ ηα δχν πξψηα ηέθλα θαη 50 κνλάδεο γηα ην ηξίην)
αξηζκφο ηέθλσλ
1
2
3
κνλάδεο

30

60

110

7. ή 8. ΓΟΝΔΑ Ζ΄ ΣΔΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΔΨΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (50 κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν)
….
αξηζκφο ηέθλσλ
1
2
3
4
5
….
κνλάδεο
50
100
150
200
250
9. ΒΑΘΜΟ ΒΑΗΚΟΤ ΣΗΣΛΟΤ (γηα ΠΔ θαη ΣΔ νη κνλάδεο ηνπ βαζηθνχ ηίηινπ κε 2 δεθαδηθά ςεθία πνιιαπιαζηάδνληαη κε ην 40, ελψ γηα ΓΔ κε ην 20)
θαηεγνξίεο ΠΔ & ΣΔ

5

…

5,5

…

6

…

6,5

…

7

…

7,5

…

8

…

8,5

…

9

…

9,5

…

θαηεγνξία ΓΔ

10

…

11

…

12

…

13

…

14

…

15

…

16

…

17

…

18

…

19

…

20

κνλάδεο

200

…

220

…

240

…

260

…

280

…

300

…

320

…

340

…

360

…

380

…

400

10

10. ΔΜΠΔΗΡΗΑ (7 κνλάδεο αλά κήλα εκπεηξίαο θαη έσο 60 κήλεο)
1
2
3
4
5
6
7
8
κήλεο εκπεηξίαο

9

10

11

12

13

14

…

57

58

59

60 θαη άλσ

κνλάδεο

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% (ην πνζνζηφ αλαπεξίαο πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην ζπληειεζηή “3”)
50%
…
60%
…
πνζνζηφ αλαπεξίαο
κνλάδεο

150

…

180

…

12. ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΓΟΝΔΑ, ΣΔΚΝΟΤ, ΑΓΔΛΦΟΤ Ή ΤΕΤΓΟΤ (ην πνζνζηφ αλαπεξίαο πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην ζπληειεζηή “2”)
50%
…
60%
…
67%
…
70%
…
πνζνζηφ αλαπεξίαο
κνλάδεο

100

…

120

…

134

…

…

140
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