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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
για ηην πρόζληυη προζφπικού με ζτέζη εργαζίας ιδιφηικού δικαίοσ
οριζμένοσ τρόνοσ ζε σπηρεζίες καθαριζμού ζτολικών μονάδφν
Ο Δήμαρτος Καρπάθοσ
Έτονηας σπόυη:
1.

Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 3870/2010 (Α'138 ) όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη
ηζρύνπλ, ηδίσο κε ηηο όκνηεο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ.4713/2020 (Α’ 147)

2.

Τηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3584/2007 (Α’ 143), Κώδηθαο Καηάζηαζεο Δεκνηηθώλ
Υπαιιήισλ, όπσο ηζρύνπλ

3.

Τηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3463/2006 (Α’ 114), Κώδηθαο Δήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, όπσο
ηζρύνπλ

4.

Τηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3852/2010, Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο (Α’87), όπσο ηζρύνπλ.

5.

Τελ ππ’ αξηζκ. ΓΗΠΑΑΓ/Φ.ΔΓΚΡ./134/15827/19-08-2020 Δγθξηηηθή Απόθαζε ηεο
Δπηηξνπήο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ΠΤ: 33/2006 (Αλαζηνιή δηνξηζκώλ θαη
πξνζιήςεσλ ζην Δεκόζην Τνκέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπσο ηζρύεη.

6.

Τν ππ΄αξηζ. 52360/19-08-2020 έγγξαθν ηνπ Υπνπξγείνπ Εζσηεξηθώλ, κε ην νπνίν
παξέρνληαη νδεγίεο γηα ηε δαπάλε κηζζνδνζίαο ηνπ ππό πξόζιεςε πξνζσπηθνύ.

7.

Τηο αλάγθεο ησλ Δήκνπ Καξπάζνπ ζε πξνζσπηθά ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ

ρξόλνπ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ ζηελ θαζαξηόηεηα ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ
ηεο ρσξηθήο αξκνδηόηεηαο.
Ανακοινώνει
Σην πρόζληυη, με ζύμβαζη εργαζίας ιδιφηικού δικαίοσ οριζμένοσ τρόνοσ,
ζσνολικά εννέα (9) αηόμφν για ηην καθαριόηηηα ζτολικών μονάδφν ζηο Δήμο
Καρπάθοσ, και ζσγκεκριμένα, ανά σπηρεζία, έδρα, ειδικόηηηα και διάρκεια
ζύμβαζης, αριθμού αηόμφν (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α):
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ΔΜΠΔΗΡΗΑ
Ωο βαζκνινγνύκελε εκπεηξία ιακβάλεηαη ππόςε ε απαζρόιεζε ζε αληίζηνηρε ζέζε
ηνπ νηθείνπ δήκνπ πνπ έρεη δηαλπζεί κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο Ιδησηηθνύ Δηθαίνπ
Οξηζκέλνπ Φξόλνπ ή κε ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ κέζσ ησλ ζρνιηθώλ επηηξνπώλ γηα
όζν δηάζηεκα παξείραλ ππεξεζία, αλεμαξηήησο ηνπ ρξόλνπ θηήζεο ηνπ ηίηινπ
ζπνπδώλ.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΚΡΗΣΖΡΗΩΝ
Η ζεηξά θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κεηαμύ ηνπο κε ηα αθόινπζα θξηηήξηα:
1. ΔΜΠΔΗΡΗΑ (17 κνλάδεο αλά κήλα εκπεηξίαο)
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* Ωο βαζκνινγνύκελε εκπεηξία ιακβάλεηαη ππόςε ε απαζρόιεζε ζε αληίζηνηρε ζέζε
ηνπ νηθείνπ Δήκνπ πνπ έρεη δηαλπζεί κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο Ιδησηηθνύ Δηθαίνπ
Οξηζκέλνπ Φξόλνπ ή κε ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ κέζσ ησλ ζρνιηθώλ επηηξνπώλ γηα
όζν δηάζηεκα παξείραλ ππεξεζία.
2. ΠΟΛΤΣΔΚΝΟΗ ή ΣΔΚΝΟ ΠΟΛΤΣΔΚΝΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (20 κνλάδεο θαη 10
κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν πέξαλ ηνπ ηξίηνπ)
……….
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* ππνςήθηνο πνπ είλαη ηαπηόρξνλα πνιύηεθλνο θαη ηέθλν πνιύηεθλεο νηθνγέλεηαο,
δηθαηνύηαη λα θάλεη ρξήζε ηεο πξνζθνξόηεξεο βαζκνινγηθά από ηηο δύν ηδηόηεηεο.
Απνθιείεηαη ε αζξνηζηηθή βαζκνιόγεζε ησλ παξαπάλσ θξηηεξίσλ.
3. ΣΡΗΣΔΚΝΟΗ ή ΣΔΚΝΟ ΣΡΗΣΔΚΝΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (15 κνλάδεο)
Αξηζκόο ηέθλσλ
3
Μνλάδεο
15
* ππνςήθηνο πνπ είλαη ηαπηόρξνλα ηξίηεθλνο θαη ηέθλν ηξίηεθλεο νηθνγέλεηαο, δηθαηνύηαη
λα θάλεη ρξήζε ηεο πξνζθνξόηεξεο βαζκνινγηθά από ηηο δύν ηδηόηεηεο. Απνθιείεηαη ε
αζξνηζηηθή βαζκνιόγεζε ησλ παξαπάλσ θξηηεξίσλ.
4. ΑΝΖΛΗΚΑ ΣΔΚΝΑ (5 κνλάδεο γηα θαζέλα από ηα δύν πξώηα ηέθλα θαη 10
κνλάδεο γηα ην ηξίην)
Τπεξεζία
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5. ΜΟΝΟΓΟΝΔΑ ή ΣΔΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΔΪΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (10 κνλάδεο γηα
θάζε ηέθλν)

αξηζκόο ηέθλσλ
1
2
3
κνλάδεο
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30
* ππνςήθηνο πνπ είλαη ηαπηόρξνλα γνλέαο θαη ηέθλν κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο,
δηθαηνύηαη λα θάλεη ρξήζε ηεο πξνζθνξόηεξεο βαζκνινγηθά από ηηο δύν ηδηόηεηεο.
Απνθιείεηαη ε αζξνηζηηθή βαζκνιόγεζε ησλ παξαπάλσ θξηηεξίσλ.
6. ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΓΟΝΔΑ, ΣΔΚΝΟΤ, ΑΓΔΛΦΟΤ Ή ΤΕΤΓΟΤ
Πνζνζηό
50%-59%
60%-66%
67%-69%
70% θαη άλσ
αλαπεξίαο
κνλάδεο
10
12
15
17
* Ο ππνςήθηνο, ζην πξόζσπν ηνπ νπνίνπ ζπληξέρνπλ πεξηζζόηεξεο από κία
πεξηπηώζεηο αηόκσλ, ησλ νπνίσλ αζθεί ην δηθαίσκα πξνζηαζίαο, δηθαηνύηαη λα θάλεη
ρξήζε ηεο πξνζθνξόηεξεο γηα ηνλ ίδην κνξηνδόηεζεο θαη πάλησο κόλν κίαο εμ απηώλ.
7. ΖΛΗΚΗΑ
Ηιηθία
Έσο θαη 50 εηώλ
Άλσ ησλ 50 εηώλ
κνλάδεο
10
20
Αλάξηεζε ηεο αλαθνίλσζεο
Οιόθιεξε ε αλαθνίλσζε αλαξηάηαη ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο θαη ζην ρώξν ησλ
αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ηνπ Δήκνπ θαζώο θαη ζηνλ δηαδηθηπαθό
ηόπν ηνπ Δήκνπ https:// www. Karpathos.gr

Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο
Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ κόλν ηελ ζπλεκκέλε
αίηεζε κε αξηζκό 6207/24-08-2020 θαη λα ηελ ππνβάινπλ ειεθηξνληθά ζηελ
αθόινπζε δηεύζπλζε ( protokolo@1369.syzefxis.gov.gr)
Ζ αίηεζε ζπκκεηνρήο, πνπ ζα ππνβιεζεί ειεθηξνληθά, πξέπεη
απαξαηηήησο λα εκθαλίδεηαη ππνγεγξακκέλε, κε θπζηθή ππνγξαθή.
Αλππόγξαθεο αηηήζεηο δελ ζα γίλνληαη δεθηέο.
Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη ΣΡΔΗ (3) εξγάζηκεο
εκέξεο θαη αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο αλάξηεζεο ηεο αλαθνίλσζεο
ζην ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ή ζηνλ δηαδηθηπαθό
ηόπν ηνπ Δήκνπ (www.karpathos.gr). Η αλσηέξσ πξνζεζκία ιήγεη κε ηελ
παξέιεπζε νιόθιεξεο ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο θαη εάλ απηή είλαη θαηά ην λόκν
εμαηξεηέα (δεκόζηα αξγία ή κε εξγάζηκε) ηόηε ε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο κεηαηίζεηαη ηελ επόκελε εξγάζηκε εκέξα.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ:Καηάηαμε ππνςεθίσλ
Αθνύ ε ππεξεζία επεμεξγαζηεί ηηο αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ, ζύκθσλα κε
ηα βαζκνινγνύκελα θξηηήξηα πνπ επηθαιείηαη θάζε ππνςήθηνο, ηνπο
θαηαηάζζεη βάζεη ησλ θξηηεξίσλ. Η θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, βάζεη ηεο
νπνίαο ζα γίλεη ε ηειηθή επηινγή γηα ηελ πξόζιεςε κε ζύκβαζε εξγαζίαο
νξηζκέλνπ ρξόλνπ, πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο:
1. Πξώηα απ' όια νη ππνςήθηνη θαηαηάζζνληαη ζηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο γηα
ηηο ζέζεηο κε βάζε ηε βαζκνινγία πνπ ζπγθεληξώλνπλ ζηα βαζκνινγνύκελα
θξηηήξηα (εκπεηξία αξηζκόο ηέθλσλ πνιύηεθλεο νηθνγέλεηαο, ηξηηεθλία αξηζκόο
αλήιηθσλ ηέθλσλ, κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο, αλαπεξία, ειηθία).
2. Σηελ πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ππνςεθίσλ ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία
πξνεγείηαη απηόο πνπ έρεη ηηο πεξηζζόηεξεο κνλάδεο ζην πξώην
βαζκνινγνύκελν θξηηήξην (ρξόλνο εκπεηξίαο) θαη, αλ απηέο ζπκπίπηνπλ,
απηόο πνπ έρεη ηηο πεξηζζόηεξεο κνλάδεο ζην δεύηεξν θξηηήξην (αξηζκόο
ηέθλσλ πνιύηεθλεο νηθνγέλεηαο) θαη νύησ θαζεμήο. Αλ εμαληιεζνύλ όια ηα
θξηηήξηα, ε ζεηξά κεηαμύ ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κε δεκόζηα θιήξσζε.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ:Αλάξηεζε πηλάθσλ θαη ππνβνιή αληηξξήζεσλ
Μεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ, ε ππεξεζία ζα αλαξηήζεη, ην αξγόηεξν
κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο από ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ
αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζην
θαηάζηεκα ησλ γξαθείσλ καο, ελώ ζα ζπληαρζεί θαη ζρεηηθό πξαθηηθό
αλάξηεζεο ην νπνίν ζα ππνγξαθεί από δύν (2) ππαιιήινπο ηεο ππεξεζίαο.
Καηά ησλ πηλάθσλ απηώλ επηηξέπεηαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο ε άζθεζε
αληίξξεζεο αηειώο κόλν γηα εζθαικέλν ππνινγηζκό ηεο κνξηνδόηεζεο
κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δύν (2) εξγαζίκσλ εκεξώλ ε νπνία
αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο αλάξηεζήο ηνπο. Η αληίξξεζε
ππνβάιιεηαη
ειεθηξνληθά
ζηελ
ειεθηξνληθή
δηεύζπλζε
(
protokolo@1369.syzefxis.gov.gr)

Μεηά ηελ εμέηαζε ησλ αληηξξήζεσλ αλαθνηλώλεηαη ν ηειηθόο πίλαθαο
επηηπρόλησλ - πξνζιεπηέσλ. Οη ηειηθνί πίλαθεο αλαξηώληαη ζηνλ πίλαθα
αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ: Πξόζιεςε
Τν πξνζσπηθό πξνζιακβάλεηαη κε ζύκβαζε εξγαζίαο Ιδησηηθνύ Δηθαίνπ
Οξηζκέλνπ Φξόλνπ ακέζσο κεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ ηειηθώλ πηλάθσλ
θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ κε απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ πξνο δηνξηζκό
νξγάλνπ.
Καηά ηελ πξόζιεςή ηνπο νη επηηπρόληεο νθείινπλ ηα πξνζθνκίζνπλ ηα
ζηνηρεία πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ απόδεημε ησλ απαηηνύκελσλ πξνζόλησλ,
ησλ ινηπώλ ηδηνηήησλ ηνπο θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο ειεθηξνληθά ζηελ
δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, ( protokolo@1369.syzefxis.gov.gr)
εληόο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο 10 εκεξώλ κεηά ηελ πξόζιεςή ηνπο
Τπρόλ αλακόξθσζε ησλ πηλάθσλ κεηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ησλ
πξνζιεπηέσλ πνπ ζπλεπάγεηαη αλαθαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, εθηειείηαη
ππνρξεσηηθά από ην θνξέα, ελώ θαηαγγέιιεηαη ε ζύκβαζε όζσλ ππνςεθίσλ
δελ δηθαηνύληαη πξόζιεςεο βάζεη ηεο λέαο θαηάηαμεο. Οη ππνςήθηνη ησλ
νπνίσλ θαηαγγέιζεθε ε ζύκβαζε ιακβάλνπλ ηηο απνδνρέο πνπ
πξνβιέπνληαη γηα ηελ απαζρόιεζή ηνπο έσο ηελ εκέξα ηεο θαηαγγειίαο ηεο
ζύκβαζεο, ρσξίο νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε από ηελ αηηία απηή.
Πξνζιεθζέληεο πνπ απνρσξνύλ πξηλ από ηελ ιήμε ηεο ζύκβαζήο ηνπο,
αληηθαζίζηαληαη κε άιινπο από ηνπο εγγεγξακκέλνπο θαη δηαζέζηκνπο ζηνλ
πίλαθα ηεο νηθείαο εηδηθόηεηαο, θαηά ηε ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζε απηόλ.
Σε θάζε πεξίπησζε, νη ππνςήθηνη πνπ πξνζιακβάλνληαη ιόγσ
αληηθαηάζηαζεο απνρσξνύλησλ ππνςεθίσλ, απαζρνινύληαη γηα ην
ππνιεηπόκελν, θαηά πεξίπησζε, ρξνληθό δηάζηεκα θαη κέρξη ζπκπιεξώζεσο
ηεο εγθεθξηκέλεο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ.
ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΣΜΖΜΑ ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο απνηεινύλ:
α. Τν έληππν «ΑΗΣΖΖ - ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ» πνπ ζπκπιεξώλνπλ θαη
ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά νη ππνςήθηνη θαη
β. ην «ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ γηα ηελ πξόζιεςε θαζαξηζηώλ - θαζαξηζηξηώλ
ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ησλ Γήκσλ», ην νπνίν πεξηιακβάλεη: i) νδεγίεο γηα
ηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο - ππεύζπλεο δήισζεο κε πξσηόθνιιν ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 6207/24-08-2020,ζε ζπλδπαζκό κε επηζεκάλζεηο ζρεηηθά κε ηα
πξνζόληα θαη ηα βαζκνινγνύκελα θξηηήξηα θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ θαη ii)
ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε
δηαδηθαζία επηινγήο.
Ο Δήκαξρνο Καξπάζνπ

Ισάλλεο Θ. Νηζύξηνο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Για ηην πρόζληψη καθαριζηών - καθαριζηριών ζηις ζχολικές
μονάδες ηων Δήμων
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 πξσηφθνιιν ΑΛΑΘΟΗΛΧΖ
6207/24-08-2020, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζπκκεηνρή ζε
δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζε
ππεξεζίεο ΟΣΑ, ζε ζπλδπαζκφ κε επηζεκάλζεηο ζρεηηθά κε ηα
πξνζφληα θαη ηα βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα θαηάηαμεο ησλ
ππνςεθίσλ 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 ζηελ
ηηζέκελε πξνζεζκία ησλ δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ πξφζιεςή ηνπο
είλαη απνθιεηζηηθά ηνπ ππνςεθίνπ.
ΘΔΦΑΙΑΗΟ Η. ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖ ΤΚΠΙΖΡΧΖ ΣΟΤ ΔΛΣΤΠΟΤ
ΑΗΣΖΖ
Πξψηα απ' φια, ν ππνςήθηνο ζπκπιεξψλεη ζηελ πάλσ αξηζηεξή
γσλία ηεο αίηεζεο, ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ ηεο αλαθνίλσζεο ηνπ
θνξέα. ηε ζπλέρεηα πξνρσξά ζηε ζπκπιήξσζε ησλ επηκέξνπο
ελνηήησλ ηνπ εληχπνπ ηεο αίηεζεο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ
αθνινπζνχλ.
Α. ΦΟΡΔΑ ΠΡΟΙΖΦΖ
ηελ ελφηεηα απηή, ε νπνία ζπκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά, ν
ππνςήθηνο αλαγξάθεη ηελ επσλπκία ηνπ θνξέα, ζηνλ νπνίν
απεπζχλεη ηελ αίηεζή.
Β. ΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΛ ΟΠΟΗΑ ΤΠΟΒΑΙΙΔΣΑΗ Ζ ΑΗΣΖΖ
ην πεδίν απηφ, ν ππνςήθηνο ζπκπιεξψλεη κε ηελ έλδεημε ηα
ζρεηηθά ηεηξαγσλίδηα, πξνθεηκέλνπ λα δειψζεη ηε δηάξθεηα ηεο
απαζρφιεζεο.

Γ. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ
Ζ ελφηεηα απηή ζπκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά. Αλάινγα κε ην πξνο
ζπκπιήξσζε πεδίν, ν ππνςήθηνο ζεκεηψλεη θαζαξά:
κε ΘΔΦΑΙΑΗΑ γξάκκαηα φζα απφ ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία
δεηνχληαη ζε θείκελν (π.ρ. νλνκαηεπψλπκν, ηφπνο θαηνηθίαο, νδφο).
Σα πεδία: Δπψλπκν, λνκα, λνκα παηέξα θαη κεηέξαο πξέπεη λα
ζπκθσλνχλ απφιπηα κε απηά πνπ αλαγξάθνληαη ζην δειηίν ηεο
αζηπλνκηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο,
κε ΑΡΗΘΚΟΤ ηα ινηπά ζηνηρεία, πνπ αλαθέξνληαη ζε
αξηζκεηηθά δεδνκέλα (π.ρ. ηαρπδξνκηθφο θψδηθαο, ηειέθσλα,
εκεξνκελίεο),
κε ηελ έλδεημε [Υ] ην θχιν ηνπ ζην αληίζηνηρν ηεηξαγσλίδην
(Α: άλδξαο, Γ: γπλαίθα).
ΓΔΛΗΘΑ ΠΡΟΟΛΣΑ ΔΠΗΙΟΓΖ
1.
Λα έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειφηεηα πνπ ηνπο
επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο εηδηθφηεηαο πνπ
επηιέγνπλ.
2.
Γεθηνί 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 λ. 2431/1996 θαη γ) Βνξεηνεπεηξψηεο, Θχπξηνη Οκνγελείο θαη
Οκνγελείο αιινδαπνί πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Θσλζηαληηλνχπνιε
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 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 ΘΔΦΑΙΑΗΟ ΗΗ «ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ
ΓΗΘΑΗΟΙΟΓΖΣΗΘΑ ΤΚΚΔΣΟΥΖ» ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο.
Γελ απαηηείηαη ε απφδεημε γλψζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο γηα
Βνξεηνεπεηξψηεο, Θχπξηνπο Οκνγελείο θαη Οκνγελείο αιινδαπνχο
πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Θσλζηαληηλνχπνιε, απφ ηα λεζηά Ίκβξν
θαη Σέλεδν θαη νκνγελείο εμ Αηγχπηνπ.
Γ. ΙΟΗΠΑ ΒΑΘΚΟΙΟΓΟΤΚΔΛΑ ΘΡΗΣΖΡΗΑ
ηα πεδία (α. έσο θαη η.) ηεο ελφηεηαο απηήο ν ππνςήθηνο δειψλεη
ηα θξηηήξηα κε βάζε ηα νπνία ζα βαζκνινγεζεί ζηνπο πίλαθεο
θαηάηαμεο.
α. Δκπεηξία: ην πεδίν απηφ ν ππνςήθηνο ζεκεηψλεη ην ζπλνιηθφ
αξηζκφ κελψλ ηεο εξγαζηαθήο ηνπ εκπεηξίαο. Χο βαζκνινγνχκελε
εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε ε απαζρφιεζε ζε αληίζηνηρε ζέζε πνπ
έρεη δηαλπζεί κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ

Υξφλνπ ή κε ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ κέζσ ησλ ζρνιηθψλ
επηηξνπψλ γηα φζν δηάζηεκα παξείραλ ππεξεζία.
Θάζε έλαο (1) κήλαο εκπεηξίαο βαζκνινγείηαη κε δεθαεπηά (17)
κνλάδεο.
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 [Υ] 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 ΘΔΦΑΙΑΗΟΤ ΗΗ «ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ
ΓΗΘΑΗΟΙΟΓΖΣΗΘΑ ΤΚΚΔΣΟΥΖ» ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο. Δάλ
ζηελ απηή δηαδηθαζία επηιέγνληαη σο πξνζιεπηένη δχν (2) ή
πεξηζζφηεξα κέιε ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο, θάλνληαο ρξήζε ηνπ απηνχ
θξηηεξίνπ θαη εθφζνλ δελ είλαη δπλαηή ε νηθεηνζειήο ζχκπξαμε
απηψλ γηα ηελ επηινγή ηνπ ελφο, δηελεξγείηαη δεκφζηα θιήξσζε
κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ πνπ δηθαηνχληαη λα κνξηνδνηεζνχλ απφ ην
παξαπάλσ θξηηήξην.
Οη γνλείο πνπ απέθηεζαλ ηελ πνιπηεθληθή ηδηφηεηα θαηά ηηο δηαηάμεηο
ησλ λ. 860/1979 θαη λ. 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 είθνζη (20) κνλάδεο θαη
επηπιένλ δέθα (10) κνλάδεο γηα θάζε έλα (1) ηέθλν πέξαλ ηνπ
ηξίηνπ. 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 [Υ] 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 ΘΔΦΑΙΑΗΟΤ ΗΗ «ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ
ΓΗΘΑΗΟΙΟΓΖΣΗΘΑ ΤΚΚΔΣΟΥΖ» ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο. Δάλ
ζηελ απηή δηαδηθαζία επηιέγνληαη σο πξνζιεπηένη δχν (2) ή
πεξηζζφηεξα κέιε ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο, θάλνληαο ρξήζε ηνπ απηνχ
θξηηεξίνπ θαη δελ είλαη δπλαηή ε νηθεηνζειήο ζχκπξαμε απηψλ γηα
ηελ επηινγή ηνπ ελφο, δηελεξγείηαη δεκφζηα θιήξσζε κεηαμχ ησλ

ππνςεθίσλ πνπ δηθαηνχληαη λα κνξηνδνηεζνχλ απφ ην παξαπάλσ
θξηηήξην.
Σν ηέθλν πνιχηεθλεο νηθνγέλεηαο βαζκνινγείηαη κε είθνζη (20)
κνλάδεο θαη επηπιένλ δέθα (10) κνλάδεο γηα θάζε έλα (1) ηέθλν
πέξαλ ηνπ ηξίηνπ, 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 [Υ] ην ζρεηηθφ ηεηξαγσλίδην.
Δπίζεο, ζπκπιεξψλεη κε ηελ έλδεημε [Υ] 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 ΘΔΦΑΙΑΗΟΤ ΗΗ «ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ
ΓΗΘΑΗΟΙΟΓΖΣΗΘΑ ΤΚΚΔΣΟΥΖ» ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο. Δάλ
ζηελ απηή δηαδηθαζία επηιέγνληαη σο πξνζιεπηένη δχν (2) ή
πεξηζζφηεξα κέιε ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο, θάλνληαο ρξήζε ηνπ απηνχ
θξηηεξίνπ θαη εθφζνλ δελ είλαη δπλαηή ε νηθεηνζειήο ζχκπξαμε
απηψλ γηα ηελ επηινγή ηνπ ελφο, δηελεξγείηαη δεκφζηα θιήξσζε
κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ πνπ δηθαηνχληαη λα κνξηνδνηεζνχλ απφ ην
παξαπάλσ θξηηήξην.
χκθσλα κε ην άξζξν 64 ηνπ λ. 4590/2019 (Α' 17), ηελ ηδηφηεηα
ηνπ ηξίηεθλνπ απνθηνχλ:
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 ζπκπιεξψζεη ην εηθνζηφ πέκπην (25ν) έηνο ηεο ειηθίαο
ηνπο ή θνηηνχλ ζε αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη ζε
αλαγλσξηζκέλα σο νκνηαγή εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο αιινδαπήο ή
εθπιεξψλνπλ ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαη δελ έρνπλ
ζπκπιεξψζεη ην ηξηαθνζηφ (30ν) 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 δεθαπέληε (15) γηα ηα ηξία
(3) δψληα ηέθλα ηνπ.
ΔΠΗΖΚΑΗΛΔΣΑΗ 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 πέκπην (25ν) 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 ζπκπιεξψζεη ην
ηξηαθνζηφ (30ν) 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 [Υ] ην ζρεηηθφ
ηεηξαγσλίδην.
Δπίζεο, ζπκπιεξψλεη κε ηελ έλδεημε [Υ] 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 ΘΔΦΑΙΑΗΟΤ ΗΗ «ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ
ΓΗΘΑΗΟΙΟΓΖΣΗΘΑ ΤΚΚΔΣΟΥΖ» ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο. Δάλ
ζηελ απηή δηαδηθαζία επηιέγνληαη σο πξνζιεπηένη δχν (2) ή
πεξηζζφηεξα κέιε ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο, θάλνληαο ρξήζε ηνπ απηνχ
θξηηεξίνπ θαη εθφζνλ δελ είλαη δπλαηή ε νηθεηνζειήο ζχκπξαμε
απηψλ γηα ηελ επηινγή ηνπ ελφο, δηελεξγείηαη δεκφζηα θιήξσζε
κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ πνπ δηθαηνχληαη λα κνξηνδνηεζνχλ απφ ην
παξαπάλσ θξηηήξην.
Σν ηέθλν ηξίηεθλεο νηθνγέλεηαο βαζκνινγείηαη κε δεθαπέληε (15)
κνλάδεο.
ΔΠΗΖΚΑΗΛΔΣΑΗ 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.
Ο ππνςήθηνο βαζκνινγείηαη κε πέληε (5) κνλάδεο γηα θαζέλα απφ ηα
δχν (2) πξψηα αλήιηθα ηέθλα ηνπ θαη κε δέθα (10) κνλάδεο γηα θάζε
επηπιένλ ηέθλσλ πέξαλ ησλ δχν πξψησλ.
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 [Υ] 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 ΘΔΦΑΙΑΗΟΤ ΗΗ «ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ
ΓΗΘΑΗΟΙΟΓΖΣΗΘΑ ΤΚΚΔΣΟΥΖ» 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 25νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο
(παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 3838/2010).
Ο γνλέαο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο βαζκνινγείηαη κε δέθα (10)
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 [Υ] 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 ΘΔΦΑΙΑΗΟΤ ΗΗ «ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ
ΓΗΘΑΗΟΙΟΓΖΣΗΘΑ ΤΚΚΔΣΟΥΖ» ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο. Δάλ
ζηελ απηή δηαδηθαζία επηιέγνληαη σο πξνζιεπηένη δχν (2) ή
πεξηζζφηεξα κέιε ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο, θάλνληαο ρξήζε ηνπ απηνχ
θξηηεξίνπ θαη εθφζνλ δελ είλαη δπλαηή ε νηθεηνζειήο ζχκπξαμε
απηψλ γηα ηελ επηινγή ηνπ ελφο, δηελεξγείηαη δεκφζηα θιήξσζε
κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ πνπ δηθαηνχληαη λα κνξηνδνηεζνχλ απφ ην
παξαπάλσ θξηηήξην.
Σέθλν κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο είλαη εθείλν ην νπνίν κέρξη ηελ
ελειηθίσζή ηνπ είρε ηνλ έλα κφλν 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 (παξ. 6 ηνπ
άξζξνπ 29 ηνπ λ. 3838/2010).
Σν ηέθλν κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο βαζκνινγείηαη κε δέθα (10)
κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν ηεο νηθνγέλεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη
ηνπ εαπηνχ ηνπ. Ζ βαζκνινγία ππνινγίδεηαη κφλν ζηα δψληα κέιε
ηεο νηθνγέλεηαο.
Πεδίν ζ. Αλαπεξία γνλέα, ηέθλνπ, αδειθνχ ή ζπδχγνπ ππνςεθίνπ
ην πεδίν απηφ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ.
4440/2016 (Α' 224), 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 σο εμήο:
Γηα πνζνζηφ αλαπεξίαο 50% - 59%: δέθα (10) κνλάδεο
Γηα πνζνζηφ αλαπεξίαο 60% - 66%: δψδεθα (12) κνλάδεο
Γηα πνζνζηφ αλαπεξίαο 67% - 69%: δεθαπέληε (15) κνλάδεο
Γηα πνζνζηφ αλαπεξίαο 70% θαη άλσ: δεθαεπηά (17) κνλάδεο
Πεδίν η. Ζιηθία
ην πεδίν απηφ νη ππνςήθηνη ζπκπιεξψλνπλ ηελ ειηθία ηνπο.
ΔΠΗΖΚΑΛΔΗ ΓΗΑ ΣΑ ΙΟΗΠΑ ΒΑΘΚΟΙΟΓΟΤΚΔΛΑ ΘΡΗΣΖΡΗΑ
1.
Ζ «γνληθή κέξηκλα» δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ «επηκέιεηα» ηέθλνπ,
δεδνκέλνπ φηη ζχκθσλα κε ην π.δ. 456/1984 (Αζηηθφο Θψδηθαο) 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.
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.
4.
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.
5.
Σφζν ν ηξίηεθλνο φζν θαη ην ηέθλν ηξίηεθλνπ δηθαηνχληαη
πεξαηηέξσ θαη ηηο κνλάδεο απφ ην θξηηήξην ησλ αλήιηθσλ ηέθλσλ.
6.
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.
7.
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.
8.
ηελ πεξίπησζε ππνςεθίνπ πνπ είλαη ηαπηφρξνλα πνιχηεθλνο
ή ηέθλν πνιπηέθλνπ θαη γνλέαο ή ηέθλν κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο, ε
βαζκνινγία ησλ θξηηεξίσλ είλαη αζξνηζηηθή.
9.
ηελ πεξίπησζε ππνςεθίνπ πνπ είλαη ηαπηφρξνλα ηξίηεθλνο ή
ηέθλν ηξίηεθλνπ θαη γνλέαο ή ηέθλν κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο, ε
βαζκνινγία ησλ θξηηεξίσλ είλαη αζξνηζηηθή.
Γηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε ησλ αηηήζεσλ, επηηξέπεηαη κφλν κέρξη ηε
ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζηε
δηαδηθαζία επηινγήο.

ηε ζπλέρεηα ζπκπιεξψλεη ηελ εκεξνκελία θαη ην νλνκαηεπψλπκφ
ηνπ θάησ απφ ην θείκελν ηεο ΤΠΔΤΘΤΛΖ ΓΖΙΧΖ, ηελ νπνία θαη
ππνγξάθεη κεηά απφ πξνζεθηηθή αλάγλσζε.
Χο πξνο ηελ παξ. 3 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 παξ. 4 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.
ΘΔΦΑΙΑΗΟ ΗΗ:
ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΘΑΗΟΙΟΓΖΣΗΘΑ ΤΚΚΔΣΟΥΖ
ην θεθάιαην απηφ απαξηζκνχληαη φια ηα δηθαηνινγεηηθά πηζηνπνηεηηθά ηα νπνία πξέπεη λα ππνβάιεη ν ππνςήθηνο ζε ρξνληθφ
δηάζηεκα φρη πέξαλ ησλ δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ πξφζιεςή ηνπ
πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη ηα κνξηνδνηνχκελα θξηηήξηα πνπ
επηθαιείηαη.
Δηδηθφηεξα, ζην σο άλσ αλαθεξφκελν δηάζηεκα πξέπεη λα ππνβάιεη:
1.
Δπθξηλή θσηναληίγξαθα:
Σσλ δχν φςεσλ ηνπ αηνκηθνχ δειηίνπ ηαπηφηεηαο 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 (ππ. αξ. 1042/2003 απφθαζε ηνπ
ηΔ).

2.
Γηα ηνλ πξνζιεπηέν 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 (παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.
2413/1996) πνπ ρνξεγείηαη απφ ην Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο: α)
Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ Αλδξέα Παπαλδξένπ 37, Σ.Θ.
151 80 Αζήλα, ηει. 210-3443384 θαη β) Θαξακανχλα 1, Πι. θξά,
Σ.Θ. 55132 Θεζζαινλίθε, ηει. 2310- 459101-5, επηπέδνπ Α ή Α2.
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.Θ. 54006, ηει. 2310/99757172-76), 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:
1. Πνιχηεθλνη θαη Σέθλα πνιπηέθλσλ:
Πνιχηεθλνη
Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή
θνηλφηεηαο ζηα δεκνηνιφγηα ησλ νπνίσλ είλαη γξακκέλνη ή βεβαίσζε
νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα ΘΔΠ κέζσ ηνπ
Οινθιεξσκέλνπ
Πιε-ξνθνξηαθνχ
πζηήκαηνο
Δζληθνχ
Γεκνηνινγίνπ [(ΟΠ- ΔΓ) - θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε 7228/2014
(Β' 457)], 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 - Α' 270).
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 ΘΔΠ κέζσ ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο
Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ [(ΟΠΔΓ) - θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε
7228/2014 (Β' 457)], 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 - Α'
270).
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 - Α'
270).
(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' αξ. 3/2014 απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο Α..Δ.Π., λ.
4316/2014 (Α'270)].
ΔΠΗΖΚΑΛΖ: 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 - Α' 270).
Δπηπιένλ, νη πνιχηεθλνη θαη ηα ηέθλα πνιχηεθλσλ νηθνγελεηψλ, ζηελ
πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην ζρεηηθφ ηεηξαγσλίδην
ζηελ αίηεζε ΔΛΣΤΠΟ 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 ηδηφηεηαο, νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ππεχζπλε
δήισζε θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ. 1599/1986 κε ην αλσηέξσ
πεξηερφκελν.
2.
Σξίηεθλνη θαη Σέθλα Σξίηεθλσλ:
Σξίηεθλνη
Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή
θνηλφηεηαο ζηα δεκνηνιφγηα ησλ νπνίσλ είλαη γξακκέλνη ή βεβαίσζε
νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα ΘΔΠ κέζσ ηνπ
Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ
[(ΟΠ- ΔΓ) - θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε 7228/2014 (Β' 457)],
πξφζθαηεο έθδνζεο (φρη παιαηφηεξεο ησλ δχν κελψλ απφ ηελ
εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ).
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 ΘΔΠ κέζσ ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο
Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ [(ΟΠΔΓ) - θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε
7228/2014 (Β'457)], 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 ΔΛΣΤΠΟ 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.
3.
Βεβαίσζε αλήιηθσλ ηέθλσλ:
Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ ή βεβαίσζε
νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα ΘΔΠ κέζσ ηνπ
Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ
[(ΟΠΔΓ) - θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε 7228/2014 (Β'457)] 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 πξνζιεπηένπ.
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).
4.
Ο γνλέαο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο:
Ο γνλέαο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη
ζπκπιεξψζεη ην ζρεηηθφ ηεηξαγσλίδην ζηελ αίηεζε ΔΛΣΤΠΟ
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 ΘΔΠ κέζσ ηνπ
Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ
[(ΟΠΔΓ) - θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε 7228/2014 (Β'457)] 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 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 ΘΔΠ κέζσ ηνπ

Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ
[(ΟΠΔΓ) - θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε 7228/2014 (Β' 457)] 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 1513ΑΘ ή γηα ηελ πεξίπησζε ηεο δηάζηαζεο ζχκθσλα κε ην
άξζξν 1514ΑΘ ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 1513ΑΘ.
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 ππεχζπλεο 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 ΘΔΠ κέζσ ηνπ
Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ
[(ΟΠΔΓ) - θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε 7228/2014 (Β' 457)] ή
αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο, πξφζθαηεο έθδνζεο (φρη παιαηφηε- ξεο
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).
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 ΘΔΠ κέζσ ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ
πζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ [(ΟΠΔΓ) - θνηλή ππνπξγηθή
απφθαζε 7228/2014 (Β' 457)] 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 ΘΔΠ κέζσ ηνπ
Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ
[(ΟΠΔΓ) - θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε 7228/2014 (Β' 457)] 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 1515ΑΘ ζε ζπλδπαζκφ κε ην
άξζξν 1513ΑΘ 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 1515ΑΘ ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν
1513ΑΘ 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 ΘΔΠ κέζσ ηνπ
Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ
[(ΟΠΔΓ) - θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε 7228/2014 (Β' 457)] 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.
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).
5.
Σν ηέθλν κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο:
Σν ηέθλν κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη
ζπκπιεξψζεη ην ζρεηηθφ ηεηξαγσλίδην ζηελ αίηεζε ΔΛΣΤΠΟ
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 ΘΔΠ κέζσ ηνπ
Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ
[(ΟΠΔΓ) - θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε 7228/2014 (Β' 457)] 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 ΘΔΠ κέζσ ηνπ
Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ
[(ΟΠΔΓ) - θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε 7228/2014 (Β' 457)] 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 1513ΑΘ ή γηα ηελ πεξίπησζε ηεο δηάζηαζεο ζχκθσλα κε ην
άξζξν 1514ΑΘ ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 1513ΑΘ.
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.
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 ππεχζπλεο 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 ΘΔΠ κέζσ ηνπ
Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ
[(ΟΠΔΓ) - θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε 7228/2014 (Β' 457)] 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 ΘΔΠ κέζσ ηνπ
Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ
[(ΟΠΔΓ) - θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε 7228/2014 (Β' 457)] 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:
α. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ ή βεβαίσζε
νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα ΘΔΠ κέζσ ηνπ
Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ
[(ΟΠΔΓ) - θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε 7228/2014 (Β' 457)] 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 1515ΑΘ ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 1513ΑΘ 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 ΘΔΠ κέζσ ηνπ Οινθιεξσκέλνπ
Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ [(ΟΠΔΓ) θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε 7228/2014 (Β' 457)] 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.
6.
Πηζηνπνηεηηθά απφδεημεο εκπεηξίαο
Γηα ηελ απφδεημε ηεο εκπεηξίαο απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ ρξφλνπ
εκπεηξίαο απφ ηελ νηθεία ππεξεζία (ζρνιηθή επηηξνπή) φπνπ θαη
απαζρνιήζεθαλ
7.
Πξνζιεπηένη πνπ έρνπλ γνλείο, ηέθλα, ζπδχγνπο, αδειθνχο κε
αλαπεξία.
α. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή
θνηλφηεηαο ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη
απφ ηα ΘΔΠ κέζσ ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο
Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ [(ΟΠΔΓ) - θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε
7228/2014 (Β' 457)], 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
πξνζιεπηένο αληιεί πξνζηαζία είλαη έγγακν, πξνζθνκίδεηαη πιελ ηνπ
αλσηέξσ
πηζηνπνηεηηθνχ
θαη
Πηζηνπνηεηηθφ
Οηθνγελεηαθήο
Θαηάζηαζεο ηεο δηθήο ηνπ νηθνγέλεηαο. Απφ ηα δχν Πηζηνπνηεηηθά
Οηθνγελεηαθήο 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 Θέληξνπ Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΘΔ.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 Λαπηηθνχ (Α.Λ.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 άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α' 75), ζηελ
νπνία ν πξνζιεπηένο 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].
δ. Τπεχζπλεο δειψζεηο ηνπ άξζξνπ 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 άξζξνπ
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 δηθαίσκά 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
άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α' 75) ζπκπιεξσκέλεο θαη
ππνγεγξακκέλεο απφ θάπνηα απφ ηα πξν- αλαθεξφκελα, πξφζσπα, ν
πξνζιεπηένο ζπκπιεξψλεη θαη ππνβάιιεη ν ίδηνο ππεχζπλε δήισζε
ηνπ άξζξνπ 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.
ΠΡΟΘΟΚΗΖ ΣΗΣΙΧΛ, ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΘΧΛ ΘΑΗ ΒΔΒΑΗΧΔΧΛ
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.
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.
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 1-12014 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.Θ., 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).
ΔΠΗΖΚΑΛΖ: χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 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.
ΤΛΟΠΣΗΘΟ ΘΑΣΑΙΟΓΟ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΧΛ ΓΗΘΑΗΟΙΟΓΖΣΗΘΧΛ
Γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ ππνςεθίσλ παξαηίζεηαη έλαο ζπλνπηηθφο
θαηάινγνο ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ηα νπνία νη
πξνζιεπηένη πξέπεη λα ππνβάινπλ θαηά ηελ πξφζιεςή ηνπο ζε
ρξνληθφ δηάζηεκα φρη πέξαλ ησλ 10 εκεξψλ κεηά ηελ πξφζιεςή
ηνπο:
1.
Σαπηφηεηα ή άιιν δεκφζην έγγξαθν απφ ην νπνίν λα
πξνθχπηνπλ ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο.
2.
Πηζηνπνηεηηθφ Διιελνκάζεηαο (κφλν γηα ππνςήθην ρσξίο
ειιεληθή ηζαγέλεηα).
3.
Οη πνιχηεθλνη θαη ηα ηέθλα πνιπηέθλσλ, πηζηνπνη-εηηθφ
νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή βεβαίσζε

νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα ΘΔΠ κέζσ ηνπ
Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ
[(ΟΠΔΓ) - θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε 7228/2014 (Β' 457)],
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) ζπλνδεπφ- κελν 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.
4.
Οη ηξίηεθλνη θαη ηα ηέθλα ηξηηέθλσλ, πηζηνπνηεηηθφ
νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή βεβαίσζε
νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα ΘΔΠ κέζσ ηνπ
Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ
[(ΟΠΔΓ) - θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε 7228/2014 (Β' 457)],
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 ηξηηε- θληθήο ηδηφηεηαο θαη
β) Δπηπιένλ ζε πεξίπησζε αλαπεξίαο ηέθλνπ, επίθιεζεο
ζπνπδαζηηθήο ηδηφηεηαο, ζηξαηησηηθήο ζεηείαο, αθχξσζεο γάκνπ,
δηαδπγίνπ, δηαθνπήο έγγακεο ζπκβίσζεο ε γέλλεζεο ηέθλνπ εθηφο
γάκνπ, ηα αλαθεξφκελα ζην ππφ ζηνηρείν 2. Σξίηεθλνη θαη Σέθλα
Σξηηέθλσλ, πεξ. α' έσο δ') ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά.
5.
Πηζηνπνηεηηθφ ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ
ρνξεγείηαη απφ ηα ΘΔΠ κέζσ ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ
πζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ [(ΟΠΔΓ) - θνηλή ππνπξγηθή
απφθαζε 7228/2014 (Β'457)], 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).
6.
Οη γνλείο θαη ηα ηέθλα κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ πξέπεη
απαξαηηήησο
λα
αλαηξέμνπλ
παξαπάλσ,
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.
7.
ηελ πεξίπησζε ππνςεθίσλ γνλέσλ, ηέθλσλ, ζπδχγσλ,
αδειθψλ πνπ αζθνχλ ην δηθαίσκα πξνζηαζίαο απφ ηελ αλαπεξία
ζπγγεληθψλ αηφκσλ, απαηηνχληαη: α) πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο
θαηάζηαζεο ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο
θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα ΘΔΠ κέζσ ηνπ Οινθιεξσκέλνπ
Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ [(ΟΠΔΓ) θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε 7228/2014 (Β' 457)], 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 ΘΔΠΑ 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 Οηθνγελεηαθήο Θαηάζηαζεο ηνπ
αηφκνπ κε αλαπεξία εάλ ην ηειεπηαίν είλαη έγγακν θαη δηαδεπθηήξην
ή δηθαζηηθή απφθαζε ιχζεο ηνπ γάκνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ ν πξνζιεπηένο είλαη δηαδεπγκέλνο γνλέαο πνπ αζθεί ην δηθαίσκα
πξνζηαζίαο απφ ηελ αλαπεξία ηνπ ηέθλνπ θαη γ) νη αλαγξαθφκελεο,
θαηά πεξίπησζε, Τπεχζπλεο δειψζεηο ηεο παξ. 7.
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 θξηηεξίσλ κνξηνδφηεζεο πνπ επηθαινχληαη.

ΠΗΛΑΘΑ ΒΑΘΚΟΙΟΓΟΤΚΔΛΧΛ ΘΡΗΣΖΡΗΧΛ ΓΗΑ ΣΖ ΤΛΑΦΖ
ΤΚΒΑΔΧΛ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΚΔΛΟΤ ΥΡΟΛΟΤ
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.
Κε βάζε ηνλ παξαθάησ πίλαθα θάζε ππνςήθηνο κπνξεί λα
ππνινγίζεη εχθνια θαη γξήγνξα ηε ζπλνιηθή ηνπ βαζκνινγία.
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
θαηάηαμεο ηνπ ππνςεθίνπ λα κε ζπκπίπηεη κε ηε βαζκνινγία πνπ
έρεη ππνινγηζηεί απφ ηνλ ίδην.
ΠΗΛΑΘΑ ΒΑΘΚΟΙΟΓΖΖ ΘΡΗΣΖΡΗΧΛ
1. ΔΚΠΔΗΡΗΑ (17 κνλάδεο αλά κήλα εκπεηξίαο)
Μήλεο
1
2
3
4
5
6
7
Μνλάδεο

17

34

51

68

85

102

119

8

9

10

136

153

170

* Χο βαζκνινγνχκελε εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε ε απαζρφιεζε ζε
αληίζηνηρε ζέζε ηνπ νηθείνπ Γήκνπ πνπ έρεη δηαλπζεί κε ζπκβάζεηο
εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ ή κε ζπκβάζεηο
κίζζσζεο έξγνπ κέζσ ησλ ζρνιηθψλ επηηξνπψλ γηα φζν δηάζηεκα
παξείραλ ππεξεζία.
2. ΠΟΙΤΣΔΘΛΟΗ ή ΣΔΘΛΟ ΠΟΙΤΣΔΘΛΖ ΟΗΘΟΓΔΛΔΗΑ (20 κνλάδεο
θαη 10 κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν πέξαλ ηνπ ηξίηνπ)
Αξηζκόο ηέθλσλ
4
5
6
7
8
9
10
Μνλάδεο
30
40
50
60
70
80
90
* ππνςήθηνο πνπ είλαη ηαπηφρξνλα πνιχηεθλνο θαη ηέθλν
πνιχηεθλεο
νηθνγέλεηαο,
δηθαηνχηαη
λα
θάλεη
ρξήζε
ηεο
πξνζθνξφηεξεο βαζκνινγηθά απφ ηηο δχν ηδηφηεηεο. Απνθιείεηαη ε
αζξνηζηηθή βαζκνιφγεζε ησλ παξαπάλσ θξηηεξίσλ
3. ΣΡΗΣΔΘΛΟΗ ή ΣΔΘΛΟ ΣΡΗΣΔΘΛΖ ΟΗΘΟΓΔΛΔΗΑ (15 κνλάδεο)
Αξηζκόο ηέθλσλ
3
Μνλάδεο
15
* ππνςήθηνο 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
4. ΑΛΖΙΗΘΑ ΣΔΘΛΑ (5 κνλάδεο γηα θαζέλα απφ ηα δχν πξψηα ηέθλα
θαη 10 κνλάδεο γηα ην ηξίην)
αξηζκόο ηέθλσλ
1
2
3
κνλάδεο
5
10
20

5. ΚΟΛΟΓΟΛΔΑ ή ΣΔΘΛΟ ΚΟΛΟΓΟΛΔΨΘΖ ΟΗΘΟΓΔΛΔΗΑ (10
κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν)
αξηζκόο ηέθλσλ
1
2
3
κνλάδεο
10
20
30
* ππνςήθηνο 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.
6. ΑΛΑΠΖΡΗΑ ΓΟΛΔΑ, ΣΔΘΛΟΤ, ΑΓΔΙΦΟΤ Ή ΤΕΤΓΟΤ
Πνζνζηό
50%-59%
60%-66%
67%-69%
70% θαη άλσ
αλαπεξίαο
κνλάδεο
10
12
15
17
* Ο ππνςήθηνο, ζην πξφζσπν ηνπ νπνίνπ ζπληξέρνπλ πεξηζζφηεξεο
απφ κία πεξηπηψζεηο αηφκσλ, ησλ νπνίσλ αζθεί ην δηθαίσκα
πξνζηαζίαο, δηθαηνχηαη λα θάλεη ρξήζε ηεο πξνζθνξφηεξεο γηα ηνλ
ίδην κνξηνδφηεζεο θαη πάλησο κφλν κίαο εμ απηψλ.
7. ΖΙΗΘΗΑ
Ηιηθία
Έσο θαη 50 εηώλ
Άλσ ησλ 50 εηώλ
κνλάδεο
10
20

