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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ                                        Πύξγνο,  29 /07 /2022 
ΛΟΚΟ ΖΙΔΗΑ                                                             Αξηζ. Πξση. :  21553 
ΓΖΚΟ ΠΤΡΓΟΤ 
ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΧΛ ΤΠΖΡΔΗΧΛ  
ΣΚΖΚΑ ΓΗΟΗΘΖΖ ΑΛΘΡΧΠΗΛΟΤ ΓΤΛΑΚΗΘΟΤ  
ΘΑΗ ΚΗΘΟΓΟΗΑ 
ΓΗΔΤΘΤΛΖ: Παηξώλ θαη  Σ. Πεηξνπνύινπ  
                      27131 Πύξγνο 

ΠΙΖΡ: νθία Εάγθιε,Αγγειηθή Θπξηαδή,Θαξβνπληάξε Παλαγ. 
ΣΖΙ: 2621362605, 2621362655, 2621362611 
E-MAIL:protokolo@1489.syzefxis.gov.gr 
 

ΑΛΑΘΟΗΛΧΖ 
ππ' αξηζκ. ΟΥ  2/2022 

γηα ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ θαζαξηόηεηαο ζρνιηθώλ κνλάδσλ κε ζύκβαζε 
εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ 

 
 

Ο ΓΖΚΟ ΠΤΡΓΟΤ 
Έρνληαο ππόςε: 
 

1. Σηο 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. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3584/2007 (Α΄143), Θώδηθαο Θαηάζηαζεο Γεκνηηθώλ Τπαιιήισλ, 
όπσο ηζρύνπλ. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3463/2006 (Α΄114), Θώδηθαο Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ, όπσο ηζρύνπλ. 
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3852/2010, Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Θαιιηθξάηεο  (Α΄87), όπσο ηζρύνπλ. 
5. Σελ ππ΄ αξηζκ. 55472/26.7.2021 Θνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε «Γηαδηθαζία θαη θξηηήξηα γηα 

ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ θαζαξηόηεηαο ζρνιηθώλ κνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο θαη 
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο , ησλ Γεκόζησλ Ηλζηηηνύησλ Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο 
(Γ.Η.Δ.Θ)  θαη ησλ ρνιείσλ Γεύηεξεο Δπθαηξίαο (.Γ.Δ) ηεο ρώξαο από ηνπο Γήκνπο κε 
ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ» (ΦΔΘ Β΄/3352/2021), όπσο 
ηζρύεη. 

6. Σελ ππ' αξηζκ. ΓΗΠΑΑΓ/Φ.ΔΓΘΡ./82/10488/11.7.2022 Δγθξηηηθή Απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο 
ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ΠΤ 33/2006 (Αλαζηνιή δηνξηζκώλ θαη πξνζιήςεσλ ζην 
Γεκόζην Σνκέα, ΦΔΘ Α΄280/28.12.2006), όπσο ηζρύεη,  

7. Σν ππ΄ αξηζκ. πξση. 45491/11.7.2022 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ κε ζέκα         
« Έγθξηζε πξόζιεςεο  πξνζσπηθνύ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ  ζηνπ Γήκνπο 
ηεο ρώξαο γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ θαζαξηόηεηαο ζρνιηθώλ κνλάδσλ». 

8. Σελ κε αξηζκ πξση. 477/2022 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ καο, γηα 
ηνλ θαζνξηζκό ησλ αλζξσπνσξώλ ηνπ πξνζσπηθνύ θαζαξηόηεηαο  ησλ ζρνιηθώλ 
κνλάδσλ κε ζύκβαζε ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ γηα ην δηδαθηηθό έηνο 2022-2023 
(ΑΓΑ:90ΔΓΩ17-ΑΑΔ). 

9. Σελ αξηζκ. 20572/20-07-2022 βεβαίσζε ηεο Γηεύζπλζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ πεξί 
ύπαξμεο  πηζηώζεσλ. 
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10. Σηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Πύξγνπ ζε πξνζσπηθό ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα 
ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ ζηελ θαζαξηόηεηα ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο ρσξηθήο ηνπ 
αξκνδηόηεηαο. 

 
Αλαθνηλώλεη 

 
Σελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, 
ζπλνιηθά πελήληα ηξηώλ (53) αηόκσλ γηα ηελ θαζαξηόηεηα ζρνιηθώλ κνλάδσλ ζην 
Γήκν Πύξγνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα, αλά ππεξεζία, έδξα, εηδηθόηεηα θαη δηάξθεηα 
ζύκβαζεο, αξηζκνύ αηόκσλ (βι. ΠΗΛΑΘΑ Α), κε ηα αληίζηνηρα απαηηνύκελα 
(ηππηθά θαη ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα (βι. ΠΗΛΑΘΑ Β): 

ΠΗΛΑΘΑ Α: ΘΔΔΗ ΠΡΟΧΠΗΘΟΤ  

Τπεξεζία Έδξα ππεξεζίαο Δηδηθόηεηα  
Αξηζκόο 
αηόκσλ 

Υξόλνο 
απαζρόιε

ζεο 

Γήκνο  
Πύξγνπ 

Πύξγνο 
 (Λ. Ζιείαο) 

ΤΔ Θαζαξηζηέο-
ζηξηεο ζρνιηθώλ 

κνλάδσλ 
 

Κεξηθήο 
απαζρόιεζεο 

Πιήξνπο 
απαζρόιεζεο 

Γηδαθηηθό  
έηνο 2022-

2023 

28 25  

 

ΒΑΘΚΟΙΟΓΖΖ  ΘΡΗΣΖΡΗΧΛ 
 

Ζ ζεηξά θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κεηαμύ ηνπο κε ηα αθόινπζα θξηηήξηα: 
 

1. ΔΚΠΔΗΡΗΑ 

Α. 17 κνλάδεο αλά κήλα εκπεηξίαο) 

Κήλεο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 

Κνλάδεο 17 34 51 68 85 102 119 136 153 170 … 

Θαη επηπιένλ κία (1) κνλάδα αλά κήλα γηα θάζε αλαηεζείζα αίζνπζα, κε 

αλώηαην όξην ηηο δέθα επηά (17) κνλάδεο αλά κήλα. 

Αξηζκόο 
αηζνπζώλ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 …… 17 

Κνλάδεο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 …… 17 

Β. Δκπεηξία από ην δηδαθηηθό έηνο 2020-2021 θαη εμήο (17 κνλάδεο αλά κήλα 

εκπεηξίαο). 

Κήλεο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 

Κνλάδεο 17 34 51 68 85 102 119 136 153 170 … 

 

 Ωο βαζκνινγνύκελε εκπεηξία  ιακβάλεηαη ππόςε ε απαζρόιεζε ζε αληίζηνηρε 

ζέζε ηνπ νηθείνπ Γήκνπ θαη Γεκνζίνπ Ηλζηηηνύηνπ Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο θαη 

ρνιεηώλ Γεύηεξεο Δπθαηξίαο ρσξηθήο αξκνδηόηεηαο ηνπ Γήκνπ πνπ έρεη δηαλπζεί κε 

ζπκβάζεηο εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ή κε ζπκβάζεηο κίζζσζεο 

έξγνπ κέζσ ησλ νηθείσλ ππεξεζηώλ γηα όζν δηάζηεκα παξείραλ ππεξεζία. 

. 
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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 ... 

Κνλάδεο 30 40 50 60 70 80 90 … 

 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. ΣΡΗΣΔΘΛΟΗ ή ΣΔΘΛΟ ΣΡΗΣΔΘΛΖ ΟΗΘΟΓΔΛΔΗΑ (15 κνλάδεο) 

  Αξηζκόο ηέθλσλ 3 

Κνλάδεο 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. ΑΛΖΙΗΘΑ ΣΔΘΛΑ (5 κνλάδεο γηα θαζέλα από ηα δύν πξώηα ηέθλα θαη 10 

κνλάδεο επηπιένλ ηέθλν πέξαλ ησλ δύν πξώησλ) 

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 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.  ΑΛΑΠΖΡΗΑ ΓΟΛΔΑ, ΣΔΘΛΟΤ, ΑΓΔΙΦΟΤ Ή ΤΕΤΓΟΤ  

Πνζνζηό αλαπεξίαο 50%-59% 60%-66% 67%-69% 70% θαη άλσ 

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. ΖΙΗΘΗΑ  

 

*Αλώηαην όξην ειηθίαο πξόζιεςεο νξίδεηαη ην 67ν έηνο  ζπκπιεξσκέλν 

Ζιηθία Έσο θαη 50 εηώλ Άλσ ησλ 50 εηώλ 

Κνλάδεο 10 20 

ΑΔΑ: 9ΚΩ3Ω17-097



Σελίδα 4 από 29 

 
Αλάξηεζε ηεο αλαθνίλσζεο  
Οιόθιεξε ε αλαθνίλσζε αλαξηάηαη ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο καο θαη ζην ρώξν ησλ 
αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Πύξγνπ θαζώο θαη ζην δηαδηθηπαθό 
ηόπν ηνπ Γήκνπ www.cityofpyrgos.gr.   
 
ΘΔΦΑΙΑΗΟ ΠΡΧΣΟ: Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο 

Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ ζπλεκκέλε αίηεζε κε αξηζκό 
21553/29.07.2022 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, ειεθηξνληθά ζηελ αθόινπζε  δηεύζπλζε  
ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ: protokolo@1489.syzefxis.gov.gr. Καδί κε ηελ αίηεζε 
ππνβάιινληαη ππνρξεσηηθά ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απόδεημε ησλ πξνζόλησλ, 
ησλ ινηπώλ ηδηνηήησλ ηνπο θαη ηεο εκπεηξίαο. Γηόξζσζε ή ζπκπιήξσζε ησλ αηηήζεσλ θαζώο 
θαη αληηθαηάζηαζε ή θαηάζεζε επηπιένλ δηθαηνινγεηηθώλ επηηξέπεηαη κόλν κέρξη ηε ιήμε 
ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο. 

Ζ αίηεζε ζπκκεηνρήο πνπ ζα ππνβιεζεί ειεθηξνληθά, πξέπεη απαξαηηήησο λα 
εκθαλίδεηαη ππνγεγξακκέλε, κε θπζηθή ππνγξαθή. Αλππόγξαθεο αηηήζεηο δελ 
γίλνληαη δεθηέο.  

Ζ αίηεζε καδί κε ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά ζα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ζε έλα 
κόλν αξρείν θαη όρη μερσξηζηά ην θαζέλα. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη : ζύκθσλα κε ην λέν Δπξσπατθό Γεληθό Θαλνληζκό Πξνζηαζίαο 
Γεδνκέλσλ(ΔΔ)2016/679 γλσζηό σο GDPR, πνπ εηέζε ζε εθαξκνγή ηνλ Κάην 2018 , 
θαζηεξώλεηαη εληαίν  λνκηθό πιαίζην γηα ηελ πξνζηαζία πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ζε όια ηα 
θξάηε κέιε ηεο ΔΔ. Γηα ην ιόγν απηό , ε ζπκκεηνρή ησλ ππνςεθίσλ ζηε δηαδηθαζία 
πξόζιεςεο κε ηελ νηθεηνζειή ππνβνιή αίηεζεο κε ηα ζπλεκκέλα ζε απηή δηθαηνινγεηηθά 
πξνο ηνλ Φνξέα, ζπλεπάγεηαη ηε ζπλαίλεζε ηνπ ππνςεθίνπ γηα ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία 
ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα πνπ ηνπο αθνξνύλ , θαζώο θαη γηα ηελ αζθαιή 
δηαηήξεζή ηνπο ζε αξρείν (θπζηθό ή ςεθηαθό) γηα ζπγθεθξηκέλν ζθνπό θαη γηα όζν ρξόλν 
απαηηείηαη, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζνύλ νη λόκηκεο δηαδηθαζίεο πξόζιεςεο. Οη θνξείο 
νθείινπλ λα πξνζηαηεύνπλ ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ ππνςεθίσλ από ηπρόλ ππνθινπή 
πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηαη ε αζθαιήο επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ 
ραξαθηήξα. Οη ππνςήθηνη δηαηεξνύλ ην δηθαίσκα αλάθιεζεο ηεο ζπλαίλεζεο ηνπο αλά πάζα 
ζηηγκή θαη θαηόπηλ ππνβνιήο ζρεηηθήο αίηεζεο πξνο ην Φνξέα. 

Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο θαη αξρίδεη 
από ηελ επόκελε εκέξα ηεο αλάξηεζήο ηεο αλαθνίλσζεο ζην ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ 
δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Πύξγνπ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ. 

Ζ αλσηέξσ πξνζεζκία ιήγεη κε ηελ παξέιεπζε νιόθιεξεο ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο θαη εάλ 
απηή είλαη θαηά ηνλ λόκν εμαηξεηέα (δεκόζηα αξγία ή κε εξγάζηκε) ηόηε ε ιήμε ηεο 
πξνζεζκίαο κεηαηίζεηαη ηελ επόκελε εξγάζηκε εκέξα, ήηνη από 30.07.2022 έσο θαη 
12.08.2022. 
 
ΘΔΦΑΙΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ:  Θαηάηαμε ππνςεθίσλ 

Αθνύ ε ππεξεζία καο επεμεξγαζηεί ηηο αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ, ζύκθσλα κε ηα 
βαζκνινγνύκελα θξηηήξηα πνπ επηθαιείηαη θάζε ππνςήθηνο, ηνπο θαηαηάζζεη βάζεη ησλ 
θξηηεξίσλ. Ζ 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 

http://www.cityofpyrgos.gr/
mailto:protokolo@1489.syzefxis.gov.gr
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ηέθλσλ πνιύηεθλεο νηθνγέλεηαο, ηξηηεθλία, αξηζκόο αλήιηθσλ ηέθλσλ, κνλνγνλετθέο 
νηθνγέλεηεο, αλαπεξία, ειηθία). 

2.ηελ 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 
παξαπάλσ θξηηήξηα, ε κεηαμύ ηνπο ζεηξά θαζνξίδεηαη κε δεκόζηα θιήξσζε. 

 
ΘΔΦΑΙΑΗΟ ΣΡΗΣΟ: Αλάξηεζε πηλάθσλ θαη ππνβνιή αληηξξήζεσλ 

Κεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ, ε ππεξεζία καο ζα αλαξηήζεη, ην αξγόηεξν κέζα ζε 
δέθα (10) εκέξεο από ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ 
ζπκκεηνρήο, ηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ 
δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο θαη ζηελ αξρηθή ζειίδα ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Γήκνπ,  ελώ ζα 
ζπληαρζεί θαη ζρεηηθό πξαθηηθό αλάξηεζεο ην νπνίν ζα ππνγξαθεί από δύν (2) 
ππαιιήινπο ηεο ππεξεζίαο.  

Θαηά 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. Ζ αληίξξεζε ππνβάιιεηαη απνθιεηζηηθά ειεθηξνληθά ζηελ 
ειεθηξνληθή δηεύζπλζε : protokolo@1489.syzefxis.gov.gr. 

Κεηά ηελ εμέηαζε ησλ αληηξξήζεσλ αλαθνηλώλεηαη ν ηειηθόο πίλαθαο επηηπρόλησλ 
πξνζιεπηέσλ. Οη ηειηθνί πίλαθεο αλαξηώληαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ 
θαηαζηήκαηνο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ.  

 
ΘΔΦΑΙΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ: Πξόζιεςε  

Σν πξνζσπηθό πξνζιακβάλεηαη κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ 
ακέζσο κεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ ηειηθώλ πηλάθσλ θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ κε απόθαζε 
ηνπ αξκόδηνπ πξνο δηνξηζκό νξγάλνπ. 

 

Πξνζιεθζέληεο νη νπνίνη απνρσξνύλ πξηλ από ηε ιήμε ηεο ζύκβαζήο ηνπο, 
αληηθαζίζηαληαη κε άιινπο από ηνπο εγγεγξακκέλνπο θαη δηαζέζηκνπο ζηνλ πίλαθα ηεο 
νηθείαο εηδηθόηεηαο, θαηά ηε ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζε απηόλ. 

ε 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. 

ΑΛΑΠΟΠΑΣΟ ΣΚΖΚΑ ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο απνηεινύλ: 

α. Σν έληππν «ΑΗΣΖΖ – ΤΠΔΤΘΤΛΖ ΓΖΙΧΖ» πνπ ζπκπιεξώλνπλ θαη ππνβάιινπλ 
ειεθηξνληθά νη ππνςήθηνη θαη 

 β. ην «ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ γηα ηελ πξόζιεςε θαζαξηζηώλ – θαζαξηζηξηώλ ζηηο ζρνιηθέο 
κνλάδεο ησλ Γήκσλ», ην νπνίν πεξηιακβάλεη: i) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο – 
ππεύζπλεο δήισζεο κε πξσηόθνιιν ΑΛΑΘΟΗΛΧΖ 21553/29.7.2022 ζε ζπλδπαζκό κε 
επηζεκάλζεηο ζρεηηθά κε ηα πξνζόληα θαη ηα βαζκνινγνύκελα θξηηήξηα θαηάηαμεο ησλ 

mailto:protokolo@1489.syzefxis.gov.gr
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ππνςεθίσλ θαη ii) ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε 
δηαδηθαζία επηινγήο.  

 
Ο Γήκαξρνο Πύξγνπ 

 
 

Παλαγηώηεο Αλησλαθόπνπινο 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II 
Για τθν πρόςλθψθ κακαριςτϊν – κακαριςτριϊν ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ των Διμων 

 

Σο Παράρτθμα που ακολουκεί, ωσ αναπόςπαςτο τμιμα των ανακοινϊςεων ςυμβάςεων εργαςίασ 
οριςμζνου χρόνου (ΟΧ), περιλαμβάνει: 1) οδθγίεσ για τθ ςυμπλιρωςθ του εντφπου τθσ αίτθςθσ – 
υπεφκυνθσ διλωςθσ με πρωτόκολλο ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 21553/29.07.2022, το οποίο χρθςιμοποιείται για 
τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ πρόςλθψθσ με ςφμβαςθ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου ςε υπθρεςίεσ 
ΟΣΑ, ςε ςυνδυαςμό με επιςθμάνςεισ ςχετικά με τα προςόντα και τα βακμολογοφμενα κριτιρια 
κατάταξθσ των υποψθφίων και 2) τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι 
τουσ ςτθ διαδικαςία επιλογισ. 

Σο κείμενο ακολουκεί τθ διάρκρωςθ του εντφπου τθσ αίτθςθσ, ϊςτε να διευκολυνκοφν οι 
υποψιφιοι ςτθ ςυμπλιρωςθ των πεδίων τθσ κάκε ενότθτασ. 

Προκειμζνου να αποφευχκοφν λάκθ και παραλείψεισ, ςυνιςτάται ςτουσ υποψθφίουσ πρϊτα να 
διαβάςουν προςεκτικά το κείμενο τθσ Ανακοίνωςθσ ςε ςυνδυαςμό με τισ ακόλουκεσ οδθγίεσ και 
ςτθ ςυνζχεια να προβοφν ςτθ ςυμπλιρωςθ τθσ αίτθςισ τουσ. 

Η ευκφνθ τθσ: α) ορκισ ςυμπλιρωςθσ τθσ αίτθςθσ και β) προςκόμιςθσ όλων των απαιτοφμενων 
δικαιολογθτικϊν είναι αποκλειςτικά του υποψθφίου. 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΟΤ ΕΝΣΤΠΟΤ ΑΙΣΗΗ      

Πρϊτα απ' όλα, ο υποψιφιοσ ςυμπλθρϊνει ςτθν πάνω αριςτερι γωνία τθσ αίτθςθσ, τον αρικμό 
πρωτοκόλλου τθσ ανακοίνωςθσ του φορζα. τθ ςυνζχεια προχωρά ςτθ ςυμπλιρωςθ των επιμζρουσ 
ενοτιτων του εντφπου τθσ αίτθςθσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που ακολουκοφν. 

Α. ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΛΗΨΗ 

τθν ενότθτα αυτι, θ οποία ςυμπλθρϊνεται υποχρεωτικά, ο υποψιφιοσ αναγράφει τθν επωνυμία 
του φορζα, ςτον οποίο απευκφνει τθν αίτθςι. 

Β. ΘΕΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ Η ΑΙΣΗΗ 

το πεδίο αυτό, ο υποψιφιοσ ςυμπλθρϊνει με τθν ζνδειξθ 1 ι/και 2 τα ςχετικά τετραγωνίδια, 
προκειμζνου να δθλϊςει τθν προτίμθςι του ωσ προσ τθ διάρκεια τθσ απαςχόλθςθσ. 

Γ. ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ 

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

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

 με ΑΡΙΘΜΟΤ τα λοιπά ςτοιχεία, που αναφζρονται ςε αρικμθτικά δεδομζνα (π.χ. ταχυδρομικόσ 
κϊδικασ, τηλζφωνα, ημερομηνίεσ). 

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

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΕΠΙΛΟΓΗ 
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1.  Να ζχουν τθν φυςικι υγεία και τθν καταλλθλότθτα που τουσ επιτρζπει τθν εκτζλεςθ των 
κακθκόντων τθσ ειδικότθτασ που επιλζγουν. 

2. Δεκτοί ςτθ διαδικαςία επιλογισ γίνονται οι υποψιφιοι που είναι: α) Ζλλθνεσ πολίτεσ, β) πολίτεσ 
των άλλων κρατϊν-μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, υπό τουσ περιοριςμοφσ του άρκρου 1 παρ. 
1 του N.2431/1996 και γ) Βορειοθπειρϊτεσ, Κφπριοι Ομογενείσ και Ομογενείσ αλλοδαποί που 
προζρχονται από τθν Κωνςταντινοφπολθ και από τα νθςιά Κμβρο και Σζνεδο, και ομογενείσ εξ 
Αιγφπτου χωρίσ να απαιτείται πιςτοποιθτικό ελλθνικισ ικαγζνειασ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ 
ιδιότθτά τουσ ωσ Ελλινων, κατά το γζνοσ και τθ ςυνείδθςθ, αποδεικνφεται με άλλουσ τρόπουσ 
(ν.δ.3832/1958, ωσ ιςχφει).  

Για τουσ υποψθφίουσ χωρίσ ελλθνικι ικαγζνεια απαιτείται θ γνϊςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ ςε 
βακμό επαρκι για τθν άςκθςθ των κακθκόντων τθσ οικείασ ειδικότθτασ, θ οποία αποδεικνφεται 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ «ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ» του 
παρόντοσ Παραρτιματοσ. 

Δεν απαιτείται θ απόδειξθ γνϊςθσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ για Βορειοθπειρϊτεσ, Κφπριουσ 
Ομογενείσ και Ομογενείσ αλλοδαποφσ που προζρχονται από τθν Κωνςταντινοφπολθ, από τα νθςιά 
Κμβρο και Σζνεδο και ομογενείσ εξ Αιγφπτου. 

Δ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΕΝΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ  

τθν ενότθτα αυτι ο υποψιφιοσ δθλϊνει τα κριτιρια με βάςθ τα οποία κα βακμολογθκεί ςτουσ 
πίνακεσ κατάταξθσ 

α. Εμπειρία: το πεδίο αυτό ο υποψιφιοσ ςθμειϊνει το ςυνολικό αρικμό μθνϊν τθσ εργαςιακισ του 
εμπειρίασ. Ωσ βακμολογοφμενθ εμπειρία λαμβάνεται υπόψθ θ απαςχόλθςθ ςε αντίςτοιχθ κζςθ που 
ζχει διανυκεί με ςυμβάςεισ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου ι με ςυμβάςεισ 
μίςκωςθσ ζργου μζςω των οικείων υπθρεςιϊν για όςο διάςτθμα παρείχαν εργαςία  

 Για παροχι εργαςίασ μζχρι και τθ λιξθ του διδακτικοφ ζτουσ 2019-2020: 

Κάκε ζνασ (1) μινασ εμπειρίασ βακμολογείται με δεκαεπτά (17) μονάδεσ 

Και  

Μία (1) μονάδα ανά μινα για κάκε ανατεκείςα αίκουςα, με ανϊτατο όριο τισ δεκαεπτά (17) 
μονάδεσ ανά μινα. 

 Για παροχι εργαςίασ από το διδακτικό ζτοσ 2020-2021 και εξισ: 

Κάκε ζνασ (1) μινασ εμπειρίασ βακμολογείται με δεκαεπτά (17) μονάδεσ. 

β. Πολφτεκνοσ γονζασ   

το πεδίο αυτό ο υποψιφιοσ που αποδεικνφει τθν ιδιότθτα του πολυτζκνου ςθμειϊνει τον αρικμό 
των τζκνων του. Επίςθσ, ςυμπλθρϊνει με τθν ζνδειξθ  το ςχετικό τετραγωνίδιο, προκειμζνου να 
δθλϊςει ότι κατά το τρζχον θμερολογιακό ζτοσ δεν ζχει προςλθφκεί ςτον ίδιο φορζα άλλο μζλοσ 
τθσ ίδιασ οικογζνειασ κάνοντασ χριςθ τθσ πολυτεκνικισ ιδιότθτασ. τθν περίπτωςθ ςυμπλιρωςθσ 
τθσ ζνδειξθσ δεν οφείλει να υποβάλει τθν υπεφκυνθ διλωςθ που ηθτείται ςτθν παρ. 1 του 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ ΙΙ «ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ» του παρόντοσ Παραρτιματοσ. Εάν 
ςτην αυτή διαδικαςία επιλζγονται ωσ προςληπτζοι δφο (2) ή περιςςότερα μζλη τησ ίδιασ 
οικογζνειασ, κάνοντασ χρήςη του αυτοφ κριτηρίου και εφόςον δεν είναι δυνατή η οικειοθελήσ 
ςφμπραξη αυτϊν για την επιλογή του ενόσ, διενεργείται δημόςια κλήρωςη μεταξφ των υποψηφίων 
που δικαιοφνται να μοριοδοτηθοφν από το παραπάνω κριτήριο.      
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Οι γονείσ που απζκτθςαν τθν πολυτεκνικι ιδιότθτα κατά τισ διατάξεισ των ν. 860/1979 και 
3454/2006 τθ διατθροφν ιςοβίωσ και απολαμβάνουν ιςοβίωσ τα δικαιϊματα που απορρζουν από 
αυτι, τα τζκνα τουσ όμωσ προςτατεφονται και απολαμβάνουν τα ςχετικά δικαιϊματα για όςο 
διάςτθμα διαρκεί θ πολυτεκνικι ιδιότθτα ζςτω και του ενόσ γονζα.  

Ο πολφτεκνοσ υποψιφιοσ βακμολογείται με είκοςι (20) μονάδεσ και επιπλζον δζκα (10) μονάδεσ για 
κάκε ζνα (1) τζκνο πζραν του τρίτου. Η βακμολογία υπολογίηεται μόνο ςτα ηϊντα μζλθ τθσ οικογζνειασ. 

γ. Σζκνο πολφτεκνθσ οικογζνειασ   

το πεδίο αυτό ο υποψιφιοσ που αποδεικνφει τθν ιδιότθτα του τζκνου πολφτεκνθσ οικογζνειασ, 
ςφμφωνα με όςα ορίηονται παραπάνω ςτο πεδίο β. Πολφτεκνοσ, ςθμειϊνει τον αρικμό των τζκνων 
τθσ οικογζνειασ (ςυμπεριλαμβανομζνου και του εαυτοφ του). 

Επίςθσ ςυμπλθρϊνει με τθν ζνδειξθ  το ςχετικό τετραγωνίδιο, προκειμζνου να δθλϊςει ότι κατά 
το τρζχον θμερολογιακό ζτοσ δεν ζχει προςλθφκεί ςτον ίδιο φορζα άλλο μζλοσ τθσ ίδιασ 
οικογζνειασ κάνοντασ χριςθ τθσ πολυτεκνικισ ιδιότθτασ. τθν περίπτωςθ ςυμπλιρωςθσ τθσ 
ζνδειξθσ δεν οφείλει να υποβάλει τθν υπεφκυνθ διλωςθ που ηθτείται ςτθν παρ. 1 του 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ ΙΙ «ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ» του παρόντοσ Παραρτιματοσ. Εάν 
ςτην αυτή διαδικαςία επιλζγονται ωσ προςληπτζοι δφο (2) ή περιςςότερα μζλη τησ ίδιασ 
οικογζνειασ, κάνοντασ χρήςη του αυτοφ κριτηρίου και δεν είναι δυνατή η οικειοθελήσ ςφμπραξη 
αυτϊν για την επιλογή του ενόσ, διενεργείται δημόςια κλήρωςη μεταξφ των υποψηφίων που 
δικαιοφνται να μοριοδοτηθοφν από το παραπάνω κριτήριο.    

Σο τζκνο πολφτεκνθσ οικογζνειασ βακμολογείται με είκοςι (20) μονάδεσ και επιπλζον δζκα (10) 
μονάδεσ για κάκε ζνα (1) τζκνο πζραν του τρίτου, ςυμπεριλαμβανομζνου και του εαυτοφ του. Η 
βακμολογία υπολογίηεται μόνο ςτα ηϊντα μζλθ τθσ οικογζνειασ. 

 
δ. Σρίτεκνοσ γονζασ   

το πεδίο αυτό ο υποψιφιοσ που αποδεικνφει τθν ιδιότθτα του τρίτεκνου ςυμπλθρϊνει με τθν 
ζνδειξθ  το ςχετικό τετραγωνίδιο.    
Επίςθσ, ςυμπλθρϊνει με τθν ζνδειξθ  το ςχετικό τετραγωνίδιο, προκειμζνου να δθλϊςει ότι κατά 
το τρζχον θμερολογιακό ζτοσ δεν ζχει προςλθφκεί ςτον ίδιο φορζα άλλο μζλοσ τθσ ίδιασ 
οικογζνειασ κάνοντασ χριςθ τθσ τριτεκνικισ ιδιότθτασ. τθν περίπτωςθ ςυμπλιρωςθσ τθσ ζνδειξθσ 
δεν οφείλει να υποβάλει τθν υπεφκυνθ διλωςθ που ηθτείται ςτθν παρ. 2 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ ΙΙ 
«ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ» του παρόντοσ Παραρτιματοσ.  Εάν ςτην αυτή 
διαδικαςία επιλζγονται ωσ προςληπτζοι δφο (2) ή περιςςότερα μζλη τησ ίδιασ οικογζνειασ, κάνοντασ 
χρήςη του αυτοφ κριτηρίου και εφόςον δεν είναι δυνατή η οικειοθελήσ ςφμπραξη αυτϊν για την 
επιλογή του ενόσ, διενεργείται δημόςια κλήρωςη μεταξφ των υποψηφίων που δικαιοφνται να 
μοριοδοτηθοφν από το παραπάνω κριτήριο.    
 
ΕΠΙΗΜΑΙΝΕΣΑΙ ότι: i) οι ανωτζρω θλικιακζσ προχποκζςεισ ιςχφουν και για τα τρία (3) τζκνα και 
ii) ςτα τρία (3) παιδιά περιλαμβάνονται και τα τζκνα με οποιαδιποτε αναπθρία ςε ποςοςτό 
εξιντα επτά τοισ εκατό (67%) και άνω ιςοβίωσ, ανεξαρτιτωσ θλικίασ. 
 
φμφωνα με το άρκρο 64 του ν. 4590/2019 (ΦΕΚ 17/Α/2019), τθν ιδιότθτα του τρίτεκνου αποκτοφν 
: 
 

Ο γονζασ που ζχει τθ γονικι μζριμνα και επιμζλεια τριϊν παιδιϊν από τον ίδιο ι διαφορετικοφσ 
γάμουσ ι νομίμωσ αναγνωριςκζντων ι υιοκετθμζνων ι εκτόσ γάμου γεννθκζντων τα οποία είναι 
άγαμα και δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει το εικοςτό πζμπτο (25ο) ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ ι φοιτοφν ςε 
ανϊτατα εκπαιδευτικά ιδρφματα και ςε αναγνωριςμζνα ωσ ομοταγι εκπαιδευτικά ιδρφματα τθσ 
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αλλοδαπισ ι εκπλθρϊνουν τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ και δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει το 
τριακοςτό (30ο) ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ. τα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τζκνα με 
οποιαδιποτε αναπθρία ςε ποςοςτό εξιντα επτά (67%) και άνω ιςοβίωσ, ανεξαρτιτωσ θλικίασ  
 

Ο τρίτεκνοσ υποψιφιοσ βακμολογείται με δεκαπζντε (15) μονάδεσ για τα τρία (3) ηϊντα τζκνα του.  

ε. Σζκνο τρίτεκνθσ οικογζνειασ 
 

Ωσ τζκνο τρίτεκνθσ οικογζνειασ  νοείται το τζκνο τρίτεκνου γονζα, το οποίο πλθροί τα ανωτζρω 
θλικιακά όρια υπό τισ ίδιεσ ωσ άνω προχποκζςεισ, δθλαδι εφόςον (α) είναι άγαμο και δεν ζχει 
ςυμπλθρϊςει το εικοςτό πζμπτο (25ο) ζτοσ τθσ θλικίασ του ι φοιτά ςε ανϊτατα εκπαιδευτικά 
ιδρφματα και ςε αναγνωριςμζνα ωσ ομοταγι εκπαιδευτικά ιδρφματα τθσ αλλοδαπισ ι εκπλθρϊνει 
τισ ςτρατιωτικζσ του υποχρεϊςεισ και δεν ζχει ςυμπλθρϊςει το τριακοςτό (30ο) ζτοσ τθσ θλικίασ του 
ανεξαρτιτωσ θλικίασ και οικογενειακισ κατάςταςθσ των λοιπϊν τζκνων. 
 
ΕΠΙΗΜΑΙΝΕΣΑΙ ότι οι ανωτζρω θλικιακζσ προχποκζςεισ ιςχφουν μόνο για τον ςυμμετζχοντα 
υποψιφιο τζκνο τρίτεκνου γονζα ανεξαρτιτωσ θλικίασ και οικογενειακισ κατάςταςθσ των λοιπϊν 
τζκνων. 

το πεδίο αυτό ο υποψιφιοσ που αποδεικνφει τθν ιδιότθτα του τζκνου τρίτεκνθσ οικογζνειασ 
δθλαδι πλθροί τισ ανωτζρω θλικιακζσ προχποκζςεισ, ςυμπλθρϊνει με τθν ζνδειξθ  το ςχετικό 
τετραγωνίδιο.  

Επίςθσ, ςυμπλθρϊνει με τθν ζνδειξθ  το ςχετικό τετραγωνίδιο, προκειμζνου να δθλϊςει ότι κατά 
το τρζχον θμερολογιακό ζτοσ δεν ζχει προςλθφκεί ςτον ίδιο φορζα άλλο μζλοσ τθσ ίδιασ 
οικογζνειασ κάνοντασ χριςθ τθσ τριτεκνικισ ιδιότθτασ. τθν περίπτωςθ ςυμπλιρωςθσ τθσ ζνδειξθσ 
δεν οφείλει να υποβάλει τθν υπεφκυνθ διλωςθ που ηθτείται ςτθν παρ. 2 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ ΙΙ 
«ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ» του παρόντοσ Παραρτιματοσ.  Εάν ςτην αυτή 
διαδικαςία επιλζγονται ωσ προςληπτζοι δφο (2)ή περιςςότερα μζλη τησ ίδιασ οικογζνειασ, κάνοντασ 
χρήςη του αυτοφ κριτηρίου και εφόςον δεν είναι δυνατή η οικειοθελήσ ςφμπραξη αυτϊν για την 
επιλογή του ενόσ, διενεργείται δημόςια κλήρωςη μεταξφ των υποψηφίων που δικαιοφνται να 
μοριοδοτηθοφν από το παραπάνω κριτήριο.    

Σο τζκνο τρίτεκνθσ οικογζνειασ βακμολογείται με δεκαπζντε (15) μονάδεσ.  

 
ςτ. Ανιλικα τζκνα   

το πεδίο αυτό ο υποψιφιοσ ςθμειϊνει τον αρικμό των ανιλικων τζκνων του.  

Ανιλικο κεωρείται το παιδί που δεν ζχει ςυμπλθρϊςει το 18ο ζτοσ τθσ θλικίασ του μζχρι και τθν 
τελευταία θμζρα τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων. 

Ο υποψιφιοσ βακμολογείται με πζντε (5) μονάδεσ για κακζνα από τα δφο (2) πρϊτα ανιλικα τζκνα 
του και με δζκα (10) μονάδεσ για κάκε επιπλζον τζκνο πζραν των δφο πρϊτων.  

 

η. Γονζασ μονογονεϊκισ οικογζνειασ    

το πεδίο αυτό ο υποψιφιοσ που αποδεικνφει τθν ιδιότθτα του γονζα μονογονεϊκισ οικογζνειασ 
ςθμειϊνει τον αρικμό των τζκνων του. 

Επίςθσ ςυμπλθρϊνει με τθν ζνδειξθ   το ςχετικό τετραγωνίδιο, προκειμζνου να δθλϊςει ότι κατά 
το τρζχον θμερολογιακό ζτοσ δεν ζχει προςλθφκεί ςτον ίδιο φορζα άλλο μζλοσ τθσ ίδιασ 
οικογζνειασ  κάνοντασ χριςθ τθσ μονογονεϊκισ ιδιότθτασ. τθν περίπτωςθ ςυμπλιρωςθσ τθσ 
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ζνδειξθσ δεν οφείλει να υποβάλει τθν υπεφκυνθ διλωςθ που ηθτείται ςτθν παρ. 4 του 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ ΙΙ «ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ» του παρόντοσ Παραρτιματοσ. 

Γονζασ μονογονεϊκισ οικογζνειασ νοείται ο γονζασ εκείνοσ ο οποίοσ, κατά τθν θμερομθνία 
υποβολισ τθσ αίτθςθσ πρόςλθψθσ, αςκεί εν τοισ πράγμαςι και κατ’ αποκλειςτικότθτα ι μετά από 
ςχετικι ανάκεςθ τθ γονικι μζριμνα ενόσ ι περιςςότερων ανιλικων τζκνων. Σο δικαίωμα αυτό 
αςκείται από το γονζα και μετά τθν ενθλικίωςθ των τζκνων και μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ του 25ου 
ζτουσ τθσ θλικίασ τουσ (άρκρο 29 παρ. 6 ν.3838/2010). 

Ο γονζασ μονογονεϊκισ οικογζνειασ βακμολογείται με δζκα (10) μονάδεσ για κάκε ζνα (1) τζκνο του. 
Η βακμολογία υπολογίηεται μόνο ςτα ηϊντα μζλθ τθσ οικογζνειασ. 

 

θ. Σζκνο μονογονεϊκισ οικογζνειασ   

το πεδίο αυτό ο υποψιφιοσ που αποδεικνφει τθν ιδιότθτα του τζκνου μονογονεϊκισ οικογζνειασ 
ςθμειϊνει τον αρικμό των τζκνων τθσ οικογζνειασ (ςυμπεριλαμβανομζνου και του εαυτοφ του).  

Επίςθσ, ςυμπλθρϊνει με τθν ζνδειξθ  το ςχετικό τετραγωνίδιο, προκειμζνου να δθλϊςει ότι κατά 
το τρζχον θμερολογιακό ζτοσ δεν ζχει προςλθφκεί ςτον ίδιο φορζα άλλο μζλοσ τθσ ίδιασ 
οικογζνειασ κάνοντασ χριςθ τθσ μονογονεϊκισ ιδιότθτασ. τθν περίπτωςθ ςυμπλιρωςθσ τθσ 
ζνδειξθσ δεν οφείλει να υποβάλει τθν υπεφκυνθ διλωςθ που ηθτείται ςτθν παρ. 5 του 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ ΙΙ «ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ» του παρόντοσ Παραρτιματοσ. Εάν 
ςτην αυτή διαδικαςία επιλζγονται ωσ προςληπτζοι δφο (2) ή περιςςότερα μζλη τησ ίδιασ 
οικογζνειασ, κάνοντασ χρήςη του αυτοφ κριτηρίου και εφόςον δεν είναι δυνατή η οικειοθελήσ 
ςφμπραξη αυτϊν για την επιλογή του ενόσ, διενεργείται δημόςια κλήρωςη μεταξφ των υποψηφίων 
που δικαιοφνται να μοριοδοτηθοφν από το παραπάνω κριτήριο.    

Σζκνο μονογονεϊκισ οικογζνειασ είναι εκείνο το οποίο μζχρι τθν ενθλικίωςι του είχε τον ζνα µόνο 
γονζα του. τθν περίπτωςθ αυτι υπάγεται και το τζκνο, το οποίο ςτερικθκε και τουσ δφο γονείσ 
πριν τθν ενθλικίωςι του. Σο δικαίωμα αυτό αςκείται από το τζκνο μζχρι και τθ ςυμπλιρωςθ του 
30οφ ζτουσ τθσ θλικίασ του (άρκρο 29 παρ. 6 ν.3838/2010). 

Σο τζκνο μονογονεϊκισ οικογζνειασ βακμολογείται με δζκα (10) μονάδεσ για κάκε τζκνο τθσ 
οικογζνειασ, ςυμπεριλαμβανομζνου και του εαυτοφ του. Η βακμολογία υπολογίηεται μόνο ςτα 
ηϊντα μζλθ τθσ οικογζνειασ.  

κ. Αναπθρία γονζα, τζκνου, αδελφοφ ι ςυηφγου υποψθφίου  
 

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

Ο υποψιφιοσ με γονζα, τζκνο, αδελφό ι ςφηυγο με αναπθρία βακμολογείται ωσ εξισ:  

Για ποςοςτό αναπθρίασ 50% - 59%: δζκα (10) μονάδεσ 

Για ποςοςτό αναπθρίασ 60% - 66%: δϊδεκα (12) μονάδεσ 

Για ποςοςτό αναπθρίασ 67% - 69%: δεκαπζντε (15) μονάδεσ 

Για ποςοςτό αναπθρίασ 70% και άνω: δεκαεπτά (17) μονάδεσ 
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ι. Ηλικία 

το πεδίο αυτό οι υποψιφιοι ςυμπλθρϊνουν τθν θλικία τουσ. Ανϊτατο όριο θλικίασ πρόςλθψθσ 
ορίηεται το 67ο ζτοσ ςυμπλθρωμζνο 

  

ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ ΓΙΑ ΣΑ ΛΟΙΠΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΕΝΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ 

1. Η «γονικι μζριμνα» δεν ταυτίηεται με τθν «επιμζλεια» τζκνου, δεδομζνου ότι ςφμφωνα με το 
Π.Δ.456/1984 (Αςτικόσ Κϊδικασ) θ γονικι μζριμνα, ωσ υπερκείμενθ ζννοια, περιλαμβάνει και τθν 
επιμζλεια του τζκνου και τθ διοίκθςθ τθσ περιουςίασ του και τθν εκπροςϊπθςι του ςε κάκε 
υπόκεςθ ι δικαιοπραξία ι δίκθ που αφοροφν το πρόςωπο ι τθν περιουςία του. 

2. Τποψιφιοσ που είναι ταυτόχρονα πολφτεκνοσ και τζκνο πολφτεκνθσ οικογζνειασ δικαιοφνται να 
κάνει χριςθ τθσ προςφορότερθσ βακμολογικά από τισ δφο ιδιότθτεσ. Αποκλείεται θ ακροιςτικι 
βακμολόγθςθ των παραπάνω κριτθρίων. 

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

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

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

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

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

8. τθν περίπτωςθ υποψθφίου που είναι ταυτόχρονα πολφτεκνοσ ι τζκνο πολυτζκνου και γονζασ ι 
τζκνο μονογονεϊκισ οικογζνειασ, θ βακμολογία των κριτθρίων είναι ακροιςτικι. 

9. τθν περίπτωςθ υποψθφίου που είναι ταυτόχρονα τρίτεκνοσ ι τζκνο τρίτεκνου και γονζασ ι 
τζκνο μονογονεϊκισ οικογζνειασ, θ βακμολογία των κριτθρίων είναι ακροιςτικι. 

 

Διόρκωςθ ι ςυμπλιρωςθ των αιτιςεων, επιτρζπεται μόνο μζχρι τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ 
των αιτιςεων ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία επιλογισ. 

τθ ςυνζχεια ςυμπλθρϊνει τθν θμερομθνία και το ονοματεπϊνυμό του κάτω από το κείμενο τθσ 
ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ, τθν οποία και υπογράφει μετά από προςεκτικι ανάγνωςθ. 

Ωσ προσ τθν παράγραφο 3 τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ: ο υποψιφιοσ με τθν υπογραφι τθσ αίτθςθσ 
αποδζχεται ότι: α) δεν ζχει καταδικαςτεί για κακοφργθμα και ςε οποιαδιποτε ποινι για κλοπι, 
υπεξαίρεςθ (κοινι ι ςτθν υπθρεςία), απάτθ, εκβίαςθ, πλαςτογραφία, απιςτία δικθγόρου, 
δωροδοκία, καταπίεςθ, απιςτία περί τθν υπθρεςία, παράβαςθ κακικοντοσ, κακ' υποτροπι 
ςυκοφαντικι δυςφιμιςθ, κακϊσ και για οποιοδιποτε ζγκλθμα κατά τθσ γενετιςιασ ελευκερίασ ι 
οικονομικισ εκμετάλλευςθσ τθσ γενετιςιασ ηωισ, β) δεν είναι υπόδικοσ και δεν ζχει παραπεμφκεί 
με τελεςίδικο βοφλευμα για κακοφργθμα ι για πλθμμζλθμα τθσ προθγοφμενθσ περίπτωςθσ, ζςτω 
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και αν το αδίκθμα παραγράφθκε, γ) λόγω καταδίκθσ, δεν ζχει ςτερθκεί τα πολιτικά του δικαιϊματα 
και για όςο χρόνο διαρκεί θ ςτζρθςθ αυτι και δ) δεν τελεί υπό δικαςτικι ςυμπαράςταςθ.  

Ωσ προσ τθν παράγραφο 4 τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ: ε περίπτωςθ φπαρξθσ του κωλφματοσ τθσ 
παραπάνω παραγράφου και προκειμζνου για κζςεισ βοθκθτικοφ ι ανειδίκευτου προςωπικοφ 
εξαιροφνται από το κϊλυμα οι υποψιφιοι που ζχουν εκτίςει τθν ποινι ι τα μζτρα αςφαλείασ, που 
τουσ ζχουν επιβλθκεί, ζχουν αρκεί ι ζχουν απολυκεί υπό όρο. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ : ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ      

το κεφάλαιο αυτό απαρικμοφνται όλα τα δικαιολογθτικά – πιςτοποιθτικά τα οποία πρζπει να 
υποβάλει ο υποψιφιοσ ςε χρονικό διάςτθμα όχι πζραν των δζκα (10) θμερϊν από τθν πρόςλθψι 
του προκειμζνου να αποδείξει τα μοριοδοτοφμενα κριτιρια που επικαλείται. 

Ειδικότερα, ςτο ωσ άνω αναφερόμενο διάςτθμα πρζπει να υποβάλει: 

 Ευκρινι φωτοαντίγραφα:  

Σων δφο όψεων του ατομικοφ δελτίου ταυτότθτασ 

ι 

άλλων δθμόςιων εγγράφων από τα οποία να προκφπτουν τα ςτοιχεία τθσ ταυτότθτασ, όπωσ ςχετικι 
προςωρινι βεβαίωςθ αςτυνομικισ αρχισ ι τισ κρίςιμεσ ςελίδεσ του διαβατθρίου (δθλ. αυτζσ ςτισ 
οποίεσ αναφζρονται ο αρικμόσ και τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του κατόχου) ι τισ δφο όψεισ τθσ άδειασ 
οδιγθςθσ ι τισ κρίςιμεσ ςελίδεσ του ατομικοφ βιβλιαρίου υγείασ όλων των αςφαλιςτικϊν φορζων. 
Εάν από τα ζγγραφα αυτά δεν προκφπτει θ θμερομθνία γζννθςθσ, πρζπει να προςκομιςκεί και το 
πιςτοποιθτικό γζννθςθσ.  

Εάν από τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ ι τα λοιπά δικαιολογθτικά, που ζχει υποβάλει ο υποψιφιοσ, 
προκφπτουν ο αρικμόσ τθσ ταυτότθτάσ του και θ χρονολογία γζννθςισ του, θ ζλλειψθ υποβολισ τθσ 
αςτυνομικισ ταυτότθτασ και μόνο, δεν ςυνιςτά λόγο αποκλειςμοφ από τθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
(αρικ. 1042/2003 απόφαςθ του τΕ). 

 Για τον προςλθπτζο χωρίσ ελλθνικι ικαγζνεια, ο οποίοσ πρζπει να αποδείξει ότι γνωρίηει τθν 
ελλθνικι γλϊςςα ςε βακμό επαρκι για τθν άςκθςθ των κακθκόντων τθσ επιδιωκόμενθσ 
ειδικότθτασ, Πιςτοποιθτικό Ελλθνομάκειασ (ν.2413/1996 άρκρο 10 παρ. 1) που χορθγείται από το 
Κζντρο Ελλθνικισ Γλϊςςασ: α) Τπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων Ανδρζα Παπανδρζου 37, Σ.Κ. 
151 80 Ακινα, τθλ. 210−3443384 και β) Καραμαοφνα 1, Πλ. κρά, Σ.Κ. 55132 Θεςςαλονίκθ, τθλ. 
2313− 331540, επιπζδου Α ι Α2. 
 
Επίςθσ, αποδεικνφεται με αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό του χολείου τθσ Ελλθνικισ Γλϊςςασ του 
Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ (Πανεπιςτθμιοφπολθ, Θεςςαλονίκθ, Σ.Κ. 54006, τθλ. 
2310/997571−72−76), το οποίο χορθγείται φςτερα από ςχετικι εξζταςθ του υποψθφίου ι από άλλθ 
ςχολι ι ςχολείο Ελλθνικισ Γλϊςςασ. 
 
Σο ανωτζρω Πιςτοποιθτικό Ελλθνομάκειασ δεν χρειάηεται να προςκομίηουν οι ομογενείσ και 
αλλογενείσ, οι οποίοι παρακολουκοφν ι ζχουν παρακολουκιςει προγράμματα ι μακιματα τθσ 
ελλθνικισ γλϊςςασ εντόσ του οργανωμζνου ελλθνικοφ εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ τόςο ςτθν 
Ελλάδα όςο και ςτο εξωτερικό. 
 

 

Επιπροςκζτωσ, υποβάλλει όςα από τα ακόλουκα δικαιολογθτικά επικαλείται με τθν αίτθςι  του, ςε 
ευκρινι φωτοαντίγραφα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τζλοσ του παρόντοσ κεφαλαίου: 
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1. Πολφτεκνοι και Σζκνα πολυτζκνων:   
 
Πολφτεκνοι 
Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ του οικείου διμου ι κοινότθτασ ςτα δθμοτολόγια των 
οποίων είναι γραμμζνοι ι βεβαίωςθ οικογενειακισ κατάςταςθσ που χορθγείται από τα ΚΕΠ μζςω 
του Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Εκνικοφ Δθμοτολογίου *(ΟΠΕΔ)-ΚΤΑ 7228/2014 
(ΦΕΚ 457/τ.Βϋ/25-2-2014)+, ι μζςω τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Πφλθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 
πρόςφατθσ ζκδοςθσ (όχι παλαιότερθσ των δφο μθνϊν από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων) ςυνοδευόμενο από πιςτοποιθτικό τθσ Ανϊτατθσ 
υνομοςπονδίασ Πολυτζκνων Ελλάδοσ (ΑΠΕ) (ν. 4316/2014 ΦΕΚ 270/τ.Αϋ/24-12-2014). 
 
 
Σζκνα πολυτζκνων 
Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ (πατρικισ οικογζνειασ) του οικείου διμου ι κοινότθτασ 
ςτα δθμοτολόγια των οποίων είναι γραμμζνοι ι βεβαίωςθ οικογενειακισ κατάςταςθσ που 
χορθγείται από τα ΚΕΠ μζςω του Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Εκνικοφ 
Δθμοτολογίου *(ΟΠΕΔ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Βϋ/25-2-2014)+ τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Πφλθσ τθσ 
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ , πρόςφατθσ ζκδοςθσ (όχι παλαιότερθσ των δφο μθνϊν από τθν θμερομθνία 
ζναρξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων) ςυνοδευόμενο από πιςτοποιθτικό τθσ 
Ανϊτατθσ υνομοςπονδίασ Πολυτζκνων Ελλάδοσ (ΑΠΕ) (ν. 4316/2014 ΦΕΚ 270/τ.Αϋ/24-12-2014). 

 
 

Προκειμζνου για αλλοδαποφσ: 
(α) Εφόςον είναι μόνιμα εγκατεςτθμζνοι οικογενειακϊσ ςτθν Ελλάδα: 
Αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ αρμόδιασ αλλοδαπισ αρχισ, πρόςφατθσ 
ζκδοςθσ (όχι παλαιότερθσ των δφο μθνϊν από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ 
των αιτιςεων) ςυνοδευόμενο από πιςτοποιθτικό τθσ Ανϊτατθσ υνομοςπονδίασ Πολυτζκνων 
Ελλάδοσ (ΑΠΕ) (ν. 4316/2014 ΦΕΚ 270/τ.Αϋ/24-12-2014). 
    
(β) Εφόςον δεν είναι μόνιμα εγκατεςτθμζνοι οικογενειακϊσ ςτθν Ελλάδα: 
Αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ αρμόδιασ αλλοδαπισ αρχισ του κράτουσ τθν 
ικαγζνεια του οποίου ζχουν, πρόςφατθσ ζκδοςθσ (όχι παλαιότερθσ των δφο μθνϊν από τθν 
θμερομθνία ζναρξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων) ςυνοδευόμενο από ζγγραφο 
αρμόδιασ αλλοδαπισ αρχισ (αντίςτοιχο τθσ ΑΠΕ ι άλλο), ςφμφωνα με το οποίο κα βεβαιϊνεται ι 
πιςτοποιείται, κατά τισ διατάξεισ του δικαίου του αλλοδαποφ κράτουσ, θ ιδιότθτα του πολφτεκνου 
γονζα και τζκνου πολυτζκνου *ν.2431/1996 και υπ’ αρικμ. 3/2014 απόφαςθ τθσ Ολομζλειασ 
Α..Ε.Π., ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/τ.Αϋ/24-12-2014)]. 

 
ΕΠΙΗΜΑΝΗ: Προκειμζνου για τθν απόδειξθ τθσ πολυτεκνίασ απαιτείται απαραιτιτωσ θ 
προςκόμιςθ και των δφο, κατά περίπτωςθ, προαναφερόμενων δικαιολογθτικϊν. ε αντίκετθ 
περίπτωςθ δεν κα αναγνωρίηεται το κριτιριο πολυτεκνίασ (ν. 4316/2014 ΦΕΚ 270/τ.Αϋ/24-12-2014). 
 

Επιπλζον, οι πολφτεκνοι και τα τζκνα πολφτεκνων οικογενειϊν, ςτθν περίπτωςθ που δεν ζχουν 
ςυμπλθρϊςει το ςχετικό τετραγωνίδιο ςτθν αίτθςθ ΕΝΣΤΠΟ ΟΧ, προκειμζνου να δθλϊςουν ότι κατά 
το τρζχον θμερολογιακό ζτοσ δεν ζχει προςλθφκεί ςτον ίδιο φορζα άλλο μζλοσ τθσ ίδιασ 
οικογζνειασ κάνοντασ χριςθ τθσ πολυτεκνικισ ιδιότθτασ, οφείλουν να προςκομίςουν υπεφκυνθ 
διλωςθ κατά το άρκρο 8 του ν.1599/1986 με το ανωτζρω περιεχόμενο.  
 
2. Σρίτεκνοι και Σζκνα Σρίτεκνων:   
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Σρίτεκνοι 
Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ του οικείου διμου ι κοινότθτασ ςτα δθμοτολόγια των 
οποίων είναι γραμμζνοι ι βεβαίωςθ οικογενειακισ κατάςταςθσ που χορθγείται από τα ΚΕΠ μζςω 
του Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Εκνικοφ Δθμοτολογίου *(ΟΠΕΔ)-ΚΤΑ 7228/2014 
(ΦΕΚ 457/τ.Βϋ/25-2-2014)+, τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Πφλθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ  πρόςφατθσ 
ζκδοςθσ (όχι παλαιότερθσ των δφο μθνϊν από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ 
των αιτιςεων). 
 
Σζκνα τρίτεκνων 
Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ (πατρικισ οικογζνειασ) του οικείου διμου ι κοινότθτασ 
ςτα δθμοτολόγια των οποίων είναι γραμμζνοι ι βεβαίωςθ οικογενειακισ κατάςταςθσ που 
χορθγείται από τα ΚΕΠ μζςω του Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Εκνικοφ 
Δθμοτολογίου *(ΟΠΕΔ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Βϋ/25-2-2014)+, τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Πφλθσ τθσ 
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ πρόςφατθσ ζκδοςθσ (όχι παλαιότερθσ των δφο μθνϊν από τθν θμερομθνία 
ζναρξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων). 
Για τθν απόδειξθ τθσ ιδιότθτασ του τρίτεκνου ι τζκνου τρίτεκνθσ οικογζνειασ, εκτόσ από το 
πιςτοποιθτικό ι τθ βεβαίωςθ οικογενειακισ κατάςταςθσ, απαιτείται, κατά περίπτωςθ,  επιπλζον: 
 
α)  ε περίπτωςθ αναπθρίασ τζκνου ςε ποςοςτό εξιντα επτά (67%) και άνω ιςοβίωσ, ανεξαρτιτωσ 

θλικίασ, πιςτοποιθτικό από τον αρμόδιο φορζα με το οποίο να βεβαιϊνεται θ ανωτζρω 
αναπθρία.  

β) Για τθν απόδειξθ τθσ ςπουδαςτικισ ιδιότθτασ του ιδίου του υποψθφίου ι τζκνου, ανάλογα με τθν 
περίπτωςθ, βεβαίωςθ από ανϊτατα εκπαιδευτικά ιδρφματα ι  αναγνωριςμζνα ωσ ομοταγι 
εκπαιδευτικά ιδρφματα τθσ αλλοδαπισ από τθν οποία να προκφπτει το χρονικό διάςτθμα 
ςπουδϊν.  

γ)  ε περίπτωςθ που τζκνο ι ο ίδιοσ ο υποψιφιοσ , ανάλογα με τθν περίπτωςθ, διανφει τθ 
ςτρατιωτικι του κθτεία, βεβαίωςθ των αρμόδιων αρχϊν.  

δ) τισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ ζχει επζλκει ακφρωςθ του γάμου των γονζων υποψθφίων ι 
διαηφγιο ι διακοπι τθσ ζγγαμθσ ςυμβίωςθσ ι ζνα ι περιςςότερα από τα τζκνα ζχουν γεννθκεί 
χωρίσ γάμο των γονζων τουσ, ο γονζασ που ςυμμετζχει ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία πρζπει να 
προςκομίςει αποδεικτικά ςτοιχεία (αντίγραφα δικαςτικϊν αποφάςεων ι άλλων πράξεων) από 
τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αποκτιςει ι διατθρεί τθ γονικι μζριμνα και επιμζλεια των 
ωσ άνω τζκνων. 

 
Προκειμζνου για αλλοδαποφσ: 
Αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ αρμόδιασ αλλοδαπισ αρχισ του κράτουσ τθν 
ικαγζνεια του οποίου ζχουν, πρόςφατθσ ζκδοςθσ (όχι παλαιότερθσ των δφο μθνϊν από τθν 
θμερομθνία ζναρξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων). 

Επιπλζον, οι τρίτεκνοι και τα τζκνα τρίτεκνων οικογενειϊν, ςτθν περίπτωςθ που δεν ζχουν 
ςυμπλθρϊςει το ςχετικό τετραγωνίδιο ςτθν αίτθςθ ΕΝΣΤΠΟ ΟΧ, προκειμζνου να δθλϊςουν ότι κατά 
το τρζχον θμερολογιακό ζτοσ δεν ζχει προςλθφκεί ςτον ίδιο φορζα άλλο μζλοσ τθσ ίδιασ 
οικογζνειασ  κάνοντασ χριςθ τθσ τριτεκνικισ ιδιότθτασ, οφείλουν να προςκομίςουν υπεφκυνθ 
διλωςθ κατά το άρκρο 8 του ν.1599/1986 με το ανωτζρω περιεχόμενο.  

 
3. Βεβαίωςθ ανιλικων τζκνων:   

Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ του Διμου ι βεβαίωςθ οικογενειακισ κατάςταςθσ που 
χορθγείται από τα ΚΕΠ μζςω του Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Εκνικοφ 
Δθμοτολογίου *(ΟΠΕΔ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Βϋ/25-2-2014)+ τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Πφλθσ τθσ 
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ι αρμόδιασ αλλοδαπισ αρχισ, πρόςφατθσ ζκδοςθσ (όχι παλαιότερθσ των δφο 
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μθνϊν από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων), από το οποίο να 
προκφπτει ο αρικμόσ των ανιλικων τζκνων του προςλθπτζου . 
Προκειμζνου για αλλοδαποφσ: 

Αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ αρμόδιασ αλλοδαπισ αρχισ του κράτουσ τθν 
ικαγζνεια του οποίου ζχουν, πρόςφατθσ ζκδοςθσ (όχι παλαιότερθσ των δφο μθνϊν από τθν 
θμερομθνία ζναρξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων). 
4. Ο γονζασ μονογονεϊκισ οικογζνειασ:  

Ο γονζασ μονογονεϊκισ οικογζνειασ, ςτθν περίπτωςθ που δεν ζχει ςυμπλθρϊςει το ςχετικό 
τετραγωνίδιο ςτθν αίτθςθ ΕΝΣΤΠΟ ΟΧ, προκειμζνου να δθλϊςει ότι κατά το τρζχον θμερολογιακό 
ζτοσ δεν ζχει προςλθφκεί ςτον ίδιο φορζα άλλο μζλοσ τθσ ίδιασ οικογζνειασ κάνοντασ χριςθ τθσ 
μονογονεϊκισ ιδιότθτασ, οφείλει να προςκομίςει υπεφκυνθ διλωςθ κατά το άρκρο 8 του 
ν.1599/1986 με το ανωτζρω περιεχόμενο.  

Επιπλζον, ανάλογα τθν περίπτωςθ μονογονεϊκισ οικογζνειασ, πρζπει να προςκομίςει: 

τθν περίπτωςθ χθρείασ του μονογονζα ι κθρφξεωσ αφάνειασ κατά νόμον του άλλου γονζα, 
απαιτοφνται ακροιςτικά: 

α. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ του Διμου ι βεβαίωςθ οικογενειακισ κατάςταςθσ που 
χορθγείται από τα ΚΕΠ μζςω του Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Εκνικοφ 
Δθμοτολογίου *(ΟΠΕΔ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Βϋ/25-2-2014)+ ι μζςω  τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ 
Πφλθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ι αρμόδιασ αλλοδαπισ αρχισ, πρόςφατθσ ζκδοςθσ (όχι παλαιότερθσ 
των δφο μθνϊν από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων), από το 
οποίο να προκφπτει ότι ζχει ζνα (1) τουλάχιςτον ανιλικο τζκνο κατόπιν χθρείασ ι κθρφξεωσ 
αφάνειασ κατά νόμον του άλλου γονζα. Σο τζκνο αυτό δεν πρζπει να ζχει υιοκετθκεί από επόμενο 
ςφηυγο του μονογονζα. Εάν από το ανωτζρω πιςτοποιθτικό δεν προκφπτει θ κατάςταςθ χθρείασ του 
μονογονζα, τότε πρζπει να ςυνυποβλθκεί θ ςχετικι λθξιαρχικι πράξθ κανάτου. Για τθν περίπτωςθ 
τθσ κθρφξεωσ αφάνειασ κατά νόμον, το ανωτζρω πιςτοποιθτικό πρζπει να ςυνοδεφεται από 
αντίγραφο δικαςτικισ απόφαςθσ ςε ςυνδυαςμό με το κατά νόμο πιςτοποιθτικό τελεςιδικίασ τθσ. Αν 
κατά τθν θμερομθνία πρόςλθψθσ το τζκνο είναι ενιλικο και θλικίασ ζωσ και 25 ετϊν, πρζπει από τα 
ανωτζρω ζγγραφα να προκφπτει θ κατάςταςθ χθρείασ του μονογονζα ι αφάνειασ του άλλου γονζα 
μζχρι τθν ενθλικίωςθ του τζκνου.   

β. Τπεφκυνθ διλωςθ ότι αςκεί εν τοισ πράγμαςι και κατ’ αποκλειςτικότθτα τθ γονικι μζριμνα ενόσ ι 
περιςςότερων ανιλικων τζκνων. ε περίπτωςθ που το τζκνο είναι ενιλικο θλικίασ ζωσ και 25 ετϊν, 
υπεφκυνθ διλωςθ ότι αςκοφςε εν τοισ πράγμαςι και κατ’ αποκλειςτικότθτα τθ γονικι μζριμνα 
αυτοφ για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα μζχρι τθν ενθλικίωςθ του τζκνου. 

ε περίπτωςθ διαηυγίου ι ακυρϊςεωσ γάμου ι λφςθσ του ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ ι διακοπισ τθσ 
εγγάμου ςυμβιϊςεωσ των γονζων (διάςταςθσ), απαιτοφνται ακροιςτικά: 

α. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ του Διμου ι βεβαίωςθ οικογενειακισ κατάςταςθσ που 
χορθγείται από τα ΚΕΠ μζςω του Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Εκνικοφ 
Δθμοτολογίου *(ΟΠΕΔ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ Βϋ/25-2-2014)+ ι μζςω  τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ 
Πφλθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ  ι αρμόδιασ αλλοδαπισ αρχισ, πρόςφατθσ ζκδοςθσ (όχι 
παλαιότερθσ των δφο μθνϊν από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των 
αιτιςεων), από το οποίο να προκφπτει ότι ζχει ζνα (1) τουλάχιςτον ανιλικο τζκνο ι ενιλικο θλικίασ 
ζωσ και 25 ετϊν.  

β. Αντίγραφο δικαςτικισ απόφαςθσ με τθν οποία ανατζκθκε θ άςκθςθ τθσ γονικισ μζριμνασ ςε ζνα 
μόνο γονζα ςε περίπτωςθ διαφωνίασ ι αντίγραφο Πρακτικοφ κοινισ ςυμφωνίασ των γονζων, 
κεωρθμζνο από το αρμόδιο δικαςτιριο, με το οποίο ανατζκθκε θ άςκθςθ τθσ γονικισ μζριμνασ ςτον 
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ζνα εκ των δφο, ςφμφωνα με το άρκρο 1513ΑΚ ι για τθν περίπτωςθ τθσ διάςταςθσ ςφμφωνα με το 
άρκρο 1514ΑΚ ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 1513ΑΚ. 

γ. Τπεφκυνθ διλωςθ ότι αςκεί εν τοισ πράγμαςι και κατ’ αποκλειςτικότθτα ι μετά από ςχετικι 
ανάκεςθ τθ γονικι μζριμνα ενόσ ι περιςςότερων ανιλικων τζκνων. ε περίπτωςθ που το τζκνο είναι 
ενιλικο θλικίασ ζωσ και 25 ετϊν, υπεφκυνθ διλωςθ ότι αςκοφςε εν τοισ πράγμαςι και κατ’ 
αποκλειςτικότθτα ι μετά από ςχετικι ανάκεςθ τθ γονικι μζριμνα αυτοφ για οριςμζνο χρονικό 
διάςτθμα μζχρι τθν ενθλικίωςθ του τζκνου. 

θμείωςθ: Ειδικϊσ ςτθν περίπτωςθ διάςταςθσ των γονζων, αν δεν υπάρχει θ ανωτζρω δικαςτικι 
απόφαςθ ι το πρακτικό κοινισ ςυμφωνίασ (υπό ςτοιχείο β), αρκεί θ υποβολι Τπεφκυνθσ διλωςθσ 
ότι τελεί ςε διάςταςθ με τον ι/τθ ςφηυγο και αςκεί εν τοισ πράγμαςι και κατ’ αποκλειςτικότθτα ι 
μετά από ςχετικι ανάκεςθ τθ γονικι μζριμνα ενόσ ι περιςςότερων ανιλικων τζκνων. ε περίπτωςθ 
που το τζκνο είναι ενιλικο θλικίασ ζωσ και 25 ετϊν, υπεφκυνθ διλωςθ ότι αςκοφςε εν τοισ 
πράγμαςι και κατ’ αποκλειςτικότθτα ι μετά από ςχετικι ανάκεςθ τθ γονικι μζριμνα αυτοφ για 
οριςμζνο χρονικό διάςτθμα μζχρι τθν ενθλικίωςθ του τζκνου. 

ε περίπτωςθ ανικανότθτασ του άλλου γονζα για τθν άςκθςθ γονικισ μζριμνασ για πραγματικοφσ 
λόγουσ ι γιατί είναι ανίκανοσ ι περιοριςμζνα ικανόσ για δικαιοπραξία, απαιτοφνται ακροιςτικά: 

α. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ του Διμου ι βεβαίωςθ οικογενειακισ κατάςταςθσ που 
χορθγείται από τα ΚΕΠ μζςω του Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Εκνικοφ 
Δθμοτολογίου *(ΟΠΕΔ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Βϋ/25-2-2014)+ ι μζςω  τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ 
Πφλθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ  ι αρμόδιασ αλλοδαπισ αρχισ, πρόςφατθσ ζκδοςθσ (όχι 
παλαιότερθσ των δφο μθνϊν από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των 
αιτιςεων), από το οποίο να προκφπτει ότι ζχει ζνα (1) τουλάχιςτον ανιλικο τζκνο ι ενιλικο θλικίασ 
ζωσ και 25 ετϊν.  

β. Αντίγραφο δικαςτικισ απόφαςθσ από τθν οποία να προκφπτει ο λόγοσ τθσ αδυναμίασ αςκιςεωσ 
τθσ γονικισ μζριμνασ από τον άλλο γονζα (π.χ. δικαςτικι ςυμπαράςταςθ λόγω ψυχικισ ι 
διανοθτικισ διαταραχισ ι ςωματικισ αναπθρίασ).  

γ. Τπεφκυνθ διλωςθ ότι αςκεί εν τοισ πράγμαςι και κατ’ αποκλειςτικότθτα ι μετά από ςχετικι 
ανάκεςθ τθ γονικι μζριμνα ενόσ ι περιςςότερων ανιλικων τζκνων. ε περίπτωςθ που το τζκνο είναι 
ενιλικο θλικίασ ζωσ και 25 ετϊν, υπεφκυνθ διλωςθ ότι αςκοφςε εν τοισ πράγμαςι και κατ’ 
αποκλειςτικότθτα τθ γονικι μζριμνα αυτοφ για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα μζχρι τθν ενθλικίωςθ 
του τζκνου. 

θμείωςθ: ε περίπτωςθ ανυπαρξίασ τθσ ανωτζρω δικαςτικισ απόφαςθσ (υπό ςτοιχείο β) όςον 
αφορά τουσ αντικειμενικοφσ πραγματικοφσ λόγουσ αδυναμίασ αςκιςεωσ τθσ γονικισ μζριμνασ από 
τον άλλο γονζα, απαιτείται θ υποβολι οιουδιποτε αποδεικτικοφ εγγράφου αρμόδιασ κατά νόμο 
δθμόςιασ αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ο πραγματικόσ λόγοσ αδυναμίασ άςκθςθσ τθσ γονικισ 
μζριμνασ από τον άλλο γονζα (π.χ. πιςτοποιθτικό από το οποίο να προκφπτει ο εγκλειςμόσ του ςε 
ςωφρονιςτικό κατάςτθμα και θ διάρκεια αυτοφ). 

ε περίπτωςθ ζκπτωςθσ του άλλου γονζα από τθν άςκθςθ τθσ γονικισ μζριμνασ ι αφαίρεςθσ τθσ 
γονικισ μζριμνασ λόγω κακισ άςκθςθσ, απαιτοφνται ακροιςτικά: 

α. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ του Διμου ι βεβαίωςθ οικογενειακισ κατάςταςθσ που 
χορθγείται από τα ΚΕΠ μζςω του Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Εκνικοφ 
Δθμοτολογίου *(ΟΠΕΔ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Βϋ/25-2-2014)+ ι μζςω  τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ 
Πφλθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ  ι αρμόδιασ αλλοδαπισ αρχισ, πρόςφατθσ ζκδοςθσ (όχι 
παλαιότερθσ των δφο μθνϊν από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των 
αιτιςεων), από το οποίο να προκφπτει ότι ζχει ζνα (1) τουλάχιςτον ανιλικο τζκνο ι ενιλικο θλικίασ 
ζωσ και 25 ετϊν.  
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β. Αντίγραφο δικαςτικισ απόφαςθσ, ςυνοδευόμενθσ από το κατά νόμο πιςτοποιθτικό τελεςιδικίασ τθσ, 
από τθν οποία να προκφπτει θ ζκπτωςθ του άλλου γονζα από τθν άςκθςθ τθσ γονικισ μζριμνασ ι θ 
αφαίρεςθ τθσ γονικισ μζριμνασ από τον άλλο γονζα λόγω κακισ άςκθςθσ. 

γ. Τπεφκυνθ διλωςθ ότι αςκεί εν τοισ πράγμαςι και κατ’ αποκλειςτικότθτα ι μετά από ςχετικι 
ανάκεςθ τθ γονικι μζριμνα ενόσ ι περιςςότερων ανιλικων τζκνων. ε περίπτωςθ που το τζκνο είναι 
ενιλικο θλικίασ ζωσ και 25 ετϊν, υπεφκυνθ διλωςθ ότι αςκοφςε εν τοισ πράγμαςι και κατ’ 
αποκλειςτικότθτα ι μετά από ςχετικι ανάκεςθ τθ γονικι μζριμνα αυτοφ για οριςμζνο χρονικό 
διάςτθμα μζχρι τθν ενθλικίωςθ του τζκνου. 

ε περίπτωςθ απόκτθςθσ τζκνου χωρίσ γάμο ι ςφμφωνο ςυμβίωςθσ των γονζων, απαιτοφνται 
ακροιςτικά: 

α. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ του Διμου ι βεβαίωςθ οικογενειακισ κατάςταςθσ που 
χορθγείται από τα ΚΕΠ μζςω του Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Εκνικοφ 
Δθμοτολογίου *(ΟΠΕΔ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Βϋ/25-2-2014)+ ι μζςω  τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ 
Πφλθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ  ι αρμόδιασ αλλοδαπισ αρχισ, πρόςφατθσ ζκδοςθσ (όχι 
παλαιότερθσ των δφο μθνϊν από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των 
αιτιςεων), από το οποίο να προκφπτει ότι ζχει ζνα (1) τουλάχιςτον ανιλικο τζκνο ι ενιλικο θλικίασ 
ζωσ και 25 ετϊν.  

βi. Τπεφκυνθ διλωςθ τθσ μθτζρασ ότι το τζκνο δεν ζχει αναγνωριςτεί από τον πατζρα και ότι θ ίδια 
δεν ζχει εκπζςει τθσ γονικισ μζριμνασ οφτε τθσ ζχει αφαιρεκεί θ άςκθςι τθσ. Αν το τζκνο είναι 
ενιλικο θλικίασ ζωσ και 25 ετϊν, υπεφκυνθ διλωςθ ότι για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα μζχρι τθν 
ενθλικίωςθ του τζκνου θ ίδια δεν είχε εκπζςει τθσ γονικισ μζριμνασ οφτε τθσ είχε αφαιρεκεί θ 
άςκθςι τθσ.   

ι 

βii. Αν το τζκνο είναι αναγνωριςμζνο από τον πατζρα, υπεφκυνθ διλωςθ τθσ μθτζρασ ότι θ ίδια 
δεν ζχει εκπζςει τθσ γονικισ μζριμνασ, οφτε τθσ ζχει αφαιρεκεί θ άςκθςι τθσ και δεν υπάρχει 
ςυμφωνία των γονζων κατά το άρκρο 1515ΑΚ ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 1513ΑΚ για από κοινοφ 
άςκθςθ τθσ γονικισ μζριμνασ. ε περίπτωςθ που το τζκνο είναι ενιλικο θλικίασ ζωσ και 25 ετϊν, 
υπεφκυνθ διλωςθ ότι για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα μζχρι τθν ενθλικίωςθ του τζκνου θ ίδια δεν 
είχε εκπζςει τθσ γονικισ μζριμνασ οφτε τθσ είχε αφαιρεκεί θ άςκθςι τθσ οφτε είχε υπάρξει 
ςυμφωνία των γονζων κατά το άρκρο 1515ΑΚ ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 1513ΑΚ για από κοινοφ 
άςκθςθ τθσ γονικισ μζριμνασ. 

ε περίπτωςθ υιοκεςίασ τζκνου από ζνα μόνο γονζα, απαιτοφνται ακροιςτικά: 

α. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ του Διμου ι βεβαίωςθ οικογενειακισ κατάςταςθσ που 
χορθγείται από τα ΚΕΠ μζςω του Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Εκνικοφ 
Δθμοτολογίου *(ΟΠΕΔ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Βϋ/25-2-2014)+ ι μζςω  τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ 
Πφλθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ι αρμόδιασ αλλοδαπισ αρχισ, πρόςφατθσ ζκδοςθσ (όχι παλαιότερθσ 
των δφο μθνϊν από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων), από το 
οποίο να προκφπτει ότι ζχει ζνα (1) τουλάχιςτον ανιλικο τζκνο ι ενιλικο θλικίασ ζωσ και 25 ετϊν.  

β. Αντίγραφο δικαςτικισ απόφαςθσ από τθν οποία να προκφπτει θ υιοκεςία του τζκνου μζχρι τθν 
ενθλικίωςι του, ςυνοδευόμενθσ από το κατά νόμο πιςτοποιθτικό τελεςιδικίασ τθσ. 

γ. Τπεφκυνθ διλωςθ του μονογονζα ότι αςκεί εν τοισ πράγμαςι και κατ’ αποκλειςτικότθτα τθ γονικι 
μζριμνα τζκνου κατόπιν υιοκεςίασ. ε περίπτωςθ που το τζκνο αυτό είναι ενιλικο θλικίασ ζωσ και 
25 ετϊν, υπεφκυνθ διλωςθ του μονογονζα ότι για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα μζχρι τθν ενθλικίωςθ 
του τζκνου αςκοφςε εν τοισ πράγμαςι και κατ’ αποκλειςτικότθτα τθ γονικι του μζριμνα κατόπιν 
υιοκεςίασ. 
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θμείωςθ: ε περίπτωςθ που από το ανωτζρω πιςτοποιθτικό ι τθ βεβαίωςθ οικογενειακισ 
κατάςταςθσ (υπό ςτοιχείο α) προκφπτει θ υιοκεςία του τζκνου μζχρι τθν ενθλικίωςι του, παρζλκει θ 
υποβολι τθσ ςχετικισ δικαςτικισ απόφαςθσ (υπό ςτοιχείο β).  

5. Σο τζκνο μονογονεϊκισ οικογζνειασ:  

Σο τζκνο μονογονεϊκισ οικογζνειασ, ςτθν περίπτωςθ που δεν ζχει ςυμπλθρϊςει το ςχετικό 
τετραγωνίδιο ςτθν αίτθςθ ΕΝΣΤΠΟ ΟΧ, προκειμζνου να δθλϊςει ότι κατά το τρζχον θμερολογιακό 
ζτοσ δεν ζχει προςλθφκεί ςτον ίδιο φορζα άλλο μζλοσ τθσ ίδιασ οικογζνειασ κάνοντασ χριςθ τθσ 
μονογονεϊκισ ιδιότθτασ, οφείλει να προςκομίςει υπεφκυνθ διλωςθ κατά το άρκρο 8 του 
ν.1599/1986 με το ανωτζρω περιεχόμενο.  

Επιπλζον, ανάλογα τθν περίπτωςθ μονογονεϊκισ οικογζνειασ, πρζπει να προςκομίςει: 

τθν περίπτωςθ κανάτου ι κθρφξεωσ αφάνειασ κατά νόμον του ενόσ τουλάχιςτον εκ των δφο 
γονζων ι του μονογονζα, απαιτοφνται ακροιςτικά: 

α. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ του Διμου ι βεβαίωςθ οικογενειακισ κατάςταςθσ που 
χορθγείται από τα ΚΕΠ μζςω του Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Εκνικοφ 
Δθμοτολογίου *(ΟΠΕΔ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Βϋ/25-2-2014)+ ι μζςω  τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ 
Πφλθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ι αρμόδιασ αλλοδαπισ αρχισ τθσ πατρικισ του οικογζνειασ, από το 
οποίο να προκφπτει ότι μζχρι να ενθλικιωκεί ςτερικθκε παντελϊσ του ενόσ τουλάχιςτον εκ των δφο 
γονζων (ι του μονογονζα του) λόγω κανάτου ι κθρφξεωσ αφάνειασ κατά νόμον. Εάν από το 
ανωτζρω πιςτοποιθτικό δεν προκφπτει ο κάνατοσ ενόσ τουλάχιςτον εκ των δφο γονζων (ι του 
μονογονζα του), τότε πρζπει να ςυνυποβλθκεί θ ςχετικι λθξιαρχικι πράξθ κανάτου. Για τθν 
περίπτωςθ τθσ κθρφξεωσ αφάνειασ κατά νόμον, το ανωτζρω πιςτοποιθτικό πρζπει να ςυνοδεφεται 
από αντίγραφο δικαςτικισ απόφαςθσ ςε ςυνδυαςμό με το κατά νόμο πιςτοποιθτικό τελεςιδικίασ 
τθσ.   

β. Τπεφκυνθ διλωςθ ότι για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα μζχρι τθν ενθλικίωςι του τθ γονικι του 
μζριμνα αςκοφςε εν τοισ πράγμαςι και κατ’ αποκλειςτικότθτα ζνασ μόνο γονζασ. ε περίπτωςθ 
κανάτου ι αφάνειασ και των δφο γονζων, υπεφκυνθ διλωςθ ότι ςτερικθκε και τουσ δφο γονείσ πριν 
από τθν ενθλικίωςι του. 

ε περίπτωςθ διαηυγίου ι ακυρϊςεωσ γάμου ι λφςθσ του ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ ι διακοπισ τθσ 
εγγάμου ςυμβιϊςεωσ (διάςταςθσ) των γονζων, απαιτοφνται ακροιςτικά: 

α. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ του Διμου ι βεβαίωςθ οικογενειακισ κατάςταςθσ που 
χορθγείται από τα ΚΕΠ μζςω του Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Εκνικοφ 
Δθμοτολογίου *(ΟΠΕΔ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Βϋ/25-2-2014)+ ι μζςω  τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ 
Πφλθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ι αρμόδιασ αλλοδαπισ αρχισ, ςτο οποίο να βεβαιϊνεται θ 
οικογενειακι κατάςταςθ τθσ πατρικισ του οικογζνειασ. 

β. Αντίγραφο δικαςτικισ απόφαςθσ με τθν οποία ανατζκθκε θ άςκθςθ τθσ γονικισ του μζριμνασ ςε 
ζνα μόνο γονζα ι τρίτο πρόςωπο ι αντίγραφο Πρακτικοφ κοινισ ςυμφωνίασ των γονζων, 
κεωρθμζνο από το αρμόδιο δικαςτιριο, με το οποίο ανατζκθκε θ άςκθςθ τθσ γονικισ μζριμνασ ςτον 
ζνα εκ των δφο, ςφμφωνα με το άρκρο 1513ΑΚ ι για τθν περίπτωςθ τθσ διάςταςθσ ςφμφωνα με το 
άρκρο 1514ΑΚ ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 1513ΑΚ. 

γ. Τπεφκυνθ διλωςθ ότι για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα μζχρι τθν ενθλικίωςι του τθ γονικι του 
μζριμνα αςκοφςε εν τοισ πράγμαςι και κατ’ αποκλειςτικότθτα ι μετά από ςχετικι ανάκεςθ ζνασ 
μόνο γονζασ ι τρίτο πρόςωπο.  

θμείωςθ: Ειδικϊσ ςτθν περίπτωςθ διάςταςθσ των γονζων, αν δεν υπάρχει θ ανωτζρω δικαςτικι 
απόφαςθ ι το πρακτικό κοινισ ςυμφωνίασ (υπό ςτοιχείο β), αρκεί θ υποβολι Τπεφκυνθσ διλωςθσ 
ςτθν οποία να δθλϊνεται ότι οι γονείσ του τελοφςαν ςε διάςταςθ και κατά το χρονικό αυτό 
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διάςτθμα μζχρι  και τθν ενθλικίωςι του τθ γονικι μζριμνα αςκοφςε εν τοισ πράγμαςι και κατ’ 
αποκλειςτικότθτα ι μετά από ςχετικι ανάκεςθ ζνασ μόνο γονζασ ι τρίτο πρόςωπο. 

ε περίπτωςθ ανικανότθτασ του ενόσ τουλάχιςτον γονζα για τθν άςκθςθ γονικισ μζριμνασ για 
πραγματικοφσ λόγουσ ι γιατί είναι ανίκανοσ ι περιοριςμζνα ικανόσ για δικαιοπραξία, 
απαιτοφνται ακροιςτικά: 

α. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ του Διμου ι βεβαίωςθ οικογενειακισ κατάςταςθσ που 
χορθγείται από τα ΚΕΠ μζςω του Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Εκνικοφ 
Δθμοτολογίου *(ΟΠΕΔ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Βϋ/25-2-2014)+ ι μζςω  τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ 
Πφλθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ι αρμόδιασ αλλοδαπισ αρχισ ςτο οποίο να βεβαιϊνεται θ 
οικογενειακι κατάςταςθ τθσ πατρικισ του οικογζνειασ. 

β. Αντίγραφο δικαςτικισ απόφαςθσ από τθν οποία να προκφπτει ο λόγοσ τθσ αδυναμίασ αςκιςεωσ 
τθσ γονικισ μζριμνασ από τον ζνα τουλάχιςτον γονζα (π.χ. δικαςτικι ςυμπαράςταςθ λόγω ψυχικισ ι 
διανοθτικισ διαταραχισ ι ςωματικισ αναπθρίασ).  

γ. Τπεφκυνθ διλωςθ ότι για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα μζχρι τθν ενθλικίωςι του τθ γονικι του 
μζριμνα αςκοφςε εν τοισ πράγμαςι και κατ’ αποκλειςτικότθτα ι μετά από ςχετικι ανάκεςθ ζνασ 
μόνο γονζασ. ε περίπτωςθ ανικανότθτασ άςκθςθσ τθσ γονικισ μζριμνασ και από τουσ δφο γονείσ, 
υπεφκυνθ διλωςθ ότι ςτερικθκε και τουσ δφο γονείσ πριν από τθν ενθλικίωςι του. 

θμείωςθ: ε περίπτωςθ ανυπαρξίασ τθσ ανωτζρω δικαςτικισ απόφαςθσ (υπό ςτοιχείο β) όςον 
αφορά τουσ αντικειμενικοφσ πραγματικοφσ λόγουσ αδυναμίασ αςκιςεωσ τθσ γονικισ μζριμνασ από 
τον ζνα τουλάχιςτον γονζα, απαιτείται θ υποβολι οιουδιποτε αποδεικτικοφ εγγράφου αρμόδιασ 
κατά νόμον δθμόςιασ αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ο πραγματικόσ λόγοσ αδυναμίασ άςκθςθσ 
τθσ γονικισ μζριμνασ (π.χ. πιςτοποιθτικό από το οποίο να προκφπτει ο εγκλειςμόσ γονζα ςε 
ςωφρονιςτικό κατάςτθμα και θ διάρκεια αυτοφ). 

ε περίπτωςθ ζκπτωςθσ του ενόσ τουλάχιςτον γονζα από τθν άςκθςθ τθσ γονικισ μζριμνασ ι 
αφαίρεςθσ τθσ γονικισ μζριμνασ λόγω κακισ άςκθςθσ, απαιτοφνται ακροιςτικά: 

α. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ του Διμου ι βεβαίωςθ οικογενειακισ κατάςταςθσ που 
χορθγείται από τα ΚΕΠ μζςω του Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Εκνικοφ 
Δθμοτολογίου *(ΟΠΕΔ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Βϋ/25-2-2014)+ ι μζςω  τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ 
Πφλθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ι αρμόδιασ αλλοδαπισ αρχισ ςτο οποίο να βεβαιϊνεται θ 
οικογενειακι κατάςταςθ τθσ πατρικισ του οικογζνειασ. 

β. Αντίγραφο δικαςτικισ απόφαςθσ, ςυνοδευόμενθσ από το κατά νόμο πιςτοποιθτικό τελεςιδικίασ 
τθσ, από τθν οποία να προκφπτει θ ζκπτωςθ ενόσ τουλάχιςτον γονζα από τθν άςκθςθ τθσ γονικισ 
μζριμνασ ι θ αφαίρεςθ τθσ γονικισ μζριμνασ από ζνα τουλάχιςτον γονζα λόγω κακισ άςκθςθσ. 

γ. Τπεφκυνθ διλωςθ ότι για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα μζχρι τθν ενθλικίωςι του τθ γονικι του 
μζριμνα αςκοφςε εν τοισ πράγμαςι και κατ’ αποκλειςτικότθτα ι μετά από ςχετικι ανάκεςθ ζνασ 
μόνο γονζασ. ε περίπτωςθ ζκπτωςθσ και των δφο γονζων ι αφαίρεςθσ τθσ γονικισ μζριμνασ και 
από τουσ δφο γονείσ λόγω κακισ άςκθςθσ, υπεφκυνθ διλωςθ ότι ςτερικθκε και τουσ δφο γονείσ 
πριν από τθν ενθλικίωςι του. 

ε περίπτωςθ τζκνου χωρίσ γάμο ι ςφμφωνο ςυμβίωςθσ των γονζων, απαιτοφνται ακροιςτικά: 

α. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ του Διμου ι βεβαίωςθ οικογενειακισ κατάςταςθσ που 
χορθγείται από τα ΚΕΠ μζςω του Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Εκνικοφ 
Δθμοτολογίου *(ΟΠΕΔ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ Βϋ/25-2-2014)+ ι μζςω  τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ 
Πφλθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ι αρμόδιασ αλλοδαπισ αρχισ ςτο οποίο να βεβαιϊνεται θ 
οικογενειακι κατάςταςθ ενόσ εκ των δφο γονζων του.  
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βi. Τπεφκυνθ διλωςθ ότι για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα μζχρι τθν ενθλικίωςι του δεν είχε 
αναγνωριςτεί από τον πατζρα του και ότι τθ γονικι του μζριμνα αςκοφςε εν τοισ πράγμαςι και κατ’ 
αποκλειςτικότθτα θ μθτζρα του ι τρίτο πρόςωπο. 

ι 

βii. Αν το τζκνο είναι αναγνωριςμζνο από τον πατζρα του, υπεφκυνθ διλωςθ ότι για οριςμζνο 
χρονικό διάςτθμα μζχρι τθν ενθλικίωςι του τθ γονικι του μζριμνα αςκοφςε εν τοισ πράγμαςι και 
κατ’ αποκλειςτικότθτα θ μθτζρα του χωρίσ ςυμφωνία των γονζων κατά το άρκρο 1515ΑΚ ςε 
ςυνδυαςμό με το άρκρο 1513ΑΚ για από κοινοφ άςκθςθ τθσ γονικισ μζριμνασ.   

ε περίπτωςθ υιοκεςίασ τζκνου από ζναν μόνο γονζα, απαιτοφνται ακροιςτικά: 

α. Αντίγραφο δικαςτικισ απόφαςθσ από τθν οποία να προκφπτει θ υιοκεςία του τζκνου μζχρι τθν 
ενθλικίωςι του, ςυνοδευόμενθσ από το κατά νόμο πιςτοποιθτικό τελεςιδικίασ τθσ ι πιςτοποιθτικό 
οικογενειακισ κατάςταςθσ του Διμου ι βεβαίωςθ οικογενειακισ κατάςταςθσ που χορθγείται από 
τα ΚΕΠ μζςω του Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Εκνικοφ Δθμοτολογίου *(ΟΠΕΔ)-
ΚΤΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Βϋ/25-2-2014)+ ι μζςω  τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Πφλθσ τθσ Δθμόςιασ 
Διοίκθςθσ  από το οποίο να προκφπτει θ υιοκεςία μζχρι τθν ενθλικίωςι του. 

β. Τπεφκυνθ διλωςθ ότι για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα μζχρι τθν ενθλικίωςι του τθ γονικι του 
μζριμνα αςκοφςε εν τοισ πράγμαςι και κατ’ αποκλειςτικότθτα ζνασ μόνο γονζασ κατόπιν υιοκεςίασ. 

ε περίπτωςθ τζκνου αγνϊςτων γονζων, απαιτείται: 

Πιςτοποιθτικό αρμόδιου δθμόςιου ι ιδιωτικοφ με ειδικι πιςτοποίθςθ από τισ αρμόδιεσ κρατικζσ 
αρχζσ, φορζα παροχισ υπθρεςιϊν κοινωνικισ φροντίδασ, από το οποίο να προκφπτει ότι για 
οριςμζνο χρονικό διάςτθμα μζχρι να ενθλικιωκεί κανζνασ από τουσ δφο γονείσ του (φυςικοφσ 
εφόςον κατά νόμον αποδειχκεί ότι ιταν αυτοί ι υιοκετοφντεσ) δεν αςκοφςε τθ γονικι του μζριμνα. 

6. Πιςτοποιθτικά απόδειξθσ εμπειρίασ  
Για τθν απόδειξθ τθσ εμπειρίασ απαιτείται βεβαίωςθ του χρόνου εμπειρίασ από τθν οικεία υπθρεςία 
όπου και απαςχολικθκαν 
 
 
7.  Τποψιφιοι που ζχουν γονείσ, τζκνα, ςυηφγουσ, αδελφοφσ με αναπθρία. 
 
α. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ του οικείου διμου ι κοινότθτασ ι βεβαίωςθ 

οικογενειακισ κατάςταςθσ που χορθγείται από τα ΚΕΠ μζςω του Ολοκλθρωμζνου 
Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Εκνικοφ Δθμοτολογίου *(ΟΠΕΔ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Βϋ/25-
2-2014)+, ι μζςω  τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Πφλθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ  πρόςφατθσ ζκδοςθσ 
(όχι παλαιότερθσ των δφο μθνϊν από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των 
αιτιςεων), από τα οποία να προκφπτει θ ςυγγενικι ςχζςθ με το άτομο, τθν αναπθρία του 
οποίου επικαλοφνται. Προκειμζνου για αλλοδαποφσ, αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό οικογενειακισ 
κατάςταςθσ αρμόδιασ αλλοδαπισ αρχισ του κράτουσ τθν ικαγζνεια του οποίου ζχουν, 
πρόςφατθσ ζκδοςθσ (όχι παλαιότερθσ των δφο μθνϊν από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων). 

 
 τθν περίπτωςθ: i) που το άτομο με αναπθρία από το οποίο ο υποψιφιοσ αντλεί προςταςία είναι 

ζγγαμο, προςκομίηεται πλθν του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ και Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ 
κατάςταςθσ τθσ δικισ του οικογζνειασ. Από τα δφο Πιςτοποιθτικά οικογενειακισ κατάςταςθσ, 
πατρικισ και ατομικισ οικογζνειασ, κα πρζπει να προκφπτει ο αρικμόσ των μελϊν των εν λόγω 
οικογενειϊν και ii) που ο υποψιφιοσ είναι διαηευγμζνοσ και είναι γονζασ του ατόμου με 
αναπθρία από το οποίο αντλεί προςταςία, προςκομίηει και το διαηευκτιριο ι τθ δικαςτικι 

ΑΔΑ: 9ΚΩ3Ω17-097



Σελίδα 22 από 29 

απόφαςθ λφςθσ του γάμου και εφόςον είναι διαηευγμζνοσ ι ςε διάςταςθ και δθλϊνει επιμζλεια 
ενόσ ι περιςςότερων τζκνων, προςκομίηει δικαςτικι απόφαςθ από τθν οποία κα αποδεικνφεται 
θ ανάκεςθ επιμζλειασ των τζκνων.   

β.  Πιςτοποιθτικό Κζντρου Πιςτοποίθςθσ Αναπθρίασ (ΚΕ.Π.Α.) ςε ιςχφ, με το οποίο προςδιορίηεται ι 
πάκθςθ ι βλάβθ και το ποςοςτό αναπθρίασ του ατόμου – ςυγγενι. 

Επίςθσ, γίνονται δεκτά και Πιςτοποιθτικά τα οποία είναι ςε ιςχφ και ζχουν εκδοκεί από τισ κάτωκι 
υγειονομικζσ αρχζσ:  

1. Ανϊτατθ Τγειονομικι Επιτροπι τρατοφ (Α..Τ.Ε.) 

2. Ανϊτατθ Τγειονομικι Επιτροπι Ναυτικοφ (Α.Ν.Τ.Ε.) 

3. Ανϊτατθ Τγειονομικι Επιτροπι Αεροπορίασ (Α.Α.Τ.Ε.) 

4. Ανϊτατθ Τγειονομικι Επιτροπι τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ  

5. Ανϊτατθ Τγειονομικι Επιτροπι του Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ. 

γ. Τπεφκυνθ διλωςθ του αρ. 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), ςτθν οποία ο υποψιφιοσ να αναφζρει τα 
ονόματα όλων των (λοιπϊν) προςϊπων, τα οποία αντλοφν προςταςία από τθν αναπθρία του 
ατόμου από το οποίο ο υποψιφιοσ αντλεί προςταςία (γονείσ, τζκνα, ςυηφγουσ, αδελφοφσ) *ςχετ. 
θ περ.δ) παρ. 1 και παρ. 9 του άρκρου 25 του ν. 4440/2016+. 

δ. Τπεφκυνεσ δθλϊςεισ του αρ. 8 του ν. 1599/1986 (Α'75) όλων των προςϊπων που αναφζρονται 
ςτθν ανωτζρω, υπό ςτοιχείο γ., Τπεφκυνθ Διλωςθ, με τισ οποίεσ αυτά δθλϊνουν: αφενόσ ότι δεν 
ςυμμετζχουν, με χριςθ του δικαιϊματοσ προςταςίασ του ςυγγενικοφ ατόμου με αναπθρία, ςτθ 
ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία (για τθν εν λόγω Ανακοίνωςθ), αφετζρου ότι παραιτοφνται τθσ 
προςταςίασ, για το παρόν, υπζρ του υποψθφίου. τθν περίπτωςθ που ςτα παραπάνω πρόςωπα 
ςυμπεριλαμβάνονται: 

     Γονείσ, τζκνα, ςφηυγοι, αδελφοί που κεμελιϊνουν δικαίωμα προςταςίασ από δεφτερο άτομο που 
πάςχει από νοθτικι υςτζρθςθ ι αυτιςμό με ποςοςτό αναπθρίασ τουλάχιςτον πενιντα τοισ εκατό 
(50%) ι το ποςοςτό αναπθρίασ του είναι εξιντα επτά τοισ εκατό (67%) και άνω εξαιτίασ βαριϊν 
ψυχικϊν και ςωματικϊν πακιςεων, τότε τα πρόςωπα αυτά υποβάλουν υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του 
αρ. 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) ςτισ οποίεσ δθλϊνουν αφενόσ ότι δεν ςυμμετζχουν με χριςθ του 
δικαιϊματοσ προςταςίασ του ςυγγενικοφ ατόμου με αναπθρία ςτθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία (για 
τθν εν λόγω Ανακοίνωςθ), αφετζρου ότι παραιτοφνται τθσ προςταςίασ που αντλοφν από τθν 
αναπθρία του ατόμου από το οποίο ο υποψιφιοσ αντλεί προςταςία, για το παρόν, υπζρ του 
αιτοφντοσ, αλλά ότι προτίκενται να αςκιςουν το δικαίωμα τουσ για πρόςλθψθ ςε κζςθ εργαςίασ, 
για το δεφτερο άτομο από το οποίο αντλοφν προςταςία από τθν αναπθρία του.    

τθν περίπτωςθ αδυναμίασ προςκόμιςθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ του άρ. 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) 
ςυμπλθρωμζνθσ και υπογεγραμμζνθσ από κάποια από τα προαναφερόμενα, πρόςωπα, ο 
υποψιφιοσ ςυμπλθρϊνει και υποβάλλει ο ίδιοσ υπεφκυνθ διλωςθ του άρ. 8 του ν. 1599/1986 
(Α' 75) ςτθν οποία αφενόσ μεν δθλϊνεται ο λόγοσ του κωλφματοσ (όπωσ π.χ. άγνωςτθ διαμονι, 
νοθτικι υςτζρθςθ, κινθτικά προβλιματα, κάτοικοσ αλλοδαπισ), αφετζρου δε βεβαιϊνεται από 
τον υποψιφιο ότι δεν υπιρξε άςκθςθ του δικαιϊματοσ προςταςίασ για τθ ςυμμετοχι ςτθ 
ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία (για τθν εν λόγω Ανακοίνωςθ) του κωλυομζνου να υπογράψει.  

Για τον ίδιο υποψιφιο δεν μοριοδοτείται ακροιςτικά θ αναπθρικι ιδιότθτα περιςςοτζρων του 
ενόσ ςυγγενϊν ατόμων τθσ οικογζνειάσ του. 
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ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΕΩΝ 

Σθσ αλλοδαπισ  

Πιςτοποιθτικά και βεβαιϊςεισ τθσ αλλοδαπισ, που απαιτοφνται από τθν ανακοίνωςθ, πρζπει 
απαραιτιτωσ να ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Η επίςθμθ μετάφραςι τουσ γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχι του Τπουργείου Εξωτερικϊν ι τθν 
Πρεςβεία ι το Προξενείο τθσ ξζνθσ χϊρασ ςτθν Ελλάδα ι από δικθγόρο. 

Σα  ανωτζρω (πιςτοποιθτικά και βεβαιϊςεισ) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ςε ευκρινι 
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν 
επικυρωκεί από δικθγόρο. 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι  φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων, τα 
οποία ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο. 

Σθσ θμεδαπισ  

α) Δθμόςια ζγγραφα θμεδαπισ, δθλαδι ζγγραφα που ζχουν εκδοκεί από υπθρεςίεσ και  φορείσ 
του δθμόςιου και του ευρφτερου δθμόςιου τομζα  (π.χ πιςτοποιθτικά – βεβαιϊςεισ κ.λπ.), 
υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ςε ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων 
εγγράφων ι των ακριβϊν αντιγράφων τουσ. 

β) Ιδιωτικά ζγγραφα θμεδαπισ, δθλαδι ζγγραφα που δεν εκδίδονται από υπθρεςίεσ και φορείσ 
του δθμόςιου και του ευρφτερου δθμόςιου τομζα (εκδίδονται από ιδιωτικοφσ φορείσ), 
υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ςε ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 
ιδιωτικϊν εγγράφων, τα οποία ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο κακϊσ και ςε ευκρινι 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και 
φορείσ του δθμόςιου και του ευρφτερου δθμόςιου τομζα (π.χ. ιατρικι γνωμάτευςθ που φζρει 
κεϊρθςθ από αρμόδιο ελεγκτι ιατρό).  

γ) Φωτοαντίγραφα πιςτοποιθτικϊν τθσ Ανϊτατθσ υνομοςπονδίασ Πολυτζκνων Ελλάδοσ (ΑΠΕ) 
γίνονται αποδεκτά χωρίσ επικφρωςθ από δικθγόρο ι κεϊρθςθ από δθμόςια υπθρεςία.  

 

ΕΠΙΗΜΑΝΗ: φμφωνα με τισ διατάξεισ του αρκρ. 1 του ν. 4250/2014 για τθν εξυπθρζτθςθ των 
πολιτϊν ςτο ςφνολο των ςυναλλαγϊν τουσ με το δθμόςιο ζχει καταργθκεί θ υποχρζωςθ υποβολισ 
πρωτοτφπων εγγράφων χωρίσ τοφτο να ςθμαίνει απαγόρευςθ χριςθσ - προςκόμιςθσ αυτϊν από 
τουσ υποψθφίουσ. 

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ 
 

Για τθ διευκόλυνςθ των υποψθφίων παρατίκεται ζνασ ςυνοπτικόσ κατάλογοσ των απαραίτθτων 
δικαιολογθτικϊν, τα οποία οι προςλθπτζοι πρζπει να υποβάλουν κατά τθν πρόςλθψι τουσ ςε 
χρονικό διάςτθμα όχι πζραν των 10 θμερϊν μετά τθν πρόςλθψι τουσ: 

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

2. Πιςτοποιθτικό Ελλθνομάκειασ (μόνο για υποψήφιο χωρίσ ελληνική ιθαγζνεια). 

3. Οι πολφτεκνοι και τα τζκνα πολυτζκνων, πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ του οικείου 
διμου ι βεβαίωςθ οικογενειακισ κατάςταςθσ που χορθγείται από τα ΚΕΠ μζςω του 
Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Εκνικοφ Δθμοτολογίου *(ΟΠΕΔ)-ΚΤΑ 7228/2014 
(ΦΕΚ 457/τ.Βϋ/25-2-2014)+, ι μζςω τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Πφλθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 
πρόςφατθσ ζκδοςθσ (όχι παλαιότερθσ των δφο μθνϊν από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων) ι αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αλλοδαπισ αρχισ 
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(προκειμζνου για αλλοδαπό υποψιφιο μόνιμα εγκατεςτθμζνο οικογενειακϊσ ςτθν Ελλάδα) 
ςυνοδευόμενο από πιςτοποιθτικό τθσ Ανϊτατθσ υνομοςπονδίασ Πολυτζκνων Ελλάδοσ 
(Α..Π.Ε.). Προκειμζνου για αλλοδαπό υποψιφιο που δεν είναι μόνιμα εγκατεςτθμζνοσ 
οικογενειακϊσ ςτθν Ελλάδα, αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ αρμόδιασ 
αλλοδαπισ αρχισ του κράτουσ τθν ικαγζνεια του οποίου ζχουν, πρόςφατθσ ζκδοςθσ (όχι 
παλαιότερθσ των δφο μθνϊν από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των 
αιτιςεων) ςυνοδευόμενο από ζγγραφο αρμόδιασ αλλοδαπισ αρχισ  (αντίςτοιχο τθσ ΑΠΕ ι 
άλλο), ςφμφωνα με το οποίο κα βεβαιϊνεται ι πιςτοποιείται, κατά τισ διατάξεισ του δικαίου του 
αλλοδαποφ κράτουσ, θ ιδιότθτα του πολφτεκνου γονζα και τζκνου πολφτεκνου. Επιπλζον, 
υπεφκυνθ διλωςθ ι ςυμπλιρωςθ του αντίςτοιχου τετραγωνιδίου ςτο ζντυπο τθσ αίτθςθσ περί 
μθ πρόςλθψθσ ςτον ίδιο φορζα άλλου μζλουσ τθσ ίδιασ οικογζνειασ κατά το τρζχον 
θμερολογιακό ζτοσ με χριςθ τθσ πολυτεκνικισ ιδιότθτασ. 

4. Οι τρίτεκνοι και τα τζκνα τριτζκνων, πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ του οικείου 
διμου ι βεβαίωςθ οικογενειακισ κατάςταςθσ που χορθγείται από τα ΚΕΠ μζςω του 
Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Εκνικοφ Δθμοτολογίου *(ΟΠΕΔ)-ΚΤΑ 7228/2014 
(ΦΕΚ 457/τ.Βϋ/25-2-2014)+, ι μζςω τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Πφλθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 
πρόςφατθσ ζκδοςθσ (όχι παλαιότερθσ των δφο μθνϊν από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων). Προκειμζνου για αλλοδαπό υποψιφιο, αντίςτοιχο 
πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ αρμόδιασ αλλοδαπισ αρχισ του κράτουσ τθν 
ικαγζνεια του οποίου ζχουν, πρόςφατθσ ζκδοςθσ (όχι παλαιότερθσ των δφο μθνϊν από τθν 
θμερομθνία ζναρξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων). Επιπλζον:  

α) Τπεφκυνθ διλωςθ ι ςυμπλιρωςθ του αντίςτοιχου τετραγωνιδίου ςτο ζντυπο τθσ αίτθςθσ 
περί μθ πρόςλθψθσ ςτον ίδιο φορζα άλλου μζλουσ τθσ ίδιασ οικογζνειασ κατά το τρζχον 
θμερολογιακό ζτοσ με χριςθ τθσ τριτεκνικισ ιδιότθτασ και  

β) ςε περίπτωςθ αναπθρίασ τζκνου, επίκλθςθσ ςπουδαςτικισ ιδιότθτασ, ςτρατιωτικισ κθτείασ, 
ακφρωςθσ γάμου, διαηυγίου, διακοπισ ζγγαμθσ ςυμβίωςθσ θ γζννθςθσ τζκνου εκτόσ γάμου, τα 
αναφερόμενα  ςτο υπό ςτοιχείο 2 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ ΙΙ «Σρίτεκνοι και Σζκνα Σριτζκνων», περιπτ. 
αϋζωσ δϋ) ςχετικά δικαιολογθτικά. 

5. Πιςτοποιθτικό ι βεβαίωςθ οικογενειακισ κατάςταςθσ που χορθγείται από τα ΚΕΠ μζςω του 
Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Εκνικοφ Δθμοτολογίου *(ΟΠΕΔ)-ΚΤΑ 7228/2014 
(ΦΕΚ 457/τ.Βϋ/25-2-2014)+, ι μζςω τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Πφλθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 
πρόςφατθσ ζκδοςθσ (όχι παλαιότερθσ των δφο μθνϊν από τθν θμερομθνία  ζναρξθσ τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων), για τθν απόδειξθ φπαρξθσ ανιλικων τζκνων.  
Προκειμζνου για αλλοδαπό υποψιφιο, αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ 
αρμόδιασ αλλοδαπισ αρχισ του κράτουσ τθν ικαγζνεια του οποίου ζχουν, πρόςφατθσ ζκδοςθσ 
(όχι παλαιότερθσ των δφο μθνϊν από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των 
αιτιςεων). 

6. Οι γονείσ και τα τζκνα μονογονεϊκϊν οικογενειϊν πρζπει απαραιτιτωσ να ανατρζξουν 
παραπάνω, προκειμζνου να ενθμερωκοφν για τα δικαιολογθτικά απόδειξθσ του ςχετικοφ 
κριτθρίου ανάλογα τθν περίπτωςθ μονογονεϊκισ οικογζνειασ ςτθν οποία εμπίπτουν. Επιπλζον, 
υποβάλουν υπεφκυνθ διλωςθ ι ςυμπλιρωςθ του αντίςτοιχου τετραγωνιδίου ςτο ζντυπο τθσ 
αίτθςθσ περί μθ πρόςλθψθσ ςτον ίδιο φορζα άλλου μζλουσ τθσ ίδιασ οικογζνειασ κατά το τρζχον 
θμερολογιακό ζτοσ με χριςθ τθσ μονογονεϊκισ ιδιότθτασ. 

7. τθν περίπτωςθ υποψθφίων γονζων, τζκνων, ςυηφγων, αδελφϊν που αςκοφν το δικαίωμα 
προςταςίασ από τθν αναπθρία ςυγγενικϊν ατόμων, απαιτοφνται: α) πιςτοποιθτικό 
οικογενειακισ κατάςταςθσ του οικείου διμου ι βεβαίωςθ οικογενειακισ κατάςταςθσ που 
χορθγείται από τα ΚΕΠ μζςω του Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Εκνικοφ 
Δθμοτολογίου *(ΟΠΕΔ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Βϋ/25-2-2014)+, ι μζςω τθσ Ενιαίασ 
Ψθφιακισ Πφλθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ πρόςφατθσ ζκδοςθσ (όχι παλαιότερθσ των δφο μθνϊν 
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από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων). Προκειμζνου για 
αλλοδαπό υποψιφιο, αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ αρμόδιασ αλλοδαπισ 
αρχισ του κράτουσ τθν ικαγζνεια του οποίου ζχουν, πρόςφατθσ ζκδοςθσ (όχι παλαιότερθσ των 
δφο μθνϊν από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων) β) 
Πιςτοποιθτικό ΚΕΠΑ ι Πιςτοποιθτικό Ανϊτατθσ Τγειονομικισ Επιτροπισ, ςε ιςχφ, με το οποίο 
προςδιορίηεται θ πάκθςθ ι βλάβθ και το ποςοςτό αναπθρίασ του ςυγγενικοφ ατόμου και κατά 
περίπτωςθ Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ του ατόμου με αναπθρία εάν το τελευταίο 
είναι ζγγαμο και διαηευκτιριο ι δικαςτικι απόφαςθ λφςθσ του γάμου ςτθν περίπτωςθ που ο 
υποψιφιοσ είναι διαηευγμζνοσ γονζασ που αςκεί το δικαίωμα προςταςίασ από τθν αναπθρία 
του τζκνου και γ)  οι αναγραφόμενεσ, κατά περίπτωςθ, Τπεφκυνεσ δθλϊςεισ τθσ παρ. 7. 

ΠΡΟΟΧΗ: Ο παραπάνω κατάλογοσ δικαιολογθτικϊν είναι ςυνοπτικόσ και δεν περιλαμβάνει 
ειδικζσ περιπτϊςεισ απόδειξθσ κριτθρίων – ιδιοτιτων, για τισ οποίεσ μπορεί να απαιτοφνται άλλα 
ι πρόςκετα δικαιολογθτικά ςφμφωνα με τθν ανακοίνωςθ ι το παράρτθμα. ε κάκε περίπτωςθ, 
λοιπόν, οι υποψιφιοι πρζπει να διαβάςουν πλιρωσ και με προςοχι τθν ανακοίνωςθ και το 
παράρτθμά τθσ, προκειμζνου να ενθμερωκοφν λεπτομερϊσ και με ακρίβεια για το ςφνολο των 
δικαιολογθτικϊν που απαιτοφνται για τθν απόδειξθ των κριτθρίων μοριοδότθςθσ που 
επικαλοφνται. 

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΕΝΩΝ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ 

ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΕΩΝ ΕΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΕΝΟΤ ΧΡΟΝΟΤ 
 

Ακολουκεί ςυγκεντρωτικόσ πίνακασ των βακμολογοφμενων κριτθρίων ςτον οποίο παρουςιάηεται 
αναλυτικά θ βακμολογία που προκφπτει για κακζνα από τα κριτιρια αυτά, ανάλογα με τα 
χαρακτθριςτικά τθσ εκάςτοτε υποψθφιότθτασ.  

Με βάςθ τον παρακάτω πίνακα κάκε υποψιφιοσ μπορεί να υπολογίςει εφκολα και γριγορα τθ 
ςυνολικι του βακμολογία.. 
 
Εξυπακοφεται ότι ο υπολογιςμόσ τθσ τελικισ βακμολογίασ του υποψθφίου από τον αρμόδιο φορζα 
ελζγχου γίνεται βάςει των κριτθρίων που αποδεικνφονται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν 
Ανακοίνωςθ. Είναι, επομζνωσ, ενδεχόμενο θ τελικι βακμολογία κατάταξθσ του υποψθφίου να μθ 
ςυμπίπτει με τθ βακμολογία που ζχει υπολογιςτεί από τον ίδιο.  
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ΠΗΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΚΡΗΣΖΡΗΩΝ 
 
 

1. α) ΔΜΠΔΗΡΗΑ μέσπι και τη λήξη τος διδακτικού έτοςρ 2019-2020:  (17 μονάδερ ανά μήνα εμπειπίαρ)  

Κήλεο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 

Κνλάδεο 17 34 51 68 85 102 119 136 153 170 … 

 
Θαη επηπιένλ κία (1) κνλάδα αλά κήλα γηα θάζε αλαηεζείζα αίζνπζα κε αλώηαην όξην ηηο δέθα επηά (17) κνλάδεο  
 

Αξηζκόο 
Αηζνπζώλ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 … 17 

Κνλάδεο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 … 17 

 

β) ΔΜΠΔΗΡΗΑ από το διδακτικό έτορ 2020-2021 και εξήρ:  (17 μονάδερ ανά μήνα εμπειπίαρ) 
 

Κήλεο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 

Κνλάδεο 17 34 51 68 85 102 119 136 153 170 … 

 
 Ωο βαζκνινγνύκελε εκπεηξία  ιακβάλεηαη ππόςε ε απαζρόιεζε ζε αληίζηνηρε ζέζε ηνπ νηθείνπ Γήκνπ πνπ έρεη 

δηαλπζεί κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ή κε ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ κέζσ ησλ νηθείσλ 

ππεξεζηώλ γηα όζν δηάζηεκα παξείραλ ππεξεζία. 

 
2. ΠΟΛΤΣΔΚΝΟΗ ή ΣΔΚΝΟ ΠΟΛΤΣΔΚΝΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (20 μονάδερ και 10 μονάδερ για κάθε τέκνο πέπαν τος 

τπίτος) 

Αριθμός ηέκνων 4 5 6 7 8 9 10 ... 

Μονάδες 30 40 50 60 70 80 90 … 

 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 μονάδερ) 

Αριθμός ηέκνων 3 

Μονάδες 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 μονάδερ για καθένα από τα δύο ππώτα τέκνα και 10 μονάδερ για κάθε επιπλέον τέκνο 

πέπαν των δύο ππώτων) 

αριθμός ηέκνων 1 2 3 ... 

μονάδες 5 10 20 … 
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5. ΓΟΝΔΑ ή ΣΔΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΔΪΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (10 μονάδερ για κάθε τέκνο)  

αριθμός ηέκνων 1 2 3 ... 

μονάδες 10 20 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  

Ποζοζηό 
αναπηρίας 

50%-59% 60%-66% 67%-69% 70% και άνω 

μονάδες 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 

Ηλικία Έως και 50 εηών Άνω ηων 50 εηών 

μονάδες 10 20 

 
         Αλώηαην όξην ειηθίαο πξόζιεςεο νξίδεηαη ην 67

ν
 έηνο ζπκπιεξσκέλν. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ III 

Αξηζ. αλαθνίλσζεο 
21553/29 .07 .2022 

ΑΗΣΖΖ –  ΤΠΔΤΘΤΛΖ ΓΖΙΩΖ  
γ ηα  πξόζιεςε ζε ππεξεζ ί εο  θαζαξ ηζκνύ ζρνι ηθώλ κνλάδσλ ηνπ 

Γήκνπ Πύξγνπ  
κε ΤΚΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΚΔΛΟΤ ΥΡΟΛΟΤ 

ρξνληθήο δηάξθεηαο ίζεο κε ην δηδαθηηθό έηνο 
[άξζξν 34  ηνπ λ .  4713/2020 (ΦΔΘ Α΄147)]  

 
................................... 

  
Αξηζ. πξση/ινπ αίηεζεο 

[ζπκπιεξώλεηαη 
από ην θνξέα πξόζιεςεο] 

 

Α. ΦΟΡΔΑ ΠΡΟΙΖΦΖ [ζπκπιεξώζηε κε θεθαιαία γξάκκαηα ηελ επσλπκία ηνπ θνξέα ζηνλ νπνίν απεπζύλεηαη ε αίηεζε] 

ΓΖΚΟ ΠΤΡΓΟΤ 

Β. ΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΛ ΟΠΟΗΑ ΤΠΟΒΑΙΙΔΣΑΗ Ζ ΑΗΣΖΖ (κε ζεηξά πξνηίκεζεο) 

 ΚΔΡΗΘΖ ΑΠΑΥΟΙΖΖ     ΠΙΖΡΟΤ ΑΠΑΥΟΙΖΖ    

 

Γ. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ  [ζπκπιεξώζηε θαηάιιεια (κε θεθαιαία γξάκκαηα, αξηζκνύο ή ην ζεκείν  Υ) ηα αηνκηθά ζαο 
ζηνηρεία]  

1. Δπώλπκν:  2. Όλνκα:  3. Όλ. παηέξα:  

4. Όλ. κεηέξαο:  5. Ζκ/λία γέλλεζεο:  /  /   6. Φύιν: Α 

  

Γ 

  

 
 

 
 

7. Α.Γ.Σ.:  8. ΑΚΘΑ: 9. Σόπνο θαηνηθίαο:   

10. Οδόο:  11. Αξηζ.:  12. Σ.Θ.:   

13. Σειέθσλν (κε θσδηθό):  14. Θηλεηό:  15. e-mail:   

16. Α.Φ.Κ.  17. Έγγακνο (ΛΑΗ/ΟΥΗ)  18. Αξηζκόο Σέθλσλ:  

 
 

Γ . ΙΟΗΠΑ ΒΑΘΚΟΙΟΓΟΤΚΔΛΑ ΘΡΗΣΖΡΗΑ [ζπκπιεξώζηε ηα παξαθάησ δέθα πεδία (α. έσο θαη η) εθόζνλ απνδεηθλύεηαη θάπνην ή 
θάπνηα από ηα αληίζηνηρα θξηηήξηα. 

            
α. Δκπεηξία 

 [αξηζκ. κελώλ γηα απαζρόιεζε ζε 
αληίζηνηρε ζέζε] 

 

   

 ζη. Αλήιηθα ηέθλα 
 [αξηζκ. αλήιηθσλ ηέθλσλ ηνπ ππνςεθίνπ]  

    

   

           

      [αξηζκόο αηζνπζώλ (Α) αλά κήλα (Κ) 
απαζρόιεζεο γηα απαζρόιεζε κέρξη ηε 
ιήμε ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο 2019-2020] 

          

  Α Κ    
 

 

β. Πνιύηεθλνο 
 [αξηζκ. ηέθλσλ ηνπ πνιύηεθλνπ ππνςεθίνπ] 

 
   

 δ. Γνλέαο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο 
 [αξηζκ. ηέθλσλ ηνπ κνλνγνλέα ππνςεθίνπ] 

 
  

 
 

       Γελ έρεη πξνζιεθζεί θαηά ην ηξέρνλ εκεξνινγηαθό έηνο 
ζηνλ ίδην θνξέα άιιν κέινο ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο 
θάλνληαο ρξήζε ηεο πνιπηεθληθήο ηδηόηεηαο 

 
  Γελ έρεη πξνζιεθζεί θαηά ην ηξέρνλ εκεξνινγηαθό έηνο 

ζηνλ ίδην θνξέα άιιν κέινο ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο 
θάλνληαο ρξήζε ηεο κνλνγνλετθήο ηδηόηεηαο 

 
 

      

    
γ. Σέθλν πνιύηεθλεο νηθνγέλεηαο 

[αξηζκ. αδειθώλ ηνπ ππνςεθίνπ καδί κε ηνλ ίδην] 
 

  

 ε. Σέθλν κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο 
 [αξηζκ. αδειθώλ ηνπ ππνςεθίνπ καδί κε ηνλ 

ίδην] 

 

  

 

 

       Γελ έρεη πξνζιεθζεί θαηά ην ηξέρνλ εκεξνινγηαθό έηνο 
ζηνλ ίδην θνξέα άιιν κέινο ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο 
θάλνληαο ρξήζε ηεο πνιπηεθληθήο ηδηόηεηαο 

 
  Γελ έρεη πξνζιεθζεί θαηά ην ηξέρνλ εκεξνινγηαθό έηνο 

ζηνλ ίδην θνξέα άιιν κέινο ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο 
θάλνληαο ρξήζε ηεο κνλνγνλετθήο ηδηόηεηαο 

 
 

      

    
δ. Σξίηεθλνο  

 

  ζ. Αλαπεξία γνλέα, ηέθλνπ, αδειθνύ ή 
ζπδύγνπ 
 [πνζνζηό αλαπεξίαο από 50% θαη άλσ] 

 

  

 

  

       Γελ έρεη πξνζιεθζεί θαηά ην ηξέρνλ εκεξνινγηαθό έηνο 
ζηνλ ίδην θνξέα άιιν κέινο ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο 
θάλνληαο ρξήζε ηεο ηξηηεθληθήο ηδηόηεηαο 

 
 η. Ζιηθία 

 
 

  
      ε. Σέθλν ηξίηεθλεο νηθνγέλεηαο 

   

        

  
 Γελ έρεη πξνζιεθζεί θαηά ην ηξέρνλ εκεξνινγηαθό έηνο 

ζηνλ ίδην θνξέα άιιν κέινο ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο 
θάλνληαο ρξήζε ηεο ηξηηεθληθήο ηδηόηεηαο 
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Σελίδα 29 από 29 

ΤΠΔΤΘΤΛΖ ΓΖΙΧΖ  

 

Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή ηελ αίηεζε-δήισζε 
 κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ 

(άξζξν 8 παξ. 4 Λ. 1599/1986) 
 

 

Κε αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξ. 22 ηνπ 

Λ. 1599/1986, δειαδή: «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε 

ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Δπίζεο εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ 

ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, 

ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ», δειώλσ όηη: 

1. Έρσ ηελ θπζηθή πγεία θαη ηελ θαηαιιειόηεηα πνπ κνπ επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηεο εηδηθόηεηαο πνπ επηιέγσ. 

2. Όια ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζήο κνπ είλαη αθξηβή θαη αιεζή γηα ηελ επηδησθόκελε ζέζε. ε πεξίπησζε αλαθξίβεηαο γλσξίδσ όηη 

ζα έρσ ηηο ζπλέπεηεο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 1599/1986. 

3. Έρσ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο θαζόηη δελ έρσ (κε ηελ επηθύιαμε ηεο επόκελεο παξαγξάθνπ) θώιπκα 

θαηά ην άξζξν 16 ηνπ Θώδηθα Γεκνηηθώλ & Θνηλνηηθώλ Τπαιιήισλ, ζύκθσλα κε ην νπνίν δελ κπνξεί λα επηιεγεί 

όπνηνο: α) έρεη θαηαδηθαζηεί γηα θαθνύξγεκα θαη ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή, ππεμαίξεζε (θνηλή ή ζηελ ππεξεζία), 

απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγόξνπ, δσξνδνθία, θαηαπίεζε, απηζηία πεξί ηελ ππεξεζία, παξάβαζε θαζήθνληνο, 

θαζ' ππνηξνπή ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε, θαζώο θαη γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή νηθνλνκηθήο 

εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο· β) είλαη ππόδηθνο θαη έρεη παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνύιεπκα γηα θαθνύξγεκα ή γηα 

πιεκκέιεκα ηεο πξνεγνύκελεο πεξίπησζεο, έζησ θαη αλ ην αδίθεκα παξαγξάθεθε· γ) έρεη, ιόγσ θαηαδίθεο, ζηεξεζεί ηα 

πνιηηηθά ηνπ δηθαηώκαηα θαη γηα όζν ρξόλν δηαξθεί ε ζηέξεζε απηή· δ) ηειεί ππό δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε. 

4. ε πεξίπησζε ύπαξμεο ηνπ θσιύκαηνο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ θαη πξνθεηκέλνπ γηα ζέζεηο βνεζεηηθνύ ή αλεηδίθεπηνπ 

πξνζσπηθνύ, εμαηξνύκαη από ην θώιπκα επεηδή έρσ εθηίζεη ηελ πνηλή κνπ ή επεηδή έρνπλ αξζεί ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ κνπ 

έρνπλ επηβιεζεί ή επεηδή έρσ απνιπζεί ππό όξνπο (άξζξ. 4 παξ. 6 Λ. 2207/1994).  

 
 Ζκεξνκελία:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ο/Ζ ππνςήθη. . . .   

 
 
 
 

 
 
 

 Ολνκαηεπώλπκν: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  [ππνγξαθή]  
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