
 

 
 

Γηα ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ θαζαξηφηεηαο ζρνιηθψλ κνλάδσλ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ 

 
             ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 

ΓΖΚΝΠ ΡΟΝΗΕΖΛΗΑΠ – ΚΔΘΑΛΥΛ                                            ΓΑΙΑΡΑΠ 10-8-2022 

                                                                                   Α.Ξ:-4053- 

 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ 

γηα ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ζε ππεξεζίεο 
θαζαξηζκνύ ζρνιηθώλ κνλάδσλ 

 
 
 
 

 
ΓΖΚΝΠ ΡΟΝΗΕΖΛΗΑΠ- ΚΔΘΑΛΥΛ 

 
Έρνληαο ππφςε: 

1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 3870/2010 (Α'138 ) φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ 

2. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3584/2007 (Α' 143), Θψδηθαο Θαηάζηαζεο Γεκνηηθψλ παιιήισλ, φπσο ηζρχνπλ 

3. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3463/2006 (Α' 114), Θψδηθαο Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ, φπσο ηζρχνπλ 

4. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3852/2010, Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - 

Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο (Α'87), φπσο ηζρχνπλ 

5. Ρελ ππ' αξηζ. 55472/23-7-2021 Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ «Γηαδηθαζία θαη θξηηήξηα γηα ηελ πξφζιεςε 

πξνζσπηθνχ θαζαξηφηεηαο ζρνιηθψλ κνλάδσλ Ξξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ησλ Γεκφζησλ 

Ηλζηηηνχησλ Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο (Γ.Η.Δ.Θ.) θαη ησλ Πρνιείσλ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο (Π.Γ.Δ.) ηεο Σψξαο απφ 

ηνπο Γήκνπο κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ» ( 3352/Β/2021), φπσο ηζρχε 

6. Ρελ ππ' αξηζκ. ΓΗΞΑΑΓ/Φ.ΔΓΘΟ./82/10488/11-7-2022  Δγθξηηηθή Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ΞΠ: 33/2006 

(Αλαζηνιή δηνξηζκψλ θαη πξνζιήςεσλ ζην Γεκφζην Ρνκέα, ΦΔΘ 280/Α/28-12-2006), φπσο ηζρχεη. 

7. Ρν ππ'αξηζ. 45941/11-7-22 έγγξαθν ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ κε ζέκα: «Έγθξηζε πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ κε ζρέζεεξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ 

ζηνπο Γήκνπο ηεο ρψξαο γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ θαζαξηφηεηαο 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ» 

8. Ρηο αλάγθεο ησλ Γήκνπ Ρξνηδελίαο- Κεζάλσλ ζε πξνζσπηθφ ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ηελ θάιπςε 

ησλ αλαγθψλ ηνπ ζηελ θαζαξηφηεηα ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο ρσξηθήο ηνπ αξκνδηφηεηαο 

                                     9.Ρελ ππ αξηζ. 198/22 απφθαζε ηεο Ν.Δ. ηνπ Γήκνπ Ρξνηδελίαο-Κεζάλσλ 

                                     

10. Ρελ πξφζιεςε, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζπλνιηθά νθηψ 

(8) αηφκσλ γηα ηελ θαζαξηφηεηα ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζην Γήκν ΡΟΝΗΕΖΛΗΑΠ-ΚΔΘΑΛΥΛ, θαη ζπγθεθξηκέλα, αλά 

ππεξεζία, έδξα, εηδηθφηεηα θαη δηάξθεηα ζχκβαζεο, αξηζκνχ αηφκσλ (βι. ΞΗΛΑΘΑ Α): 

 

ΞΗΛΑΘΑΠ Α: ΘΔΠΔΗΠ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 

πεξεζία Έδξα ππεξεζίαο Δηδηθφηεηα 

Αξηζκφο 

αηφκσλ 

Σξφλνο 
απαζρφιεζεο 

Γήκνο 
ΡΟΝΗΕΖΛΗΑΠ-

ΚΔΘΑΛΥΛ 

 
 
 
 

ΓΑΛΑΤΑΣ 

Δ Θαζαξηζηέο-ζηξηεο 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

Κεξηθήο 

απαζρφιεζεο 

Ξιήξνπο 

απαζρφιεζεο 

Γηδαθηηθφ έηνο 
 

2022-2023  
 

3 

 
 

5 

 
ΒΑΘΚΝΙΝΓΖΠΖ ΘΟΗΡΖΟΗΥΛ 

Ζ ζεηξά θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κεηαμχ ηνπο κε ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 
1. α) ΔΚΞΔΗΟΗΑ κέρξη θαη ηε ιήμε ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο 2019-2020: (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 αλψηαην φξην ηηο δέθα 

επηά (17) κνλάδεο 
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Αξηζκφο 

Αηζνπζψλ 1 2 

3 4 5 

6 

7 

8 

9  17 

Κνλάδεο 
1 2 

3 4 5 
6 

7 
8 

9  17 

β) ΔΚΞΔΗΟΗΑ απφ ην δηδαθηηθά 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 

Δήκνπ θαη Δεκόζηνπ Ιλζηηηνύηνπ Επαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο θαη Σρνιείσλ Δεύηεξεο Επθαηξίαο ρσξηθήο 

αξκνδηόηεηαο ηνπ Δήκνπ πνπ έρεη δηαλπζείκε ζπκβάζεηο εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ή 

κε ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ κέζσ ησλ νηθείσλ ππεξεζηώλ γηα όζν δηάζηεκα παξείραλ ππεξεζία. 

2. ΞΝΙΡΔΘΛΝΗ ή ΡΔΘΛΝ ΞΝΙΡΔΘΛΖΠ ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΑΠ (20 κνλάδεο θαη 10 κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν 

πέξαλ ηνπ ηξίηνπ) 
Αξηζκφο 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 
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3. ΡΟΓΡΔΘΛΝΗ ή ΡΔΘΛΝ ΡΟΓΡΔΘΛΖΠ ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΑΠ (15 κνλάδεο) 
 

Αξηζκφο ηέθλσλ 3 

Κνλάδεο 15 

ππνςήθηνο πνπ είλαη ηαπηόρξνλα ηξίηεθλνο θαη ηέθλν ηξηηεθλεο νηθνγέλεηαο δηθαηνύηαη λα θάλεη ρξήζε ηεο 

πξνζθνξόηεξεο βαζκνινγηθά από ηηο δύν ηδηόηεηεο. Απνθιείεηαη ε αζξνηζηηθή βαζκνιόγεζε ησλ παξαπάλσ 

θξηηεξίσλ 

4. ΑΛΖΙΗΘΑ ΡΔΘΛΑ (5 κνλάδεο γηα θαζέλα απφ ηα δχν πξψηα ηέθλα θαη 10 κνλάδεο λ·α θάζε 

επηπιένλ ηέθλν πέξαλ ησλ δχν πξψησλ) 

 
αξηζκφο ηέθλσλ 

1 2 3 

 

κνλάδεο 5 10 20 

 

 
5. ΚΝΛΝΓΝΛΔΑΠ ή ΡΔΘΛΝ ΚΝΛΝΓΝΛΔΦΘΖΠ ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΑΠ (10 κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν) 

 

αξηζκφο 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. ΑΛΑΞΖΟΗΑ ΓΝΛΔΑ, ΡΔΘΛΝ, ΑΓΔΙΦΝ Ή ΠΕΓΝ 

Ξνζνζηφ 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 

Ζιηθία Έσο θαη 50 εηψλ Άλσ ησλ 50 εηψλ 

κνλάδεο 10 20 

* Αλώηαην όξην ειηθίαο πξόζιεςεο νξίδεηαη ην 67ν έηνο ζπκπιεξσκέλν. 
 

Νιφθιεξε ε αλαθνίλσζε αλαξηάηαη ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο καο θαη ζην ρψξν ησλ αλαθνηλψζεσλ ηνπ 

δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ θαζψο θαη ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Γήκνπ www.dimostroizinias-methanon.gr  

πνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο 

Νη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ κφλν ηελ ζπλεκκέλε αίηεζε κε αξηζκφ 4053/8-8-22 θαη λα ηελ 

ππνβάινπλ ειεθηξνληθά ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: dhmostr@otenet.gr Καδί κε ηελ αίηεζε ππνβάιινληαη ππνρξεσηηθά ηα 

απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απφδεημε ησλ πξνζφλησλ, ησλ ινηπψλ ηδηνηήησλ ηνπο θαη ηεο εκπεηξίαο. Γηφξζσζε 

ή ζπκπιήξσζε ησλ αηηήζεσλ θαζψο θαη αληηθαηάζηαζε ή θαηάζεζε επηπιένλ δηθαηνινγεηηθψλ, επηηξέπεηαη κφλν 

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. Αλππφγξαθεο αηηήζεηο δελ ζα γίλνληαη δεθηέο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη: ζχκθσλα κε ην λέν Δπξσπατθφ Γεληθφ Θαλνληζκφ Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ (ΔΔ) 2016/679 

γλσζηφ σο ^^ΟΘ, πνπ εηέζε ζε εθαξκνγή ηνλ Κάην 2018, θαζηεξψλεηαη εληαίν λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζε φια ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ. Γηα ην ιφγν απηφ, ε ζπκκεηνρή ησλ ππνςεθίσλ ζηε 

δηαδηθαζία πξφζιεςεο 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 πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 

πνπ ηνπο αθνξνχλ, θαζψο θαη γηα ηελ αζθαιή δηαηήξεζή ηνπο αε αξρείν (θπζηθφ ή ςεθηαθφ) γηα ζπγθεθξηκέλν 

ζθνπφ θαη γηα φζν ρξφλν απαηηείηαη, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζνχλ νη λφκηκεο δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο. Νη θνξείο 

νθείινπλ λα πξνζηαηεχνπλ ηα πξνζσπηθφ ζηνηρεία ησλ ππνςεθίσλ απφ ηπρφλ ππνθινπή πξνθεηκέλνπ λα 

επηηπγράλεηαη ε αζθαιήο επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Νη ππνςήθηνη δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα 

αλάθιεζεο ηεο ζπλαίλεζήο ηνπο αλά πφζα ζηηγκή θαη θαηφπηλ ππνβνιήο ζρεηηθήο αίηεζεο πξνο ην Φνξέα. 

Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο θαη αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα 

ηεο αλάξηεζεο ηεο αλαθνίλσζεο ζην ρψξν αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο. Ζ αλσηέξσ πξνζεζκία ιήγεη 

κε ηελ παξέιεπζε νιφθιεξεο ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο θαη εάλ απηή είλαη θαηά ην λφκν εμαηξεηέα (δεκφζηα αξγία ή κε 

εξγάζηκε) ηφηε ε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο κεηαηίζεηαη ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα. 

Θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ 

Αθνχ ε ππεξεζία καο επεμεξγαζηεί ηηο αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ, ζχκθσλα κε ηα βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα πνπ 

επηθαιείηαη θάζε ππνςήθηνο, ηνπο θαηαηάζζεη βάζεη ησλ θξηηεξίσλ. Ζ θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, βάζεη ηεο νπνίαο 

ζα γίλεη ε ηειηθή επηινγή γηα ηελ πξφζιεςε κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο: 

1. Ξξψηα απ' φια νη ππνςήθηνη θαηαηάζζνληαη ζηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο γηα ηηο ζέζεηο κε βάζε ηε βαζκνινγία πνπ 

ζπγθεληξψλνπλ ζηα βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα (εκπεηξία αξηζκόο ηέθλσλ πνιύηεθλεο νηθνγέλεηαο ηξηηεθλία 

αξηζκόο αλήιηθσλ ηέθλσλ, κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο, αλαπεξία, ειηθία) 

2. Πηελ πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ππνςεθίσλ ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πξνεγείηαη απηφο πνπ έρεη ηηο 

πεξηζζφηεξεο κνλάδεο ζην πξψην βαζκνινγνχκελν θξηηήξην (ρξόλνο εκπεηξίαο) θαη, αλ απηέο ζπκπίπηνπλ, 

απηφο πνπ έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο κνλάδεο ζην δεχηεξν θξηηήξην (αξηζκόο ηέθλσλ πνιύηεθλεο νηθνγέλεηαο) θαη νχησ 

θαζεμήο. Αλ εμαληιεζνχλ φια ηα θξηηήξηα, ε ζεηξά κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κε δεκφζηα θιήξσζε. 
Αλάξηεζε πηλάθσλ θαη ππνβνιή αληηξξήζεσλ 

Κεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ, ε ππεξεζία καο ζα αλαξηήζεη, ην αξγφηεξν κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ 

ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ 

ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο θαη ζηελ αξρηθή ζειίδα ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ δήκνπ., ελψ 

ζα ζπληαρζεί θαη ζρεηηθφ πξαθηηθφ αλάξηεζεο ην νπνίν ζα ππνγξάθεη απφ δχν (2) ππαιιήινπο ηεο ππεξεζίαο. 

mailto:dhmostr@otenet.gr
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Θαηά ησλ πηλάθσλ απηψλ επηηξέπεηαη ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ε άζθεζε αληίξξεζεο αηειψο κφλν γηα εζθαικέλν 

ππνινγηζκφ ηεο κνξηνδφηεζεο κέζα αε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δχν (2) εξγαζίκσλ εκεξψλ ε νπνία αξρίδεη απφ 

ηελ επφκελε εκέξα ηεο αλάξηεζήο ηνπο. Ζ αληίξξεζε ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθφ ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε dhmostr@otenet.gr 

Κεηά ηελ εμέηαζε ησλ αληηξξήζεσλ αλαθνηλψλεηαη ν ηειηθφο πίλαθαο επηηπρφλησλ - πξνζιεπηέσλ. Νη ηειηθνί πίλαθεο 

αλαξηψληαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ. 

Ξξφζιεςε 

Ρν πξνζσπηθφ πξνζιακβάλεηαη κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ακέζσο κεηά ηελ 

θαηάξηηζε ησλ ηειηθψλ πηλάθσλ θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ πξνο δηνξηζκφ νξγάλνπ. 

Ξξνζιεθζέληεο πνπ απνρσξνχλ πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ζχκβαζήο ηνπο, αληηθαζίζηαληαη κε άιινπο απφ ηνπο 

εγγεγξακκέλνπο θαη δηαζέζηκνπο ζηνλ πίλαθα ηεο νηθείαο εηδηθφηεηαο, θαηά ηε ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζε απηφλ. 

Πε θάζε πεξίπησζε, νη ππνςήθηνη πνπ πξνζιακβάλνληαη ιφγσ αληηθαηάζηαζεο απνρσξνχλησλ ππνςεθίσλ, 

απαζρνινχληαη γηα ην ππνιεηπφκελν, θαηά πεξίπησζε, ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κέρξη ζπκπιεξψζεσο ηεο 

εγθεθξηκέλεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ. 

ΑΛΑΞΝΠΞΑΠΡΝ ΡΚΖΚΑ ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο απνηεινχλ: 

α. Ρν έληππν «ΑΗΡΖΠΖ - ΞΔΘΛΖ ΓΖΙΥΠΖ» πνπ ζπκπιεξψλνπλ θαη ππνβάιινπλ ειεθηξνληθφ νη ππνςήθηνη 

θαη 

β. ην «ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ γηα ηελ πξφζιεςε θαζαξηζηψλ - θαζαξηζηξηψλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ησλ 

Γήκσλ», ην νπνίν πεξηιακβάλεη: ί) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο - ππεχζπλεο δήισζεο κε πξσηφθνιιν 

ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖΠ 4053/8-8-22 , ζε ζπλδπαζκφ κε επηζεκάλζεηο ζρεηηθφ κε ηα πξνζφληα θαη ηα βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα 

θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ θαη Λ) ηα δηθαηνινγεηηθφ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία 

επηινγήο. 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ II 
Γηα ηελ πξφζιεςε θαζαξηζηψλ - θαζαξηζηξηψλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ησλ Γήκσλ 

Ρν Ξαξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ 

(ΠΝΣ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εληχπνπ ηεο αίηεζεο - ππεχζπλεο δήισζεο κε 

πξσηφθνιιν ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖΠ ......... , ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο κε ζχκβαζε 

εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζε ππεξεζίεο ΝΡΑ, ζε ζπλδπαζκφ κε επηζεκάλζεηο ζρεηηθφ κε ηα πξνζφληα θαη ηα 

βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ θαη 2) ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έγθπξε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο. 

Ρν θείκελν αθνινπζεί ηε δηάξζξσζε ηνπ εληχπνπ ηεο αίηεζεο, ψζηε λα δηεπθνιπλζνχλ νη ππνςήθηνη ζηε 

ζπκπιήξσζε ησλ πεδίσλ ηεο θάζε ελφηεηαο. 

Ξξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ ιάζε θαη παξαιείςεηο, ζπληζηάηαη ζηνπο ππνςεθίνπο πξψηα λα δηαβάζνπλ 

πξνζεθηηθά ην θείκελν ηεο Αλαθνίλσζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αθφινπζεο νδεγίεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνβνχλ 

ζηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζήο ηνπο. 

Ζ επζχλε ηεο: α) νξζήο ζπκπιήξσζεο ηεο αίηεζεο θαη β) πξνζθφκηζεο φισλ ησλ απαηηνχκελσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ είλαη απνθιεηζηηθά ηνπ ππνςεθίνπ. 
ΘΔΦΑΙΑΗΝ I. ΝΓΖΓΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖ ΠΚΞΙΖΟΥΠΖ ΡΝ ΔΛΡΞΝ ΑΗΡΖΠΖΠ 

Ξξψηα απ' φια, ν ππνςήθηνο ζπκπιεξψλεη ζηελ πάλσ αξηζηεξή γσλία ηεο αίηεζεο, ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ ηεο 

αλαθνίλσζεο ηνπ θνξέα. Πηε ζπλέρεηα πξνρσξά ζηε ζπκπιήξσζε ησλ επηκέξνπο ελνηήησλ ηνπ εληχπνπ ηεο αίηεζεο 

ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ αθνινπζνχλ. 
Α.ΦΝΟΔΑΠ ΞΟΝΠΙΖΤΖΠ 

Πηελ ελφηεηα απηή, ε νπνία ζπκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθφ, ν ππνςήθηνο αλαγξάθεη ηελ επσλπκία ηνπ θνξέα, ζηνλ 

νπνίν απεπζχλεη ηελ αίηεζή. 
Β. ΘΔΠΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΝΞΝΗΑ ΞΝΒΑΙΙΔΡΑΗ Ζ ΑΗΡΖΠΖ 

Πην πεδίν απηφ, ν ππνςήθηνο ζπκπιεξψλεη κε ηελ έλδεημε 1 ή/θαη 2 ηα ζρεηηθφ ηεηξαγσλίδηα, πξνθεηκέλνπ λα 

δειψζεη ηελ πξνηίκεζή ηνπ σο πξνο ηε δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζεο. 
Γ.ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΝΤΖΦΗΝ 

Ζ ελφηεηα απηή ζπκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθφ. Αλάινγα κε ην πξνο ζπκπιήξσζε πεδίν, ν ππνςήθηνο ζεκεηψλεη 

θαζαξφ: 

* κε ΘΔΦΑΙΑΗΑ γξάκκαηα φζα απφ ηα πξνζσπηθφ ηνπ ζηνηρεία δεηνχληαη ζε θείκελν (π.ρ. νλνκαηεπώλπκν, ηύπνο 

θαηνηθίαο, νδνί). Ρα πεδία: Δπψλπκν, λνκα, λνκα παηέξα θαη κεηέξαο πξέπεη λα ζπκθσλνχλ απφιπηα κε 

απηφ πνπ αλαγξάθνληαη αην δειηίν ηεο αζηπλνκηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο. 

* κε ΑΟΗΘΚΝΠ ηα ινηπφ ζηνηρεία, πνπ αλαθέξνληαη ζε αξηζκεηηθφ δεδνκέλα (π.ρ. ηαρπδξνκηθόο θώδηθαο, 

ηειέθσλα, εκεξνκελίεο. 

* κε ηελ έλδεημε Μ ην θχιν ηνπ ζην αληίζηνηρν ηεηξαγσλίδην (Α: άλδξαο, Γ: γπλαίθα). 

ΓΔΛΗΘΑ ΞΟΝΠΝΛΡΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ 

1. Λα έρνπλ ηελ θπζηθή πγεία θαη ηελ 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 Νκνγελείο θαη Νκνγελείο αιινδαπνί πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ 

Θσλζηαληηλνχπνιε θαη απφ ηα λεζηά Ίκβξν θαη Ρέλεδν, 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 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ II «ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΑ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ» ηνπ παξφληνο Ξαξαξηήκαηνο. 

Γελ απαηηείηαη ε απφδεημε γλψζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο γηα Βνξεηνεπεηξψηεο, Θχπξηνπο Νκνγελείο θαη Νκνγελείο 

αιινδαπνχο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Θσλζηαληηλνχπνιε, απφ ηα λεζηά Ίκβξν θαη Ρέλεδν θαη νκνγελείο εμ Αηγχπηνπ. 

Γ. ΒΑΘΚΝΙΝΓΝΚΔΛΑ ΘΟΗΡΖΟΗΑ 

Πηελ ελφηεηα απηή ν ππνςήθηνο δειψλεη ηα θξηηήξηα κε βάζε ηα νπνία ζα βαζκνινγεζεί ζηνπο πίλαθεο 

θαηάηαμεο 

α. Δκπεηξία: Πην πεδίν απηφ ν ππνςήθηνο ζεκεηψλεη ην ζπλνιηθφ αξηζκφ κελψλ ηεο εξγαζηαθήο ηνπ εκπεηξίαο. Υο 

βαζκνινγνχκελε εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε ε απαζρφιεζε ζε αληίζηνηρε ζέζε πνπ έρεη δηαλπζεί κε ζπκβάζεηο 

εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ή κε ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ κέζσ ησλ νηθείσλ ππεξεζηψλ γηα φζν 

δηάζηεκα παξείραλ εξγαζία 

• Γηα παξνρή εξγαζίαο κέρξη θαη ηε ιήμε ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο 2019-2020: 

Θάζε έλαο (1) κήλαο εκπεηξίαο βαζκνινγείηαη κε δεθαεπηά (17) κνλάδεο. 
Θαη 

Κία (1) κνλάδα αλά κήλα γηα θάζε αλαηεζείζα αίζνπζα, κε αλψηαην φξην ηηο δεθαεπηά (17) κνλάδεο αλά 

κήλα. 

• Γηα παξνρή εξγαζίαο απφ ην δηδαθηηθφ έηνο 2020-2021 θαη εμήο: 

Θάζε έλαο (1) κήλαο εκπεηξίαο βαζκνινγείηαη κε δεθαεπηά (17) κνλάδεο. 

Β. Ξνιχηεθλνο Γνλέαο 

Πην πεδίν απηφ ν ππνςήθηνο πνπ απνδεηθλχεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιπηέθλνπ ζεκεηψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ ηέθλσλ ηνπ. 

Δπίζεο, ζπκπιεξψλεη κε ηελ έλδεημε Ζ 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. Πηελ πεξίπησζε ζπκπιήξσζεο ηεο έλδεημεο δελ νθείιεη λα ππνβάιεη ηελ 

ππεχζπλε δήισζε πνπ δεηείηαη ζηελ παξ. 1 ηνπ ΘΔΦΑΙΑΗΝ II «ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΑ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ 

ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ» ηνπ παξφληνο Ξαξαξηήκαηνο. Εάλ ζηελ απηή δηαδηθαζία επηιέγνληαη σο πξνζιεπηένη δύν (2) ή 

πεξηζζόηεξα κέιε ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο θάλνληαο ρξήζε ηνπ απηνύ θξηηεξίνπ θαη εθόζνλ δελ είλαη δπλαηή ε 

νηθεηνζειήο ζύκπξαμε απηώλ γηα ηελ επηινγή ηνπ ελόο δηελεξγείηαη δεκόζηα θιήξσζε κεηαμύ ησλ ππνςεθίσλ πνπ 

δηθαηνύληαη λα κνξηνδνηεζνύλ από ην παξαπάλσ θξηηήξην. 

Νη γνλείο πνπ απέθηεζαλ ηελ πνιπηεθληθή ηδηφηεηα θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ λ. 860/1979 θαη 3454/2006 

ηε δηαηεξνχλ ηζνβίσο θαη απνιακβάλνπλ ηζνβίσο ηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ απηή, ηα ηέθλα 

ηνπο φκσο πξνζηαηεχνληαη θαη απνιακβάλνπλ ηα ζρεηηθά δηθαηψκαηα γηα φζν δηάζηεκα δηαξθεί ε 

πνιπηεθληθή ηδηφηεηα έζησ θαη ηνπ ελφο γνλέα. 

Ν πνιχηεθλνο ππνςήθηνο βαζκνινγείηαη κε είθνζη (20) κνλάδεο θαη επηπιένλ δέθα (10) κνλάδεο γηα θάζε έλα (1) ηέθλν 

πέξαλ ηνπ ηξίηνπ. Ζ βαζκνινγία ππνινγίδεηαη κφλν νηα δψληα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. 

λ. Ρέθλν πνιχηεθλεο νηθνγέλεηαο 

Πην πεδίν απηφ ν ππνςήθηνο πνπ απνδεηθλχεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ ηέθλνπ πνιχηεθλεο νηθνγέλεηαο, ζχκθσλα κε φζα 

νξίδνληαη παξαπάλσ ζην πεδίν β. Ξνιχηεθλνο, ζεκεηψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ ηέθλσλ ηεο νηθνγέλεηαο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ εαπηνχ ηνπ). 

Δπίζεο ζπκπιεξψλεη κε ηελ έλδεημε Μ 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. Πηελ πεξίπησζε ζπκπιήξσζεο ηεο έλδεημεο δελ νθείιεη λα ππνβάιεη ηελ 

ππεχζπλε δήισζε πνπ δεηείηαη ζηελ παξ. 1 ηνπ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤII «ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

ΤΜΜΔΣΟΥΗ» ηνπ παξφληνο Ξαξαξηήκαηνο. Εάλ ζηελ απηή δηαδηθαζία επηιέγνληαη σο πξνζιεπηένη δύν (2) ή 

πεξηζζόηεξα κέιε ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο, θάλνληαο ρξήζε ηνπ απηνύ θξηηεξίνπ θαη δελ είλαη δπλαηή ε νηθεηνζειήο 

ζύκπξαμε απηώλ γηα ηελ επηινγή ηνπ ελόο δηελεξγείηαη δεκόζηα θιήξσζε κεηαμύ ησλ ππνςεθίσλ πνπ δηθαηνύληαη 

λα κνξηνδνηεζνύλ από ην παξαπάλσ θξηηήξην. 

Ρν 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 αηα δψληα κέιε 

ηεο νηθνγέλεηαο. 

δ. Ρξίηεθλνο Γνλέαο 

Πην πεδίν απηφ ν ππνςήθηνο πνπ απνδεηθλχεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ ηξίηεθλνπ ζπκπιεξψλεη κε ηελ έλδεημε ® ην ζρεηηθφ 

ηεηξαγσλίδην. 

Δπίζεο, ζπκπιεξψλεη κε ηελ έλδεημε Μ 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. Πηελ πεξίπησζε ζπκπιήξσζεο ηεο έλδεημεο δελ νθείιεη λα ππνβάιεη ηελ ππεχζπλε 

δήισζε πνπ δεηείηαη ζηελ παξ. 2 ηνπ ΘΔΦΑΙΑΗΝ II «ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΑ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ» 

ηνπ παξφληνο Ξαξαξηήκαηνο. Εάλ ζηελ απηή δηαδηθαζία επηιέγνληαη σο πξνζιεπηένη δύν (2) ή πεξηζζόηεξα 

κέιε ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο θάλνληαο ρξήζε ηνπ απηνύ θξηηεξίνπ θαη εθόζνλ δελ είλαη δπλαηή ε νηθεηνζειήο 

ζύκπξαμε απηώλ γηα ηελ επηινγή ηνπ ελόο, δηελεξγείηαη δεκόζηα θιήξσζε κεηαμύ ησλ ππνςεθίσλ πνπ δηθαηνύληαη 

λα κνξηνδνηεζνύλ από ην παξαπάλσ θξηηήξην. 

ΔΞΗΠΖΚΑΗΛΔΡΑΗ φηη: τ) νη αλσηέξσ ειηθηαθέο πξνυπνζέζεηο ηζρχνπλ θαη γηα ηα ηξία (3) ηέθλα θαη ττ) ζηα 

ηξία (3) παηδηά πεξηιακβάλνληαη θαη ηα ηέθλα κε νπνηαδήπνηε αλαπεξία ζε πνζνζηφ εμήληα επηά ηνηο 

εθαηφ (67%) θαη άλσ ηζνβίσο, αλεμαξηήησο ειηθίαο. 
Πχκθσλα κε ην άξζξν 64 ηνπ λ. 4590/2019 (ΦΔΘ 17/Α/2019), ηελ ηδηφηεηα ηνπ ηξίηεθλνπ απνθηνχλ : 

Ν γνλέαο πνπ έρεη ηε γνληθή κέξηκλα θαη επηκέιεηα ηξηψλ παηδηψλ απφ ηνλ ίδην ή δηαθνξεηηθνχο γφκνπο ή λνκίκσο 

αλαγλσξηζζέλησλ ή πηνζεηεκέλσλ ή εθηφο γφκνπ γελλεζέλησλ ηα νπνία είλαη άγακα θαη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 

εηθνζηφ πέκπην (25ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο ή θνηηνχλ ζε αλψηαηα εθπαηδεπηηθφ ηδξχκαηα θαη ζε αλαγλσξηζκέλα σο 

νκνηαγή εθπαηδεπηηθφ ηδξχκαηα ηεο αιινδαπήο ή εθπιεξψλνπλ ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαη δελ έρνπλ 

ζπκπιεξψζεη ην ηξηαθνζηφ (30ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. Πηα ηξία παηδηά πεξηιακβάλνληαη θαη ηα ηέθλα κε 

νπνηαδήπνηε αλαπεξία ζε πνζνζηφ εμήληα επηά (67%) θαη άλσ ηζνβίσο, αλεμαξηήησο ειηθίαο 
Ν ηξίηεθλνο ππνςήθηνο βαζκνινγείηαη κε δεθαπέληε (15) κνλάδεο γηα ηα ηξία (3) δψληα ηέθλα ηνπ. 

ε. Ρέθλν ηνίηεθλεο νηθνλέλεηαο 

Υο ηέθλν ηξίηεθλεο νηθνγέλεηαο λνείηαη ην ηέθλν ηξίηεθλνπ γνλέα, ην νπνίν πιεξνί ηα αλσηέξσ ειηθηαθφ 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 εθπαηδεπηηθφ ηδξχκαηα θαη ζε αλαγλσξηζκέλα σο νκνηαγή εθπαηδεπηηθφ 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. 
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ΔΞΗΠΖΚΑΗΛΔΡΑΗ φηη νη αλσηέξσ ειηθηαθέο πξνυπνζέζεηο ηζρχνπλ κφλν γηα ηνλ ζπκκεηέρνληα ππνςήθην ηέθλν 

ηξίηεθλνπ γνλέα αλεμαξηήησο ειηθίαο θαη νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ησλ ινηπψλ ηέθλσλ. 

Πην πεδίν απηφ ν ππνςήθηνο πνπ απνδεηθλχεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ ηέθλνπ ηξίηεθλεο νηθνγέλεηαο δειαδή πιεξνί ηηο 

αλσηέξσ ειηθηαθέο πξνυπνζέζεηο, ζπκπιεξψλεη κε ηελ έλδεημε Μ ην ζρεηηθφ ηεηξαγσλίδην. 

Δπίζεο, ζπκπιεξψλεη κε ηελ έλδεημε ® ην ζρεηηθφ ηεηξαγσλίδην, πξνθεηκέλνπ λα δειψζεη φηη θαηά ην ηξέρνλ 

εκεξνινγηαθφ έηνο δελ έρεη πξνζιεθζεί ζηνλ ίδην θνξέα άιιν κέινο ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο θάλνληαο ρξήζε ηεο 

ηξηηεθληθήο ηδηφηεηαο. Πηελ πεξίπησζε ζπκπιήξσζεο ηεο έλδεημεο δελ νθείιεη λα ππνβάιεη ηελ ππεχζπλε 

δήισζε πνπ δεηείηαη ζηελ παξ. 2 ηνπ ΘΔΦΑΙΑΗΝ II «ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΑ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ» 

ηνπ παξφληνο Ξαξαξηήκαηνο. Εάλ ζηελ απηή δηαδηθαζία επηιέγνληαη σο πξνζιεπηένη δύν (2)ή πεξηζζόηεξα κέιε 

ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο θάλνληαο ρξήζε ηνπ απηνύ θξηηεξίνπ θαη εθόζνλ δελ είλαη δπλαηή ε νηθεηνζειήο ζύκπξαμε 

απηώλ γηα ηελ επηινγή ηνπ ελόο, δηελεξγείηαη δεκόζηα θιήξσζε κεηαμύ ησλ ππνςεθίσλ πνπ δηθαηνύληαη λα 

κνξηνδνηεζνύλ από ην παξαπάλσ θξηηήξην. 
Ρν ηέθλν ηξίηεθλεο νηθνγέλεηαο βαζκνινγείηαη κε δεθαπέληε (15) κνλάδεο. 

νη. Αλήιηθα ηέθλα 

Πην πεδίν απηφ ν ππνςήθηνο ζεκεηψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ αλήιηθσλ ηέθλσλ ηνπ. 
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Αλήιηθν ζεσξείηαη ην παηδί πνπ δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ην 18° έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ κέρξη θαη ηελ ηειεπηαία 

εκέξα ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. 

Ν ππνςήθηνο βαζκνινγείηαη κε πέληε (5) κνλάδεο γηα θαζέλα απφ ηα δχν (2) πξψηα αλήιηθα ηέθλα ηνπ θαη κε δέθα 

(10) κνλάδεο γηα θάζε επηπιένλ ηέθλν πέξαλ ησλ δχν πξψησλ. 

Ζ.Γνλέαο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο 

Πην πεδίν απηά ν ππνςήθηνο πνπ απνδεηθλχεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ γνλέα κνλνγνλείθήο νηθνγέλεηαο ζεκεηψλεη ηνλ 

αξηζκφ ησλ ηέθλσλ ηνπ. 

Δπίζεο ζπκπιεξψλεη κε ηελ έλδεημε Ν ην ζρεηηθά ηεηξαγσλίδην, πξνθεηκέλνπ λα δειψζεη άηη θαηά ην ηξέρνλ 

εκεξνινγηαθά έηνο δελ έρεη πξνζιεθζεί ζηνλ ίδην θνξέα άιιν κέινο ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο θάλνληαο ρξήζε ηεο 

κνλνγνλείθήο ηδηφηεηαο. Πηελ πεξίπησζε ζπκπιήξσζεο ηεο έλδεημεο δελ νθείιεη λα ππνβάιεη ηελ 

ππεχζπλε δήισζε πνπ δεηείηαη ζηελ παξ. 4 ηνπ ΘΔΦΑΙΑΗΝ II «ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΑ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ 

ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ» ηνπ παξφληνο Ξαξαξηήκαηνο. 

Γνλέαο κνλνγνλείθήο 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. Ρν δηθαίσκα απηφ αζθείηαη απφ ην γνλέα θαη 

κεηά ηελ ελειηθίσζε ησλ ηέθλσλ θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 25νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο (άξζξν 29 

παξ. 6 λ.3838/2010). 

Ν γνλέαο κνλνγνλείθήο νηθνγέλεηαο βαζκνινγείηαη κε δέθα (10) κνλάδεο γηα θάζε έλα (1) ηέθλν ηνπ. Ζ βαζκνινγία 

ππνινγίδεηαη κφλν ζηα δψληα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. 

π. Ρέθλν πνλνλνλετθήε νηθνγέλεηαο 

Πην πεδίν απηά ν ππνςήθηνο πνπ απνδεηθλχεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ ηέθλνπ κνλνγνλείθήο νηθνγέλεηαο ζεκεηψλεη ηνλ 

αξηζκφ ησλ ηέθλσλ ηεο νηθνγέλεηαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ εαπηνχ ηνπ). 

Δπίζεο, ζπκπιεξψλεη κε ηελ έλδεημε Ζ 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 

κνλνγνλείθήο ηδηφηεηαο. Πηελ πεξίπησζε ζπκπιήξσζεο ηεο έλδεημεο δελ νθείιεη λα ππνβάιεη ηελ 

ππεχζπλε δήισζε πνπ δεηείηαη ζηελ παξ. 5 ηνπ ΘΔΦΑΙΑΗΝ II «ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΑ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ 

ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ» ηνπ παξφληνο Ξαξαξηήκαηνο. Εάλ ζηελ απηή δηαδηθαζία επηιέγνληαη σο πξνζιεπηένη δύν (2) ή 

πεξηζζόηεξα κέιε ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο, θάλνληαο ρξήζε ηνπ απηνύ θξηηεξίνπ θαη εθόζνλ δελ είλαη δπλαηή ε 

νηθεηνζειήο ζύκπξαμε απηώλ γηα ηελ επηινγή ηνπ ελόο, δηελεξγείηαη δεκόζηα θιήξσζε κεηαμύ ησλ ππνςεθίσλ πνπ 

δηθαηνύληαη λα κνξηνδνηεζνύλ από ην παξαπάλσ θξηηήξην. 

Ρέθλν κνλνγνλείθήο νηθνγέλεηαο είλαη εθείλν ην νπνίν κέρξη ηελ ελειηθίσζή ηνπ είρε ηνλ έλα κφλν γνλέα 

ηνπ. Πηελ πεξίπησζε απηή ππάγεηαη θαη ην ηέθλν, ην νπνίν ζηεξήζεθε θαη ηνπο δχν γνλείο πξηλ ηελ 

ελειηθίσζή ηνπ. Ρν δηθαίσκα απηφ αζθείηαη απφ ην ηέθλν κέρξη θαη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 30°χ έηνπο ηεο 

ειηθίαο ηνπ (άξζξν 29 παξ. 6 λ.3838/2010). 

Ρν ηέθλν κνλνγνλείθήο 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. 

6. Αλαπεξία γνλέα. ηέθλνπ, αδειθνχ ή ζπδχγνπ ππνςεθίνπ 

Πην πεδίν απηφ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 9 ηνπ αξζξ. 25 ηνπ Λ. 4440/2016 (ΦΔΘ 224/η.Α'/02.12.2016), νη ππνςήθηνη 

γνλείο, ηέθλα, ζχδπγνη, αδειθνί πνπ αζθνχλ ην δηθαίσκα πξνζηαζίαο απφ ηελ αλαπεξία αηφκσλ κε πνζνζηφ 

αλαπεξίαο 67% θαη άλσ, εμαηηίαο βαξηψλ ςπρηθψλ θαη ζσκαηηθψλ παζήζεσλ ή κε πνζνζηφ αλαπεξίαο ηνπιάρηζηνλ 

50% εμαηηίαο λνεηηθήο αλαπεξίαο ή απηηζκνχ ζπκπιεξψλνπλ ην πνζνζηφ αλαπεξίαο ηνπ ζπγγελή - αηφκνπ ζην 

ζρεηηθφ ηεηξαγσλίδην ηνπ εληχπνπ ηεο απήζεσο. 

Ν 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 
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η. Ζιηθία 

Πην πεδίν απηφ νη ππνςήθηνη ζπκπιεξψλνπλ ηελ ειηθία ηνπο. Αλψηαην φξην ειηθίαο πξφζιεςεο νξίδεηαη ην 67ν έηνο 

ζπκπιεξσκέλν 
ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΑ ΙΝΗΞΑ ΒΑΘΚΝΙΝΓΝΚΔΛΑ ΘΟΗΡΖΟΗΑ 

1. Ζ «γνληθή κέξηκλα» δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ «επηκέιεηα» ηέθλνπ, δεδνκέλνπ φηη ζχκθσλα κε ην 

Ξ.Γ.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. πνςήθηνο 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. Ρφζν 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. πνςήθηνο 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. Ρφζν ν ηξίηεθλνο φζν θαη ην ηέθλν ηξίηεθλνπ δηθαηνχληαη πεξαηηέξσ θαη ηηο κνλάδεο απφ ην θξηηήξην ησλ 

αλήιηθσλ ηέθλσλ. 

6. πνςήθηνο 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. Ρφζν 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. Πηελ πεξίπησζε ππνςεθίνπ πνπ είλαη ηαπηφρξνλα πνιχηεθλνο ή ηέθλν πνιπηέθλνπ θαη γνλέαο ή ηέθλν 

κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο, ε βαζκνινγία ησλ θξηηεξίσλ είλαη αζξνηζηηθή. 

9. Πηελ 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. 

Πηε ζπλέρεηα ζπκπιεξψλεη ηελ εκεξνκελία θαη ην νλνκαηεπψλπκφ ηνπ θάησ απφ ην θείκελν ηεο ΞΔΘΛΖΠ 

ΓΖΙΥΠΖΠ, ηελ νπνία θαη ππνγξάθεη κεηά απφ πξνζεθηηθή αλάγλσζε. 

Υο πξνο ηελ παξάγξαθν 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 ή 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 

παξαγξφθεθε, 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. 

Υο πξνο ηελ πανάγξαθν 4 ηεο ππεχζπλεο δήισζεο: Πε 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. 
ΚΔΦΑΛΑΙΟ II : ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Πην θεθάιαην απηφ απαξηζκνχληαη φια ηα δηθαηνινγεηηθφ - πηζηνπνηεηηθφ ηα νπνία πξέπεη λα ππνβάιεη ν ππνςήθηνο 

καδί κε ηελ αίηεζε πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη ηα κνξηνδνηνχκελα θξηηήξηα πνπ επηθαιείηαη. 

Δηδηθφηεξα, ζην σο άλσ αλαθεξφκελν δηάζηεκα πξέπεη λα ππνβάιεη: 

• Δπθξηλή θσηναληίγξαθα: 

Ρσλ 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 απηφ δελ πξνθχπηεη ε εκεξνκελία 

γέλλεζεο, πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί θαη ην πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο. 

Δάλ απφ ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ή ηα ινηπφ δηθαηνινγεηηθφ, πνπ έρεη ππνβάιεη ν ππνςήθηνο, πξνθχπηνπλ ν ανηζπάε 

ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ θαη ε γξνλνινλίαλέλλεζήο ηνπ, ε έιιεηςε ππνβνιήο ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο θαη κφλν, δελ 

ζπληζηφ ιφγν απνθιεηζκνχ απφ ηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία (αξηζ. 1042/2003 απφθαζε ηνπ ΠηΔ). 

• 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, Ξηζηνπνηεηηθφ 

Διιελνκάζεηαο (λ.2413/1996 άξζξν 10 παξ. 1) πνπ ρνξεγείηαη απφ ην Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο: α) 

πνπξγείν Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ Αλδξέα Ξαπαλδξένπ 37, Ρ.Θ. 151 80 Αζήλα, ηει. 210-3443384 θαη β) 

Θαξακανχλα 1, Ξι. Πθξα, Ρ.Θ. 55132 Θεζζαινλίθε, ηει. 2313- 331540, επηπέδνπ Α ή Α2. 

Δπίζεο, απνδεηθλχεηαη κε αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Πρνιείνπ ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ 

Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (Ξαλεπηζηεκηνχπνιε, Θεζζαινλίθε, Ρ.Θ. 54006, ηει. 2310/997571-72-76), ην 

νπνίν ρνξεγείηαη χζηεξα απφ ζρεηηθή εμέηαζε ηνπ ππνςεθίνπ ή απφ άιιε ζρνιή ή ζρνιείν Διιεληθήο Γιψζζαο. 

Ρν αλσηέξσ Ξηζηνπνηεηηθφ 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. 

Δπηπξνζζέησο, ππνβάιιεη φζα απφ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθφ επηθαιείηαη κε ηελ αίηεζή ηνπ, ζε επθξηλή 

σσηναληίγξαθα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ηέινο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ: 
1. Ξνιχηεθλνη θαη Ρέθλα πνιπηέθλσλ: 

Ξνιχηεθλνη 

Ξηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή θνηλφηεηαο ζηα δεκνηνιφγηα ησλ νπνίσλ είλαη 

γξακκέλνη ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα ΘΔΞ κέζσ ηνπ Νινθιεξσκέλνπ 

Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ [(ΝΞΠΔΓ)-ΘΑ 7228/2014 (ΦΔΘ 457/η.Β'/25-2-2014)], ή κέζσ 
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ηεο Δληαίαο Τεθηαθήο Ξχιεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πξφζθαηεο έθδνζεο (φρη παιαηφηεξεο ησλ δχν κελψλ 

απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ) ζπλνδεπφκελν απφ 

πηζηνπνηεηηθφ ηεο Αλψηαηεο Ππλνκνζπνλδίαο Ξνιπηέθλσλ Διιάδνο (ΑΠΞΔ) (λ. 4316/2014 ΦΔΘ 270/η.Α'/24-12- 

2014). 
Ρέθλα πνιπηέθλσλ 

Ξηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο (παηξηθήο νηθνγέλεηαο) ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή θνηλφηεηαο ζηα δεκνηνιφγηα 

ησλ νπνίσλ είλαη γξακκέλνη ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα ΘΔΞ κέζσ ηνπ 

Νινθιεξσκέλνπ Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ [(ΝΞΠΔΓ)-ΘΑ 7228/2014 (ΦΔΘ 457/η.Β'/25-2- 

2014)] ηεο Δληαίαο Τεθηαθήο Ξχιεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο , πξφζθαηεο έθδνζεο (φρη παιαηφηεξεο ησλ δχν 

κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ) ζπλνδεπφκελν απφ 

πηζηνπνηεηηθφ ηεο Αλψηαηεο Ππλνκνζπνλδίαο Ξνιπηέθλσλ Διιάδνο (ΑΠΞΔ) (λ. 4316/2014 ΦΔΘ 270/η.Α'/24-12- 

2014). 

Ξξνθεηκέλνπ ληα 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 Ππλνκνζπνλδίαο Ξνιπηέθλσλ Διιάδνο (ΑΠΞΔ) (λ. 4316/2014 ΦΔΘ 270/η.Α'/24- 

12-2014). 
(β) Δθφζνλ δελ είλαη κφληκα εγθαηεζηεκέλνη νηθνγελεηαθψο ζηελ Διιάδα: 

Αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο ηνπ θξφηνπο 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 ΑΠΞΔ ή άιιν), 

ζχκθσλα κε ην νπνίν ζα βεβαηψλεηαη ή πηζηνπνηείηαη, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ δηθαίνπ ηνπ αιινδαπνχ θξφηνπο, ε 

ηδηφηεηα ηνπ πνιχηεθλνπ γνλέα θαη ηέθλνπ πνιπηέθλνπ [λ.2431/1996 θαη ππ' αξηζκ. 3/2014 απφθαζε ηεο Νινκέιεηαο 

Α.Π.Δ.Ξ., λ. 4316/2014 (ΦΔΘ 270/η.Α'/24-12-2014)]. 

ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΖ: Ξξνθεηκέλνπ γηα ηελ απφδεημε ηεο πνιπηεθλίαο απαηηείηαη απαξαηηήησο ε πξνζθφκηζε θαη ησλ 

δχν, θαηά πεξίπησζε, πξναλαθεξφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ. Πε αληίζεηε πεξίπησζε δελ ζα αλαγλσξίδεηαη ην 

θξηηήξην πνιπηεθλίαο (λ. 4316/2014 ΦΔΘ 270/η.Α'/24-12-2014). 

Δπηπιένλ, νη πνιχηεθλνη θαη ηα ηέθλα πνιχηεθλσλ νηθνγελεηψλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 

ζρεηηθφ ηεηξαγσλίδην ζηελ αίηεζε ΔΛΡΞΝ ΠΝΣ, 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. Ρξίηεθλνη θαη Ρέθλα Ρξίηεθλσλ: 

Ρνίηεθλνη 

Ξηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή θνηλφηεηαο ζηα δεκνηνιφγηα ησλ νπνίσλ είλαη 

γξακκέλνη ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα ΘΔΞ κέζσ ηνπ Νινθιεξσκέλνπ 

Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ [(ΝΞΠΔΓ)-ΘΑ 7228/2014 (ΦΔΘ 457/η.Β'/25-2-2014)], ηεο 

Δληαίαο Τεθηαθήο Ξχιεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πξφζθαηεο έθδνζεο (φρη παιαηφηεξεο ησλ δχν κελψλ απφ 

ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ). 
Ρέθλα ηνίηεθλσλ 

Ξηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο (παηξηθήο νηθνγέλεηαο) ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή θνηλφηεηαο ζηα δεκνηνιφγηα 

ησλ νπνίσλ είλαη γξακκέλνη ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα ΘΔΞ κέζσ ηνπ 

Νινθιεξσκέλνπ Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ [(ΝΞΠΔΓ)-ΘΑ 7228/2014 (ΦΔΘ 457/η.Β'/25-2- 

2014)], ηεο Δληαίαο Τεθηαθήο Ξχιεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 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) Πε 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 ίδηνπ ηνπ ππνςεθίνπ ή ηέθλνπ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, 

βεβαίσζε απφ αλψηαηα εθπαηδεπηηθφ ηδξχκαηα ή αλαγλσξηζκέλα σο νκνηαγή εθπαηδεπηηθφ ηδξχκαηα ηεο 

αιινδαπήο απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ζπνπδψλ. 

γ) Πε πεξίπησζε πνπ ηέθλν ή ν ίδηνο ν ππνςήθηνο , αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, δηαλχεη ηε ζηξαηησηηθή ηνπ ζεηεία, 

βεβαίσζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ. 

δ) Πηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο έρεη επέιζεη αθχξσζε ηνπ γφκνπ ησλ γνλέσλ ππνςεθίσλ ή δηαδχγην ή δηαθνπή 

ηεο έγγακεο ζπκβίσζεο ή έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα ηέθλα έρνπλ γελλεζεί ρσξίο γφκν ησλ γνλέσλ ηνπο, ν 

γνλέαο πνπ ζπκκεηέρεη ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία πξέπεη λα πξνζθνκίζεη απνδεηθηηθφ 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. 
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Ξξνθεηκέλνπ ληα 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 ΔΛΡΞΝ ΠΝΣ, 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: 

Ξηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα 

ΘΔΞ κέζσ ηνπ Νινθιεξσκέλνπ Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ [(ΝΞΠΔΓ)-ΘΑ 7228/2014 (ΦΔΘ 

457/η.Β'/25-2-2014)] ηεο Δληαίαο Τεθηαθήο Ξχιεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ή αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο, πξφζθαηεο 

έθδνζεο (φρη παιαηφηεξεο ησλ δχν κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αίηήνεσλ), 

απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ν αξηζκφο ησλ αλήιηθσλ ηέθλσλ ηνπ πξνζιεπηένπ . 
Ξξνθεηκέλνπ ληα 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. Ν γνλέαο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο: 

Ν γνλέαο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ην ζρεηηθφ ηεηξαγσλίδην ζηελ αίηεζε 

ΔΛΡΞΝ ΠΝΣ, 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: 

Πηελ πεξίπησζε ρεξείαοηνπ πνλνλνλέα ή θεξχμεσο αθάλεηαο θαηά λάπνλ ηνπ άιινπ λνλέα. 

απαηηνχληαη αζξνηζηηθά: 

α. Ξηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα 

ΘΔΞ κέζσ ηνπ Νινθιεξσκέλνπ Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ [(ΝΞΠΔΓ)-ΘΑ 7228/2014 (ΦΔΘ 

457/η.Β'/25-2-2014)] ή κέζσ ηεο Δληαίαο Τεθηαθήο Ξχιεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 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 

αθφλεηαο θαηά λφκνλ ηνπ άιινπ γνλέα. Ρν 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 αθφλεηαο 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. πεχζπλε δήισζε φηη αζθεί ελ ηνηο πξφγκαζη θαη θαη' απνθιεηζηηθφηεηα ηε γνληθή κέξηκλα ελφο ή πεξηζζφηεξσλ 

αλήιηθσλ ηέθλσλ. Πε πεξίπησζε πνπ ην ηέθλν είλαη ελήιηθν ειηθίαο έσο θαη 25 εηψλ, ππεχζπλε δήισζε φηη αζθνχζε 

ελ ηνηο πξφγκαζη θαη θαη' απνθιεηζηηθφηεηα ηε γνληθή κέξηκλα απηνχ γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ 

ελειηθίσζε ηνπ ηέθλνπ. 

Πε πεξίπησζε δηαδπγίνπ ή αθπξψζεσο γάκνπ ή ιχζεο ηνπ ζπκθψλνπ ζπκβίσζεο ή δηαθνπήο  

ελλάπνπ ζπκβηψζεσο ησλ γνλέσλ (δηάζηαζεο). απαηηνχληαη αζξνηζηηθά: 

α. Ξηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα 

ΘΔΞ κέζσ ηνπ Νινθιεξσκέλνπ Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ [(ΝΞΠΔΓ)-ΘΑ 7228/2014 (ΦΔΘ 

457/η Β'/25-2-2014)] ή κέζσ ηεο Δληαίαο Τεθηαθήο Ξχιεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 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 Ξξαθηηθνχ 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. πεχζπλε δήισζε φηη αζθεί ελ ηνηο πξφγκαζη θαη θαη' απνθιεηζηηθφηεηα ή κεηά απφ ζρεηηθή αλάζεζε ηε γνληθή 

κέξηκλα ελφο ή πεξηζζφηεξσλ αλήιηθσλ ηέθλσλ. Πε πεξίπησζε πνπ ην ηέθλν είλαη ελήιηθν ειηθίαο έσο θαη 25 εηψλ, 

ππεχζπλε δήισζε φηη αζθνχζε ελ ηνηο πξφγκαζη 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 πεχζπλεο δήισζεο όηη ηειεί ζε δηάζηαζε κε ηνλ 

ή/ηε ζύδπγν θαη αζθεί ελ ηνηο πξφγκαζη θαη θαη' απνθιεηζηηθφηεηα ή κεηά απφ ζρεηηθή αλάζεζε ηε γνληθή κέξηκλα 

ελφο ή πεξηζζφηεξσλ αλήιηθσλ ηέθλσλ. Πε πεξίπησζε πνπ ην ηέθλν είλαη ελήιηθν ειηθίαο έσο θαη 25 εηψλ, ππεχζπλε 

δήισζε φηη αζθνχζε ελ ηνηο πξφγκαζη θαη θαη' απνθιεηζηηθφηεηα ή κεηά απφ ζρεηηθή αλάζεζε ηε γνληθή κέξηκλα 

απηνχ γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ ελειηθίσζε ηνπ ηέθλνπ. 

ε πεξίπησζε αληθαλόηεηαο ηνπ άιινπ γνλέα ληα ηελ άζθεζε γνληθήο ληα πξαγκαηηθνύο 

ιόγνπο ή γηαηί είλαη αλίθαλνο ή πεξηνξηζκέλα ηθαλόο  ληα δηθαηνπξαμία. απαηηνύληαη αζξνηζηηθά: 

α. Ξηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα 

ΘΔΞ κέζσ ηνπ Νινθιεξσκέλνπ Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ [(ΝΞΠΔΓ)-ΘΑ 7228/2014 (ΦΔΘ 

457/η.Β'/25-2-2014)] ή κέζσ ηεο Δληαίαο Τεθηαθήο Ξχιεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ή αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο, 

ΑΔΑ: Ω31ΚΩΗΛ-ΒΣ9



πξφζθαηεο έθδνζεο (φρη παιαηφηεξεο ησλ δχν κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ 

αηηήζεσλ), απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη έρεη έλα (1) ηνπιάρηζηνλ αλήιηθν ηέθλν ή ελήιηθν ειηθίαο έσο θαη 25 εηψλ. 

β. Αληίγξαθν δηθαζηηθήο απφθαζεο απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ν ιφγνο ηεο αδπλακίαο αζθήζεσο ηεο γνληθήο 

κέξηκλαο απφ ηνλ άιιν γνλέα (π.ρ. δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε ιφγσ ςπρηθήο ή δηαλνεηηθήο δηαηαξαρήο ή ζσκαηηθήο 

αλαπεξίαο). 

γ. πεχζπλε δήισζε φηη αζθεί ελ ηνηο πξφγκαζη θαη θαη' απνθιεηζηηθφηεηα ή κεηά απφ ζρεηηθή αλάζεζε ηε γνληθή 

κέξηκλα ελφο ή πεξηζζφηεξσλ αλήιηθσλ ηέθλσλ. Πε πεξίπησζε πνπ ην ηέθλν είλαη ελήιηθν ειηθίαο έσο θαη 25 εηψλ, 

ππεχζπλε δήισζε φηη αζθνχζε ελ ηνηο πξφγκαζη θαη θαη' απνθιεηζηηθφηεηα ηε γνληθή κέξηκλα απηνχ γηα νξηζκέλν 

ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ ελειηθίσζε ηνπ ηέθλνπ. 

εκείσζε: Πε πεξίπησζε αλππαξμίαο ηεο αλσηέξσ δηθαζηηθήο απφθαζεο (ππφ ζηνηρείν β) φζνλ αθνξά ηνπο 

αληηθεηκεληθνύο πξαγκαηηθνύο ιόγνπο αδπλακίαο αζθήζεσο ηεο γνληθήο κέξηκλαο απφ ηνλ άιιν γνλέα, 

απαηείηαη 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 από  ηελ άζθεζε ηεο γνληθήο κέξηκλαο ή αθαίξεζεο  

ηεο γνληθήο κέξηκλαο ιόγσ θαθήο άζθεζεο. απαηηνύληαη αζξνηζηηθά: 

α. Ξηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα 

ΘΔΞ κέζσ ηνπ Νινθιεξσκέλνπ Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ [(ΝΞΠΔΓ)-ΘΑ 7228/2014 (ΦΔΘ 

457/η.Β'/25-2-2014)] ή κέζσ ηεο Δληαίαο Τεθηαθήο Ξχιεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 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 ίνπ άιινπ γνλέα απφ ηελ άζθεζε ηεο γνληθήο κέξηκλαο ή ε αθαίξεζε ηεο γνληθήο κέξηκλαο απφ ηνλ άιιν 

γνλέα ιφγσ θαθήο άζθεζεο. 

γ. πεχζπλε δήισζε φηη αζθεί ελ ηνηο πξφγκαζη θαη θαη' απνθιεηζηηθφηεηα ή κεηά απφ ζρεηηθή αλάζεζε ηε γνληθή 

κέξηκλα ελφο ή πεξηζζφηεξσλ αλήιηθσλ ηέθλσλ. Πε πεξίπησζε πνπ ην ηέθλν είλαη ελήιηθν ειηθίαο έσο θαη 25 εηψλ, 

ππεχζπλε δήισζε φηη αζθνχζε ελ ηνηο πξφγκαζη θαη θαη' απνθιεηζηηθφηεηα ή κεηά απφ ζρεηηθή αλάζεζε ηε γνληθή 

κέξηκλα απηνχ γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ ελειηθίσζε ηνπ ηέθλνπ. 

ε πεξίπησζε απόθηεζεο ηέθλνπ ρσξίο γάκν ή ζύκθσλν ζπκβίσζεο απαηηνύληαη 

αζξνηζηηθά: 

α. Ξηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα 

ΘΔΞ κέζσ ηνπ Νινθιεξσκέλνπ Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ [(ΝΞΠΔΓ)-ΘΑ 7228/2014 (ΦΔΘ 

457/η.Β'/25-2-2014)] ή κέζσ ηεο Δληαίαο Τεθηαθήο Ξχιεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 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. 

βτ. πεχζπλε 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 

βπ. 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. Πε 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. 

ΠΔ πεξίπησζε πηνζεζίαο ηέθλνπ απφ έλα κφλν γνλέα. απαηηνχληαη αζξνηζηηθά: 

α. Ξηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα 

ΘΔΞ κέζσ ηνπ Νινθιεξσκέλνπ Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ [(ΝΞΠΔΓ)-ΘΑ 7228/2014 (ΦΔΘ 

457/η.Β'/25-2-2014)] ή κέζσ ηεο Δληαίαο Τεθηαθήο Ξχιεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 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. πεχζπλε δήισζε ηνπ κνλνγνλέα φηη αζθεί ελ ηνηο πξάγκαζη θαη θαη' απνθιεηζηηθφηεηα ηε γνληθή κέξηκλα ηέθλνπ 

θαηφπηλ πηνζεζίαο. Πε 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. 

Πεκείσζε: Πε 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. Ρν ηέθλν κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο: 

Ρν ηέθλν κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ην ζρεηηθφ ηεηξαγσλίδην ζηελ αίηεζε 

ΔΛΡΞΝ ΠΝΣ, 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 
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δήισζε θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986 κε ην αλσηέξσ πεξηερφκελν. 

Δπηπιένλ, αλάινγα ηελ πεξίπησζε κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο, πξέπεη λα πξνζθνκίζεη: 

Πηελ πεξίπησζε ζαλάηνπ ε θεξχμεσο αθάλεηαο  θαηά λάπνλ ηνπ ελφο ηνπιάρηζηνλ ΕΚ ησλ δχν γνλέσλ ή 

ηνπ κνλνγνλέα. απαηηνχληαη αζξνηζηηθά: 

α. Ξηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα 

ΘΔΞ κέζσ ηνπ Νινθιεξσκέλνπ Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ [(ΝΞΠΔΓ)-ΘΑ 7228/2014 (ΦΔΘ 

457/η.Β'/25-2-2014)] ή κέζσ ηεο Δληαίαο Τεθηαθήο Ξχιεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 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. πεχζπλε δήισζε φηη γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ ελειηθίσζή ηνπ ηε γνληθή ηνπ κέξηκλα αζθνχζε ελ 

ηνηο πξάγκαζη θαη θαη' απνθιεηζηηθφηεηα έλαο κφλν γνλέαο. Πε πεξίπησζε ζαλάηνπ ή αθάλεηαο θαη ησλ δχν γνλέσλ, 

ππεχζπλε δήισζε φηη ζηεξήζεθε θαη ηνπο δχν γνλείο πξηλ απφ ηελ ελειηθίσζή ηνπ. 

Δ πεξίπησζε δηαδπγίνπ ή αθπξώζεσο γάκνπ ή ιύζεο ηνπ ζπκθώλνπ ζπκβίσζεο ή δηαθνπήο ηεο 

εγγάκνπ ζπκβηώζεσο (δηάζηαζεο) ησλ γνλέσλ. απαηηνύληαη αζξνηζηηθά: 

α. Ξηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα 

ΘΔΞ κέζσ ηνπ Νινθιεξσκέλνπ Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ [(ΝΞΠΔΓ)-ΘΑ 7228/2014 (ΦΔΘ 

457/η.Β'/25-2-2014)] ή κέζσ ηεο Δληαίαο Τεθηαθήο Ξχιεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 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 Ξξαθηηθνχ 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. πεχζπλε 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 πεχζπλεο δήισζεο ζηελ νπνία λα δειψλεηαη όηη νη 

γνλείο ηνπ ηεινύζαλ 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. 

Δ πεξίπησζε αληθαλόηεηαο ηνπ ελόο ηνπιάρηζηνλ γνλέα ληα ηελ άζθεζε γνληθήο κέξηκλαο ληα 

πξαγκαηηθνύο ιόγνπο ή γηαηί είλαη αλίθαλνο ή πεξηνξηζκέλα ηθαλόο ληα δηθαηνπξαμία. απαηηνύληαη 

αζξνηζηηθά: 

α. Ξηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα 

ΘΔΞ κέζσ ηνπ Νινθιεξσκέλνπ Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ [(ΝΞΠΔΓ)-ΘΑ 7228/2014 (ΦΔΘ 

457/η.Β'/25-2-2014)] ή κέζσ ηεο Δληαίαο Τεθηαθήο Ξχιεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 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. πεχζπλε 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. Πε 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: Πε πεξίπησζε αλππαξμίαο ηεο αλσηέξσ δηθαζηηθήο απφθαζεο (ππφ ζηνηρείν β) φζνλ αθνξά ηνπο 

αληηθεηκεληθνύο πξαγκαηηθνύο ιόγνπο 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). 

Δ πεξίπησζε έθπησζεο ηνπ ελόο ηνπιάρηζηνλ γνλέα από ηελ άζθεζε ηεο γνληθήο κέξηκλαο ή 

αθαίξεζεο ηεο γνληθήο κέξηκλαο ιόγσ θαθήο άζθεζεο. απαηηνύληαη αζξνηζηηθά: 

α. Ξηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα 

ΘΔΞ κέζσ ηνπ Νινθιεξσκέλνπ Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ [(ΝΞΠΔΓ)-ΘΑ 7228/2014 (ΦΔΘ 

457/η.Β'/25-2-2014)] ή κέζσ ηεο Δληαίαο Τεθηαθήο Ξχιεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 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. πεχζπλε 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. Πε πεξίπησζε έθπησζεο θαη 
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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. 

Δ πεξίπησζε ηέθλνπ ρσξίο γάκν ή ζύκθσλν ζπκβίσζεο ησλ γνλέσλ. απαηηνύληαη αζξνηζηηθά: 

α. Ξηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα 

ΘΔΞ κέζσ ηνπ Νινθιεξσκέλνπ Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ [(ΝΞΠΔΓ)-ΘΑ 7228/2014 (ΦΔΘ457/η Β'/25-2-2014)] ή κέζσ ηεο Δληαίαο Τεθηαθήο 

Ξχιεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ή αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο 

ζην νπνίν λα βεβαηψλεηαη ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ελφο εθ ησλ δχν γνλέσλ ηνπ. 

βτ. πεχζπλε 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 

βπ. 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. 

Πε 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 ΘΔΞ κέζσ ηνπ Νινθιεξσκέλνπ Ξιεξνθνξηαθνχ 

Ππζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ [(ΝΞΠΔΓ)-ΘΑ 7228/2014 (ΦΔΘ 457/η.Β'/25-2-2014)] ή κέζσ ηεο Δληαίαο 

Τεθηαθήο Ξχιεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε πηνζεζία κέρξη ηελ ελειηθίσζή ηνπ. 

β. πεχζπλε 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. 
Πε πεξίπησζε ηέθλνπ αγλψζησλ γνλέσλ. απαηηείηαη: 

Ξηζηνπνηεηηθφ 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. Ξηζηνπνηεηηθά απφδεημεο εκπεηξίαο 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο εκπεηξίαο απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ ρξφλνπ εκπεηξίαο απφ ηελ νηθεία ππεξεζία φπνπ θαη 

απαζρνιήζεθαλ 
7. πνςήθηνη πνπ έρνπλ γνλείο, ηέθλα, ζπδχγνπο, αδειθνχο κε αλαπεξία. 

α. Ξηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή θνηλφηεηαο ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο 

θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα ΘΔΞ κέζσ ηνπ Νινθιεξσκέλνπ Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο Δζληθνχ 

Γεκνηνινγίνπ [(ΝΞΠΔΓ)-ΘΑ 7228/2014 (ΦΔΘ 457/η.Β'/25-2-2014)], ή κέζσ ηεο Δληαίαο Τεθηαθήο Ξχιεο ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 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. Ξξνθεηκέλνπ γηα αιινδαπνχο, αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ 

νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο ηνπ θξφηνπο ηελ ηζαγέλεηα ηνπ νπνίνπ έρνπλ, πξφζθαηεο 

έθδνζεο (φρη παιαηφηεξεο ησλ δχν κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ 

αηηήζεσλ). 

Πηελ πεξίπησζε: τ) πνπ ην άηνκν κε αλαπεξία απφ ην νπνίν ν ππνςήθηνο αληιεί πξνζηαζία είλαη έγγακν, 

πξνζθνκίδεηαη πιελ ηνπ αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθνχ θαη Ξηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηεο δηθήο ηνπ 

νηθνγέλεηαο. Απφ ηα δχν Ξηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, παηξηθήο θαη αηνκηθήο νηθνγέλεηαο, ζα πξέπεη 

λα πξνθχπηεη ν αξηζκφο ησλ κειψλ ησλ ελ ιφγσ νηθνγελεηψλ θαη Κ) 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 γφκνπ 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. Ξηζηνπνηεηηθφ Θέληξνπ Ξηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΘΔ.Ξ.Α.) ζε ηζρχ, κε ην νπνίν πξνζδηνξίδεηαη ή πάζεζε ή 

βιάβε θαη ην πνζνζηφ αλαπεξίαο ηνπ αηφκνπ - ζπγγελή. 

Δπίζεο, γίλνληαη δεθηά θαη Ξηζηνπνηεηηθά ηα νπνία είλαη ζε ηζρχ θαη έρνπλ εθδνζεί απφ ηηο θάησζη πγεηνλνκηθέο 

αξρέο: 

1. Αλψηαηε γεηνλνκηθή Δπηηξνπή Πηξαηνχ (Α.Π..Δ.) 

2. Αλψηαηε γεηνλνκηθή Δπηηξνπή Λαπηηθνχ (Α.Λ..Δ.) 

3. Αλψηαηε γεηνλνκηθή Δπηηξνπή Αεξνπνξίαο (Α.Α..Δ.) 

4. Αλψηαηε γεηνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο 

5. Αλψηαηε γεηνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο. 

γ. πεχζπλε δήισζε ηνπ αξ. 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α'75), ζηελ νπνία ν ππνςήθηνο λα αλαθέξεη ηα νλφκαηα φισλ 

ησλ (ινηπψλ) πξνζψπσλ, ηα νπνία αληινχλ πξνζηαζία απφ ηελ αλαπεξία ηνπ αηάπνπ 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. πεχζπλεο δειψζεηο ηνπ αξ. 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α'75) φισλ ησλ πξνζψπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

αλσηέξσ, ππφ ζηνηρείν λ., πεχζπλε Γήισζε, κε ηηο νπνίεο  απηά δειψλνπλ: αθελφο άηη δελ ζπκκεηέρνπλ, πε 

λφεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνζηαζίαο  ηνπ ζπγγεληθνχ αηφκνπ κε αλαπεξία, ζηε ζπγθεθξηκέλε  δηαδηθαζία (ληα ηελ 

ελ ιφγσ Αλαθνίλσζε), αθεηέξνπ άηη παξαηηνχληαη ηεο πξνζηαζίαο, ληα ην παξφλ, ππέξ ηνπ ππνςεθίνπ. Πηελ 

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 πνζνζηά 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, 

ΑΔΑ: Ω31ΚΩΗΛ-ΒΣ9



ηφηε ηα πξφζσπα απηά ππνβάινπλ ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ αξ. 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α' 75) ζηηο νπνίεο   

δειψλνπλ αθελφο  άηη δελ ζπκκεηέρνπλ κε ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνζηαζίαο ηνπ ζπγγεληθνχ αηφκνπ κε  

αλαπεξία ζηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία (ληα ηελ ελ ιφγσ Αλαθνίλσζε), αθεηέξνπ άηη παξαηηνχληαη ηεο 

πξνζηαζίαο πνπ αληινχλ απφ ηελ αλαπεξία ηνπ αηφκνπ απφ ην νπνίν ν ππνςήθηνο αληιεί πξνζηαζία, ληα ην 

παξφλ, ππέξ ηνπ αηηνχληνο, αιιά άηη πξνηίζεληαη λα αζθήζνπλ ην δηθαίσκά ηνπο ληα πξφζιεςε ζε ζέζε 

εξγαζίαο, ληα ην δεχηεξν άηνκν απφ ην νπνίν αληινχλ πξνζηαζία απφ ηελ αλαπεξία ηνπ. 

Πηελ πεξίπησζε αδπλακίαο πξνζθφκηζεο ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ αξ.. 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α' 75) 

ζπκπιεξσκέλεο θαη ππνγεγξακκέλεο απφ θάπνηα απφ ηα πξναλαθεξφκελν πξφζσπα, ν ππνςήθηνο 

ζπκπιεξψλεη θαη ππνβάιιεη ν ίδηνο ππεχζπλε δήισζή ηνπ αξ.. 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α' 75) ζηελ νπνία 

αθελφο κελ δειψλεηαη ν ιφγνο ηνπ θσιχκαηνο (φπσο π.ρ. άγλσζηε δηακνλή, λνεηηθή πζηέξεζε, θηλεηηθφ 

πξνβιήκαηα, θάηνηθνο αιινδαπήο), αθεηέξνπ δε βεβαηψλεηαη απφ ηνλ ππνςήθην άηη δελ ππήξμε άζθεζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο πξνζηαζίαο ληα ηε ζπκκεηνρή ζηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία (ληα ηελ ελ ιφγσ Αλαθνίλσζε) ηνπ 

θσιπφκελνπ λα ππνγξάςεη. 

Γηα ηνλ ίδην ππνςήθην δελ κνξηνδνηείηαη αζξνηζηηθφ ε αλαπεξηθή ηδηφηεηα πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο ζπγγελψλ 

αηφκσλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. 
ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΒΔΒΑΙΧΔΧΝ 

Σπο αιινδαπήο 

Ξηζηνπνηεηηθφ 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 πνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ή ηελ Ξξεζβεία ή ην 

Ξξνμελείν ηεο μέλεο ρψξαο ζηελ Διιάδα ή απφ δηθεγφξν. 

Ρα αλσηέξσ (πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηψζεηο) γίλνληαη ππνρξεσηηθφ απνδεθηφ ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ 

αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ αιινδαπέο αξρέο θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν. 

Γίλνληαη ππνρξεσηηθφ απνδεθηφ επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ, ηα νπνία έρνπλ 

επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν. 

Ρεο εκεδαπήο 

α) Γεκφζηα έγγξαθα εκεδαπήο, δειαδή έγγξαθα πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ θαη 

ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα (π.ρ πηζηνπνηεηηθφ - βεβαηψζεηο θ.ιπ.), ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη ππνρξεσηηθφ 

απνδεθηφ 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 (εθδίδνληαη απφ ηδησηηθνχο θνξείο), ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη ππνρξεσηηθφ 

απνδεθηφ 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. ηαηξηθή γλσκάηεπζε πνπ θέξεη ζεψξεζε απφ 

αξκφδην ειεγθηή ηαηξφ). 

γ) Φσηναληίγξαθα πηζηνπνηεηηθψλ ηεο Αλψηαηεο Ππλνκνζπνλδίαο Ξνιπηέθλσλ Διιάδνο (ΑΠΞΔ) γίλνληαη απνδεθηφ 

ρσξίο επηθχξσζε απφ δηθεγφξν ή ζεψξεζε απφ δεκφζηα ππεξεζία. 

ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΖ: Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζξ. 1 ηνπ λ. 4250/2014 γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ ζην 

ζχλνιν ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο κε ην δεκφζην έρεη θαηαξγεζεί ε ππνρξέσζε ππνβνιήο πξσηνηχπσλ εγγξάθσλ ρσξίο 

ηνχην λα ζεκαίλεη απαγφξεπζε ρξήζεο - πξνζθφκηζεο απηψλ απφ ηνπο ππνςεθίνπο. 
ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΧΝ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ 

Γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ ππνςεθίσλ παξαηίζεηαη έλαο ζπλνπηηθφο θαηάινγνο ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ηα 

νπνία νη πξνζιεπηένη πξέπεη λα ππνβάινπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζήο ηνπο: 

1. Ραπηφηεηα ή άιιν δεκφζην έγγξαθν απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο. 

2. Ξηζηνπνηεηηθφ Διιελνκάζεηαο (κόλν γηα ππνςήθην ρσξίο ειιεληθή ηζαγέλεηα). 

3. Νη πνιχηεθλνη θαη ηα ηέθλα πνιπηέθλσλ, πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή 

βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα ΘΔΞ κέζσ ηνπ Νινθιεξσκέλνπ Ξιεξνθνξηαθνχ 

Ππζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ [(ΝΞΠΔΓ)-ΘΑ 7228/2014 (ΦΔΘ 457/η.Β'/25-2-2014)], ή κέζσ ηεο Δληαίαο 

Τεθηαθήο Ξχιεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πξφζθαηεο έθδνζεο (φρη παιαηφηεξεο ησλ δχν κελψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ) ή αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αιινδαπήο 

αξρήο (πξνθεηκέλνπ γηα αιινδαπφ ππνςήθην κφληκα εγθαηεζηεκέλν νηθνγελεηαθψο ζηελ Διιάδα) 

ζπλνδεπφκελν απφ πηζηνπνηεηηθφ ηεο Αλψηαηεο Ππλνκνζπνλδίαο Ξνιπηέθλσλ Διιάδνο (Α.Π.Ξ.Δ.). 

Ξξνθεηκέλνπ γηα αιινδαπφ ππνςήθην πνπ δελ είλαη κφληκα εγθαηεζηεκέλνο νηθνγελεηαθψο ζηελ Διιάδα, 

αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο ηνπ θξφηνπο 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 ΑΠΞΔ ή άιιν), ζχκθσλα κε ην νπνίν ζα βεβαηψλεηαη ή πηζηνπνηείηαη, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ δηθαίνπ ηνπ 

αιινδαπνχ θξφηνπο, 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. Νη ηξίηεθλνηη θαη ηα ηέθλα ηξηηέθλσλ, πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή 

βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα ΘΔΞ κέζσ ηνπ Νινθιεξσκέλνπ Ξιεξνθνξηαθνχ 

Ππζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ [(ΝΞΠΔΓ)-ΘΑ 7228/2014 (ΦΔΘ 457/η.Β'/25-2-2014)], ή κέζσ ηεο Δληαίαο 

Τεθηαθήο Ξχιεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πξφζθαηεο έθδνζεο (φρη παιαηφηεξεο ησλ δχν κελψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ). Ξξνθεηκέλνπ 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) πεχζπλε δήισζε ή ζπκπιήξσζε ηνπ αληίζηνηρνπ ηεηξαγσληδίνπ ζην έληππν ηεο αίηεζεο πεξί κε 

πξφζιεςεο ζηνλ ίδην θνξέα άιινπ κέινπο ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο θαηά ην ηξέρνλ εκεξνινγηαθφ έηνο κε ρξήζε 

ηεο ηξηηεθληθήο ηδηφηεηαο θαη 

β) ζε πεξίπησζε αλαπεξίαο ηέθλνπ, επίθιεζεο ζπνπδαζηηθήο ηδηφηεηαο, ζηξαηησηηθήο ζεηείαο, αθχξσζεο γφκνπ, 

δηαδπγίνπ, δηαθνπήο έγγακεο ζπκβίσζεο ε γέλλεζεο ηέθλνπ εθηφο γφκνπ, ηα αλαθεξφκελα ζην ππφ ζηνηρείν 2 

ηνπ ΘΔΦΑΙΑΗΝ II «Ρξίηεθλνη θαη Ρέθλα Ρξηηέθλσλ», πεξηπη. α'έσο δ') ζρεηηθφ δηθαηνινγεηηθφ. 

5. Ξηζηνπνηεηηθφ ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα ΘΔΞ κέζσ ηνπ Νινθιεξσκέλνπ 
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Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ [(ΝΞΠΔΓ)-ΘΑ 7228/2014 (ΦΔΘ 457/η.Β'/25-2-2014)], ή 

κέζσ ηεο Δληαίαο Τεθηαθήο Ξχιεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πξφζθαηεο έθδνζεο (φρη παιαηφηεξεο ησλ δχν 

κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ), γηα ηελ απφδεημε χπαξμεο 

αλήιηθσλ ηέθλσλ. Ξξνθεηκέλνπ γηα αιινδαπφ ππνςήθην, αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο 

θαηάζηαζεο αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο ηνπ θξφηνπο ηελ ηζαγέλεηα ηνπ νπνίνπ έρνπλ, πξφζθαηεο έθδνζεο (φρη 

παιαηφηεξεο ησλ δχν κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ). 

6. Νη γνλείο θαη ηα ηέθλα κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ πξέπεη απαξαηηήησο λα αλαηξέμνπλ παξαπάλσ, 

πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ γηα ηα δηθαηνινγεηηθφ 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 εκεξνινγηαθά έηνο κε ρξήζε ηεο κνλνγνλετθήο ηδηφηεηαο. 

7. Πηελ πεξίπησζε ππνςεθίσλ γνλέσλ, ηέθλσλ, ζπδχγσλ, αδειθψλ πνπ αζθνχλ ην δηθαίσκα 

πξνζηαζίαο απφ ηελ αλαπεξία ζπγγεληθψλ αηφκσλ, απαηηνχληαη: α) πηζηνπνηεηηθά νηθνγελεηαθήο 

θαηάζηαζεο ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα ΘΔΞ κέζσ ηνπ 

Νινθιεξσκέλνπ Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ [(ΝΞΠΔΓ)-ΘΑ 7228/2014 (ΦΔΘ 

457/η.Β'/25-2-2014)], ή κέζσ ηεο Δληαίαο Τεθηαθήο Ξχιεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πξφζθαηεο έθδνζεο (φρη 

παιαηφηεξεο ησλ δχν κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ). 

Ξξνθεηκέλνπ 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) Ξηζηνπνηεηηθφ ΘΔΞΑ ή Ξηζηνπνηεηηθφ 

Αλψηαηεο γεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζε ηζρχ, κε ην νπνίν πξνζδηνξίδεηαη ε πάζεζε ή βιάβε θαη ην πνζνζηφ 

αλαπεξίαο ηνπ ζπγγεληθνχ αηφκνπ θαη θαηά πεξίπησζε Ξηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ αηφκνπ κε 

αλαπεξία εάλ ην ηειεπηαίν είλαη έγγακν θαη δηαδεπθηήξην ή δηθαζηηθή απφθαζε ιχζεο ηνπ γάκνπ ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο είλαη δηαδεπγκέλνο γνλέαο πνπ αζθεί ην δηθαίσκα πξνζηαζίαο απφ ηελ αλαπεξία 

ηνπ ηέθλνπ θαη γ) νη αλαγξαθφκελεο, θαηά πεξίπησζε, πεχζπλεο δειψζεηο ηεο παξ. 7. 

ΞΟΝΠΝΣΖ: Ν 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. Πε 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. 

ΞΗΛΑΘΑΠ ΒΑΘΚΝΙΝΓΝΚΔΛΥΛ ΘΟΗΡΖΟΗΥΛ 

ΓΗΑ ΡΖ ΠΛΑΤΖ ΠΚΒΑΠΔΥΛ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΝΟΗΠΚΔΛΝ ΣΟΝΛΝ 

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. 
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  

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

 

Αξηζκφο 
Αηζνπζψλ 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 Δήκνπ θαη Δεκόζηνπ 

Ιλζηηηνύηνπ Επαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο θαη Σρνιείσλ Δεύηεξεο Επθαηξίαο ρσξηθήο αξκνδηόηεηαο ηνπ Δήκνπ 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 
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των δύο ππώτων) 

αριθμός ηέκνων 1 2 3 
 

μονάδες 5 10 20 
 

 
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 κνλνγνλε'ίθήο 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 

Ανώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης ορίζεται το 67
ο
 έτος σσμπληρωμένο 

ΑΔΑ: Ω31ΚΩΗΛ-ΒΣ9



                                 
  

ΑΔΑ: Ω31ΚΩΗΛ-ΒΣ9



 
 
 

 

ΑΔΑ: Ω31ΚΩΗΛ-ΒΣ9


		2022-08-10T12:23:26+0300
	Athens




