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Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 

1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εληχπνπ ηεο αίηεζεο – ππεχζπλεο δήισζεο ηεο ΟΥ1/2021, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε 
ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζε ππεξεζίεο ΟΣΑ, ζε ζπλδπαζκφ κε επηζεκάλζεηο 
ζρεηηθά κε ηα πξνζφληα θαη ηα βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ θαη 2) ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
έγθπξε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο. 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Ι. ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΧΗ ΣΟΤ ΔΝΣΤΠΟΤ 

ΑΙΣΗΗ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II 
Γηα ηελ πξφζιεςε θαζαξηζηψλ – θαζαξηζηξηψλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ησλ Γήκσλ 

 

 
Σν θείκελν αθνινπζεί ηε δηάξζξσζε ηνπ εληχπνπ ηεο αίηεζεο, ψζηε λα δηεπθνιπλζνχλ νη ππνςήθηνη ζηε ζπκπιήξσζε ησλ πεδίσλ ηεο 

θάζε ελφηεηαο. 

Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ ιάζε θαη παξαιείςεηο, ζπληζηάηαη ζηνπο ππνςεθίνπο πξψηαλα δηαβάζνπλ πξνζεθηηθάηνθείκελν ηεο 
Αλαθνίλσζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αθφινπζεο νδεγίεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνβνχλ ζηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζήο ηνπο. 

Η επζχλε ηεο: α) νξζήο ζπκπιήξσζεο ηεο αίηεζεο θαη β) πξνζθφκηζεο φισλ ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ ζηελ 
ηηζέκελε πξνζεζκία ησλ δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ πξφζιεςή ηνπο είλαη απνθιεηζηηθά ηνπ ππνςεθίνπ. 

 
 

 

Πξψηα απ' φια, ν ππνςήθηνο ζπκπιεξψλεη ζηελ πάλσ αξηζηεξή γσλία ηεο αίηεζεο, ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ ηεο αλαθνίλσζεο ηνπ 
θνξέα. ηε ζπλέρεηα πξνρσξά ζηε ζπκπιήξσζε ησλ επηκέξνπο ελνηήησλ ηνπ εληχπνπ ηεο αίηεζεο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ 

αθνινπζνχλ. 

 

 
Α. ΦΟΡΔΑ ΠΡΟΛΗΦΗ 

 

ηελ ελφηεηα απηή, ε νπνία ζπκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά, ν ππνςήθηνο αλαγξάθεη ηελ επσλπκία ηνπ θνξέα, ζηνλ νπνίν απεπζχλεη ηελ 

αίηεζή. 

 

 
Β. ΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΠΟΒΑΛΛΔΣΑΙ Η ΑΙΣΗΗ 

ην πεδίν απηφ, ν ππνςήθηνο ζπκπιεξψλεη κε ηελ έλδεημε 1 ή/θαη 2 ηα ζρεηηθά ηεηξαγσλίδηα, πξνθεηκέλνπ λα δειψζεη ηελ πξνηίκεζή ηνπ 
σο πξνο ηε δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζεο. 

 

Γ. ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ 
 

Η ελφηεηα απηή ζπκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά. Αλάινγα κε ην πξνο ζπκπιήξσζε πεδίν, ν ππνςήθηνο ζεκεηψλεη θαζαξά: 

 κε ΚΔΦΑΛΑΙΑ γξάκκαηα φζα απφ ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία δεηνχληαη ζε θείκελν (π.ρ. νλνκαηεπψλπκν, ηφπνο θαηνηθίαο, νδφο). Σα 
πεδία: Δπψλπκν, Όλνκα, Όλνκα παηέξα θαη κεηέξαο πξέπεη λα ζπκθσλνχλ απφιπηα κε απηά πνπ αλαγξάθνληαη ζην δειηίν ηεο 
αζηπλνκηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο. 

 κε ΑΡΙΘΜΟΤ ηα ινηπά ζηνηρεία, πνπ αλαθέξνληαη ζε αξηζκεηηθά δεδνκέλα (π.ρ. ηαρπδξνκηθφο θψδηθαο, ηειέθσλα, εκεξνκελίεο). 

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

 
ΓΔΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΔΠΙΛΟΓΗ 

 

1. Να 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 N.2431/1996 θαη γ) Βνξεηνεπεηξψηεο, Κχπξηνη 

Οκνγελείο θαη Οκνγελείο αιινδαπνί πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη απφ ηα λεζηά Ίκβξν θαη Σέλεδν , 
θαη νκνγελείο εμ Αηγχπηνπ ρσξίο λα απαηηείηαη πηζηνπνηεηηθφ ειιεληθήο ηζαγέλεηαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ηδηφηεηά ηνπο σο 
Διιήλσλ, θαηά ην γέλνο θαη ηε ζπλείδεζε, απνδεηθλχεηαη κε άιινπο ηξφπνπο (λ.δ.3832/1958, σο ηζρχεη). 

Γηα 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 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙΙ «ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
ΤΜΜΔΣΟΥΗ» ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο. 

Γελ απαηηείηαη ε απφδεημε γλψζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο γηα Βνξεηνεπεηξψηεο, Κχπξηνπο Οκνγελείο θαη Οκνγελείο αιινδαπνχο πνπ 
πξνέξρνληαη απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, απφ ηα λεζηά Ίκβξν θαη Σέλεδν θαη νκνγελείο εμ Αηγχπηνπ. 

 

Γ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ 

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

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

εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε ε απαζρφιεζε ζε αληίζηνηρε ζέζε πνπ έρεη δηαλπζεί κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο ηδησηηθνχ 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: 
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Μία (1) κνλάδα αλά κήλα γηα θάζε αλαηεζείζα αίζνπζα, κε αλψηαην φξην ηηο δεθαεπηά (17) κνλάδεο αλά κήλα. 

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

Ο πνιχηεθλνο ππνςήθηνο βαζκνινγείηαη κε είθνζη (20) κνλάδεο θαη επηπιένλ δέθα (10) κνλάδεο γηα θάζε έλα (1) ηέθλν πέξαλ ηνπ ηξίηνπ. Η 
βαζκνινγία ππνινγίδεηαη κφλν ζηα δψληα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. 

Σν ηέθλν πνιχηεθλεο νηθνγέλεηαο βαζκνινγείηαη κε είθνζη (20) κνλάδεο θαη επηπιένλ δέθα (10) κνλάδεο γηα θάζε έλα (1) ηέθλν πέξαλ ηνπ 
ηξίηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ εαπηνχ ηνπ. Η βαζκνινγία ππνινγίδεηαη κφλν ζηα δψληα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. 

Ο ηξίηεθλνο ππνςήθηνο βαζκνινγείηαη κε δεθαπέληε (15) κνλάδεο γηα ηα ηξία (3) δψληα ηέθλα ηνπ. 

 

Καη 
 

 

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

 

β. Πνιχηεθλνο γνλέαο 

ην πεδίν απηφ ν ππνςήθηνο πνπ απνδεηθλχεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιπηέθλνπ ζεκεηψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ ηέθλσλ ηνπ. Δπίζεο, 
ζπκπιεξψλεη κε ηελ έλδεημε ην ζρεηηθφ ηεηξαγσλίδην, πξνθεηκέλνπ λα δειψζεη φηη θαηά ην ηξέρνλ εκεξνινγηαθφ έηνο δελ έρεη 
πξνζιεθζεί ζηνλ ίδην θνξέα άιιν κέινο ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο θάλνληαο ρξήζε ηεο πνιπηεθληθήο ηδηφηεηαο. ηελ πεξίπησζε 
ζπκπιήξσζεο ηεο έλδεημεο δελ νθείιεη λα ππνβάιεη ηελ ππεχζπλε δήισζε πνπ δεηείηαη ζηελ παξ. 1 ηνπ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ ΙΙ 

«ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο. Δάλ ζηελ απηή δηαδηθαζία επηιέγνληαη σο 
πξνζιεπηένη δχν (2) ή πεξηζζφηεξα κέιε ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο, θάλνληαο ρξήζε ηνπ απηνχ θξηηεξίνπ θαη εθφζνλ δελ είλαη δπλαηή ε 
νηθεηνζειήο ζχκπξαμε απηψλ γηα ηελ επηινγή ηνπ ελφο, δηελεξγείηαη δεκφζηα θιήξσζε κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ πνπ δηθαηνχληαη λα 
κνξηνδνηεζνχλ απφ ην παξαπάλσ θξηηήξην. 

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

 

 

γ. Σέθλν πνιχηεθλεο νηθνγέλεηαο   

ην πεδίν απηφ ν ππνςήθηνο πνπ απνδεηθλχεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ ηέθλνπ πνιχηεθλεο νηθνγέλεηαο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη παξαπάλσ ζην 

πεδίν β. Πνιχηεθλνο, ζεκεηψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ ηέθλσλ ηεο νηθνγέλεηαο(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ εαπηνχ ηνπ). 

Δπίζεο ζπκπιεξψλεη κε ηελ έλδεημε ην ζρεηηθφ ηεηξαγσλίδην, πξνθεηκέλνπ λα δειψζεη φηη θαηά ην ηξέρνλ εκεξνινγηαθφ έηνο δελ έρεη 
πξνζιεθζεί ζηνλ ίδην θνξέα άιιν κέινο ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο θάλνληαο ρξήζε ηεο πνιπηεθληθήο ηδηφηεηαο. ηελ πεξίπησζε 

ζπκπιήξσζεο ηεο έλδεημεο δελ νθείιεη λα ππνβάιεη ηελ ππεχζπλε δήισζε πνπ δεηείηαη ζηελ παξ. 1 ηνπ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ ΙΙ 
«ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο. Δάλ ζηελ απηή δηαδηθαζία επηιέγνληαη σο 
πξνζιεπηένη δχν (2) ή πεξηζζφηεξα κέιε ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο, θάλνληαο ρξήζε ηνπ απηνχ θξηηεξίνπ θαη δελ είλαη δπλαηή ε νηθεηνζειήο 
ζχκπξαμε απηψλ γηα ηελ επηινγή ηνπ ελφο, δηελεξγείηαη δεκφζηα θιήξσζε κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ πνπ δηθαηνχληαη λα κνξηνδνηεζνχλ απφ 
ην παξαπάλσ θξηηήξην. 

 

 

δ. Σξίηεθλνο γνλέαο 

ην πεδίν απηφ ν ππνςήθηνο πνπ απνδεηθλχεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ ηξίηεθλνπ ζπκπιεξψλεη κε ηελ έλδεημε ην ζρεηηθφ ηεηξαγσλίδην. 
Δπίζεο, ζπκπιεξψλεη κε ηελ έλδεημε  ην ζρεηηθφ ηεηξαγσλίδην, πξνθεηκέλνπ λα δειψζεη φηη θαηά ην ηξέρνλ εκεξνινγηαθφ έηνο δελ έρεη 

πξνζιεθζεί ζηνλ ίδην θνξέα άιιν κέινο ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο θάλνληαο ρξήζε ηεο ηξηηεθληθήο ηδηφηεηαο. ηελ πεξίπησζε 
ζπκπιήξσζεο ηεο έλδεημεο δελ νθείιεη λα ππνβάιεη ηελ ππεχζπλε δήισζε πνπ δεηείηαη ζηελ παξ. 2 ηνπ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ ΙΙ 
«ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο. Δάλ ζηελ απηή δηαδηθαζία επηιέγνληαη σο 
πξνζιεπηένη δχν (2) ή πεξηζζφηεξα κέιε ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο, θάλνληαο ρξήζε ηνπ απηνχ θξηηεξίνπ θαη εθφζνλ δελ είλαη δπλαηή ε 
νηθεηνζειήο ζχκπξαμε απηψλ γηα ηελ επηινγή ηνπ ελφο, δηελεξγείηαη δεκφζηα θιήξσζε κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ πνπ δηθαηνχληαη λα 
κνξηνδνηεζνχλ απφ ην παξαπάλσ θξηηήξην. 

 
ΔΠΙΗΜΑΙΝΔΣΑΙ φηη: i) νη αλσηέξσ ειηθηαθέο πξνυπνζέζεηο ηζρχνπλ θαη γηα ηα ηξία (3) ηέθλα θαη ii) ζηα ηξία (3) παηδηά 
πεξηιακβάλνληαη θαη ηα ηέθλα κε νπνηαδήπνηε αλαπεξία ζε πνζνζηφ εμήληα επηά ηνηο εθαηφ (67%) θαη άλσ ηζνβίσο, 
αλεμαξηήησο ειηθίαο. 

 
χκθσλα κε ην άξζξν 64 ηνπ λ. 4590/2019 (ΦΔΚ 17/Α/2019), ηελ ηδηφηεηα ηνπ ηξίηεθλνπ απνθηνχλ : 

 
Ο γνλέαο πνπ έρεη ηε γνληθή κέξηκλα θαη επηκέιεηα ηξηψλ παηδηψλ απφ ηνλ ίδην ή δηαθνξεηηθνχο γάκνπο ή λνκίκσο αλαγλσξηζζέλησλ ή 

πηνζεηεκέλσλ ή εθηφο γάκνπ γελλεζέλησλ ηα νπνία είλαη άγακα θαη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην εηθνζηφ πέκπην (25ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο 
ή θνηηνχλ ζε αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη ζε αλαγλσξηζκέλα σο νκνηαγή εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο αιινδαπήο ή εθπιεξψλνπλ 
ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην ηξηαθνζηφ (30ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. ηα ηξία παηδηά πεξηιακβάλνληαη 

θαη ηα ηέθλα κε νπνηαδήπνηε αλαπεξία ζε πνζνζηφ εμήληα επηά (67%) θαη άλσ ηζνβίσο, αλεμαξηήησο ειηθίαο 

 

 

 
ε. Σέθλν ηξίηεθλεο νηθνγέλεηαο 

 

Χο ηέθλν ηξίηεθλεο νηθνγέλεηαο λνείηαη ην ηέθλν ηξίηεθλνπ γνλέα, ην νπνίν πιεξνί ηα αλσηέξσ ειηθηαθά φξηα ππφ ηηο ίδηεο σο άλσ 
πξνυπνζέζεηο, δειαδή εθφζνλ (α) είλαη άγακν θαη δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ην εηθνζηφ πέκπην (25ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ ή θνηηά ζε 

Κάζε έλαο (1) κήλαο εκπεηξίαο βαζκνινγείηαη κε δεθαεπηά (17) κνλάδεο. 
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Σν ηέθλν ηξίηεθλεο νηθνγέλεηαο βαζκνινγείηαη κε δεθαπέληε (15) κνλάδεο. 

Ο ππνςήθηνο βαζκνινγείηαη κε πέληε (5) κνλάδεο γηα θαζέλα απφ ηα δχν (2) πξψηα αλήιηθα ηέθλα ηνπ θαη κε δέθα (10) κνλάδεο γηα 
θάζε επηπιένλ ηέθλν πέξαλ ησλ δχν πξψησλ. 

Ο γνλέαο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο βαζκνινγείηαη κε δέθα (10) κνλάδεο γηα θάζε έλα (1) ηέθλν ηνπ. Η βαζκνινγία ππνινγίδεηαη κφλν ζηα 
δψληα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. 

Σν ηέθλν κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο βαζκνινγείηαη κε δέθα(10) κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν ηεο νηθνγέλεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 
εαπηνχ ηνπ. Η βαζκνινγία ππνινγίδεηαη κφλν ζηα δψληα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. 

αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη ζε αλαγλσξηζκέλα σο νκνηαγή εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο αιινδαπήο ή εθπιεξψλεη ηηο ζηξαηησηηθέο 
ηνπ ππνρξεψζεηο θαη δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ην ηξηαθνζηφ (30ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ αλεμαξηήησο ειηθίαο θαη νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο 

ησλ ινηπψλ ηέθλσλ. 
 

ΔΠΙΗΜΑΙΝΔΣΑΙ φηη νη αλσηέξσ ειηθηαθέο πξνυπνζέζεηο ηζρχνπλ κφλν γηα ηνλ ζπκκεηέρνληα ππνςήθην ηέθλν ηξίηεθλνπ γνλέα 
αλεμαξηήησο ειηθίαο θαη νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ησλ ινηπψλ ηέθλσλ. 

ην πεδίν απηφ ν ππνςήθηνο πνπ απνδεηθλχεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ ηέθλνπ ηξίηεθλεο νηθνγέλεηαο δειαδή πιεξνί ηηο αλσηέξσ ειηθηαθέο 

πξνυπνζέζεηο, ζπκπιεξψλεη κε ηελ έλδεημε ην ζρεηηθφ ηεηξαγσλίδην. 

Δπίζεο, ζπκπιεξψλεη κε ηελ έλδεημε ην ζρεηηθφ ηεηξαγσλίδην, πξνθεηκέλνπ λα δειψζεη φηη θαηά ην ηξέρνλ εκεξνινγηαθφ έηνο δελ έρεη 
πξνζιεθζεί ζηνλ ίδην θνξέα άιιν κέινο ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο θάλνληαο ρξήζε ηεο ηξηηεθληθήο ηδηφηεηαο. ηελ πεξίπησζε 

ζπκπιήξσζεο ηεο έλδεημεο δελ νθείιεη λα ππνβάιεη ηελ ππεχζπλε δήισζε πνπ δεηείηαη ζηελ παξ. 2 ηνπ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ ΙΙ 
«ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο. Δάλ ζηελ απηή δηαδηθαζία επηιέγνληαη σο 
πξνζιεπηένη δχν (2)ή πεξηζζφηεξα κέιε ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο, θάλνληαο ρξήζε ηνπ απηνχ θξηηεξίνπ θαη εθφζνλ δελ είλαη δπλαηή ε 
νηθεηνζειήο ζχκπξαμε απηψλ γηα ηελ επηινγή ηνπ ελφο, δηελεξγείηαη δεκφζηα θιήξσζε κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ πνπ δηθαηνχληαη λα 
κνξηνδνηεζνχλ απφ ην παξαπάλσ θξηηήξην. 

 

 
 

ζη. Αλήιηθα ηέθλα   

ην πεδίν απηφ ν ππνςήθηνο ζεκεηψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ αλήιηθσλ ηέθλσλ ηνπ. 

Αλήιηθν ζεσξείηαη ην παηδί πνπ δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ κέρξη θαη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο πξνζεζκίαο 
ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. 

 

 

δ. Γνλέαο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο    

ην πεδίν απηφ ν ππνςήθηνο πνπ απνδεηθλχεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ γνλέα κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο ζεκεηψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ ηέθλσλ ηνπ. 

Δπίζεο ζπκπιεξψλεη κε ηελ έλδεημε  ην ζρεηηθφ ηεηξαγσλίδην, πξνθεηκέλνπ λα δειψζεη φηη θαηά ην ηξέρνλ εκεξνινγηαθφ έηνο δελ έρεη 

πξνζιεθζεί ζηνλ ίδην θνξέα άιιν κέινο ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο θάλνληαο ρξήζε ηεο κνλνγνλετθήο ηδηφηεηαο. ηελ πεξίπησζε 
ζπκπιήξσζεο ηεο έλδεημεο δελ νθείιεη λα ππνβάιεη ηελ ππεχζπλε δήισζε πνπ δεηείηαη ζηελ παξ. 4 ηνπ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ ΙΙ 
«ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο. 

 
 

Γνλέαο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο λνείηαη ν γνλέαο εθείλνο ν νπνίνο, θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο 
πξφζιεςεο, αζθεί ελ ηνηο πξάγκαζη θαη θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα ή κεηά απφ ζρεηηθή αλάζεζε ηε γνληθή κέξηκλα ελφο ή 
πεξηζζφηεξσλ αλήιηθσλ ηέθλσλ. Σν δηθαίσκα απηφ αζθείηαη απφ ην γνλέα θαη κεηά ηελ ελειηθίσζε ησλ ηέθλσλ θαη κέρξη 

ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 25νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο (άξζξν 29 παξ. 6 λ.3838/2010). 
 

 
 

 
ε. Σέθλν κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο   

ην πεδίν απηφ ν ππνςήθηνο πνπ απνδεηθλχεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ ηέθλνπ κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο ζεκεηψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ ηέθλσλ ηεο 
νηθνγέλεηαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ εαπηνχ ηνπ). 

Δπίζεο, ζπκπιεξψλεη κε ηελ έλδεημε ην ζρεηηθφ ηεηξαγσλίδην, πξνθεηκέλνπ λα δειψζεη φηη θαηά ην ηξέρνλ εκεξνινγηαθφ έηνο δελ έρεη 
πξνζιεθζεί ζηνλ ίδην θνξέα άιιν κέινο ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο θάλνληαο ρξήζε ηεο κνλνγνλετθήο ηδηφηεηαο. ηελ πεξίπησζε 
ζπκπιήξσζεο ηεο έλδεημεο δελ νθείιεη λα ππνβάιεη ηελ ππεχζπλε δήισζε πνπ δεηείηαη ζηελ παξ. 5 ηνπ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ ΙΙ 

«ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο. Δάλ ζηελ απηή δηαδηθαζία επηιέγνληαη σο 
πξνζιεπηένη δχν (2) ή πεξηζζφηεξα κέιε ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο, θάλνληαο ρξήζε ηνπ απηνχ θξηηεξίνπ θαη εθφζνλ δελ είλαη δπλαηή ε 
νηθεηνζειήο ζχκπξαμε απηψλ γηα ηελ επηινγή ηνπ ελφο, δηελεξγείηαη δεκφζηα θιήξσζε κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ πνπ δηθαηνχληαη λα 
κνξηνδνηεζνχλ απφ ην παξαπάλσ θξηηήξην. 

Σέθλν κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο είλαη εθείλν ην νπνίν κέρξη ηελ ελειηθίσζή ηνπ είρε ηνλ έλα µφλν γνλέα ηνπ. ηελ 
πεξίπησζε απηή ππάγεηαη θαη ην ηέθλν, ην νπνίν ζηεξήζεθε θαη ηνπο δχν γνλείο πξηλ ηελ ελειηθίσζή ηνπ. Σν δηθαίσκα 
απηφ αζθείηαη απφ ην ηέθλν κέρξη θαη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 30νχ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ (άξζξν 29 παξ. 6 λ.3838/2010). 

 

 

ζ. Αλαπεξία γνλέα, ηέθλνπ, αδειθνχ ή ζπδχγνπ ππνςεθίνπ 
 

ην πεδίν απηφ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 9 ηνπ αξζξ. 25 ηνπ Ν. 4440/2016 (ΦΔΚ 224/η.Α’/02.12.2016), νη ππνςήθηνη γνλείο, ηέθλα, 
ζχδπγνη, αδειθνί πνπ αζθνχλ ην δηθαίσκα πξνζηαζίαο απφ ηελ αλαπεξία αηφκσλ κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 67% θαη άλσ, εμαηηίαο βαξηψλ 
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Ο ππνςήθηνο κε γνλέα, ηέθλν, αδειθφ ή ζχδπγν κε αλαπεξία βαζκνινγείηαη σο εμήο: 

Γηα πνζνζηφ αλαπεξίαο 50% - 59%: δέθα (10) κνλάδεο 

Γηα πνζνζηφ αλαπεξίαο 60% - 66%: δψδεθα (12) κνλάδεο 

Γηα πνζνζηφ αλαπεξίαο 67% - 69%: δεθαπέληε (15) κνλάδεο 

Γηα πνζνζηφ αλαπεξίαο 70% θαη άλσ: δεθαεπηά (17) κνλάδεο 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙΙ : ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

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 αηηήζεσο. 

 

 

η. Ηιηθία 

 

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

 
 

 
ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ ΓΙΑ ΣΑ ΛΟΙΠΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ 

1. Η «γνληθή κέξηκλα» δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ «επηκέιεηα» ηέθλνπ, δεδνκέλνπ φηη ζχκθσλα κε ην Π.Γ.456/1984 (Αζηηθφο Κψδηθαο) 
ε γνληθή κέξηκλα, σο ππεξθείκελε έλλνηα, πεξηιακβάλεη θαη ηελ επηκέιεηα ηνπ ηέθλνπ θαη ηε δηνίθεζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ θαη ηελ 
εθπξνζψπεζή ηνπ ζε θάζε ππφζεζε ή δηθαηνπξαμία ή δίθε πνπ αθνξνχλ ην πξφζσπν ή ηελ πεξηνπζία ηνπ. 

2. Τπνςήθηνο πνπ είλαη ηαπηφρξνλα πνιχηεθλνο θαη ηέθλν πνιχηεθλεο νηθνγέλεηαο δηθαηνχληαη λα θάλεη ρξήζε ηεο πξνζθνξφηεξεο 
βαζκνινγηθά απφ ηηο δχν ηδηφηεηεο. Απνθιείεηαη ε αζξνηζηηθή βαζκνιφγεζε ησλ παξαπάλσ θξηηεξίσλ. 

3. Σφζν ν πνιχηεθλνο φζν θαη ην ηέθλν πνιπηέθλνπ δηθαηνχληαη πεξαηηέξσ θαη ηηο κνλάδεο απφ ην θξηηήξην ησλ αλήιηθσλ ηέθλσλ. Η 
βαζκνινγία ππνινγίδεηαη κφλν ζηα δψληα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. 

4. Τπνςήθηνο πνπ είλαη ηαπηφρξνλα ηξίηεθλνο θαη ηέθλν ηξίηεθλεο νηθνγέλεηαο δηθαηνχηαη λα θάλεη ρξήζε ηεο πξνζθνξφηεξεο 
βαζκνινγηθά απφ ηηο δχν ηδηφηεηεο. Απνθιείεηαη ε αζξνηζηηθή βαζκνιφγεζε ησλ παξαπάλσ θξηηεξίσλ. 

5. Σφζν ν ηξίηεθλνο φζν θαη ην ηέθλν ηξίηεθλνπ δηθαηνχληαη πεξαηηέξσ θαη ηηο κνλάδεο απφ ην θξηηήξην ησλ αλήιηθσλ ηέθλσλ. 

6. Τπνςήθηνο πνπ είλαη ηαπηφρξνλα γνλέαο θαη ηέθλν κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο δηθαηνχηαη λα θάλεη ρξήζε ηεο πξνζθνξφηεξεο 

βαζκνινγηθά απφ ηηο δχν ηδηφηεηεο. Απνθιείεηαη ε αζξνηζηηθή βαζκνιφγεζε ησλ παξαπάλσ θξηηεξίσλ. 

7. Σφζν ν γνλέαο φζν θαη ην ηέθλν κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο δηθαηνχληαη πεξαηηέξσ θαη ηηο κνλάδεο απφ ην θξηηήξην ησλ αλήιηθσλ 
ηέθλσλ. Η βαζκνινγία ππνινγίδεηαη κφλν ζηα δψληα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. 

8. ηελ πεξίπησζε ππνςεθίνπ πνπ είλαη ηαπηφρξνλα πνιχηεθλνο ή ηέθλν πνιπηέθλνπ θαη γνλέαο ή ηέθλν κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο, ε 
βαζκνινγία ησλ θξηηεξίσλ είλαη αζξνηζηηθή. 

9. ηελ πεξίπησζε ππνςεθίνπ πνπ είλαη ηαπηφρξνλα ηξίηεθλνο ή ηέθλν ηξίηεθλνπ θαη γνλέαο ή ηέθλν κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο, ε 
βαζκνινγία ησλ θξηηεξίσλ είλαη αζξνηζηηθή. 

 
 

Γηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε ησλ αηηήζεσλ, επηηξέπεηαη κφλν κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζηε 

δηαδηθαζία επηινγήο. 

ηε ζπλέρεηα ζπκπιεξψλεη ηελ εκεξνκελία θαη ην νλνκαηεπψλπκφ ηνπ θάησ απφ ην θείκελν ηεο ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ, ηελ νπνία θαη 
ππνγξάθεη κεηά απφ πξνζεθηηθή αλάγλσζε. 

Χο πξνο ηελ παξάγξαθν 3ηεο 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 παξαγξάθεθε, γ) ιφγσ θαηαδίθεο, δελ έρεη ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπ δηθαηψκαηα θαη γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε ζηέξεζε 
απηή θαη δ) δελ ηειεί ππφ δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε. 

Χο πξνο ηελ παξάγξαθν 4ηεο ππεχζπλεο δήισζεο: ε πεξίπησζε χπαξμεο ηνπ θσιχκαηνο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ θαη πξνθεηκέλνπ 

γηα ζέζεηο βνεζεηηθνχ ή αλεηδίθεπηνπ πξνζσπηθνχ εμαηξνχληαη απφ ην θψιπκα νη ππνςήθηνη πνπ έρνπλ εθηίζεη ηελ πνηλή ή ηα κέηξα 
αζθαιείαο, πνπ ηνπο έρνπλ επηβιεζεί, έρνπλ αξζεί ή έρνπλ απνιπζεί ππφ φξν. 

 

ην θεθάιαην απηφ απαξηζκνχληαη φια ηα δηθαηνινγεηηθά – πηζηνπνηεηηθά ηα νπνία πξέπεη λα ππνβάιεη ν ππνςήθηνο ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 

φρη πέξαλ ησλ δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ πξφζιεςή ηνπ πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη ηα κνξηνδνηνχκελα θξηηήξηα πνπ επηθαιείηαη. 

Δηδηθφηεξα, ζην σο άλσ αλαθεξφκελν δηάζηεκα πξέπεη λα ππνβάιεη: 

 Δπθξηλή θσηναληίγξαθα: 

Σσλ δχν φςεσλ ηνπ αηνκηθνχ δειηίνπ ηαπηφηεηαο 

ή 
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άιισλ δεκφζησλ εγγξάθσλ απφ ηα νπνία λα πξνθχπηνπλ ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο, φπσο ζρεηηθή πξνζσξηλή βεβαίσζε αζηπλνκηθήο 
αξρήο ή ηηο θξίζηκεο ζειίδεο ηνπ δηαβαηεξίνπ(δει. απηέο ζηηο νπνίεο αλαθέξνληαη ν αξηζκφο θαη ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ θαηφρνπ) ή 

ηηο δχν φςεηο ηεο άδεηαο νδήγεζεο ή ηηο θξίζηκεο ζειίδεο ηνπ αηνκηθνχ βηβιηαξίνπ πγείαο φισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ. Δάλ απφ ηα 
έγγξαθα απηά δελ πξνθχπηεη ε εκεξνκελία γέλλεζεο, πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί θαη ην πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο. 

Δάλ απφ ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ή ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά, πνπ έρεη ππνβάιεη ν ππνςήθηνο, πξνθχπηνπλ ν αξηζκφο ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ 
θαη ε ρξνλνινγία γέλλεζήο ηνπ, ε έιιεηςε ππνβνιήο ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο θαη κφλν, δελ ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ απφ ηε 
δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία (αξηζ. 1042/2003 απφθαζε ηνπ ηΔ). 

 
 Γηα ηνλ πξνζιεπηέν ρσξίο ειιεληθή ηζαγέλεηα, ν νπνίνο πξέπεη λα απνδείμεη φηη γλσξίδεη ηελ ειιεληθή γιψζζα ζε βαζκφ επαξθή 
γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο επηδησθφκελεο εηδηθφηεηαο, Πηζηνπνηεηηθφ Διιελνκάζεηαο (λ.2413/1996 άξζξν 10 παξ. 1) πνπ 

ρνξεγείηαη απφ ην Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο: α) Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ Αλδξέα Παπαλδξένπ 37, Σ.Κ. 151 80 Αζήλα, 
ηει. 210−3443384 θαη β) Καξακανχλα 1, Πι. θξά, Σ.Κ. 55132 Θεζζαινλίθε, ηει. 2313− 331540, επηπέδνπ Α ή Α2. 

 

Δπίζεο, απνδεηθλχεηαη κε αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ρνιείνπ ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ 
Θεζζαινλίθεο (Παλεπηζηεκηνχπνιε, Θεζζαινλίθε, Σ.Κ. 54006, ηει. 2310/997571−72−76), ην νπνίν ρνξεγείηαη χζηεξα απφ ζρεηηθή 
εμέηαζε ηνπ ππνςεθίνπ ή απφ άιιε ζρνιή ή ζρνιείν Διιεληθήο Γιψζζαο. 

 

Σν αλσηέξσ Πηζηνπνηεηηθφ Διιελνκάζεηαο δελ ρξεηάδεηαη λα πξνζθνκίδνπλ νη νκνγελείο θαη αιινγελείο, νη νπνίνη παξαθνινπζνχλ ή έρνπλ  
παξαθνινπζήζεη πξνγξάκκαηα ή καζήκαηα ηεο ειιεληθήο γιψζζαο εληφο ηνπ νξγαλσκέλνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηφζν 

ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. 

 
 

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

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ηέινο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ: 

 
1. Πνιχηεθλνη θαη Σέθλα πνιπηέθλσλ: 

 

Πνιχηεθλνη 

Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή θνηλφηεηαο ζηα δεκνηνιφγηα ησλ νπνίσλ είλαη γξακκέλνη ή βεβαίσζε 
νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα ΚΔΠ κέζσ ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ 

[(ΟΠΔΓ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΦΔΚ 457/η.Β΄/25-2-2014)], ή κέζσ ηεο Δληαίαο Φεθηαθήο Πχιεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πξφζθαηεο 
έθδνζεο (φρη παιαηφηεξεο ησλ δχν κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ 
αηηήζεσλ)ζπλνδεπφκελν απφ πηζηνπνηεηηθφ ηεο Αλψηαηεο πλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ Διιάδνο (ΑΠΔ) (λ. 4316/2014 ΦΔΚ 
270/η.Α΄/24-12-2014). 

 
 

Σέθλα πνιπηέθλσλ 

Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο (παηξηθήο νηθνγέλεηαο) ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή θνηλφηεηαο ζηα δεκνηνιφγηα ησλ νπνίσλ είλαη 

γξακκέλνη ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα ΚΔΠ κέζσ ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο 
Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ [(ΟΠΔΓ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΦΔΚ 457/η.Β΄/25-2-2014)] ηεο Δληαίαο Φεθηαθήο Πχιεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο , 
πξφζθαηεο έθδνζεο (φρη παιαηφηεξεο ησλ δχν κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ 
αηηήζεσλ)ζπλνδεπφκελν απφ πηζηνπνηεηηθφ ηεο Αλψηαηεο πλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ Διιάδνο (ΑΠΔ) (λ. 4316/2014 ΦΔΚ 

270/η.Α΄/24-12-2014). 

 
 

Πξνθεηκέλνπ γηα αιινδαπνχο: 
(α) Δθφζνλ είλαη κφληκα εγθαηεζηεκέλνη νηθνγελεηαθψο ζηελ Διιάδα: 

Αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο, πξφζθαηεο έθδνζεο (φρη παιαηφηεξεο ησλ δχν κελψλ 
απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ) ζπλνδεπφκελν απφ πηζηνπνηεηηθφ ηεο Αλψηαηεο 
πλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ Διιάδνο (ΑΠΔ) (λ. 4316/2014 ΦΔΚ 270/η.Α΄/24-12-2014). 

 

(β) Δθφζνλ δελ είλαη κφληκα εγθαηεζηεκέλνη νηθνγελεηαθψο ζηελ Διιάδα: 
Αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο ηνπ θξάηνπο ηελ ηζαγέλεηα ηνπ νπνίνπ έρνπλ, πξφζθαηεο 
έθδνζεο (φρη παιαηφηεξεο ησλ δχν κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ) ζπλνδεπφκελν απφ 

έγγξαθν αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο (αληίζηνηρν ηεο ΑΠΔ ή άιιν), ζχκθσλα κε ην νπνίν ζα βεβαηψλεηαη ή πηζηνπνηείηαη, θαηά ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ δηθαίνπ ηνπ αιινδαπνχ θξάηνπο, ε ηδηφηεηα ηνπ πνιχηεθλνπ γνλέα θαη ηέθλνπ πνιπηέθλνπ [λ.2431/1996 θαη ππ’ αξηζκ. 
3/2014 απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο Α..Δ.Π., λ. 4316/2014 (ΦΔΚ 270/η.Α΄/24-12-2014)]. 

 

ΔΠΙΗΜΑΝΗ: Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ απφδεημε ηεο πνιπηεθλίαο απαηηείηαη απαξαηηήησο ε πξνζθφκηζε θαη ησλ δχν, θαηά πεξίπησζε, 
πξναλαθεξφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε δελ ζα αλαγλσξίδεηαη ην θξηηήξην πνιπηεθλίαο (λ. 4316/2014 ΦΔΚ 
270/η.Α΄/24-12-2014). 

 
Δπηπιένλ, νη πνιχηεθλνη θαη ηα ηέθλα πνιχηεθλσλ νηθνγελεηψλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην ζρεηηθφ ηεηξαγσλίδην 
ζηελ αίηεζε ΔΝΣΤΠΟ ΟΥ, πξνθεηκέλνπ λα δειψζνπλ φηη θαηά ην ηξέρνλ εκεξνινγηαθφ έηνο δελ έρεη πξνζιεθζεί ζηνλ ίδην θνξέα άιιν 
κέινο ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο θάλνληαο ρξήζε ηεο πνιπηεθληθήο ηδηφηεηαο, νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ππεχζπλε δήισζε θαηά ην άξζξν 
8 ηνπ λ.1599/1986 κε ην αλσηέξσ πεξηερφκελν. 

 
 

2. Σξίηεθλνη θαη Σέθλα Σξίηεθλσλ: 

 

Σξίηεθλνη 

Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή θνηλφηεηαο ζηα δεκνηνιφγηα ησλ νπνίσλ είλαη γξακκέλνη ή βεβαίσζε 
νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα ΚΔΠ κέζσ ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ 

[(ΟΠΔΓ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΦΔΚ 457/η.Β΄/25-2-2014)], ηεο Δληαίαο Φεθηαθήο Πχιεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πξφζθαηεο έθδνζεο (φρη 
παιαηφηεξεο ησλ δχν κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ). 
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Σέθλα ηξίηεθλσλ 

Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο (παηξηθήο νηθνγέλεηαο) ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή θνηλφηεηαο ζηα δεκνηνιφγηα ησλ νπνίσλ είλαη 
γξακκέλνη ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα ΚΔΠ κέζσ ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο 
Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ [(ΟΠΔΓ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΦΔΚ 457/η.Β΄/25-2-2014)], ηεο Δληαίαο Φεθηαθήο Πχιεο 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)    ε πεξίπησζε αλαπεξίαο ηέθλνπ ζε πνζνζηφ εμήληα επηά (67%) θαη άλσ ηζνβίσο, αλεμαξηήησο ειηθίαο, πηζηνπνηεηηθφ απφ ηνλ 

αξκφδην θνξέα κε ην νπνίν λα βεβαηψλεηαη ε αλσηέξσ αλαπεξία. 

β) Γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπνπδαζηηθήο ηδηφηεηαο ηνπ ηδίνπ ηνπ ππνςεθίνπ ή ηέθλνπ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, βεβαίσζε απφ αλψηαηα 
εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ή αλαγλσξηζκέλα σο νκνηαγή εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο αιινδαπήο απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ην ρξνληθφ 
δηάζηεκα ζπνπδψλ. 

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

αξκφδησλ αξρψλ. 
δ) ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο έρεη επέιζεη αθχξσζε ηνπ γάκνπ ησλ γνλέσλ ππνςεθίσλ ή δηαδχγην ή δηαθνπή ηεο έγγακεο ζπκβίσζεο 

ή έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα ηέθλα έρνπλ γελλεζεί ρσξίο γάκν ησλ γνλέσλ ηνπο, ν γνλέαο πνπ ζπκκεηέρεη ζηε δηαγσληζηηθή 

δηαδηθαζία πξέπεη λα πξνζθνκίζεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία (αληίγξαθα δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ ή άιισλ πξάμεσλ) απφ ηα νπνία λα 
απνδεηθλχεηαη φηη έρεη απνθηήζεη ή δηαηεξεί ηε γνληθή κέξηκλα θαη επηκέιεηα ησλ σο άλσ ηέθλσλ. 

 

Πξνθεηκέλνπ γηα αιινδαπνχο: 

Αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο ηνπ θξάηνπο ηελ ηζαγέλεηα ηνπ νπνίνπ έρνπλ, 

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

 
Δπηπιένλ, νη ηξίηεθλνη θαη ηα ηέθλα ηξίηεθλσλ νηθνγελεηψλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην ζρεηηθφ ηεηξαγσλίδην ζηελ 
αίηεζε ΔΝΣΤΠΟ ΟΥ, πξνθεηκέλνπ λα δειψζνπλ φηη θαηά ην ηξέρνλ εκεξνινγηαθφ έηνο δελ έρεη πξνζιεθζεί ζηνλ ίδην θνξέα άιιν κέινο 

ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο θάλνληαο ρξήζε ηεο ηξηηεθληθήο ηδηφηεηαο, νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ππεχζπλε δήισζε θαηά ην άξζξν 8 ηνπ 
λ.1599/1986 κε ην αλσηέξσ πεξηερφκελν. 

 
 

3. Βεβαίσζε αλήιηθσλ ηέθλσλ: 

 
Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα ΚΔΠ κέζσ ηνπ 
Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ [(ΟΠΔΓ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΦΔΚ 457/η.Β΄/25-2-2014)] ηεο Δληαίαο 
Φεθηαθήο Πχιεο 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 ν αξηζκφο ησλ αλήιηθσλ ηέθλσλ ηνπ 
πξνζιεπηένπ . 

 

Πξνθεηκέλνπ γηα αιινδαπνχο: 

Αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο ηνπ θξάηνπο ηελ ηζαγέλεηα ηνπ νπνίνπ έρνπλ, 

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

 

 
4. Ο γνλέαο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο: 

Ο γνλέαο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ην ζρεηηθφ ηεηξαγσλίδην ζηελ αίηεζε ΔΝΣΤΠΟ ΟΥ, 
πξνθεηκέλνπ λα δειψζεη φηη θαηά ην ηξέρνλ εκεξνινγηαθφ έηνο δελ έρεη πξνζιεθζεί ζηνλ ίδην θνξέα άιιν κέινο ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο 
θάλνληαο ρξήζε ηεο κνλνγνλετθήο ηδηφηεηαο, νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ππεχζπλε δήισζε θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986 κε ην 

αλσηέξσ πεξηερφκελν. 

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

ηελ πεξίπησζε ρεξείαο ηνπ κνλνγνλέα ή θεξχμεσο αθάλεηαο θαηά λφκνλ ηνπ άιινπ γνλέα, απαηηνχληαη αζξνηζηηθά: 

α. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα ΚΔΠ κέζσ ηνπ 
Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ [(ΟΠΔΓ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΦΔΚ 457/η.Β΄/25-2-2014)] ή κέζσ ηεο 

Δληαίαο Φεθηαθήο Πχιεο 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 αθάλεηαο θαηά λφκνλ ηνπ άιινπ γνλέα. Σν ηέθλν απηφ δελ πξέπεη λα έρεη πηνζεηεζεί απφ επφκελν ζχδπγν ηνπ 

κνλνγνλέα. Δάλ απφ ην αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθφ δελ πξνθχπηεη ε θαηάζηαζε ρεξείαο ηνπ κνλνγνλέα, ηφηε πξέπεη λα ζπλππνβιεζεί ε 
ζρεηηθή ιεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ. Γηα ηελ πεξίπησζε ηεο θεξχμεσο αθάλεηαο θαηά λφκνλ, ην αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθφ πξέπεη λα 
ζπλνδεχεηαη απφ αληίγξαθν δηθαζηηθήο απφθαζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ην θαηά λφκν πηζηνπνηεηηθφ ηειεζηδηθίαο ηεο. Αλ θαηά ηελ εκεξνκελία 
πξφζιεςεο ην ηέθλν είλαη ελήιηθν θαη ειηθίαο έσο θαη 25 εηψλ, πξέπεη απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα λα πξνθχπηεη ε θαηάζηαζε ρεξείαο ηνπ 

κνλνγνλέα ή αθάλεηαο ηνπ άιινπ γνλέα κέρξη ηελ ελειηθίσζε ηνπ ηέθλνπ. 

β. Τπεχζπλε δήισζε φηη αζθεί ελ ηνηο πξάγκαζη θαη θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα ηε γνληθή κέξηκλα ελφο ή πεξηζζφηεξσλ αλήιηθσλ ηέθλσλ. ε 
πεξίπησζε πνπ ην ηέθλν είλαη ελήιηθν ειηθίαο έσο θαη 25 εηψλ, ππεχζπλε δήισζε φηη αζθνχζε ελ ηνηο πξάγκαζη θαη θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα 
ηε γνληθή κέξηκλα απηνχ γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ ελειηθίσζε ηνπ ηέθλνπ. 

 
ε πεξίπησζε δηαδπγίνπ ή αθπξψζεσο γάκνπ ή ιχζεο ηνπ ζπκθψλνπ ζπκβίσζεο ή δηαθνπήο ηεο εγγάκνπ ζπκβηψζεσο ησλ  
γνλέσλ (δηάζηαζεο), απαηηνχληαη αζξνηζηηθά: 
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α. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα ΚΔΠ κέζσ ηνπ 
Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ [(ΟΠΔΓ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΦΔΚ 457/η Β΄/25-2-2014)]ή κέζσ ηεο 

Δληαίαο Φεθηαθήο Πχιεο 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 Πξαθηηθνχ θνηλήο ζπκθσλίαο ησλ γνλέσλ, ζεσξεκέλν απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην, κε ην νπνίν αλαηέζεθε ε άζθεζε ηεο 
γνληθήο κέξηκλαο ζηνλ έλα εθ ησλ δχν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 1513ΑΚ ή γηα ηελ πεξίπησζε ηεο δηάζηαζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 1514ΑΚ 

ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 1513ΑΚ. 

γ. Τπεχζπλε δήισζε φηη αζθεί ελ ηνηο πξάγκαζη θαη θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα ή κεηά απφ ζρεηηθή αλάζεζε ηε γνληθή κέξηκλα ελφο ή 
πεξηζζφηεξσλ αλήιηθσλ ηέθλσλ. ε πεξίπησζε πνπ ην ηέθλν είλαη ελήιηθν ειηθίαο έσο θαη 25 εηψλ, ππεχζπλε δήισζε φηη αζθνχζε ελ ηνηο 

πξάγκαζη θαη θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα ή κεηά απφ ζρεηηθή αλάζεζε ηε γνληθή κέξηκλα απηνχ γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ 
ελειηθίσζε ηνπ ηέθλνπ. 

εκείσζε: Δηδηθψο ζηελ πεξίπησζε δηάζηαζεο ησλ γνλέσλ, αλ δελ ππάξρεη ε αλσηέξσ δηθαζηηθή απφθαζε ή ην πξαθηηθφ θνηλήο 
ζπκθσλίαο (ππφ ζηνηρείν β), αξθεί ε ππνβνιή Τπεχζπλεο δήισζεο φηη ηειεί ζε δηάζηαζε κε ηνλ ή/ηε ζχδπγν θαη αζθεί ελ ηνηο 
πξάγκαζη θαη θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα ή κεηά απφ ζρεηηθή αλάζεζε ηε γνληθή κέξηκλα ελφο ή πεξηζζφηεξσλ αλήιηθσλ ηέθλσλ. ε πεξίπησζε 

πνπ ην ηέθλν είλαη ελήιηθν ειηθίαο έσο θαη 25 εηψλ, ππεχζπλε δήισζε φηη αζθνχζε ελ ηνηο πξάγκαζη θαη θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα ή κεηά απφ 
ζρεηηθή αλάζεζε ηε γνληθή κέξηκλα απηνχ γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ ελειηθίσζε ηνπ ηέθλνπ. 

 
ε πεξίπησζε αληθαλφηεηαο ηνπ άιινπ γνλέα γηα ηελ άζθεζε γνληθήο κέξηκλαο γηα πξαγκαηηθνχο ιφγνπο ή γηαηί είλαη 

αλίθαλνο ή πεξηνξηζκέλα ηθαλφο γηα δηθαηνπξαμία, απαηηνχληαη αζξνηζηηθά: 

α. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα ΚΔΠ κέζσ ηνπ 
Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ [(ΟΠΔΓ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΦΔΚ 457/η.Β΄/25-2-2014)]ή κέζσ ηεο 

Δληαίαο Φεθηαθήο Πχιεο 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 ν ιφγνο ηεο αδπλακίαο αζθήζεσο ηεο γνληθήο κέξηκλαο απφ ηνλ άιιν 

γνλέα (π.ρ. δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε ιφγσ ςπρηθήο ή δηαλνεηηθήο δηαηαξαρήο ή ζσκαηηθήο αλαπεξίαο). 

γ. Τπεχζπλε δήισζε φηη αζθεί ελ ηνηο πξάγκαζη θαη θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα ή κεηά απφ ζρεηηθή αλάζεζε ηε γνληθή κέξηκλα ελφο ή 

πεξηζζφηεξσλ αλήιηθσλ ηέθλσλ. ε πεξίπησζε πνπ ην ηέθλν είλαη ελήιηθν ειηθίαο έσο θαη 25 εηψλ, ππεχζπλε δήισζε φηη αζθνχζε ελ ηνηο 
πξάγκαζη θαη θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα ηε γνληθή κέξηκλα απηνχ γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ ελειηθίσζε ηνπ ηέθλνπ. 

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

πξαγκαηηθνχο ιφγνπο αδπλακίαο αζθήζεσο ηεο γνληθήο κέξηκλαο απφ ηνλ άιιν γνλέα, απαηηείηαη ε ππνβνιή νηνπδήπνηε απνδεηθηηθνχ 
εγγξάθνπ αξκφδηαο θαηά λφκν δεκφζηαο αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ν πξαγκαηηθφο ιφγνο αδπλακίαο άζθεζεο ηεο γνληθήο κέξηκλαο 
απφ ηνλ άιιν γνλέα (π.ρ. πηζηνπνηεηηθφ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ν εγθιεηζκφο ηνπ ζε ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα θαη ε δηάξθεηα απηνχ). 

 
ε πεξίπησζε έθπησζεο ηνπ άιινπ γνλέα απφ ηελ άζθεζε ηεο γνληθήο κέξηκλαο ή αθαίξεζεο ηεο γνληθήο κέξηκλαο ιφγσ 

θαθήο άζθεζεο, απαηηνχληαη αζξνηζηηθά: 

α. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα ΚΔΠ κέζσ ηνπ 
Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ [(ΟΠΔΓ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΦΔΚ 457/η.Β΄/25-2-2014)]ή κέζσ ηεο 
Δληαίαο Φεθηαθήο Πχιεο 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 
ηνπ άιινπ γνλέα απφ ηελ άζθεζε ηεο γνληθήο κέξηκλαο ή ε αθαίξεζε ηεο γνληθήο κέξηκλαο απφ ηνλ άιιν γνλέα ιφγσ θαθήο άζθεζεο. 

γ. Τπεχζπλε δήισζε φηη αζθεί ελ ηνηο πξάγκαζη θαη θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα ή κεηά απφ ζρεηηθή αλάζεζε ηε γνληθή κέξηκλαελφο ή 
πεξηζζφηεξσλ αλήιηθσλ ηέθλσλ. ε πεξίπησζε πνπ ην ηέθλν είλαη ελήιηθν ειηθίαο έσο θαη 25 εηψλ, ππεχζπλε δήισζε φηη αζθνχζε ελ ηνηο 
πξάγκαζη θαη θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα ή κεηά απφ ζρεηηθή αλάζεζε ηε γνληθή κέξηκλα απηνχ γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ 

ελειηθίσζε ηνπ ηέθλνπ. 

 
ε πεξίπησζε απφθηεζεο ηέθλνπ ρσξίο γάκν ή ζχκθσλν ζπκβίσζεο ησλ γνλέσλ, απαηηνχληαη αζξνηζηηθά: 

α. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα ΚΔΠ κέζσ ηνπ 
Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ [(ΟΠΔΓ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΦΔΚ 457/η.Β΄/25-2-2014)]ή κέζσ ηεο 
Δληαίαο Φεθηαθήο Πχιεο 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. 

βi. Τπεχζπλε δήισζε ηεο κεηέξαο φηη ην ηέθλν δελ έρεη αλαγλσξηζηεί απφ ηνλ παηέξα θαη φηη ε ίδηα δελ έρεη εθπέζεη ηεο γνληθήο 
κέξηκλαο νχηε ηεο έρεη αθαηξεζεί ε άζθεζή ηεο. Αλ ην ηέθλν είλαη ελήιηθν ειηθίαο έσο θαη 25 εηψλ, ππεχζπλε δήισζε φηη γηα νξηζκέλν 

ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ ελειηθίσζε ηνπ ηέθλνπ ε ίδηα δελ είρε εθπέζεη ηεο γνληθήο κέξηκλαο νχηε ηεο είρε αθαηξεζεί ε άζθεζή ηεο. 

ή 

βii. Αλ ην ηέθλν είλαη αλαγλσξηζκέλν απφ ηνλ παηέξα, ππεχζπλε δήισζε ηεο κεηέξαο φηη ε ίδηα δελ έρεη εθπέζεη ηεο γνληθήο 

κέξηκλαο, νχηε ηεο έρεη αθαηξεζεί ε άζθεζή ηεο θαη δελ ππάξρεη ζπκθσλία ησλ γνλέσλ θαηά ην άξζξν 1515ΑΚ ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 
1513ΑΚ γηα απφ θνηλνχ άζθεζε ηεο γνληθήο κέξηκλαο. ε πεξίπησζε πνπ ην ηέθλν είλαη ελήιηθν ειηθίαο έσο θαη 25 εηψλ, ππεχζπλε δήισζε 
φηη γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ ελειηθίσζε ηνπ ηέθλνπ ε ίδηα δελ είρε εθπέζεη ηεο γνληθήο κέξηκλαο νχηε ηεο είρε αθαηξεζεί 
ε άζθεζή ηεο νχηε είρε ππάξμεη ζπκθσλία ησλ γνλέσλ θαηά ην άξζξν 1515ΑΚ ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 1513ΑΚ γηα απφ θνηλνχ άζθεζε 

ηεο γνληθήο κέξηκλαο. 
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ε πεξίπησζε πηνζεζίαο ηέθλνπ απφ έλα κφλν γνλέα, απαηηνχληαη αζξνηζηηθά: 

α. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα ΚΔΠ κέζσ ηνπ 
Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ [(ΟΠΔΓ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΦΔΚ 457/η.Β΄/25-2-2014)] ή κέζσ ηεο 

Δληαίαο Φεθηαθήο Πχιεο 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. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ κνλνγνλέα φηη αζθεί ελ ηνηο πξάγκαζη θαη θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα ηε γνληθή κέξηκλα ηέθλνπ θαηφπηλ πηνζεζίαο. ε 
πεξίπησζε πνπ ην ηέθλν απηφ είλαη ελήιηθν ειηθίαο έσο θαη 25 εηψλ, ππεχζπλε δήισζε ηνπ κνλνγνλέα φηη γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα 

κέρξη ηελ ελειηθίσζε ηνπ ηέθλνπ αζθνχζε ελ ηνηο πξάγκαζη θαη θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα ηε γνληθή ηνπ κέξηκλα θαηφπηλ πηνζεζίαο. 

εκείσζε: ε πεξίπησζε πνπ απφ ην αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθφ ή ηε βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο (ππφ ζηνηρείν α) πξνθχπηεη ε 

πηνζεζία ηνπ ηέθλνπ κέρξη ηελ ελειηθίσζή ηνπ, παξέιθεη ε ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο δηθαζηηθήο απφθαζεο (ππφ ζηνηρείν β). 

 
5. Σν ηέθλν κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο: 

Σν ηέθλν κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ην ζρεηηθφ ηεηξαγσλίδην ζηελ αίηεζε ΔΝΣΤΠΟ ΟΥ, 

πξνθεηκέλνπ λα δειψζεη φηη θαηά ην ηξέρνλ εκεξνινγηαθφ έηνο δελ έρεη πξνζιεθζεί ζηνλ ίδην θνξέα άιιν κέινο ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο 
θάλνληαο ρξήζε ηεο κνλνγνλετθήο ηδηφηεηαο, νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ππεχζπλε δήισζε θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986 κε ην 
αλσηέξσ πεξηερφκελν. 

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

ηελ πεξίπησζε ζαλάηνπ ή θεξχμεσο αθάλεηαο θαηά λφκνλ ηνπ ελφο ηνπιάρηζηνλ εθ ησλ δχν γνλέσλ ή ηνπ κνλνγνλέα, 
απαηηνχληαη αζξνηζηηθά: 

α. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα ΚΔΠ κέζσ ηνπ 
Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ [(ΟΠΔΓ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΦΔΚ 457/η.Β΄/25-2-2014)] ή κέζσ ηεο 

Δληαίαο Φεθηαθήο Πχιεο 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. Τπεχζπλε δήισζε φηη γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ ελειηθίσζή ηνπ ηε γνληθή ηνπ κέξηκλα αζθνχζε ελ ηνηο πξάγκαζη θαη 
θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα έλαο κφλν γνλέαο. ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ή αθάλεηαο θαη ησλ δχν γνλέσλ, ππεχζπλε δήισζε φηη ζηεξήζεθε θαη 

ηνπο δχν γνλείο πξηλ απφ ηελ ελειηθίσζή ηνπ. 

 
ε πεξίπησζε δηαδπγίνπ ή αθπξψζεσο γάκνπ ή ιχζεο ηνπ ζπκθψλνπ ζπκβίσζεο ή δηαθνπήο ηεο εγγάκνπ ζπκβηψζεσο 
(δηάζηαζεο) ησλ γνλέσλ, απαηηνχληαη αζξνηζηηθά: 

α. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα ΚΔΠ κέζσ ηνπ 

Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ [(ΟΠΔΓ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΦΔΚ 457/η.Β΄/25-2-2014)] ή κέζσ ηεο 
Δληαίαο Φεθηαθήο Πχιεο 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 Πξαθηηθνχ θνηλήο ζπκθσλίαο ησλ γνλέσλ, ζεσξεκέλν απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην, κε ην νπνίν αλαηέζεθε ε άζθεζε ηεο 
γνληθήο κέξηκλαο ζηνλ έλα εθ ησλ δχν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 1513ΑΚ ή γηα ηελ πεξίπησζε ηεο δηάζηαζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 1514ΑΚ 
ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 1513ΑΚ. 

γ. Τπεχζπλε δήισζε φηη γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ ελειηθίσζή ηνπ ηε γνληθή ηνπ κέξηκλα αζθνχζε ελ ηνηο πξάγκαζη θαη 

θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα ή κεηά απφ ζρεηηθή αλάζεζε έλαο κφλν γνλέαο ή ηξίην πξφζσπν. 

εκείσζε: Δηδηθψο ζηελ πεξίπησζε δηάζηαζεο ησλ γνλέσλ, αλ δελ ππάξρεη ε αλσηέξσ δηθαζηηθή απφθαζε ή ην πξαθηηθφ θνηλήο 
ζπκθσλίαο (ππφ ζηνηρείν β), αξθεί ε ππνβνιή Τπεχζπλεο δήισζεο ζηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη νη γνλείο ηνπ ηεινχζαλ ζε δηάζηαζε 

θαη θαηά ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα κέρξη θαη ηελ ελειηθίσζή ηνπ ηε γνληθή κέξηκλα αζθνχζε ελ ηνηο πξάγκαζη θαη θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα ή 
κεηά απφ ζρεηηθή αλάζεζε έλαο κφλν γνλέαο ή ηξίην πξφζσπν. 

 
ε πεξίπησζε αληθαλφηεηαο ηνπ ελφο ηνπιάρηζηνλ γνλέα γηα ηελ άζθεζε γνληθήο κέξηκλαο γηα πξαγκαηηθνχο ιφγνπο ή 
γηαηί είλαη αλίθαλνο ή πεξηνξηζκέλα ηθαλφο γηα δηθαηνπξαμία, απαηηνχληαη αζξνηζηηθά: 

α. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα ΚΔΠ κέζσ ηνπ 
Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ [(ΟΠΔΓ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΦΔΚ 457/η.Β΄/25-2-2014)] ή κέζσ ηεο 
Δληαίαο Φεθηαθήο Πχιεο 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. Τπεχζπλε δήισζε φηη γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ ελειηθίσζή ηνπ ηε γνληθή ηνπ κέξηκλα αζθνχζε ελ ηνηο πξάγκαζη θαη 
θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα ή κεηά απφ ζρεηηθή αλάζεζε έλαο κφλν γνλέαο. ε πεξίπησζε αληθαλφηεηαο άζθεζεο ηεο γνληθήο κέξηκλαο θαη απφ 

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

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

πξαγκαηηθνχο ιφγνπο αδπλακίαο αζθήζεσο ηεο γνληθήο κέξηκλαο απφ ηνλ έλα ηνπιάρηζηνλ γνλέα, απαηηείηαη ε ππνβνιή νηνπδήπνηε 
απνδεηθηηθνχ εγγξάθνπ αξκφδηαο θαηά λφκνλ δεκφζηαο αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ν πξαγκαηηθφο ιφγνο αδπλακίαο άζθεζεο ηεο 
γνληθήο κέξηκλαο (π.ρ. πηζηνπνηεηηθφ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ν εγθιεηζκφο γνλέα ζε ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα θαη ε δηάξθεηα απηνχ). 
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ε πεξίπησζε έθπησζεο ηνπ ελφο ηνπιάρηζηνλ γνλέα απφ ηελ άζθεζε ηεο γνληθήο κέξηκλαο ή αθαίξεζεο ηεο γνληθήο 
κέξηκλαο ιφγσ θαθήο άζθεζεο, απαηηνχληαη αζξνηζηηθά: 

α. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα ΚΔΠ κέζσ ηνπ 
Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ [(ΟΠΔΓ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΦΔΚ 457/η.Β΄/25-2-2014)] ή κέζσ ηεο 
Δληαίαο Φεθηαθήο Πχιεο 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. Τπεχζπλε δήισζε φηη γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ ελειηθίσζή ηνπ ηε γνληθή ηνπ κέξηκλα αζθνχζε ελ ηνηο πξάγκαζη θαη 
θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα ή κεηά απφ ζρεηηθή αλάζεζε έλαο κφλν γνλέαο. ε πεξίπησζε έθπησζεο θαη ησλ δχν γνλέσλ ή αθαίξεζεο ηεο 

γνληθήο κέξηκλαο θαη απφ ηνπο δχν γνλείο ιφγσ θαθήο άζθεζεο, ππεχζπλε δήισζε φηη ζηεξήζεθε θαη ηνπο δχν γνλείο πξηλ απφ ηελ 
ελειηθίσζή ηνπ. 

 
ε πεξίπησζε ηέθλνπ ρσξίο γάκν ή ζχκθσλν ζπκβίσζεο ησλ γνλέσλ, απαηηνχληαη αζξνηζηηθά: 

α. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα ΚΔΠ κέζσ ηνπ 

Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ [(ΟΠΔΓ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΦΔΚ 457/η Β΄/25-2-2014)] ή κέζσ ηεο 
Δληαίαο Φεθηαθήο Πχιεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ή αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο ζην νπνίν λα βεβαηψλεηαη ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ελφο 
εθ ησλ δχν γνλέσλ ηνπ. 

βi. Τπεχζπλε δήισζε φηη γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ ελειηθίσζή ηνπ δελ είρε αλαγλσξηζηεί απφ ηνλ παηέξα ηνπ θαη φηη 
ηε γνληθή ηνπ κέξηκλα αζθνχζε ελ ηνηο πξάγκαζη θαη θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα ε κεηέξα ηνπ ή ηξίην πξφζσπν. 

ή 

βii. Αλ ην ηέθλν είλαη αλαγλσξηζκέλν απφ ηνλ παηέξα ηνπ, ππεχζπλε δήισζε φηη γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ 
ελειηθίσζή ηνπ ηε γνληθή ηνπ κέξηκλα αζθνχζε ελ ηνηο πξάγκαζη θαη θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα ε κεηέξα ηνπ ρσξίο ζπκθσλία ησλ γνλέσλ 

θαηά ην άξζξν 1515ΑΚ ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 1513ΑΚ γηα απφ θνηλνχ άζθεζε ηεο γνληθήο κέξηκλαο. 

 
ε πεξίπησζε πηνζεζίαο ηέθλνπ απφ έλαλ κφλν γνλέα, απαηηνχληαη αζξνηζηηθά: 

α. Αληίγξαθν δηθαζηηθήο απφθαζεο απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε πηνζεζία ηνπ ηέθλνπ κέρξη ηελ ελειηθίσζή ηνπ, ζπλνδεπφκελεο απφ ην 
θαηά λφκν πηζηνπνηεηηθφ ηειεζηδηθίαο ηεο ή πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο 

πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα ΚΔΠ κέζσ ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ [(ΟΠΔΓ)-ΚΤΑ 7228/2014 
(ΦΔΚ 457/η.Β΄/25-2-2014)]ή κέζσ ηεο Δληαίαο Φεθηαθήο Πχιεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε πηνζεζία κέρξη ηελ 
ελειηθίσζή ηνπ. 

β. Τπεχζπλε δήισζε φηη γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ ελειηθίσζή ηνπ ηε γνληθή ηνπ κέξηκλα αζθνχζε ελ ηνηο πξάγκαζη θαη 

θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα έλαο κφλν γνλέαο θαηφπηλ πηνζεζίαο. 

 
ε πεξίπησζε ηέθλνπ αγλψζησλ γνλέσλ, απαηηείηαη: 

Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηνπ δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ κε εηδηθή πηζηνπνίεζε απφ ηηο αξκφδηεο θξαηηθέο αξρέο, θνξέα παξνρήο ππεξεζηψλ  
θνηλσληθήο θξνληίδαο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη λα ελειηθησζεί θαλέλαο απφ ηνπο δχν γνλείο 

ηνπ (θπζηθνχο εθφζνλ θαηά λφκνλ απνδεηρζεί φηη ήηαλ απηνί ή πηνζεηνχληεο) δελ αζθνχζε ηε γνληθή ηνπ κέξηκλα. 

 
6. Πηζηνπνηεηηθά απφδεημεο εκπεηξίαο 
Γηα ηελ απφδεημε ηεο εκπεηξίαο απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ ρξφλνπ εκπεηξίαο απφ ηελ νηθεία ππεξεζία φπνπ θαη απαζρνιήζεθαλ 

 
 

7. Τπνςήθηνη πνπ έρνπλ γνλείο, ηέθλα, ζπδχγνπο, αδειθνχο κε αλαπεξία. 

 

α.   Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή θνηλφηεηαο ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη 
απφ ηα ΚΔΠ κέζσ ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ [(ΟΠΔΓ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΦΔΚ 
457/η.Β΄/25-2-2014)],ή κέζσ ηεο Δληαίαο Φεθηαθήο Πχιεο 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. Πξνθεηκέλνπ γηα αιινδαπνχο, αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο 
θαηάζηαζεο αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο ηνπ θξάηνπο ηελ ηζαγέλεηα ηνπ νπνίνπ έρνπλ, πξφζθαηεο έθδνζεο (φρη παιαηφηεξεο ησλ δχν 
κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ). 

 

ηελ πεξίπησζε: i) πνπ ην άηνκν κε αλαπεξία απφ ην νπνίν ν ππνςήθηνο αληιεί πξνζηαζίαείλαη έγγακν, πξνζθνκίδεηαη πιελ ηνπ 
αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθνχ θαη Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηεο δηθήο ηνπ νηθνγέλεηαο. Απφ ηα δχν Πηζηνπνηεηηθά 
νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, παηξηθήο θαη αηνκηθήο νηθνγέλεηαο, ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη ν αξηζκφο ησλ κειψλ ησλ ελ ιφγσ νηθνγελεηψλ 

θαη ii) πνπ ν ππνςήθηνο είλαη δηαδεπγκέλνο θαη είλαη γνλέαο ηνπ αηφκνπ κε αλαπεξία απφ ην νπνίν αληιεί πξνζηαζία, πξνζθνκίδεη θαη 
ην δηαδεπθηήξην ή ηε δηθαζηηθή απφθαζε ιχζεο ηνπ γάκνπ θαη εθφζνλ είλαη δηαδεπγκέλνο ή ζε δηάζηαζε θαη δειψλεη επηκέιεηα ελφο ή 
πεξηζζφηεξσλ ηέθλσλ, πξνζθνκίδεη δηθαζηηθή απφθαζε απφ ηελ νπνία ζα απνδεηθλχεηαη ε αλάζεζε επηκέιεηαο ησλ ηέθλσλ. 

 

β. Πηζηνπνηεηηθφ Κέληξνπ Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΚΔ.Π.Α.) ζε ηζρχ, κε ην νπνίν πξνζδηνξίδεηαη ή πάζεζε ή βιάβε θαη ην πνζνζηφ 
αλαπεξίαο ηνπ αηφκνπ – ζπγγελή. 

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

1. Αλψηαηε Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή ηξαηνχ (Α..Τ.Δ.) 

2. Αλψηαηε Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή Ναπηηθνχ (Α.Ν.Τ.Δ.) 

3. Αλψηαηε Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή Αεξνπνξίαο (Α.Α.Τ.Δ.) 



10 
 

4. Αλψηαηε Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο 

5. Αλψηαηε Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο. 

 

γ. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ αξ. 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α'75), ζηελ νπνία ν ππνςήθηνο λα αλαθέξεη ηα νλφκαηα φισλ ησλ (ινηπψλ) 
πξνζψπσλ, ηα νπνία αληινχλ πξνζηαζία απφ ηελ αλαπεξία ηνπ αηφκνπ απφ ην νπνίν ν ππνςήθηνο αληιεί πξνζηαζία (γνλείο, ηέθλα, 
ζπδχγνπο, αδειθνχο) [ζρεη. ε πεξ.δ) παξ. 1 θαη παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 4440/2016]. 

 

δ. Τπεχζπλεο δειψζεηο ηνπ αξ. 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α'75) φισλ ησλ πξνζψπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αλσηέξσ, ππφ ζηνηρείν γ., 
Τπεχζπλε Γήισζε, κε ηηο νπνίεο απηά δειψλνπλ: αθελφο φηη δελ ζπκκεηέρνπλ, κε ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνζηαζίαο ηνπ 

ζπγγεληθνχ αηφκνπ κε αλαπεξία, ζηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία (γηα ηελ ελ ιφγσ Αλαθνίλσζε), αθεηέξνπ φηη παξαηηνχληαη ηεο 
πξνζηαζίαο, γηα ην παξφλ, ππέξ ηνπ ππνςεθίνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ζηα παξαπάλσ πξφζσπα ζπκπεξηιακβάλνληαη: 

Γνλείο, ηέθλα, ζχδπγνη, αδειθνί πνπ ζεκειηψλνπλ δηθαίσκα πξνζηαζίαο απφ δεχηεξν άηνκν πνπ πάζρεη απφ λνεηηθή πζηέξεζε ή 
απηηζκφ κε πνζνζηφ αλαπεξίαο ηνπιάρηζηνλ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ή ην πνζνζηφ αλαπεξίαο ηνπ είλαη εμήληα επηά ηνηο εθαηφ 
(67%) θαη άλσ εμαηηίαο βαξηψλ ςπρηθψλ θαη ζσκαηηθψλ παζήζεσλ, ηφηε ηα πξφζσπα απηά ππνβάινπλ ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ αξ. 8 

ηνπ λ. 1599/1986 (Α' 75) ζηηο νπνίεο δειψλνπλ αθελφο φηη δελ ζπκκεηέρνπλ κε ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνζηαζίαο ηνπ ζπγγεληθνχ 
αηφκνπ κε αλαπεξία ζηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία (γηα ηελ ελ ιφγσ Αλαθνίλσζε), αθεηέξνπ φηη παξαηηνχληαη ηεο πξνζηαζίαο πνπ 
αληινχλ απφ ηελ αλαπεξία ηνπ αηφκνπ απφ ην νπνίν ν ππνςήθηνο αληιεί πξνζηαζία, γηα ην παξφλ, ππέξ ηνπ αηηνχληνο, αιιά φηη 

πξνηίζεληαη λα αζθήζνπλ ην δηθαίσκα ηνπο γηα πξφζιεςε ζε ζέζε εξγαζίαο, γηα ην δεχηεξν άηνκν απφ ην νπνίν αληινχλ πξνζηαζία 
απφ ηελ αλαπεξία ηνπ. 

 

ηελ πεξίπησζε αδπλακίαο πξνζθφκηζεο ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ άξ. 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α' 75) ζπκπιεξσκέλεο θαη 
ππνγεγξακκέλεο απφ θάπνηα απφ ηα πξναλαθεξφκελα, πξφζσπα, ν ππνςήθηνο ζπκπιεξψλεη θαη ππνβάιιεη ν ίδηνο ππεχζπλε 

δήισζε ηνπ άξ. 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α' 75) ζηελ νπνία αθελφο κελ δειψλεηαη ν ιφγνο ηνπ θσιχκαηνο (φπσο π.ρ. άγλσζηε δηακνλή, 
λνεηηθή πζηέξεζε, θηλεηηθά πξνβιήκαηα, θάηνηθνο αιινδαπήο), αθεηέξνπ δε βεβαηψλεηαη απφ ηνλ ππνςήθην φηη δελ ππήξμε άζθεζε 
ηνπ δηθαηψκαηνο πξνζηαζίαο γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία (γηα ηελ ελ ιφγσ Αλαθνίλσζε) ηνπ θσιπνκέλνπ λα 
ππνγξάςεη. 

 

Γηα ηνλ ίδην ππνςήθην δελ κνξηνδνηείηαη αζξνηζηηθά ε αλαπεξηθή ηδηφηεηα πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο ζπγγελψλ αηφκσλ ηεο νηθνγέλεηάο 

ηνπ. 

 

ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΒΔΒΑΙΧΔΧΝ 

 
Σεο αιινδαπήο 

Πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηψζεηο ηεο αιινδαπήο, πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ αλαθνίλσζε, πξέπεη απαξαηηήησο λα ζπλνδεχνληαη απφ 

επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Η επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο γίλεηαη απφ αξκφδηα θαηά λφκν αξρή ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ή ηελ Πξεζβεία ή ην Πξνμελείν ηεο μέλεο 
ρψξαο ζηελ Διιάδα ή απφ δηθεγφξν. 

Σα αλσηέξσ (πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηψζεηο) γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα εγγξάθσλ 

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

Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ, ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν. 

 
Σεο εκεδαπήο 

α) Γεκφζηα έγγξαθα εκεδαπήο, δειαδή έγγξαθα πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ 
δεκφζηνπ ηνκέα   (π.ρ πηζηνπνηεηηθά – βεβαηψζεηο θ.ιπ.), ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα 
ησλ πξσηνηχπσλ εγγξάθσλ ή ησλ αθξηβψλ αληηγξάθσλ ηνπο. 

β) Ιδησηηθά 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 ππνρξεσηηθά απνδεθηά ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ 
αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ, ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν θαζψο θαη ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ ηα πξσηφηππα φζσλ 
ηδησηηθψλ εγγξάθσλ θέξνπλ ζεψξεζε απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα (π.ρ. ηαηξηθή 

γλσκάηεπζε πνπ θέξεη ζεψξεζε απφ αξκφδην ειεγθηή ηαηξφ). 

γ) Φσηναληίγξαθα πηζηνπνηεηηθψλ ηεο Αλψηαηεο πλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ Διιάδνο (ΑΠΔ) γίλνληαη απνδεθηά ρσξίο επηθχξσζε απφ 

δηθεγφξν ή ζεψξεζε απφ δεκφζηα ππεξεζία. 

 
 

ΔΠΙΗΜΑΝΗ: χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζξ. 1 ηνπ λ. 4250/2014 γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ ζην ζχλνιν ησλ ζπλαιιαγψλ 

ηνπο κε ην δεκφζην έρεη θαηαξγεζεί ε ππνρξέσζε ππνβνιήο πξσηνηχπσλ εγγξάθσλ ρσξίο ηνχην λα ζεκαίλεη απαγφξεπζε ρξήζεο - 
πξνζθφκηζεο απηψλ απφ ηνπο ππνςεθίνπο. 

 

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 πξφζιεςή ηνπο ζε ρξνληθφ δηάζηεκα φρη πέξαλ ησλ 10 εκεξψλ κεηά ηελ πξφζιεςή ηνπο: 

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

2. Πηζηνπνηεηηθφ Διιελνκάζεηαο (κφλν γηα ππνςήθην ρσξίο ειιεληθή ηζαγέλεηα). 
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ΠΡΟΟΥΗ: Ο παξαπάλσ θαηάινγνο δηθαηνινγεηηθψλ είλαη ζπλνπηηθφο θαη δελ 
πεξηιακβάλεη εηδηθέο πεξηπηψζεηο απφδεημεο θξηηεξίσλ – ηδηνηήησλ, γηα ηηο νπνίεο κπνξεί λα απαηηνχληαη 

άιια ή πξφζζεηα δηθαηνινγεηηθά ζχκθσλα κε ηελ αλαθνίλσζε ή ην παξάξηεκα. ε θάζε πεξίπησζε, ινηπφλ, νη ππνςήθηνη 
πξέπεη λα δηαβάζνπλ πιήξσο θαη κε πξνζνρή ηελ αλαθνίλσζε θαη ην παξάξηεκά ηεο, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ 
ιεπηνκεξψο θαη κε αθξίβεηα γηα ην ζχλνιν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απφδεημε ησλ θξηηεξίσλ 
κνξηνδφηεζεο πνπ επηθαινχληαη. 

3. Οη πνιχηεθλνη θαη ηα ηέθλα πνιπηέθλσλ, πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο 
θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα ΚΔΠ κέζσ ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ [(ΟΠΔΓ)- 

ΚΤΑ 7228/2014 (ΦΔΚ 457/η.Β΄/25-2-2014)], ή κέζσ ηεο Δληαίαο Φεθηαθήο Πχιεο 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 πλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ Διιάδνο (Α..Π.Δ.). Πξνθεηκέλνπ γηα αιινδαπφ 

ππνςήθην πνπ δελ είλαη κφληκα εγθαηεζηεκέλνο νηθνγελεηαθψο ζηελ Διιάδα, αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο 
αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο ηνπ θξάηνπο ηελ ηζαγέλεηα ηνπ νπνίνπ έρνπλ, πξφζθαηεο έθδνζεο (φρη παιαηφηεξεο ησλ δχν κελψλ απφ 
ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ) ζπλνδεπφκελν απφ έγγξαθν αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο 

(αληίζηνηρν ηεο ΑΠΔ ή άιιν), ζχκθσλα κε ην νπνίν ζα βεβαηψλεηαη ή πηζηνπνηείηαη, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ δηθαίνπ ηνπ αιινδαπνχ 
θξάηνπο, ε ηδηφηεηα ηνπ πνιχηεθλνπ γνλέα θαη ηέθλνπ πνιχηεθλνπ. Δπηπιένλ, ππεχζπλε δήισζε ή ζπκπιήξσζε ηνπ αληίζηνηρνπ 
ηεηξαγσληδίνπ ζην έληππν ηεο αίηεζεο πεξί κε πξφζιεςεο ζηνλ ίδην θνξέα άιινπ κέινπο ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο θαηά ην ηξέρνλ 
εκεξνινγηαθφ έηνο κε ρξήζε ηεο πνιπηεθληθήο ηδηφηεηαο. 

4. Οη ηξίηεθλνη θαη ηα ηέθλα ηξηηέθλσλ, πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο 
θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα ΚΔΠ κέζσ ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ [(ΟΠΔΓ)- 
ΚΤΑ 7228/2014 (ΦΔΚ 457/η.Β΄/25-2-2014)], ή κέζσ ηεο Δληαίαο Φεθηαθήο Πχιεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πξφζθαηεο έθδνζεο (φρη 

παιαηφηεξεο ησλ δχν κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ). Πξνθεηκέλνπ γηα αιινδαπφ 
ππνςήθην, αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο ηνπ θξάηνπο ηελ ηζαγέλεηα ηνπ νπνίνπ 
έρνπλ, πξφζθαηεο έθδνζεο (φρη παιαηφηεξεο ησλ δχν κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ). 

Δπηπιένλ: 

α) Τπεχζπλε δήισζε ή ζπκπιήξσζε ηνπ αληίζηνηρνπ ηεηξαγσληδίνπ ζην έληππν ηεο αίηεζεο πεξί κε πξφζιεςεο ζηνλ ίδην θνξέα 
άιινπ κέινπο ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο θαηά ην ηξέρνλ εκεξνινγηαθφ έηνο κε ρξήζε ηεο ηξηηεθληθήο ηδηφηεηαο θαη 

β) ζε πεξίπησζε αλαπεξίαο ηέθλνπ, επίθιεζεο ζπνπδαζηηθήο ηδηφηεηαο, ζηξαηησηηθήο ζεηείαο, αθχξσζεο γάκνπ, δηαδπγίνπ, δηαθνπήο 

έγγακεο ζπκβίσζεο ε γέλλεζεο ηέθλνπ εθηφο γάκνπ, ηα αλαθεξφκελα ζην ππφ ζηνηρείν 2 ηνπ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ ΙΙ «Σξίηεθλνη θαη Σέθλα 
Σξηηέθλσλ», πεξηπη. α΄έσο δ΄) ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά. 

5. Πηζηνπνηεηηθφ ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα ΚΔΠ κέζσ ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ 
πζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ [(ΟΠΔΓ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΦΔΚ 457/η.Β΄/25-2-2014)], ή κέζσ ηεο Δληαίαο Φεθηαθήο Πχιεο 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. Πξνθεηκέλνπ γηα αιινδαπφ ππνςήθην, αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ 
νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο ηνπ θξάηνπο ηελ ηζαγέλεηα ηνπ νπνίνπ έρνπλ, πξφζθαηεο έθδνζεο (φρη 
παιαηφηεξεο ησλ δχν κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ). 

6. Οη γνλείο θαη ηα ηέθλα κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ πξέπεη απαξαηηήησο λα αλαηξέμνπλ παξαπάλσ, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ 
γηα ηα δηθαηνινγεηηθά απφδεημεο ηνπ ζρεηηθνχ θξηηεξίνπ αλάινγα ηελ πεξίπησζε κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο ζηελ νπνία εκπίπηνπλ. 
Δπηπιένλ, ππνβάινπλ ππεχζπλε δήισζε ή ζπκπιήξσζε ηνπ αληίζηνηρνπ ηεηξαγσληδίνπ ζην έληππν ηεο αίηεζεο πεξί κε πξφζιεςεο 
ζηνλ ίδην θνξέα άιινπ κέινπο ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο θαηά ην ηξέρνλ εκεξνινγηαθφ έηνο κε ρξήζε ηεο κνλνγνλετθήο ηδηφηεηαο. 

7. ηελ πεξίπησζε ππνςεθίσλ γνλέσλ, ηέθλσλ, ζπδχγσλ, αδειθψλ πνπ αζθνχλ ην δηθαίσκα πξνζηαζίαο απφ ηελ 
αλαπεξία ζπγγεληθψλ αηφκσλ, απαηηνχληαη: α) πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή βεβαίσζε 
νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα ΚΔΠ κέζσ ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ 
[(ΟΠΔΓ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΦΔΚ 457/η.Β΄/25-2-2014)], ή κέζσ ηεο Δληαίαο Φεθηαθήο Πχιεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πξφζθαηεο 
έθδνζεο (φρη παιαηφηεξεο ησλ δχν κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ). Πξνθεηκέλνπ γηα 

αιινδαπφ ππνςήθην, αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο ηνπ θξάηνπο ηελ ηζαγέλεηα ηνπ 
νπνίνπ έρνπλ, πξφζθαηεο έθδνζεο (φρη παιαηφηεξεο ησλ δχν κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ 
αηηήζεσλ) β) Πηζηνπνηεηηθφ ΚΔΠΑ ή Πηζηνπνηεηηθφ Αλψηαηεο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζε ηζρχ, κε ην νπνίν πξνζδηνξίδεηαη ε πάζεζε 

ή βιάβε θαη ην πνζνζηφ αλαπεξίαο ηνπ ζπγγεληθνχ αηφκνπ θαη θαηά πεξίπησζε Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ αηφκνπ 
κε αλαπεξία εάλ ην ηειεπηαίν είλαη έγγακν θαη δηαδεπθηήξην ή δηθαζηηθή απφθαζε ιχζεο ηνπ γάκνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ ν 
ππνςήθηνο είλαη δηαδεπγκέλνο γνλέαο πνπ αζθεί ην δηθαίσκα πξνζηαζίαο απφ ηελ αλαπεξία ηνπ ηέθλνπ θαη γ) νη αλαγξαθφκελεο, 
θαηά πεξίπησζε, Τπεχζπλεο δειψζεηο ηεο παξ. 7. 

 

 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΧΝ ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ 

ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΦΗ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

Αθνινπζεί ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο ησλ βαζκνινγνχκελσλ θξηηεξίσλ ζηνλ νπνίν παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ε βαζκνινγία πνπ πξνθχπηεη 
γηα θαζέλααπφ ηα θξηηήξηα απηά, αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθάζηνηε ππνςεθηφηεηαο. 

Με βάζε ηνλ παξαθάησ πίλαθα θάζε ππνςήθηνο κπνξεί λα ππνινγίζεη εχθνια θαη γξήγνξα ηε ζπλνιηθή ηνπ βαζκνινγία.. 
 

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. 
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ΠΗΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΚΡΗΣΖΡΗΩΝ 

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

 

 
 
 

 

Καη επηπιένλ κία (1) κνλάδα αλά κήλα γηα θάζε αλαηεζείζα αίζνπζα κε αλψηαην φξην ηηο δέθα επηά (17) κνλάδεο 

 
 
 

 
 
 

 

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

 
 

 
 
 

 
 Χο βαζκνινγνχκελε εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε ε απαζρφιεζε ζε αληίζηνηρε ζέζε ηνπ νηθείνπ Γήκνπ πνπ έρεη δηαλπζεί κε ζπκβάζεηο 

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

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

 
 
 

 

σπουήθιος ποσ είναι ηασηότρονα πολύηεκνος και ηέκνο πολύηεκνης οικογένειας, δικαιούηαι να κάνει τρήζη ηης προζθορόηερης 

βαθμολογικά από ηις δύο ιδιόηηηες. Αποκλείεηαι η αθροιζηική βαθμολόγηζη ηφν παραπάνφ κριηηρίφν

 
3. ΣΡΗΣΔΚΝΟΗ ή ΣΔΚΝΟ ΣΡΗΣΔΚΝΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (15 μονάδερ) 

 

 
 
 

 

σπουήθιος ποσ είναι ηασηότρονα ηρίηεκνος και ηέκνο ηρίηεκνης οικογένειας, δικαιούηαι να κάνει τρήζη ηης προζθορόηερης 

βαθμολογικά από ηις δύο ιδιόηηηες. Αποκλείεηαι η αθροιζηική βαθμολόγηζη ηφν παραπάνφ κριηηρίφν 

 
4. ΑΝΖΛΗΚΑ ΣΔΚΝΑ (5 μονάδερ για καθένα από τα δύο ππώτα τέκνα και 10 μονάδερ για κάθε επιπλέον τέκνο πέπαν των δύο 

ππώτων) 

 
 
 

 
 

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

 

 
 
 

σπουήθιος ποσ είναι ηασηότρονα γονέας και ηέκνο μονογονεχκής οικογένειας, δικαιούηαι να κάνει τρήζη ηης προζθορόηερης 

βαθμολογικά από ηις δύο ιδιόηηηες. Αποκλείεηαι η αθροιζηική βαθμολόγηζη ηφν παραπάνφ κριηηρίφν.

 
6. ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΓΟΝΔΑ, ΣΔΚΝΟΤ, ΑΓΔΛΦΟΤ Ή ΤΕΤΓΟΤ 

 Ποζοζηό 
αναπηρίας 

50%-59% 60%-66% 67%-69% 70% και άνω 
 

     

μονάδες 10 12 15 17 
 

Μήλεο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 

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

 

Αξηζκφο 

Αηζνπζψλ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 … 17 

Μνλάδεο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 … 17 

 

Μήλεο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 

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

 

Αριθμός ηέκνων 4 5 6 7 8 9 10 ... 

Μονάδες 30 40 50 60 70 80 90 … 

 

Αριθμός ηέκνων 3 

Μονάδες 15 

 

αριθμός ηέκνων 1 2 3 
... 

μονάδες 5 10 20 
… 

 

αριθμός ηέκνων 1 2 3 
... 

μονάδες 10 20 30 
… 

 



 

  7. ΖΛΗΚΗΑ 

Ηλικία Έως και 50 
εηών 

Άνω ηων 50 εηών 

Μονάδες 10 20 

 


