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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.   ΣΟΧ   2/2013 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ    

 
Ο ∆ήµος Στυλίδας 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 και του άρθρου 9 του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 3234/Β’/28-12-2009) 
«Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες διατάξεις»  µε τις οποίες η 
ειδικότητα ΠΕ Νηπιαγωγών  ως υπαγόµενη στο διδακτικό προσωπικό εξαιρείται από την 
διαδικασία και τα κριτήρια του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994.  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή 
προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

4. Την υπ΄ αριθµ.  οικ. 3183/72234/15-04-2013 εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου,  προς το Υπουργείο Εσωτερικών. 

5. Το υπ’αριθµ. πρωτ: 45909/14-11-2013  έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών  περί έγκρισης 
πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µε το οποίο µας 
ανακοίνωσε ότι µε την υπ' αριθµ. ∆ΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/139/25693/11-11-2013 Εγκριτική Απόφαση της 
Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006  εγκρίθηκε η απασχόληση ενός (1) 
ατόµου. 

6. Την υπ΄ αριθµ. 37/2013 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Στυλίδας, µε θέµα «Προγραµµατισµός 
προσλήψεων προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου έτους 2013» 

7. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 2732/Β΄/21-11-2011) 
8. Την υπ’αριθµ. 3707/13-3-2013 βεβαίωση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Στυλίδας, περί  

ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης πρόσληψης προσωπικού σε υπηρεσίες µη 
ανταποδοτικού χαρακτήρα. 

 
 

Ανακοινώνει 
 

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά ενός  (1) 
ατόµου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Βρεφονηπιακού Σταθµού του ∆ήµου 
Στυλίδας που εδρεύει στη Στυλίδα, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και 
διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και 
τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα 
υπηρεσίας Ειδικότητα ∆ιάρκεια 

σύµβασης 
Αριθµός 
ατόµων 

106  ∆ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ ΣΤΥΛΙ∆Α ΠΕ  Νηπιαγωγών 
Από την υπογραφή 
της σύµβασης µέχρι 

31/7/2014 
01 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

     Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
Α) Πτυχίο ή δίπλωµα Παιδαγωγικού Τµήµατος Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης και 
Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης ή Επιστηµών της Εκπαίδευσης  στην Προσχολική Ηλικία ή  Επιστηµών  
της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού ή Παιδαγωγικού 
Προσχολικής  Εκπαίδευσης  ή Ειδικής Αγωγής µε κατευθύνσεις: α) Νηπιαγωγού είτε 
β) Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ηµεδαπής  ή  ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.  
 

 
Α.  ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

 

1. Οι υποψήφιοι όλων των  ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18  έως 65 ετών.    

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 
καθηκόντων  της θέσεως που επιλέγουν 

3. Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του  Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική 
συµπαράσταση)   

 
Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
 

Η σειρά κατάταξης µεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 
 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
 

  1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 µονάδες για 4 µήνες ανεργίας και 75 µονάδες ανά µήνα ανεργίας άνω των 4 µηνών, µε ανώτατο όριο τους 12 µήνες) 
µήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 και άνω 

µονάδες 0 0 0 200 275 350 425 500 575 650 725 800 
 

       2. ή 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 µονάδες για κάθε τέκνο) 
αριθµός τέκνων 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 …. 

µονάδες 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 …. 

      *αφορά µόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας µε τρία (3) τέκνα     
 

       4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 µονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 µονάδες για το τρίτο) 
αριθµός τέκνων 1 2 3 

µονάδες 30 60 110 
 

       5. ή 6. ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 µονάδες για κάθε τέκνο)  
αριθµός τέκνων 1 2 3 4 5 …. 

µονάδες 50 100 150 200 250 …. 
 

        7. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ  (για ΠΕ και ΤΕ οι µονάδες του βασικού τίτλου µε 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται µε το 40, ενώ για ∆Ε µε το 20) 
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κατηγορίες  ΠΕ & ΤΕ 5 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 … 8 … 8,5 … 9 … 9,5 … 10 

κατηγορία ∆Ε 10 … 11 … 12 … 13 … 14 … 15 … 16 … 17 … 18 … 19 … 20 

µονάδες 200 … 220 … 240 … 260 … 280 … 300 … 320 … 340 … 360 … 380 … 400 
 

       8. ΕΜΠΕΙΡΙΑ  (7 µονάδες ανά µήνα εµπειρίας και έως 60 µήνες) 
µήνες εµπειρίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 57 58 59 60 και άνω 

µονάδες 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 … 399 406 413 420 

 
 
 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ 
Ως βαθµολογούµενη εµπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση µε σχέση 
εργασίας ή σύµβαση έργου στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα ή άσκηση επαγγέλµατος σε καθήκοντα ή 
έργα συναφή µε το αντικείµενο της προς πλήρωση θέσης. 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  ΚΑΙ  ΤΡΟΠΟΣ  ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ 
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Η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη µετά τη λήψη του βασικού τίτλου 
σπουδών µε τον οποίο οι υποψήφιοι µετέχουν στη διαδικασία επιλογής.  
Για την απόδειξη της εµπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά συµµετοχής παρ. 
12   πιστοποιητικά απόδειξης εµπειρίας. 

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Στο κεφάλαιο αυτό απαριθµούνται  όλα τα δικαιολογητικά-πιστοποιητικά  τα οποία πρέπει να υποβάλει 
ο υποψήφιος µαζί µε το έντυπο αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης προκειµένου να αποδείξει τα προσόντα 
που επικαλείται. 
Ειδικότερα, µαζί µε την αίτησή του πρέπει να υποβάλλει: 

1. Ανεπικύρωτο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας  
ή 

επικυρωµένα άλλα δηµόσια έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας, όπως 
σχετική προσωρινή βεβαίωση αστυνοµικής αρχής ή τις κρίσιµες σελίδες του διαβατηρίου (δηλ. αυτές 
στις οποίες αναφέρονται ο αριθµός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή τις δύο όψεις της άδειας 
οδήγησης ή τις κρίσιµες σελίδες του ατοµικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Εάν 
από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η ηµεροµηνία γέννησης, πρέπει να προσκοµισθεί και το 
πιστοποιητικό γέννησης. 

2. Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την 
Ελληνική γλώσσα σε βαθµό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της επιδιωκόµενης ειδικότητας, 
Πιστοποιητικό Ελληνοµάθειας (ν.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το Κέντρο 
Ελληνικής Γλώσσας. 
 
Επίσης αποδεικνύεται µε αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του 
υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας. 
 
Επίσης, υποβάλλει όσα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά επικαλείται µε την αίτησή  του, σε 
πρωτότυπο ή αντίγραφο επικυρωµένο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο τέλος του παρόντος 
κεφαλαίου: 

3. Τίτλο σπουδών στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθµός, η ηµεροµηνία και το έτος κτήσης 
του. Σε περίπτωση που ο βαθµός εκφράζεται µε αξιολογικό χαρακτηρισµό ή µε ακέραιο αριθµό (είτε 
πρόκειται για ακέραιο αριθµό που προέκυψε από στρογγυλοποίηση είτε πρόκειται για αµιγώς ακέραιο 
αριθµό) πρέπει να υποβάλει και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθµητικό βαθµό, µε 
δύο δεκαδικά ψηφία.  
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Ειδικές διευκρινίσεις για δικαιολογητικά που αφορούν τίτλους σπουδών 

1) Για τίτλους Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης: όπου στην ανακοίνωση [βλ. Τίτλος σπουδών και 
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα] ορίζεται ως απαιτούµενο προσόν πτυχίο ή 
δίπλωµα Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραµµάτων Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής «αντίστοιχης ειδικότητας ή ταυτόσηµο κατά περιεχόµενο 
ειδικότητας» µε το ζητούµενο από την ανακοίνωση, οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν διαθέτουν τίτλο που 
αναφέρεται ρητά (µε την ονοµασία του) στην ανακοίνωση, καλύπτεται δε από τους παραπάνω όρους 
(αντιστοιχία ή ταυτοσηµία), υποχρεούνται να προσκοµίσουν συγχρόνως βεβαίωση του αρµοδίου 
οργάνου του Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραµµάτων Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το Τµήµα που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωµα, 
περί του ότι ο τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν µε πλήρη επάρκεια το γνωστικό 
αντικείµενο του πτυχίου που ζητείται από την ανακοίνωση. Σε περίπτωση που δεν προσκοµισθεί η 
βεβαίωση αυτή, ο επικαλούµενος τίτλος δεν λαµβάνεται υπόψη. 

2) Οι υποψήφιοι που κατέχουν τίτλους σπουδών στους οποίους δεν αναγράφεται η κατεύθυνση 
ή ειδίκευση αυτών, όπως αυτή ενδέχεται να ζητείται από την ανακοίνωση, πρέπει να προσκοµίσουν 
πιστοποιητικό ή βεβαίωση του τµήµατος που χορήγησε τον τίτλο σπουδών τους, από την οποία να 
προκύπτει ότι παρακολούθησαν τα µαθήµατα κύκλου σπουδών της κατεύθυνσης ή ειδίκευσης που 
ζητείται από την ανακοίνωση. 

3) Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:  
α) Για τίτλους Πανεπιστηµιακής:  Πράξη αναγνώρισης από το ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α., για την ισοτιµία, 
αντιστοιχία του τίτλου και αντιστοιχία της βαθµολογικής κλίµακας αυτού µε τη βαθµολογική κλίµακα 
των ηµεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον ∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό 
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιµίας και 
αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθµολογικής κλίµακας αυτών µε τη βαθµολογική κλίµακα των 
ηµεδαπών τίτλων. Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει 
το γνωστικό αντικείµενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυµα που χορήγησε τον τίτλο, η 
οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείµενο, καθώς και επίσηµη µετάφρασή της. 

Στην περίπτωση που από την ανακοίνωση ζητούνται όλα τα πτυχία Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης 
(ΠΕ)  που εκδίδει το εκπαιδευτικό σύστηµα της ηµεδαπής, απαιτείται Πράξη αναγνώρισης από το 
∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α., για την ισοτιµία του τίτλου και την αντιστοιχία της βαθµολογικής κλίµακας αυτού µε τη 
βαθµολογική κλίµακα των ηµεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον ∆ιεπιστηµονικό 
Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιµίας 
καθώς και αντιστοιχία της βαθµολογικής κλίµακας αυτού µε τη βαθµολογική κλίµακα των ηµεδαπών 
τίτλων. 

Ειδικά για τα πτυχία της Κύπρου: Για τα πτυχία που αποκτήθηκαν πριν από την πλήρη ένταξη της 
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1-5-2004) και αναφέρονται στο Π.∆. 299/1977 δεν 
απαιτείται αντιστοιχία. Για τα ίδια πτυχία καθώς και για όλα τα υπόλοιπα, τα οποία έχουν χρόνο 
κτήσης µετά την ένταξή της στην Ε.Ε. απαιτείται ισοτιµία και αντιστοιχία. 

  Οι υποψήφιοι  που είναι κάτοχοι πτυχίων ή διπλωµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που έχουν 
αποκτηθεί σε κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί  πράξη  
αναγνώρισης επαγγελµατικής ισοτιµίας από το Σ.Α.Ε.Ι. (άρθρο 10 του Π∆ 165/2000 (ΦΕΚ 149 Α) 
όπως ισχύει κάθε φορά) και κάτοχοι τίτλων µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε 
κράτη  µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί το δικαίωµα  άσκησης  
νοµοθετικά  κατοχυρωµένου επαγγέλµατος σύµφωνα µε σχετική απόφαση αναγνώρισης 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης που χορηγείται από το Συµβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) των άρθρων  13 και 14 του Π.∆. 231/1998 (ΦΕΚ 178 Α) εξαιρούνται 
από την υποχρέωση προσκόµισης πράξης αναγνώρισης  πράξης αναγνώρισης για την ισοτιµία και 
την αντιστοιχία του τίτλου. 

Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται στους αλλοδαπούς τίτλους αντιστοιχία  βαθµολογικής ή 
αξιολογικής κλίµακας µε τη βαθµολογική ή αξιοκρατική κλίµακα τίτλων της ηµεδαπής ο σχετικός τίτλος  
χαρακτηρίζεται ως αδιαβάθµητος.  Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος συµπληρώνει στη στήλη β. 
της Ενότητας της αίτησης, που  αφορά  στη δεκαδική µορφή  τίτλου σπουδών (πεδίο ακέραιος), το 
ελάχιστο της βαθµολογικής κλίµακας Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης ηµεδαπής, δηλαδή «5». 
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 4. Υπεύθυνη δήλωση  του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνει:                                                                  
α) ότι έχει την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που του επιτρέπει  την εκτέλεση της θέσης  που 
επιλέγει                                                                                                                                                          
β) τους φορείς του δηµοσίου τοµέα του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν.3812/2009 στους οποίους έχει 
ασχοληθεί και την ακριβή χρονική διάρκεια  της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη) κατά τους 
τελευταίους δώδεκα (12) µήνες  από την υποβολή της αιτήσεως του εποχικού εργαζόµενου ή για 
κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών  και                                                                                                     
γ) ότι  δεν έχει κώλυµα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.  

5. Η ανεργία αποδεικνύεται µε πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕ∆ (που είναι αρµόδιος προς τούτο), η 
ηµεροµηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες 
από την ηµεροµηνία έναρξης της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων. Αποκλείεται η απόδειξη µε 
υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας.  
 
6. Προκειµένου για άνεργο υποψήφιο που είχε ενταχθεί σε πρόγραµµα επαγγελµατικής 
κατάρτισης του ΟΑΕ∆: 
α) Βεβαίωση του ΚΕΚ στην οποία να αναφέρεται η ηµεροµηνία έναρξης και λήξης της συµµετοχής του 
στο πρόγραµµα   ή   σε περίπτωση  που δεν έχει λήξει,  το χρονικό διάστηµα  παρακολούθησης του 
προγράµµατος και   
β)  βεβαίωση του ΟΑΕ∆ από την οποία να προκύπτει η ηµεροµηνία εγγραφής  του στα σχετικά 
µητρώα ανέργων και η παραποµπή του σε ΚΕΚ για την παρακολούθηση προγράµµατος 
επαγγελµατικής κατάρτισης. 
 
7. Οι πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων: 

 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του ∆ήµου πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των 
δύο µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης συµµετοχής) που περιέχει όλα τα γεγονότα 
των οποίων η συνδροµή αποτελεί προϋπόθεση για την κτήση της ιδιότητας του  πολυτέκνου ή του 
τέκνου πολύτεκνης οικογένειας ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρµόδιας αλλοδαπής αρχής ή 
πιστοποιητικό  της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ). Το πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης της αλλοδαπής, όταν πρόκειται για λιγότερα των 4 τέκνων, πρέπει να 
συνοδεύεται και από πιστοποιητικό της ΑΣΠΕ.   

 
8. Υπεύθυνη δήλωση  άρθρ. 8 του ν.1599/1986  οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολύτεκνων οικογενειών  
να δηλώνουν ότι κατά το τρέχον ηµερολογιακό έτος δεν έχει προσληφθεί στον ίδιο φορέα άλλο µέλος 
της ίδιας οικογένειας  κάνοντας χρήση της πολυτεκνικής ιδιότητας.  
 
Α. Αν ο υποψήφιος απέκτησε ισοβίως την Πολυτεκνική ιδιότητα λόγω τεσσάρων (4) τουλάχιστον 
τέκνων, ανεξαρτήτως ηλικίας και λοιπών ιδιοτήτων και προσκοµίζει, για την απόδειξη της 
ιδιότητάς του αυτής, µόνο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αυτό πρέπει να περιλαµβάνει:  
 
1) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητα του πολυτέκνου: 
-   Ονοµατεπώνυµο του ιδίου και της συζύγου του. 
-   Ηµεροµηνία τελέσεως του γάµου τους. 
-   Τα από το γάµο αυτό γεννηθέντα τέκνα. 
-   Τα από άλλο ή άλλους γάµους του ιδίου ή της συζύγου του γεννηθέντα τέκνα, τα οποία  πρέπει να 
αναφέρονται αναλυτικά. 
-   Τα εκτός γάµου γεννηθέντα τέκνα για τη µητέρα. 
-   Τα εκτός γάµου τέκνα γεννηθέντα για τον πατέρα, αλλά νοµιµοποιηθέντα ή νοµίµως 
αναγνωρισθέντα από αυτόν. 
-   Ηµεροµηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω. 
 
2) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητα του µέλους πολύτεκνης οικογένειας: 
-   Ονοµατεπώνυµο των γονέων και ηµεροµηνία του γάµου τους. 
-   Ονοµατεπώνυµο του ιδίου και των από το γάµο αυτό αδελφών του. 
-   Τα από άλλο ή άλλους γάµους των γονέων του γεννηθέντα τέκνα τα οποία πρέπει να  αναφέρονται 
αναλυτικά. 
-   Τα εκτός γάµου γεννηθέντα τέκνα της µητέρας του. 
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-   Τα εκτός γάµου γεννηθέντα τέκνα του πατέρα του, αλλά νοµιµοποιηθέντα ή νοµίµως 
αναγνωρισθέντα από αυτόν. 
-   Ηµεροµηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω. 
 
Β. Αν ο υποψήφιος απέκτησε ισοβίως την Πολυτεκνική ιδιότητα βάσει του Ν.860/1979 και 
προσκοµίζει, για την απόδειξη της ιδιότητάς του αυτής, µόνο πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης, αυτό πρέπει να περιλαµβάνει:  
 
1) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητα του πολυτέκνου: 
-   Ονοµατεπώνυµο του ιδίου και της συζύγου του. 
-   Ηµεροµηνία τελέσεως του γάµου τους. 
-   Τα από το γάµο αυτό γεννηθέντα τέκνα. 
-   Τα από άλλο ή άλλους γάµους του ιδίου ή της συζύγου του γεννηθέντα τέκνα, τα οποία πρέπει να 
αναφέρονται αναλυτικά. 
-   Τα εκτός γάµου γεννηθέντα τέκνα για τη µητέρα. 
-   Τα εκτός γάµου τέκνα γεννηθέντα για τον πατέρα, αλλά νοµιµοποιηθέντα ή νοµίµως 
αναγνωρισθέντα από αυτόν. 
-   Ηµεροµηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω. 
-   Ηµεροµηνία θανάτου όλων των µη επιζώντων από τους ανωτέρω. 
-  Ηµεροµηνία γάµου, διάζευξης ή χηρείας όλων των θηλέων τέκνων (αν είναι άγαµα να γίνει µνεία). 
 
2) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητα του µέλους πολύτεκνης οικογένειας: 
-   Ονοµατεπώνυµο των γονέων και ηµεροµηνία του γάµου τους. 
-   Ονοµατεπώνυµο του ιδίου και των από το γάµο αυτό αδελφών του. 
-   Τα από άλλο ή άλλους γάµους των γονέων του γεννηθέντα τέκνα τα οποία πρέπει να αναφέρονται 
αναλυτικά. 
-   Τα εκτός γάµου γεννηθέντα τέκνα της µητέρας του. 
-   Τα εκτός γάµου γεννηθέντα τέκνα του πατέρα του, αλλά νοµιµοποιηθέντα ή νοµίµως 
αναγνωρισθέντα από αυτόν. 
-   Ηµεροµηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω. 
-   Ηµεροµηνία θανάτου όλων των µη επιζώντων από τους ανωτέρω. 
-  Ηµεροµηνία γάµου, διάζευξης ή χηρείας όλων των θηλέων αδελφών του (αν είναι άγαµα να γίνει 
µνεία).  

 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις (1 και 2), εκτός από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
απαιτείται επιπλέον: 
α) Σε περίπτωση ανικανότητας προς εργασία ενός από τους δύο γονείς, πιστοποιητικό από τον οικείο 
φορέα, µε το οποίο να βεβαιώνεται η κατά 100% αναπηρία του γονέα αυτού για οποιονδήποτε λόγο ή 
κατά 70% για τους ανάπηρους πολέµου.   
β) Σε περίπτωση ανικανότητας προς εργασία τέκνων, ανεξαρτήτως ηλικίας, από οποιοδήποτε λόγο ή 
τέκνα ανάπηρα πολέµου, πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα µε το οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω 
ανικανότητά τους. 
γ) Για την απόδειξη της σπουδαστικής ιδιότητας του ίδιου του υποψηφίου ή τέκνου ή αδελφού του, 
ανάλογα µε την περίπτωση, βεβαίωση της οικείας σχολής από την οποία να προκύπτει το χρονικό 
διάστηµα των σπουδών ή της µαθητείας για τέχνη ή επάγγελµα. 

 
Γ. Αν ο υποψήφιος απέκτησε ισοβίως την Πολυτεκνική ιδιότητα βάσει του Ν.3454/2006 και 
προσκοµίζει, για την απόδειξη της ιδιότητάς του αυτής, µόνο πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης, αυτό πρέπει να περιλαµβάνει:  
 
1) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητα του πολυτέκνου: 
-   Ονοµατεπώνυµο του ιδίου και της συζύγου του. 
-   Ηµεροµηνία τελέσεως του γάµου τους. 
-   Τα από το γάµο αυτό τέκνα. 
-  Τα από άλλο ή άλλους γάµους του ιδίου ή της συζύγου του τέκνα, τα οποία πρέπει να αναφέρονται 
αναλυτικά. 
-   Τα εκτός γάµου  τέκνα για την µητέρα. 
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-   Τα εκτός γάµου τέκνα για τον πατέρα, αλλά νοµιµοποιηθέντα ή νοµίµως αναγνωρισθέντα από 
αυτόν. 
-   Ηµεροµηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω. 
-   Ηµεροµηνία θανάτου όλων των µη επιζώντων από τους ανωτέρω. 
 
2) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως µέλος πολύτεκνης οικογένειας: 
-   Ονοµατεπώνυµο των γονέων  και ηµεροµηνία του γάµου τους. 
-   Ονοµατεπώνυµο του ιδίου και των από το γάµο αυτό αδελφών του. 
-   Τα από άλλο ή άλλους γάµους των γονέων του  τέκνα τα οποία πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά. 
-   Τα εκτός γάµου  τέκνα της µητέρας του. 
-   Τα εκτός γάµου τέκνα για τον πατέρα, αλλά νοµιµοποιηθέντα ή νοµίµως αναγνωρισθέντα. 
-   Ηµεροµηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω. 
-   Ηµεροµηνία θανάτου όλων των µη επιζώντων από τους ανωτέρω. 
-   Ηµεροµηνία γάµου όλων των αδελφών του (αν είναι άγαµα να γίνει µνεία). 
 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις (1 και 2), εκτός από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
απαιτείται επιπλέον: 
 
α) Σε περίπτωση οποιασδήποτε αναπηρίας τέκνου ή αδελφού υποψηφίου σε ποσοστό  67% και άνω 
ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας, πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα µε το οποίο να βεβαιώνεται η 
ανωτέρω αναπηρία και η ισοβιότητα αυτής. 
β) Σε περίπτωση αναπηρίας από οιαδήποτε αιτία ή αναπηρίας πολέµου σε ποσοστό 67% και άνω 
ισοβίως ενός από τους δύο γονείς, πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα µε το οποίο να βεβαιώνεται η 
ανωτέρω, κατά περίπτωση, αναπηρία και ειδικώς για την αναπηρία πολέµου και η ισοβιότητα αυτής. 
γ) Για την απόδειξη της σπουδαστικής ιδιότητας του ίδιου του υποψηφίου ή τέκνου ή αδελφού του, 
ανάλογα µε την περίπτωση, βεβαίωση αναγνωρισµένης τριτοβάθµιας σχολής Πανεπιστηµιακής ή 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή αναγνωρισµένων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, 
από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστηµα των σπουδών. 
δ) Σε περίπτωση που τέκνο ή αδελφός υποψηφίου, ανάλογα µε την περίπτωση, διανύει τη 
στρατιωτική του θητεία, βεβαίωση, περί του γεγονότος αυτού, από αρµόδια αρχή. 

9. Πιστοποιητικό δήµου ή αρµόδιας αλλοδαπής αρχής, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο 
µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης συµµετοχής), από το οποίο να προκύπτει ο 
αριθµός των ανήλικων τέκνων του υποψηφίου (για την απόδειξη του κριτηρίου των ανήλικων τέκνων).   

10. Ο γονέας µονογονεϊκής οικογένειας:  
Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986,  να δηλώνει ότι κατά το τρέχον ηµερολογιακό 
έτος δεν έχει προσληφθεί στον ίδιο φορέα άλλο µέλος της ίδιας οικογένειας κάνοντας χρήση της 
µονογονεϊκής ιδιότητας.  

Επιπλέον, ανάλογα την περίπτωση µονογονεϊκής οικογένειας, πρέπει να προσκοµίσει: 

Στην περίπτωση χηρείας του µονογονέα ή κηρύξεως αφάνειας κατά νόµον του άλλου γονέα, 
απαιτούνται αθροιστικά: 

α. Πιστοποιητικό δήµου ή αρµόδιας αλλοδαπής αρχής, που να έχει εκδοθεί εντός της προθεσµίας 
υποβολής των αιτήσεων, από το οποίο να προκύπτει ότι έχει ένα (1) τουλάχιστον ανήλικο τέκνο 
κατόπιν χηρείας ή κηρύξεως αφάνειας κατά νόµον του άλλου γονέα. Το τέκνο αυτό δεν πρέπει να έχει 
υιοθετηθεί από επόµενο σύζυγο του µονογονέα. Εάν από το ανωτέρω πιστοποιητικό δεν προκύπτει η 
κατάσταση χηρείας του µονογονέα, τότε πρέπει να συνυποβληθεί η σχετική ληξιαρχική πράξη 
θανάτου. Για την περίπτωση της κηρύξεως αφάνειας κατά νόµον, το ανωτέρω πιστοποιητικό πρέπει 
να συνοδεύεται από αντίγραφο δικαστικής απόφασης σε συνδυασµό µε το κατά νόµο πιστοποιητικό 
τελεσιδικίας της. Αν κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης το τέκνο είναι ενήλικο και 
ηλικίας έως και 25 ετών, πρέπει από τα ανωτέρω έγγραφα να προκύπτει η κατάσταση χηρείας του 
µονογονέα ή αφάνειας του άλλου γονέα µέχρι την ενηλικίωση του τέκνου.   

β. Υπεύθυνη δήλωση ότι ασκεί εν τοις πράγµασι και κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική µέριµνα ενός ή 
περισσότερων ανήλικων τέκνων. Σε περίπτωση που το τέκνο είναι ενήλικο ηλικίας έως και 25 ετών, 
υπεύθυνη δήλωση ότι ασκούσε εν τοις πράγµασι και κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική µέριµνα αυτού 
για ορισµένο χρονικό διάστηµα µέχρι την ενηλικίωση του τέκνου. 
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Σε περίπτωση διαζυγίου ή ακυρώσεως γάµου ή λύσης του συµφώνου συµβίωσης ή διακοπής 
της εγγάµου συµβιώσεως των γονέων (διάστασης), απαιτούνται αθροιστικά: 

α. Πιστοποιητικό δήµου ή αρµόδιας αλλοδαπής αρχής, που να έχει εκδοθεί εντός της προθεσµίας 
υποβολής των αιτήσεων, από το οποίο να προκύπτει ότι έχει ένα (1) τουλάχιστον ανήλικο τέκνο ή 
ενήλικο ηλικίας έως και 25 ετών.  

β. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης µε την οποία ανατέθηκε η άσκηση της γονικής µέριµνας σε ένα 
µόνο γονέα σε περίπτωση διαφωνίας ή αντίγραφο Πρακτικού κοινής συµφωνίας των γονέων, 
θεωρηµένο από το αρµόδιο δικαστήριο, µε το οποίο ανατέθηκε η άσκηση της γονικής µέριµνας στον 
ένα εκ των δύο, σύµφωνα µε το άρθρο 1513ΑΚ ή για την περίπτωση της διάστασης σύµφωνα µε το 
άρθρο 1514ΑΚ σε συνδυασµό µε το άρθρο 1513ΑΚ. 

γ. Υπεύθυνη δήλωση ότι ασκεί εν τοις πράγµασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή µετά από σχετική 
ανάθεση τη γονική µέριµνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Σε περίπτωση που το τέκνο είναι 
ενήλικο ηλικίας έως και 25 ετών, υπεύθυνη δήλωση ότι ασκούσε εν τοις πράγµασι και κατ’ 
αποκλειστικότητα ή µετά από σχετική ανάθεση τη γονική µέριµνα αυτού για ορισµένο χρονικό 
διάστηµα µέχρι την ενηλικίωση του τέκνου. 

Σηµείωση: Ειδικώς στην περίπτωση διάστασης των γονέων, αν δεν υπάρχει η ανωτέρω δικαστική 
απόφαση ή το πρακτικό κοινής συµφωνίας (υπό στοιχείο β), αρκεί η υποβολή Υπεύθυνης δήλωσης 
(υπό στοιχείο γ). 

Σε περίπτωση ανικανότητας του άλλου γονέα για την άσκηση γονικής µέριµνας για 
πραγµατικούς λόγους ή γιατί είναι ανίκανος ή περιορισµένα ικανός για δικαιοπραξία, 
απαιτούνται αθροιστικά: 

α. Πιστοποιητικό δήµου ή αρµόδιας αλλοδαπής αρχής, που να έχει εκδοθεί εντός της προθεσµίας 
υποβολής των αιτήσεων, από το οποίο να προκύπτει ότι έχει ένα (1) τουλάχιστον ανήλικο τέκνο ή 
ενήλικο ηλικίας έως και 25 ετών.  

β. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης από την οποία να προκύπτει ο λόγος της αδυναµίας ασκήσεως 
της γονικής µέριµνας από τον άλλο γονέα (π.χ. δικαστική συµπαράσταση λόγω ψυχικής ή διανοητικής 
διαταραχής ή σωµατικής αναπηρίας).  

γ. Υπεύθυνη δήλωση ότι ασκεί εν τοις πράγµασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή µετά από σχετική 
ανάθεση τη γονική µέριµνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Σε περίπτωση που το τέκνο είναι 
ενήλικο ηλικίας έως και 25 ετών, υπεύθυνη δήλωση ότι ασκούσε εν τοις πράγµασι και κατ’ 
αποκλειστικότητα ή µετά από σχετική ανάθεση τη γονική µέριµνα αυτού για ορισµένο χρονικό 
διάστηµα µέχρι την ενηλικίωση του τέκνου. 

Σηµείωση: Σε περίπτωση ανυπαρξίας της ανωτέρω δικαστικής απόφασης (υπό στοιχείο β) όσον 
αφορά τους αντικειµενικούς πραγµατικούς λόγους αδυναµίας ασκήσεως της γονικής µέριµνας από 
τον άλλο γονέα, απαιτείται η υποβολή οιουδήποτε αποδεικτικού εγγράφου αρµόδιας κατά νόµον 
δηµόσιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ο πραγµατικός λόγος αδυναµίας άσκησης της γονικής 
µέριµνας από τον άλλο γονέα (π.χ. πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ο εγκλεισµός του σε 
σωφρονιστικό κατάστηµα και η διάρκεια αυτού). 

Σε περίπτωση έκπτωσης του άλλου γονέα από την άσκηση της γονικής µέριµνας ή αφαίρεσης 
της γονικής µέριµνας λόγω κακής άσκησης, απαιτούνται αθροιστικά: 

α. Πιστοποιητικό δήµου ή αρµόδιας αλλοδαπής αρχής, που να έχει εκδοθεί εντός της προθεσµίας 
υποβολής των αιτήσεων, από το οποίο να προκύπτει ότι έχει ένα (1) τουλάχιστον ανήλικο τέκνο ή 
ενήλικο ηλικίας έως και 25 ετών.  

β. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης, συνοδευόµενης από το κατά νόµο πιστοποιητικό τελεσιδικίας της, από 
την οποία να προκύπτει η έκπτωση του άλλου γονέα από την άσκηση της γονικής µέριµνας ή η αφαίρεση 
της γονικής µέριµνας από τον άλλο γονέα λόγω κακής άσκησης. 

γ. Υπεύθυνη δήλωση ότι ασκεί εν τοις πράγµασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή µετά από σχετική 
ανάθεση τη γονική µέριµνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Σε περίπτωση που το τέκνο είναι 
ενήλικο ηλικίας έως και 25 ετών, υπεύθυνη δήλωση ότι ασκούσε εν τοις πράγµασι και κατ’ 
αποκλειστικότητα ή µετά από σχετική ανάθεση τη γονική µέριµνα αυτού για ορισµένο χρονικό 
διάστηµα µέχρι την ενηλικίωση του τέκνου. 
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Σε περίπτωση απόκτησης τέκνου χωρίς γάµο ή σύµφωνο συµβίωσης των γονέων, 
απαιτούνται αθροιστικά: 

α. Πιστοποιητικό δήµου ή αρµόδιας αλλοδαπής αρχής, που να έχει εκδοθεί εντός της προθεσµίας 
υποβολής των αιτήσεων, από το οποίο να προκύπτει ότι έχει ένα (1) τουλάχιστον ανήλικο τέκνο ή 
ενήλικο ηλικίας έως και 25 ετών.  

βi. Υπεύθυνη δήλωση της µητέρας ότι το τέκνο δεν έχει αναγνωριστεί από τον πατέρα και ότι η ίδια 
δεν έχει εκπέσει της γονικής µέριµνας ούτε της έχει αφαιρεθεί η άσκησή της. Αν το τέκνο είναι ενήλικο 
ηλικίας έως και 25 ετών, υπεύθυνη δήλωση ότι για ορισµένο χρονικό διάστηµα µέχρι την ενηλικίωση 
του τέκνου η ίδια δεν είχε εκπέσει της γονικής µέριµνας ούτε της είχε αφαιρεθεί η άσκησή της.   

ή 

βii. Αν το τέκνο είναι αναγνωρισµένο από τον πατέρα, υπεύθυνη δήλωση της µητέρας ότι η ίδια δεν 
έχει εκπέσει της γονικής µέριµνας ούτε της έχει αφαιρεθεί η άσκησή της και δεν υπάρχει συµφωνία 
των γονέων κατά το άρθρο 1515ΑΚ σε συνδυασµό µε το άρθρο 1513ΑΚ για από κοινού άσκηση της 
γονικής µέριµνας. Σε περίπτωση που το τέκνο είναι ενήλικο ηλικίας έως και 25 ετών, υπεύθυνη 
δήλωση ότι για ορισµένο χρονικό διάστηµα µέχρι την ενηλικίωση του τέκνου η ίδια δεν είχε εκπέσει της 
γονικής µέριµνας ούτε της είχε αφαιρεθεί η άσκησή της ούτε είχε υπάρξει συµφωνία των γονέων κατά 
το άρθρο 1515ΑΚ σε συνδυασµό µε το άρθρο 1513ΑΚ για από κοινού άσκηση της γονικής µέριµνας. 

Σε περίπτωση υιοθεσίας τέκνου από ένα µόνο γονέα, απαιτούνται αθροιστικά: 

α. Πιστοποιητικό δήµου ή αρµόδιας αλλοδαπής αρχής, που να έχει εκδοθεί εντός της προθεσµίας 
υποβολής των αιτήσεων, από το οποίο να προκύπτει ότι έχει ένα (1) τουλάχιστον ανήλικο τέκνο ή 
ενήλικο ηλικίας έως και 25 ετών.  

β. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης από την οποία να προκύπτει η υιοθεσία του τέκνου µέχρι την 
ενηλικίωσή του, συνοδευόµενης από το κατά νόµο πιστοποιητικό τελεσιδικίας της. 

γ. Υπεύθυνη δήλωση του µονογονέα ότι ασκεί εν τοις πράγµασι και κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική 
µέριµνα τέκνου κατόπιν υιοθεσίας. Σε περίπτωση που το τέκνο αυτό είναι ενήλικο ηλικίας έως και 25 
ετών, υπεύθυνη δήλωση του µονογονέα ότι για ορισµένο χρονικό διάστηµα µέχρι την ενηλικίωση του 
τέκνου ασκούσε εν τοις πράγµασι και κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική του µέριµνα κατόπιν υιοθεσίας. 

Σηµείωση: Σε περίπτωση που από το ανωτέρω πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (υπό 
στοιχείο α) προκύπτει η υιοθεσία του τέκνου µέχρι την ενηλικίωσή του, παρέλκει η υποβολή της 
σχετικής δικαστικής απόφασης (υπό στοιχείο β).  

11. Το τέκνο µονογονεϊκής οικογένειας:  
Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986,  να δηλώνει ότι κατά το τρέχον ηµερολογιακό 
έτος δεν έχει προσληφθεί στον ίδιο φορέα άλλο µέλος της ίδιας οικογένειας κάνοντας χρήση της 
µονογονεϊκής ιδιότητας.  

Επιπλέον, ανάλογα την περίπτωση µονογονεϊκής οικογένειας, πρέπει να προσκοµίσει: 

Στην περίπτωση θανάτου ή κηρύξεως αφάνειας κατά νόµον του ενός τουλάχιστον εκ των δύο 
γονέων ή του µονογονέα, απαιτούνται αθροιστικά: 

α. Πιστοποιητικό δήµου ή αρµόδιας αλλοδαπής αρχής της πατρικής του οικογένειας από το οποίο να 
προκύπτει ότι µέχρι να ενηλικιωθεί στερήθηκε παντελώς του ενός τουλάχιστον εκ των δύο γονέων (ή 
του µονογονέα του) λόγω θανάτου ή κηρύξεως αφάνειας κατά νόµον. Εάν από το ανωτέρω 
πιστοποιητικό δεν προκύπτει ο θάνατος ενός τουλάχιστον εκ των δύο γονέων (ή του µονογονέα του), 
τότε πρέπει να συνυποβληθεί η σχετική ληξιαρχική πράξη θανάτου. Για την περίπτωση της κηρύξεως 
αφάνειας κατά νόµον, το ανωτέρω πιστοποιητικό πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο δικαστικής 
απόφασης σε συνδυασµό µε το κατά νόµο πιστοποιητικό τελεσιδικίας της.   

β. Υπεύθυνη δήλωση ότι για ορισµένο χρονικό διάστηµα µέχρι την ενηλικίωσή του τη γονική του 
µέριµνα ασκούσε εν τοις πράγµασι και κατ’ αποκλειστικότητα ένας µόνο γονέας. Σε περίπτωση 
θανάτου ή αφάνειας και των δύο γονέων, υπεύθυνη δήλωση ότι στερήθηκε και τους δύο γονείς πριν 
από την ενηλικίωσή του. 
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Σε περίπτωση διαζυγίου ή ακυρώσεως γάµου ή λύσης του συµφώνου συµβίωσης ή διακοπής 
της εγγάµου συµβιώσεως (διάστασης) των γονέων, απαιτούνται αθροιστικά: 

α. Πιστοποιητικό δήµου ή αρµόδιας αλλοδαπής αρχής στο οποίο να βεβαιώνεται η οικογενειακή 
κατάσταση της πατρικής του οικογένειας. 

β. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης µε την οποία ανατέθηκε η άσκηση της γονικής του µέριµνας σε 
ένα µόνο γονέα ή τρίτο πρόσωπο ή αντίγραφο Πρακτικού κοινής συµφωνίας των γονέων, θεωρηµένο 
από το αρµόδιο δικαστήριο, µε το οποίο ανατέθηκε η άσκηση της γονικής µέριµνας στον ένα εκ των 
δύο, σύµφωνα µε το άρθρο 1513ΑΚ ή για την περίπτωση της διάστασης σύµφωνα µε το άρθρο 
1514ΑΚ σε συνδυασµό µε το άρθρο 1513ΑΚ. 

γ. Υπεύθυνη δήλωση ότι για ορισµένο χρονικό διάστηµα µέχρι την ενηλικίωσή του τη γονική του 
µέριµνα ασκούσε εν τοις πράγµασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή µετά από σχετική ανάθεση ένας µόνο 
γονέας ή τρίτο πρόσωπο.  

Σηµείωση: Ειδικώς στην περίπτωση διάστασης των γονέων, αν δεν υπάρχει η ανωτέρω δικαστική 
απόφαση ή το πρακτικό κοινής συµφωνίας (υπό στοιχείο β), αρκεί η υποβολή Υπεύθυνης δήλωσης  
(υπό στοιχείο γ). 

Σε περίπτωση ανικανότητας του ενός τουλάχιστον γονέα για την άσκηση γονικής µέριµνας για 
πραγµατικούς λόγους ή γιατί είναι ανίκανος ή περιορισµένα ικανός για δικαιοπραξία, 
απαιτούνται αθροιστικά: 

α. Πιστοποιητικό δήµου ή αρµόδιας αλλοδαπής αρχής στο οποίο να βεβαιώνεται η οικογενειακή 
κατάσταση της πατρικής του οικογένειας. 

β. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης από την οποία να προκύπτει ο λόγος της αδυναµίας ασκήσεως 
της γονικής µέριµνας από τον ένα τουλάχιστον γονέα (π.χ. δικαστική συµπαράσταση λόγω ψυχικής ή 
διανοητικής διαταραχής ή σωµατικής αναπηρίας).  

γ. Υπεύθυνη δήλωση ότι για ορισµένο χρονικό διάστηµα µέχρι την ενηλικίωσή του τη γονική του 
µέριµνα ασκούσε εν τοις πράγµασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή µετά από σχετική ανάθεση ένας µόνο 
γονέας. Σε περίπτωση ανικανότητας άσκησης της γονικής µέριµνας και από τους δύο γονείς, 
υπεύθυνη δήλωση ότι στερήθηκε και τους δύο γονείς πριν από την ενηλικίωσή του. 

Σηµείωση: Σε περίπτωση ανυπαρξίας της ανωτέρω δικαστικής απόφασης (υπό στοιχείο β) όσον 
αφορά τους αντικειµενικούς πραγµατικούς λόγους αδυναµίας ασκήσεως της γονικής µέριµνας από 
τον ένα τουλάχιστον γονέα, απαιτείται η υποβολή οιουδήποτε αποδεικτικού εγγράφου αρµόδιας κατά 
νόµον δηµόσιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ο πραγµατικός λόγος αδυναµίας άσκησης της 
γονικής µέριµνας (π.χ. πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ο εγκλεισµός γονέα σε 
σωφρονιστικό κατάστηµα και η διάρκεια αυτού). 

Σε περίπτωση έκπτωσης του ενός τουλάχιστον γονέα από την άσκηση της γονικής µέριµνας ή 
αφαίρεσης της γονικής µέριµνας λόγω κακής άσκησης, απαιτούνται αθροιστικά: 

α. Πιστοποιητικό δήµου ή αρµόδιας αλλοδαπής αρχής στο οποίο να βεβαιώνεται η οικογενειακή 
κατάσταση της πατρικής του οικογένειας. 

β. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης, συνοδευόµενης από το κατά νόµο πιστοποιητικό τελεσιδικίας της, 
από την οποία να προκύπτει η έκπτωση ενός τουλάχιστον γονέα από την άσκηση της γονικής 
µέριµνας ή η αφαίρεση της γονικής µέριµνας από ένα τουλάχιστον γονέα λόγω κακής άσκησης. 

γ. Υπεύθυνη δήλωση ότι για ορισµένο χρονικό διάστηµα µέχρι την ενηλικίωσή του τη γονική του 
µέριµνα ασκούσε εν τοις πράγµασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή µετά από σχετική ανάθεση ένας µόνο 
γονέας. Σε περίπτωση έκπτωσης και των δύο γονέων ή αφαίρεσης της γονικής µέριµνας και από τους 
δύο γονείς λόγω κακής άσκησης, υπεύθυνη δήλωση ότι στερήθηκε και τους δύο γονείς πριν από την 
ενηλικίωσή του. 

Σε περίπτωση τέκνου χωρίς γάµο ή σύµφωνο συµβίωσης των γονέων, απαιτούνται 
αθροιστικά: 

α. Πιστοποιητικό δήµου ή αρµόδιας αλλοδαπής αρχής στο οποίο να βεβαιώνεται η οικογενειακή 
κατάσταση ενός εκ των δύο γονέων του.  
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βi. Υπεύθυνη δήλωση ότι για ορισµένο χρονικό διάστηµα µέχρι την ενηλικίωσή του δεν είχε 
αναγνωριστεί από τον πατέρα του και ότι τη γονική του µέριµνα ασκούσε εν τοις πράγµασι και κατ’ 
αποκλειστικότητα η µητέρα του ή τρίτο πρόσωπο. 

ή 

βii. Αν το τέκνο είναι αναγνωρισµένο από τον πατέρα του, υπεύθυνη δήλωση ότι για ορισµένο 
χρονικό διάστηµα µέχρι την ενηλικίωσή του τη γονική του µέριµνα ασκούσε εν τοις πράγµασι και κατ’ 
αποκλειστικότητα η µητέρα του χωρίς συµφωνία των γονέων κατά το άρθρο 1515ΑΚ σε συνδυασµό µε 
το άρθρο 1513ΑΚ για από κοινού άσκηση της γονικής µέριµνας.   

Σε περίπτωση υιοθεσίας τέκνου από έναν µόνο γονέα, απαιτούνται αθροιστικά: 

α. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης από την οποία να προκύπτει η υιοθεσία του τέκνου µέχρι την 
ενηλικίωσή του, συνοδευόµενης από το κατά νόµο πιστοποιητικό τελεσιδικίας της ή πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει η υιοθεσία µέχρι την ενηλικίωσή του. 

β. Υπεύθυνη δήλωση ότι για ορισµένο χρονικό διάστηµα µέχρι την ενηλικίωσή του τη γονική του 
µέριµνα ασκούσε εν τοις πράγµασι και κατ’ αποκλειστικότητα ένας µόνο γονέας κατόπιν υιοθεσίας. 

Σε περίπτωση τέκνου αγνώστων γονέων, απαιτείται: 

Πιστοποιητικό αρµόδιου δηµόσιου ή ιδιωτικού µε ειδική πιστοποίηση από τις αρµόδιες κρατικές αρχές, 
φορέα παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, από το οποίο να προκύπτει ότι για ορισµένο 
χρονικό διάστηµα µέχρι να ενηλικιωθεί κανένας από τους δύο γονείς του (φυσικούς εφόσον κατά 
νόµον αποδειχθεί ότι ήταν αυτοί ή υιοθετούντες) δεν ασκούσε τη γονική του µέριµνα. 

12. Πιστοποιητικά απόδειξης εµπειρίας τα οποία κατά περίπτωση είναι:   

 Όταν δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος: 

Για όλες τις περιπτώσεις είτε ζητείται εξειδικευµένη εµπειρία είτε όχι. 

(1) Για τους µισθωτούς του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα: 

•••• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης. 

•••• Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην 
οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εµπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του 
εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυµίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο.  
Οι µισθωτοί του δηµόσιου τοµέα µπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα 
και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δηµοσίου τοµέα από 
την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εµπειρίας. 

(2) Για τους ελεύθερους επαγγελµατίες: 

•••• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης. 

•••• Υπεύθυνη δήλωση, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, ότι πραγµατοποίησε 
συγκεκριµένες εργασίες, µελέτες και έργα σχετικά µε το αντικείµενο της εµπειρίας και 

•••• Υποβολή µιας τουλάχιστον σχετικής σύµβασης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν 
ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εµπειρίας. 

Στην περίπτωση που η εµπειρία έχει αποκτηθεί στο δηµόσιο τοµέα, εναλλακτικά, αντί των 
προαναφεροµένων, οι υποψήφιοι µπορούν να προσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του 
δηµόσιου τοµέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εµπειρίας. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ: 

Ως φορείς του ∆ηµοσίου νοούνται: Οι Υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, τα Ν.Π.∆.∆., τα Ν.Π.Ι.∆. του δηµόσιου 
τοµέα, οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού καθώς και τα νοµικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α., όπως 
ορίζονται  στο άρθρο 1 του ν.3812/2009 (όπως ισχύει). 

Ως εργασία που έχει διανυθεί στο ∆ηµόσιο Τοµέα, θεωρείται επίσης: 
• Η απασχόληση κατά τη διάρκεια της Στρατιωτικής Θητείας. 
• Η συµµετοχή σε προγράµµατα απόκτησης εργασιακής εµπειρίας (STAGE) του ΟΑΕ∆.  
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• Η απασχόληση µε Σύµβαση Μίσθωσης Έργου σε φορείς του ∆ηµοσίου.  

Όταν η εµπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή: 

Για εµπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή επιπλέον των λοιπών δικαιολογητικών που 
απαιτούνται από τις ανωτέρω, κατά περίπτωση, παραγράφους ο υποψήφιος προσκοµίζει: 

(1) Όταν κατά το ισχύον νοµικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζοµένων για 
συγκεκριµένο επάγγελµα ή συγκεκριµένη σχέση εργασίας είναι υποχρεωτική: 

• Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος 
της απασχόλησης του ενδιαφεροµένου και 

• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισµού, είτε πρόκειται για αµιγώς κρατική ή αµιγώς ιδιωτική 
ή µικτή ασφάλιση.  

(2) Όταν κατά το ισχύον νοµικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζοµένων για 
συγκεκριµένο επάγγελµα ή συγκεκριµένη σχέση εργασίας είναι µη υποχρεωτική: 

• Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος 
της απασχόλησης του ενδιαφεροµένου. 

• Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να αναγράφονται 
επακριβώς ο χρόνος απασχόλησης και το είδος της εµπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού 
προσώπου ή της επωνυµίας της επιχείρησης αν πρόκειται περί νοµικού προσώπου και 

• Βεβαίωση της αρµόδιας αρχής του κράτους στο οποίο απασχολήθηκε ότι η ασφάλιση για το 
συγκεκριµένο επάγγελµα ή τη συγκεκριµένη σχέση εργασίας δεν είναι υποχρεωτική, κατά τη 
νοµοθεσία του κράτους τούτου. 

(3) Όταν ο χρόνος εµπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δηµόσιου χαρακτήρα της αλλοδαπής, 
µπορεί να αποδεικνύεται και µε βεβαίωση του αντίστοιχου δηµόσιου φορέα.  

Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, ο οποίος επικαλείται εµπειρία που αποκτήθηκε στο εξωτερικό, θα 
πρέπει να συνοδεύονται εκτός από τα πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα των πρωτοτύπων και 
από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα  

 
Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εµπειρίας  

α. ∆ικαστική Απόφαση 
Η εµπειρία αποδεικνύεται και µε τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση από την οποία να προκύπτει 
το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε καθώς και η χρονική διάρκεια της παροχής της. 

β. Έρευνα ή συµµετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράµµατα 
Η έρευνα ή η συµµετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράµµατα µπορεί να ληφθεί ως χρόνος εµπειρίας 
υπό την απαραίτητη  προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος προσκοµίζει: 
(α) Βεβαίωση του διοικητικού υπευθύνου (του Γραµµατέα ή Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών) στην 
οποία θα αναφέρονται, για κάθε ερευνητικό πρόγραµµα ή έργο, ο τίτλος και η διάρκειά του, ο χρόνος 
συµµετοχής του υποψηφίου, η συµβατική σχέση µε την οποία συνδεόταν ο υποψήφιος µε το φορέα 
και ο επιστηµονικός υπεύθυνος και  
(β) Βεβαίωση του επιστηµονικού υπευθύνου στην οποία θα αναφέρονται, για κάθε ερευνητικό 
πρόγραµµα, το αντικείµενο της έρευνας, ο χρόνος συµµετοχής του υποψηφίου και η ιδιαίτερη 
συµβολή του στην εκπόνηση ή ολοκλήρωση του έργου.  

Είναι αυτονόητο ότι τα ανωτέρω ισχύουν εφόσον ο υποψήφιος κατά τη διάρκεια της συµµετοχής του 
κατείχε τον απαιτούµενο από την ανακοίνωση βασικό τίτλο σπουδών ή άδεια άσκησης επαγγέλµατος 
ή άλλη επαγγελµατική άδεια, όπου αυτή απαιτείται. 

γ. Στρατιωτική θητεία 
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Ως χρόνος εµπειρίας αναγνωρίζεται και η απασχόληση που προκύπτει κατά τη διάρκεια της 
στρατιωτικής θητείας. Η βεβαίωση των αρµοδίων αρχών πρέπει να αναφέρει το είδος και τη διάρκεια 
της απασχόλησης. Στην περίπτωση αυτή η σχετική ειδικότητα πρέπει να έχει αποκτηθεί πριν από την 
κατάταξη του υποψηφίου, ενώ στην περίπτωση που η ειδικότητα αποκτάται κατά τη διάρκεια της 
θητείας, η σχετική εµπειρία αναγνωρίζεται από την απόκτησή της και µετά. Όταν από την ανακοίνωση 
απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή άλλη επαγγελµατική άδεια, ο χρόνος της παραπάνω 
εµπειρίας υπολογίζεται µετά την απόκτηση της απαιτούµενης άδειας. 

δ. Προγράµµατα STAGE 

Ως χρόνος εµπειρίας θεωρείται και η συµµετοχή στα προγράµµατα απόκτησης εργασιακής εµπειρίας 
STAGE του ΟΑΕ∆. Η σχετική βεβαίωση, από την οποία πρέπει να προκύπτει το είδος και η χρονική 
διάρκεια του προγράµµατος, εκδίδεται από τον ΟΑΕ∆. 

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ 

Της αλλοδαπής  

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την ανακοίνωση πρέπει να 
είναι επικυρωµένοι και επίσηµα µεταφρασµένοι στην ελληνική γλώσσα. 

Οι ανωτέρω τίτλοι υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε 
αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το 
οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Οι ως άνω τίτλοι, 
πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, όταν προσκοµίζονται σε φωτοτυπία µη επικυρωµένη από την αρχή που 
τους εξέδωσε, επικυρώνονται µόνο από δικηγόρο. Ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών 
εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο ή δηµόσια αρχή, επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης 
Πολιτών (ΚΕΠ). Η επίσηµη µετάφρασή τους γίνεται από αρµόδια κατά νόµο αρχή του Υπουργείου 
Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από 
άµισθο ερµηνέα διορισµένο βάσει του ν.148/26-12-1913/1-2-1914.  

Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας, προκειµένου περί τίτλων 
σπουδών µε τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας, τίτλοι που προσκοµίζονται σε 
απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκοµίζονται επικυρωµένες 
µεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται µνεία ότι στους νόµιµους µεταφραστές είχαν προσκοµισθεί τα 
πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα των τίτλων. Εάν όµως προσκοµίζονται τα πρωτότυπα των 
τίτλων ή επικυρωµένα αντίγραφα αυτών, αρκεί η προσκόµιση απλού φωτοαντιγράφου της 
µεταφράσεως αυτών, η ακρίβεια του περιεχοµένου της οποίας επικυρώνεται µε υπεύθυνη δήλωση του 
υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986. 

Της ηµεδαπής  

α) ∆ηµόσια έγγραφα ηµεδαπής (δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο της Εθνικής 
έννοµης τάξης, προερχόµενα από ηµεδαπές διοικητικές αρχές ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής 
Αστυνοµίας, όπως τίτλοι σπουδών – άδειες – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται σε 
πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της 
αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που 
εξέδωσε το πρωτότυπο). Η επικύρωση γίνεται από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κέντρο 
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας ή δικηγόρο ή 
συµβολαιογράφο. 

Ο υποψήφιος µπορεί επίσης να υποβάλει αντίγραφα δηµοσίων εγγράφων που ζητούνται µε την 
ανακοίνωση, συνοδευόµενα όµως απαραιτήτως µε υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του 
ν.1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόµενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν 
γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του. 

Τα επικυρωµένα κατά τα ανωτέρω αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή, καθώς και τα 
απλά αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή που συνοδεύονται από την κατά την παρ. 5 
του άρθρου 3 του ν.2690/1999 και του άρθρου 8 του ν.1599/1986 υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο 
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ενδιαφερόµενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τη 
∆ιοίκηση, όπως τα πρωτότυπα. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.15/27928/13.10.2008 Κοινή Απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων, τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που απονέµονται 
απ’ όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης ιδιωτικών φορέων, µετά την επικύρωσή τους από τις οικείες 
Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ., 
επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π., χωρίς να απαιτείται προσθέτως η 
επικύρωσή τους από δικηγόρο. 

β) Ιδιωτικά έγγραφα ηµεδαπής (δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από δηµόσιες αρχές της 
ηµεδαπής, όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις ιδιωτών εργοδοτών κ.λπ.) 
υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή σε αντίγραφα συνοδευόµενα µε υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 
του ν.1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόµενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει 
αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του. 
 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ   ΤΗΣ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
 

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, να δηµοσιευθεί σε µία (1)  ηµερήσια ή εβδοµαδιαία τοπική 
εφηµερίδα του νοµού Φθιώτιδας. 

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης  να γίνει στο  πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού 
καταστήµατος του ∆ήµου Στυλίδας και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου,  συντασσόµενου πρακτικού 
ανάρτησης. 

ΥΠΟΒΟΛΗ   ΑΙΤΗΣΕΩΝ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, 
είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή 
τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της 
υπηρεσίας µας στην ταχυδροµική διεύθυνση: ∆ήµος Στυλίδας, Ελ. Βενιζέλου 31, Τ.Κ. 35300 Στυλίδα,  
τηλ.  2238350109, αρµόδιος υπάλληλος Στεργίου Βασίλειος). Στην περίπτωση αποστολής των 
αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο 
φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των 
υποψηφίων. 

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και 
αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της  ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού 
καταστήµατος του ∆ήµου Στυλίδας. 

 
 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ   ΠΙΝΑΚΩΝ   ΚΑΙ   ΥΠΟΒΟΛΗΣ   ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία µας θα αναρτήσει τους πίνακες κατάταξης των 
υποψηφίων στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Στυλίδας 
συντασσόµενου πρακτικού ανάρτησης το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της 
υπηρεσίας.  

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόµενους η άσκηση ένστασης στο ∆ήµο 
Στυλίδας µέσα σε αποκλειστική προθεσµία πέντε (5) ηµερών (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) η 
οποία αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της ανάρτησής τους.  

Ο   ∆ήµαρχος 
 
 
 
 

  Απόστολος    Γκλέτσος 
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