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Α.Π.
ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/ΕΦΑΗΛ/251031/
179645/2929/29.05.2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2 / 2018
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
(ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)
(άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει και όγδοο του Ν. 4506/2017)
Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΛΕΙΑΣ

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την
επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.9 του Ν.
4440/2016.
Τις διατάξεις του άρθρου όγδοου του Ν. 4506/2017 (ΦΕΚ 191/τ. Α΄/12-12-2017).
Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό ∆ίκαιο ∆ηµοσίων
Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου
∆ικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.Α./16-3-2018).
Τον Οργανισµό του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού Π.∆ 4/2018 (ΦΕΚ
7/Α/22.01.2018).
Την υπ' αριθµ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆∆ΥΗ∆/∆∆ΑΑ∆/Τ∆Α∆ΤΠ/48500/4117/3913/2979/30-12018 (ΦΕΚ 354/Β΄/07-02-2018) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και Πολιτισµού και Αθλητισµού.
Την υπ’ αριθµ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆∆ΥΗ∆/∆∆Α∆/Τ∆ΠΣΕΙ∆/234274/16454/11932/1869/
18.05.2018 (Α∆Α: 6ΩΖ44653Π4 – 7ΩΜ) Τροποποίηση της αριθµ. ΥΠ.ΠΟ.Α./
Γ∆∆ΥΗ∆/∆∆Α∆ΤΠ/93860/7524/3151/5-3-2018(Α∆Α:63ΚΥ4653Π4-3ΟΜ) Υπουργικής
απόφασης για την έγκριση κίνησης διαδικασιών πρόσληψης εκατόν πενήντα (161)
ατόµων, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, χρονικής διάρκειας
δεκαοκτώ (18) µηνών, σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού.
Τις υπ. αριθµ. 2/4052/5-2-2018 (Α∆Α: 602ΣΗ-ΘΘΣ) και 2/26637/10.05.2018 (Α∆Α:
7Ν16Η-ΛΧ∆) αποφάσεις Έγκρισης Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους.
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9. Το υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΟΥ/∆ΠΟ∆/ΤΕΠ/218332/14676/8750/3247/ 18.05.2018
έγγραφο του Τµήµατος Εκτέλεσης Προϋπολογισµού του Υπουργείου περί
µεταβίβασης πίστωσης µε επιτροπικό ένταλµα.
10. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΟΥ/∆ΠΟ∆ΤΠ/ΤΕΠ/243885/16108/9637/3623/
24.05.2018 βεβαίωση εξασφάλισης πιστώσεων του Προϊστάµενου της ∆.Π.Ο.∆.Τ.∆.
του Υπουργείου Πολιτισµού & Αθλητισµού, προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας.
11. Τις
υπ.
αρ.
ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/ΕΦΑΗΛ/250164/178987/2916/29.05.2018
και
ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/ΕΦΑΗΛ/250680/179375/2923/29.05.2018 αποφάσεις δέσµευσης
πιστώσεων στους ΚΑΕ 0342 – 0352 οικονοµικού έτους 2018, του Τµήµατος
∆ιοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας.
12. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/ΕΦΑΗΛ/251043/179654/2930/ 29.05.2018
(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ στις 05.06.2018)διαβιβαστικό έγγραφο της Προϊσταµένης της
Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας για την εκ νέου αποστολή της παρούσας ανακοίνωσης.
13. Την ισχύουσα νοµοθεσία για τους όρους αµοιβής και εργασίας του επί συµβάσει
ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του ∆ηµοσίου

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόµων για την κάλυψη αναγκών
καθαριότητας χώρων (µουσεία – αρχαιολογικός χώρος κτίρια WC –
κτίρια) αρµοδιότητας ΕΦΑ Ηλείας που εδρεύει στην Αρχαία Ολυµπία,
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):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

∆ιάρκεια σύµβασης

Αριθµός
ατόµων

400

ΕΦΟΡΕΙΑ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΗΛΕΙΑΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ
(∆. Αρχαίας Ολυµπίας
Ν. Ηλείας)

ΥΕ
Καθαριότητας

Από την υπογραφή
της σύµβασης και έως
18 µήνες

3

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Κωδικός θέσης

103

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
α) ∆εν απαιτείται τίτλος σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.
β) Εµπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους, στον τοµέα καθαριότητας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΥΤΩΝ
Η σειρά κατάταξης µεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Χρόνος ανεργίας (από 4 έως 12 µήνες)
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Αριθµός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας
Αριθµός τέκνων τρίτεκνης οικογένειας
Αριθµός ανηλίκων τέκνων (έως 2 τέκνα)
Μονογονεϊκές οικογένειες
Εµπειρία (συνολικός χρόνος απασχόλησης έως 60 µήνες)
6.α. Αποκτηθείσα σε φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994
6.β. Αποκτηθείσα στον ιδιωτικό τοµέα
7. Αναπηρία υποψηφίου µε ποσοστό τουλάχιστον 50%
8. Αναπηρία γονέα, τέκνου, αδελφού ή συζύγου
Τα ανωτέρω κριτήρια µοριοδοτούνται, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον
παρακάτω πίνακα βαθµολόγησής τους.

2.
3.
4.
5.
6.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η σειρά κατάταξης µεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (20 μονάδες για κάθε μήνα ανεργίας , από 4 πλήρεις μήνες με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)
μήνες
1
2
3
4
5
6
7
8
μονάδες
0
0
0
20
40
60
2. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)
αριθμός τέκνων
3*
4
5
6
μονάδες
150
200
250
*αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (3) τέκνα

300

80

100

9

10

11

12 και άνω

120

140

160

180

7

8

9

10

11

12

….

350

400

450

500

550

600

….

3. ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (40 μονάδες για κάθε τέκνο)
αριθμός τέκνων
3
μονάδες
120
4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για κάθε ανήλικο τέκνο και έως δύο τέκνα)
αριθμός τέκνων
1
2
μονάδες
30
60
5. ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο, προκειμένου για υποψήφιο, που έχει την ιδιότητα γονέα μονογονεϊκής οικογένειας ή για
κάθε μέλος, προκειμένου για υποψήφιο, που έχει την ιδιότητα τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας)
….
αριθμός τέκνων
1
2
3
4
5
….
μονάδες
50
100
150
200
250
6.ΕΜΠΕΙΡΙΑ **[συνολικός χρόνος απασχόλησης έως 60 μήνες (6 α και 6β αθροιστικά)]
6α. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΚΤΗΘΕΙΣΑ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 ΤΟΥ Ν. 2190/1994 [Τριάντα (30) μονάδες ανά μήνα εμπειρίας για τους πρώτους 36 μήνες και επτά (7)
μονάδες ανά μήνα για τους υπόλοιπους 24 μήνες με ανώτατο όριο τους 60 μήνες)
μήνες
60 και
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
…
36
37
εμπειρίας
άνω
μονάδες

30

60

90

120

150

180

210

240

270

300

330

360

…

1080

1087

1251

6β. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΚΤΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ [Επτά (7) μονάδες ανά μήνα εμπειρίας με ανώτατο όριο τους εξήντα (60) μήνες]
μήνες εμπειρίας

μονάδες

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

7

14

21

28

35

42

49

56

63

70

77

84

91

98

…

60 μήνες και άνω

…

420

7. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50% (το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται µε το συντελεστή “3”)
ποσοστό αναπηρίας
µονάδες

50%
150

b
b

60%
180

b
b

8. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ, Α∆ΕΛΦΟΥ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ (το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται µε το συντελεστή “2”)
ποσοστό αναπηρίας
µονάδες

50%

b 60%

b 67%

b 70%

100

....120

b 134

bb140

...

**Σε περίπτωση, που συμπίπτει το χρονικό διάστημα απασχόλησης σε φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 και στον
ιδιωτικό τομέα, λαμβάνεται υπόψη η εμπειρία με τα περισσότερα μόρια και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 60
μήνες.
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ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ.

Ως βαθµολογούµενη εµπειρία λαµβάνεται υπόψη η απασχόληση µε σχέση εργασίας ή σύµβαση έργου
στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα ή άσκηση επαγγέλµατος στον τοµέα της καθαριότητας.
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

400

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ
Για την απόδειξη της εµπειρίας αυτής βλ. παρ. 9 «Απόδειξη εµπειρίας»
άρθρου 4 «Καθορισµός των απαιτούµενων δικαιολογητικών» της υπ’ αριθµ.
ΥΠΠΟΑ/Γ∆∆ΥΗ∆/∆∆ΑΑ∆/Τ∆Α∆ΤΠ/48500/4117/3913/2979/30-1-2018
(ΦΕΚ
354/Β΄/07-02-2018) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών,
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και Πολιτισµού και Αθλητισµού.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη της εµπειρίας τους καθώς και των λοιπών ιδιοτήτων τους
οφείλουν να προσκοµίσουν όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά από την παρούσα
ανακοίνωση σύµφωνα µε το άρθρο 4 «Καθορισµός των απαιτούµενων δικαιολογητικών»
της υπ’ αριθµ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆∆ΥΗ∆/∆∆ΑΑ∆/Τ∆Α∆ΤΠ/48500/4117/3913/2979/30-1-2018
(ΦΕΚ 354/Β΄/07-02-2018) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών, ∆ιοικητικής
Ανασυγκρότησης και Πολιτισµού και Αθλητισµού.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
• Τα πιστοποιητικά της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (Α.Σ.Π.Ε.), για
όσους υποψήφιους επικαλούνται Πολυτεκνική ιδιότητα υποβάλλονται υποχρεωτικά είτε
σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο,
είτε σε πρωτότυπα.
• Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την Ανακοίνωση,
πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα και να έχουν επικυρωθεί, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ενότητα µε τίτλο
«ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» (σελ. 4893) της υπ’ αριθµ.
ΥΠΠΟΑ/Γ∆∆ΥΗ∆/∆∆ΑΑ∆/Τ∆Α∆ΤΠ/48500/4117/3913/2979/30-1-2018 (ΦΕΚ 354/Β΄/0702-2018) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών, ∆ιοικητικής
Ανασυγκρότησης και Πολιτισµού και Αθλητισµού.
• Για την απόδειξη της αναπηρίας του ίδιου ή συγγενικού προσώπου θα πρέπει να
προσκοµίζονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην υπ’ αριθµ. Πρωτ.
∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/3.2.2017 απόφαση της Υπουργού ∆ιοικητικής
Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 272/6.2.2017/τ.Β΄) και στις παρ. 10 και 11 του άρθρου 4 της
υπ’ αριθµ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆∆ΥΗ∆/∆∆ΑΑ∆/Τ∆Α∆ΤΠ/48500/4117/3913/2979/30-1-2018 (ΦΕΚ
354/Β΄/07-02-2018) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών, ∆ιοικητικής
Ανασυγκρότησης και Πολιτισµού και Αθλητισµού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ∆ηµοσίευση της Ανακοίνωσης
Ολόκληρη
η
Ανακοίνωση
µαζί
µε
την
υπ’αριθ.
ΥΠΠΟΑ/Γ∆∆ΥΗ∆/∆∆ΑΑ∆/Τ∆Α∆ΤΠ/48500/4117/3913/2979/30-1-2018 (ΦΕΚ 354/Β΄/0702-2018)
Κοινή
Απόφαση
των
Υπουργών
Οικονοµικών,
∆ιοικητικής
Ανασυγκρότησης και Πολιτισµού και Αθλητισµού να δηµοσιευτεί στην ιστοσελίδα
της υπηρεσίας µας (www.culture.gr) και να ενηµερωθεί αυθηµερόν το ΑΣΕΠ µε
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σχετικό πρακτικό, είτε στο e-mail: sox@asep.gr είτε στο fax: 210 6467728 ή 213 1319188
προκειµένου να την αναρτήσει στην ιστοσελίδα του.
Περίληψη της ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιλαµβάνει τον αριθµό των θέσεων, τα
απαιτούµενα προσόντα, τα όρια ηλικίας και την προθεσµία υποβολής των αιτήσεων, να
δηµοσιευθεί σε δύο (2) τουλάχιστον τοπικές εφηµερίδες εφόσον εκδίδονται. Σε
περίπτωση που εκδίδεται µία εφηµερίδα (ηµερήσια ή εβδοµαδιαία) η δηµοσίευση θα γίνει
στην εφηµερίδα αυτή δύο (2) φορές.
Ανάρτηση της ανακοίνωσης µαζί µε την υπ’αριθ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆∆ΥΗ∆/∆∆ΑΑ∆/Τ∆Α∆ΤΠ/
48500/4117/3913/2979/30-1-2018 (ΦΕΚ354/Β΄/07.02.2018) Κοινή Απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών, ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και Πολιτισµού και Αθλητισµού να
γίνει στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού
καταστήµατος του ∆ήµου Αρχαίας Ολυµπίας όπου προκηρύσσονται οι θέσεις. Θα
συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ. 9
του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει), το οποίο θα αποσταλεί αυθηµερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο email: sox@asep.gr είτε στο fax: 210 6467728 ή 213 1319188.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
ΣΟΧ.8 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 ακόλουθη διεύθυνση:
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΛΕΙΑΣ, Τ.Κ. 270 65 Αρχαία Ολυµπία, απευθύνοντάς την,
στην Γραµµατεία της ΕΦ.Α ΗΛΕΙΑΣ (τηλ.: 26240-22529).
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 τελευταίας δηµοσίευσης της
παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας
και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Αρχαίας Ολυµπίας,
εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες. Η
ανωτέρω προθεσµία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ηµέρας και εάν
αυτή είναι, κατά νόµο, εξαιρετέα (δηµόσια αργία) ή µη εργάσιµη, τότε η λήξη της
προθεσµίας µετατίθεται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα.
Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο δικτυακό τόπο
του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριµένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη
διαδροµή: Πολίτες  Έντυπα – ∆ιαδικασίες  ∆ιαγωνισµών Φορέων  Ορ. Χρόνου
ΣΟΧ β) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική
τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου µέσω της διαδροµής: Σύνδεσµοι 
Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του
δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα µέσω της
διαδροµής: Πολίτες  Έντυπα – ∆ιαδικασίες  ∆ιαγωνισµών Φορέων  Ορ.
Χρόνου ΣΟΧ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη υποψηφίων
Η κατάταξη των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα, βάσει της οποίας θα γίνει η
τελική επιλογή για την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου,
πραγµατοποιείται ως εξής:
1. Η κατάταξη µεταξύ των υποψηφίων γίνεται κατά φθίνουσα σειρά µε βάση τη συνολική
βαθµολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθµολογούµενα κριτήρια κατάταξης (χρόνος
ανεργίας, πολυτεκνική ιδιότητα, τριτεκνική ιδιότητα, αριθµός ανηλίκων τέκνων, µονογονεϊκή
ιδιότητα, εµπειρία, αναπηρία υποψηφίου, αναπηρία συγγενικού προσώπου).
2. Στην περίπτωση ισοβαθµίας υποψηφίων στη συνολική βαθµολογία προηγείται αυτός
που έχει τις περισσότερες µονάδες στο πρώτο βαθµολογούµενο κριτήριο (χρόνος
ανεργίας) και, αν αυτές συµπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες µονάδες στο
δεύτερο κριτήριο (αριθµός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν
εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, προηγείται ο µεγαλύτερος στην ηλικία µε βάση την
ηµεροµηνία γέννησής του και αν συµπίπτει και αυτή, η σειρά µεταξύ των υποψηφίων
καθορίζεται µε δηµόσια κλήρωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων
Μετά την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων κατάταξης, προσληπτέων και
απορριπτέων, η υπηρεσία µας θα τους αναρτήσει, το αργότερο µέσα σε είκοσι (20)
ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής, στο
κατάστηµα των γραφείων µας και θα τους δηµοσιεύσει στην ιστοσελίδα της
(www.culture.gr). Επιπλέον, θα τους αποστείλει µαζί µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
για έλεγχο νοµιµότητας στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης
(σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί
από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. Το πρακτικό αυτό θα αποσταλεί αυθηµερόν στο
ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox@asep.gr είτε στο fax: 210 6467728 ή 213 1319188.
Κατά των προσωρινών πινάκων, επιτρέπεται στους ενδιαφερόµενους η άσκηση
ένστασης, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών (υπολογιζόµενες
ηµερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης ή
ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται µε συστηµένη επιστολή
απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί,
πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που
έχει εκδοθεί είτε µέσω της εφαρµογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ.
λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr), είτε από ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να
αναγράψει τον κωδικό/αριθµό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιµο
του ηλεκτρονικού παραβόλου µέχρι τη λήξη προθεσµίας υποβολής των ενστάσεων. Σε
περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται
στον ενιστάµενο.
Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει άµεσα στο ΑΣΕΠ φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και των
δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων
κατάταξης.
Το ΑΣΕΠ διενεργεί τον έλεγχο νοµιµότητας και τον κατ’ ένσταση έλεγχο µέσα σε ένα (1)
µήνα από την πάροδο της προθεσµίας υποβολής των ενστάσεων. Η απόφαση του ΑΣΕΠ
κοινοποιείται στο φορέα προκειµένου να καταρτίσει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη
Η υπηρεσία προσλαµβάνει το προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου αµέσως µετά την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων προσληπτέων.
Τυχόν αναµόρφωση των πινάκων µετά τον έλεγχο του ΑΣΕΠ που συνεπάγεται
ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται άµεσα από το φορέα, ενώ απολύονται οι
προσωρινά προσληφθέντες που δεν περιλαµβάνονται στους οριστικούς πίνακες. Οι
απολυόµενοι λαµβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως
την ηµέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζηµίωση από την αιτία αυτή.
Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύµβασής τους,
αντικαθίστανται µε άλλους από τους εγγεγραµµένους και διαθέσιµους στον πίνακα της
οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.
Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαµβάνονται είτε κατόπιν αναµόρφωσης των
πινάκων από το ΑΣΕΠ είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων,
απασχολούνται για το υπολειπόµενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστηµα και µέχρι
συµπληρώσεως της εγκεκριµένης διάρκειας της σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου.
ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και η υπ’ αριθµ.
ΥΠΠΟΑ/Γ∆∆ΥΗ∆/∆∆ΑΑ∆/Τ∆Α∆ΤΠ/48500/4117/3913/2979/30-1-2018 (ΦΕΚ 354/Β΄/07-022018) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και
Πολιτισµού και Αθλητισµού µε την οποία καθορίζονται: α) τα απαιτούµενα προσόντα,
β) τα κριτήρια επιλογής και η βαθµολόγηση αυτών, γ) η προθεσµία και ο τρόπος
υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, δ) τα απαιτούµενα δικαιολογητικά,
καθώς και κάθε θέµα σχετικά µε τη διαδικασία πρόσληψης για την κάλυψη των
αναγκών καθαριότητας του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και των
εποπτευόµενων από αυτό φορέων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου όγδοου
του ν. 4506/2017 (Α΄ 191) και στην οποία πρέπει να ανατρέξουν οι ενδιαφερόµενοι
για την ορθή συµπλήρωση της αίτησης ΣΟΧ.8 και για την προσκόµιση όλων των
απαιτούµενων δικαιολογητικών. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να έχουν πρόσβαση
στην ανωτέρω ΚΥΑ, µέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και
συγκεκριµένα µέσω της ίδιας διαδροµής που ακολουθείται και για την αναζήτηση
του εντύπου της αίτησης ΣΟΧ.8 δηλαδή: Κεντρική σελίδα  Πολίτες  Έντυπα –
∆ιαδικασίες  ∆ιαγωνισµών φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.
Η Προϊσταµένη της Εφορείας

Ερωφίλη Ίρις Κόλλια
Αρχαιολόγος
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/
ΤΔΑΔΤΠ/48500/4117/3913/2979
Καθορισμός: α) των απαιτούμενων ανά ειδικότητα προσόντων και εξειδίκευση των κριτηρίων
του αρ. 21 του ν. 2190/1994 (Α΄28), λαμβάνοντας
υπόψη ενδεχόμενες εξειδικευμένες ανάγκες για
τη λειτουργία των φορέων, β) της προθεσμίας και
του τρόπου υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων και γ) των απαιτούμενων δικαιολογητικών,
καθώς και κάθε θέματος σχετικά με τη διαδικασία
πρόσληψης για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου όγδοου
του ν. 4506/2017 (Α΄/191).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου όγδοου του ν. 4506/2017
«Ανανέωση-Τροποποίηση-Κωδικοποίηση της Σύμβασης
περί Παροχής Ειδικής Άδειας Εκμετάλλευσης του αποκλειστικού δικαιώματος του Ελληνικού Δημοσίου στην
πρόσβαση και χρήση της ονομαστικής θέσης των 39ο
ανατολικώς επί της τροχιάς των τεχνητών γεωστατικών
δορυφόρων της γης και των συσχετισμένων αυτής ραδιοσυχνοτήτων τηλεπικοινωνίας διά της κατασκευής,
εκτόξευσης, λειτουργίας και εμπορικής εκμετάλλευσης
ενός συστήματος δορυφορικών τηλεπικοινωνιών πανελλήνιας και διασυνοριακής εμβέλειας υπό την επωνυμία ΕΛΛΑΣ ΣΑΤ (HELLAS SAT) και άλλες διατάξεις.»
(Φ.Ε.Κ. 191/Α΄/12.12.2017).
2. Τις διατάξεις του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση
θεμάτων Διοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 28/Α΄/1994), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.
3. Το π.δ. 4/2018 "Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού" (ΦΕΚ 7/Α/22-1-2018).
4. Την εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής
Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ, για τη μη πρόκληση δαπάνης.

Αρ. Φύλλου 354

5. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται: α) τα απαιτούμενα προσόντα και εξειδικεύονται τα κριτήρια του
αρ. 21 του ν. 2190/1994 (Α΄28), λαμβάνοντας υπόψη
ενδεχόμενες εξειδικευμένες ανάγκες για τη λειτουργία
των φορέων, β) η προθεσμία και ο τρόπος υποβολής των
αιτήσεων των υποψηφίων και γ) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε θέμα σχετικά με τη διαδικασία
πρόσληψης προσωπικού ειδικότητας ΥΕ Καθαριότητας
με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δεκαοκτώ (18) μηνών, για την κάλυψη των
αναγκών καθαριότητας του ΥΠΠΟΑ και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων.
Άρθρο 2
Απαιτούμενα προσόντα και εξειδίκευση
των κριτηρίων του αρ. 21 του ν. 2190/1994 (Α΄28).
Α. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:
1. Οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία
επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα
που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της
ειδικότητας που επιλέγουν.
3. Δεκτοί στη διαδικασία επιλογής γίνονται οι υποψήφιοι που είναι: α) Έλληνες πολίτες, β) πολίτες των άλλων
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 2431/1996 και
γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς
αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη
και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται
πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το γένος
και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους τρόπους
(ν.δ. 3832/1958) και ομογενείς εξ Αιγύπτου.
Για την πρόσληψη προσωπικού σε επιχειρήσεις ή εταιρίες ή οργανισμούς και λοιπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου του Δημοσίου, η ελληνική ιθαγένεια δεν απαιτείται ως προσόν επιλογής υπό τους περιορισμούς του
άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 2431/1996 ή/και του Οργανισμού
ή Κανονισμού του εκάστοτε φορέα.
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Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή
για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας.
Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής
γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους Ομογενείς και
Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και
Ομογενείς εξ Αιγύπτου.
4. Δεν απαιτείται οι υποψήφιοι να κατέχουν τίτλο
σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.
5. Για τη συμμετοχή των υποψηφίων απαιτείται εμπειρία στον τομέα καθαριότητας, τουλάχιστον ένα (1) έτος.
6. Τα προσόντα πρόσληψης ελέγχονται κατά την πρόσληψη και όχι κατά την κατάρτιση του πίνακα κατάταξης
των υποψηφίων. Τα όρια ηλικίας πρέπει να συντρέχουν
τόσο κατά την κατάρτιση του πίνακα όσο και κατά την
πρόσληψη.
Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ:
Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακες με βάση τα
κατωτέρω αναφερόμενα κριτήρια:
1. Χρόνος ανεργίας
Χρόνος ανεργίας: Είκοσι (20) μονάδες ανά μήνα ανεργίας με ανώτατο όριο τους δώδεκα μήνες.
Άνεργος για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου θεωρείται ο υποψήφιος που έχει τέσσερις (4) τουλάχιστον πλήρεις μήνες ανεργίας.
Ο υπολογισμός του χρόνου ανεργίας γίνεται από την
τελευταία ημέρα προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων
και προς τα πίσω.
Χρόνος ανεργίας θεωρείται και ο χρόνος παρακολούθησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης του
ΟΑΕΔ, καθώς και εκείνων του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης ή άλλων Υπουργείων που εκτελούνται σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης ή τον ΟΑΕΔ, εφόσον ο υποψήφιος ήταν άνεργος τουλάχιστον επί τετράμηνο κατά το
χρόνο ένταξής του στο πρόγραμμα. Στην περίπτωση
που ο υποψήφιος επιθυμεί να συμμετέχει σε διαδικασία
επιλογής, ενώ ταυτόχρονα παρακολουθεί ένα από τα
παραπάνω προγράμματα (πάντοτε υπό την προϋπόθεση
τήρησης του τετραμήνου ανεργίας κατά το χρόνο ένταξής του σε αυτό), το χρονικό διάστημα από την έναρξη
του προγράμματος μέχρι και την ημερομηνία υποβολής
της αίτησής του λογίζεται επίσης ως χρόνος ανεργίας.
2. Αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας
α) Πενήντα (50) μονάδες για κάθε τέκνο πολύτεκνου
υποψηφίου,
β) πενήντα (50) μονάδες για κάθε μέλος προκειμένου
για υποψηφίους που έχουν την ιδιότητα τέκνου πολύτεκνης οικογένειας.
Τις ανωτέρω μονάδες δύναται να λάβει μόνο ένα μέλος
της ίδιας οικογένειας κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος
στον ίδιο φορέα.
Εάν στην αυτή διαδικασία επιλέγονται ως προσληπτέοι
δύο (2) ή περισσότερα μέλη της ίδιας οικογένειας, κάνοντας χρήση του αυτού κριτηρίου και εφόσον δεν είναι
δυνατή η οικειοθελής σύμπραξη αυτών για την επιλογή
του ενός, διενεργείται δημόσια κλήρωση μεταξύ των
υποψηφίων που δικαιούνται να μοριοδοτηθούν από το
παραπάνω κριτήριο.
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Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα
κατά τις διατάξεις των ν. 860/1979 και 3454/2006 τη διατηρούν ισοβίως και απολαμβάνουν ισοβίως τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή, τα τέκνα τους όμως
προστατεύονται και απολαμβάνουν τα σχετικά δικαιώματα για όσο διάστημα διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα
έστω και του ενός γονέα.
0 πολύτεκνος υποψήφιος βαθμολογείται με πενήντα
(50) μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του. Το τέκνο πολύτεκνης οικογένειας βαθμολογείται με πενήντα (50) μονάδες
για κάθε τέκνο της οικογένειας, συμπεριλαμβανομένου
και του εαυτού του.
Η βαθμολογία υπολογίζεται μόνο στα ζώντα μέλη της
οικογένειας.
Υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα πολύτεκνος και τέκνο πολύτεκνης οικογένειας δικαιούται να κάνει χρήση
της προσφορότερης βαθμολογικά εκ των δύο ιδιοτήτων,
αποκλεισμένης της αθροιστικής βαθμολόγησης.
3. Αριθμός τέκνων τρίτεκνης οικογένειας
α) Σαράντα (40) μονάδες για κάθε τέκνο τρίτεκνου
υποψηφίου,
β) σαράντα (40) μονάδες για κάθε μέλος προκειμένου
για υποψήφιους που έχουν την ιδιότητα του τέκνου τρίτεκνης οικογένειας.
Τις ανωτέρω μονάδες δύναται να λάβει μόνο ένα μέλος
της ίδιας οικογένειας κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος
στον ίδιο φορέα.
Εάν στην αυτή διαδικασία επιλέγονται ως προσληπτέοι
δύο (2) ή περισσότερα μέλη της ίδιας οικογένειας, κάνοντας χρήση του αυτού κριτηρίου και δεν είναι δυνατή η
οικειοθελής σύμπραξη αυτών για την επιλογή του ενός,
διενεργείται δημόσια κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων
που δικαιούνται να μοριοδοτηθούν από το παραπάνω
κριτήριο.
Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3454/2006 "Ενίσχυση
της οικογένειας και λοιπές διατάξεις" (ΦΕΚ 75/Α΄/2006),
την ιδιότητα του τρίτεκνου αποκτούν:
α. Γονέας ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και
επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς
γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων
ή εκτός γάμου γεννηθέντων τα οποία είναι: Άγαμα και
δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της
ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες
σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης
και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους και
β. τα τέκνα αυτών, όπου αυτό προβλέπεται.
Οι ανωτέρω ηλικιακές προϋποθέσεις ισχύουν και για τα
τρία (3) τέκνα και ii) στα τρία (3) παιδιά περιλαμβάνονται
και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως
ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.
0 τρίτεκνος υποψήφιος βαθμολογείται με σαράντα (40)
μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του, ήτοι 120 μονάδες
συνολικά για τα τρία (3) ζώντα τέκνα του.
Το τέκνο τρίτεκνης οικογένειας βαθμολογείται με
σαράντα (40) μονάδες για κάθε τέκνο της οικογένειας,
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συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού του, ήτοι 120 μονάδες συνολικά για τα τρία (3) ζώντα τέκνα.
4. Αριθμός ανήλικων τέκνων
Τριάντα (30) μονάδες για κάθε ανήλικο τέκνο για
όσους έχουν έως δύο τέκνα.
Ανήλικο θεωρείται το παιδί που δεν έχει συμπληρώσει
το 18° έτος της ηλικίας του μέχρι και την τελευταία ημέρα
της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
5. Μονογονεϊκές οικογένειες
α) Πενήντα (50) μονάδες για κάθε τέκνο, προκειμένου
για υποψήφιο που έχει την ιδιότητα γονέα μονογονεϊκής
οικογένειας.
β) Πενήντα (50) μονάδες για κάθε μέλος προκειμένου
για υποψηφίους που έχουν την ιδιότητα τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας.
Τις ανωτέρω μονάδες δύναται να λάβει μόνο ένα μέλος
της ίδιας οικογένειας κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος
στον ίδιο φορέα.
Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας νοείται ο γονέας
εκείνος ο οποίος, κατά την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης πρόσληψης, ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ΄
αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Το
δικαίωμα αυτό ασκείται από το γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου
έτους της ηλικίας τους (άρθρο 29 παρ. 6 ν. 3838/2010).
Τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας είναι εκείνο το οποίο
μέχρι την ενηλικίωσή του είχε τον ένα μόνο γονέα του.
Στην περίπτωση αυτή υπάγεται και το τέκνο, το οποίο
στερήθηκε και τους δύο γονείς πριν την ενηλικίωσή του.
Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το τέκνο μέχρι και τη
συμπλήρωση του 30ού έτους της ηλικίας του (άρθρο 29
παρ. 6 ν. 3838/2010).
Εάν στην αυτή διαδικασία επιλέγονται ως προσληπτέοι
δύο (2) ή περισσότερα μέλη της ίδιας οικογένειας, κάνοντας χρήση του αυτού κριτηρίου και δεν είναι δυνατή η
οικειοθελής σύμπραξη αυτών για την επιλογή του ενός,
διενεργείται δημόσια κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων
που δικαιούνται να μοριοδοτηθούν από το παραπάνω
κριτήριο.
Η βαθμολογία υπολογίζεται μόνο στα ζώντα μέλη της
οικογένειας.
6. Εμπειρία
Επτά (7) μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και για συνολική
εμπειρία μέχρι εξήντα μήνες.
Στην περίπτωση που η εμπειρία έχει αποκτηθεί στους
φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως
ισχύει, οι πρώτοι τριάντα έξι (36) μήνες βαθμολογούνται
με τριάντα (30) μονάδες ανά μήνα και με επτά (7) μονάδες για τους υπόλοιπους μήνες.
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία λαμβάνεται υπόψη η
απασχόληση στον τομέα καθαριότητας.
7. Εντοπιότητα
Σε κάθε περίπτωση προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που
συγκεντρώνουν σύμφωνα με τα ανωτέρω κριτήρια, οι
μόνιμοι κάτοικοι των δήμων των νομών ή των νησιών ή
των παραμεθορίων περιοχών που προβλέπονται στην
περίπτωση ιδ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 17, καθώς
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και δήμων με πληθυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων,
εφόσον όλοι οι ανωτέρω επιθυμούν το διορισμό τους σε
θέσεις υπηρεσιών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 και της
παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 στον αντίστοιχο
νομό ή νησί ή παραμεθόριο περιοχή ή δήμο.
Η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου αποδεικνύεται σύμφωνα με το αρ. 279 του ν. 3463/2006 (Α΄114).
Γ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ.
9 ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 25 ΤΟΥ ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α΄/2016):
Η συνολική βαθμολογία προσαυξάνεται:
α) Ο υποψήφιος με αναπηρία τουλάχιστον 50% βαθμολογείται ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας του, πολλαπλασιαζόμενο με το συντελεστή "3".
β) Ο υποψήφιος με γονέα, τέκνο, αδελφό ή σύζυγο
με αναπηρία 67% και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και
σωματικών παθήσεων ή σε ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% εξαιτίας νοητικής στέρησης ή αυτισμού,
βαθμολογείται ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας του
ατόμου - συγγενή που επικαλείται, πολλαπλασιαζόμενο
με το συντελεστή "2".
Άρθρο 3
Προθεσμία και τρόπος
υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων
Η προκήρυξη εκδίδεται από τον οικείο φορέα, η οποία
εγκρίνεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣ.Ε.Π.) και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα
του οικείου φορέα και του ΑΣΕΠ. Περίληψή της που
περιλαμβάνει τον αριθμό των θέσεων, τα απαιτούμενα
προσόντα, τα όρια ηλικίας και την προθεσμία υποβολής
των αιτήσεων, δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον τοπικές
εφημερίδες. Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν την αίτηση που θα σχεδιαστεί από το ΑΣΕΠ και 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, στον οικείο φορέα.
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 τελευταίας δημοσίευσης της
προκήρυξης σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της
στο κατάστημα της υπηρεσίας ή/και των εποπτευομένων
φορέων και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου όπου προκηρύσσονται θέσεις,
εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει
με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και
εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή
μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται
την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Οι υποψήφιοι αναζητούν τα έντυπα των αιτήσεων:
α) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη
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διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων -> Διαγωνισμών Φορέων
-> ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ)· β) στα κατά τόπους Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική
τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ΄ όπου μέσω της
διαδρομής: Σύνδεσμοι -> Ανεξάρτητες και άλλες αρχές
-> ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση
στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα - διαδικασίες
-> Διαγωνισμών Φορέων -> Ορ.Χρόνου (ΣΟΧ).
Άρθρο 4
Καθορισμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο υποψήφιος, με την αίτησή του πρέπει να υποβάλει:
1. Ευκρινή φωτοαντίγραφα:
Των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας
ή
άλλων δημόσιων εγγράφων 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 ταυτότητάς 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.
Εάν από την αίτηση συμμετοχής ή τα λοιπά δικαιολογητικά, που έχει υποβάλει ο υποψήφιος, προκύπτουν ο
αριθμός της ταυτότητάς του και η χρονολογία γέννησής του, η έλλειψη υποβολής της αστυνομικής ταυτότητας και μόνο, δεν συνιστά λόγο αποκλεισμού από τη
διαγωνιστική διαδικασία (αριθμ. 1042/2003 απόφαση
του ΣτΕ).
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 των επιπέδων: Α ΕΠΙΠΕΔΟ
ή Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.).
Το ανωτέρω Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας δεν χρειάζεται να προσκομίζουν οι ομογενείς και αλλογενείς, οι
οποίοι παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει προγράμματα ή μαθήματα της ελληνικής γλώσσας εντός
του οργανωμένου ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
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.
3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας πρόσφατης έκδοσης
(όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία
έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) του
οικείου Δήμου, με την οποία να βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος είναι μόνιμος κάτοικος του δήμου αυτού, για
την απόδειξη του κριτηρίου της εντοπιότητας. Για την
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απόδειξη του κριτηρίου αυτού δεν γίνεται δεκτό πιστοποιητικό από το οποίο προκύπτει η ιδιότητα του δημότη.
4. Η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ, η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν
πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες
ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι
άνεργος έως και την ημερομηνία έκδοσης της ανωτέρω
βεβαίωσης. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας. Γίνονται, επίσης,
δεκτά πιστοποιητικά από τα οποία προκύπτει η εγγραφή
στους καταλόγους προσφερομένων προς εργασία του
Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας και των παραρτημάτων του ή στο Λογαριασμό Ανεργίας Προσωπικού
Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης ή
στο Λογαριασμό Ανεργίας Τεχνικών Τύπου Αθηνών και
Θεσσαλονίκης.
Για την απόδειξη ανεργίας υποψηφίου που έχει ενταχθεί σε προγράμματα του ΟΑΕΔ:
Α) Προκειμένου για άνεργο υποψήφιο που είχε ενταχθεί σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης του
ΟΑΕΔ:
α) Για προγράμματα για τα οποία δεν εκδίδεται επιταγή
κατάρτισης (voucher):
i) Βεβαίωση του ΟΑΕΔ από την οποία να προκύπτει η
ημερομηνία εγγραφής του στα Μητρώα ανέργων πριν
την έναρξη της κατάρτισης.
ii) Βεβαίωση του ΚΕΚ στην οποία να αναφέρεται η ημερομηνία έναρξης και λήξης τη συμμετοχής του στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση που το χρονικό διάστημα κατάρτισης
του υποψηφίου σε πρόγραμμα αναγράφεται σε Βεβαίωση
ανεργίας που έχει εκδοθεί από τον ΟΑΕΔ, δεν απαιτείται η
προσκόμιση της ανωτέρω βεβαίωσης του ΚΕΚ.
β) Για προγράμματα για τα οποία εκδίδεται επιταγή
κατάρτισης (voucher):
i) Βεβαίωση του ΟΑΕΔ από την οποία να προκύπτει η
ημερομηνία εγγραφής του στα Μητρώα ανέργων πριν
την έναρξη της κατάρτισης και
ii) Βεβαίωση του ΚΕΚ στην οποία να αναφέρεται η
ημερομηνία έναρξης και λήξης της συμμετοχής του στο
πρόγραμμα καθώς και ο αριθμός Μητρώου της επιταγής
κατάρτισης του (voucher).
Β) Προκειμένου για άνεργο υποψήφιο που συμμετέχει
σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ
(δεν έχει λήξει το χρονικό διάστημα παρακολούθησης
του προγράμματος):
α) Για προγράμματα για τα οποία δεν εκδίδεται επιταγή
κατάρτισης (voucher):
i) Βεβαίωση του ΟΑΕΔ από την οποία να προκύπτει η
ημερομηνία εγγραφής του στα Μητρώα ανέργων πριν
την έναρξη της κατάρτισης.
ii) Βεβαίωση του ΚΕΚ στην οποία να αναφέρεται το
χρονικό διάστημα παρακολούθησης του προγράμματος.
Σε περίπτωση που το χρονικό διάστημα παρακολούθησης του προγράμματος αναγράφεται σε Βεβαίωση
ανεργίας που έχει εκδοθεί από τον ΟΑΕΔ, δεν απαιτείται
η προσκόμιση της ανωτέρω βεβαίωσης του ΚΕΚ.
β) Για προγράμματα για τα οποία εκδίδεται επιταγή
κατάρτισης (voucher):
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i) Βεβαίωση του ΟΑΕΔ από την οποία να προκύπτει η
ημερομηνία εγγραφής του στα Μητρώα ανέργων πριν
την έναρξη της κατάρτισης και
ii) Βεβαίωση του ΚΕΚ στην οποία να αναφέρεται το
χρονικό διάστημα παρακολούθησης του προγράμματος
καθώς και ο αριθμός Μητρώου της επιταγής κατάρτισης
του (voucher).
5. Πολύτεκνοι και Τέκνα πολυτέκνων:
5α. Πολύτεκνοι
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων
είναι γραμμένοι ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης
που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ) - κοινή υπουργική απόφαση 7228/2014
(ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)], πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης
της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας
Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) (ν. 4316/2014 ΦΕΚ 270/
τ.Α΄/24-12-2014).
5 β. Τέκνα πολυτέκνων
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (πατρικής οικογένειας) του οικείου δήμου ή κοινότητας στα
δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι ή βεβαίωση
οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ
μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-κοινή υπουργική
απόφαση 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)], πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από
την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των
αιτήσεων) συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ)
(ν. 4316/2014 ΦΕΚ 270/τ.Α΄/24-12-2014).
Προκειμένου για αλλοδαπούς:
(α) Εφόσον είναι μόνιμα εγκατεστημένοι οικογενειακώς στην Ελλάδα:
Αντίστοιχο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, πρόσφατης έκδοσης (όχι
παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας
Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) (ν. 4316/2014 ΦΕΚ 270/
τ.Α΄/24-12-2014).
(β) Εφόσον δεν είναι μόνιμα εγκατεστημένοι οικογενειακώς στην Ελλάδα: Αντίστοιχο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αρμόδιας αλλοδαπής αρχής του
κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχουν, πρόσφατης
έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) συνοδευόμενο από έγγραφο αρμόδιας αλλοδαπής
αρχής (αντίστοιχο της ΑΣΠΕ ή άλλο), σύμφωνα με το
οποίο θα βεβαιώνεται ή πιστοποιείται, κατά τις διατάξεις του δικαίου του αλλοδαπού κράτους, η ιδιότητα του
πολύτεκνου γονέα και τέκνου πολυτέκνου [ν. 2431/1996
και υπ΄ αριθμ. 3/2014 απόφαση της Ολομέλειας Α.Σ.Ε.Π.,
ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/τ.Α΄/24-12-2014)].
Προκειμένου για την απόδειξη της πολυτεκνίας απαιτείται απαραιτήτως η προσκόμιση και των δύο, κατά
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περίπτωση, προαναφερόμενων δικαιολογητικών. Σε
αντίθετη περίπτωση δεν θα αναγνωρίζεται το κριτήριο
πολυτεκνίας (ν. 4316/2014 ΦΕΚ 270/τ.Α΄/24-12-2014).
Επιπλέον, οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολύτεκνων
οικογενειών, στην περίπτωση που δεν έχουν συμπληρώσει το σχετικό τετραγωνίδιο στην αίτηση ΕΝΤΥΠΟ
ΑΣ.Ε.Π προκειμένου να δηλώσουν ότι κατά το τρέχον
ημερολογιακό έτος δεν έχει προσληφθεί στον ίδιο φορέα άλλο μέλος της ίδιας οικογένειας κάνοντας χρήση
της πολυτεκνικής ιδιότητας, οφείλουν να προσκομίσουν
υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 με
το ανωτέρω περιεχόμενο.
6. Τρίτεκνοι και Τέκνα Τρίτεκνων:
6α. Τρίτεκνοι
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων
είναι γραμμένοι ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης
που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-κοινή υπουργική απόφαση 7228/2014
(ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)], πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης
της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων).
6β. Τέκνα τρίτεκνων
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (πατρικής οικογένειας) του οικείου δήμου ή κοινότητας στα
δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι ή βεβαίωση
οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ
μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-κοινή υπουργική
απόφαση 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)], πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από
την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των
αιτήσεων).
Για την απόδειξη της ιδιότητας του τρίτεκνου ή τέκνου
τρίτεκνης οικογένειας, εκτός από το πιστοποιητικό ή τη
βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης, απαιτείται, κατά
περίπτωση, επιπλέον:
α) Σε περίπτωση αναπηρίας τέκνου σε ποσοστό εξήντα επτά (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας
και οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό από τον
αρμόδιο φορέα με το οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω
αναπηρία.
β) Για την απόδειξη της σπουδαστικής ιδιότητας του
ιδίου του υποψηφίου ή τέκνου ή αδελφού του, ανάλογα
με την περίπτωση, βεβαίωση αναγνωρισμένης τριτοβάθμιας σχολής πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης ή αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της
ημεδαπής ή αλλοδαπής από την οποία να προκύπτει το
χρονικό διάστημα σπουδών.
γ) Σε περίπτωση που τέκνο ή αδελφός υποψηφίου,
ανάλογα με την περίπτωση, διανύει τη στρατιωτική του
θητεία, βεβαίωση των αρμόδιων αρχών.
δ) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει επέλθει ακύρωση του γάμου των γονέων υποψηφίων ή διαζύγιο ή διακοπή της έγγαμης συμβίωσης ή ένα ή περισσότερα από
τα τέκνα έχουν γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων τους,
ο γονέας που συμμετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία
πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία (αντίγραφα
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δικαστικών αποφάσεων ή άλλων πράξεων) από τα οποία
να αποδεικνύεται ότι έχει αποκτήσει ή διατηρεί τη γονική
μέριμνα και επιμέλεια των ως άνω τέκνων.
Προκειμένου για αλλοδαπούς:
Αντίστοιχο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
αρμόδιας αλλοδαπής αρχής του κράτους την ιθαγένεια
του οποίου έχουν, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων).
Επιπλέον, οι τρίτεκνοι και τα τέκνα τρίτεκνων οικογενειών, στην περίπτωση που δεν έχουν συμπληρώσει το
σχετικό τετραγωνίδιο συγκεκριμένη αίτηση ΕΝΤΥΠΟ
ΑΣ.Ε.Π, προκειμένου να δηλώσουν ότι κατά το τρέχον
ημερολογιακό έτος δεν έχει προσληφθεί στον ίδιο φορέα άλλο μέλος της ίδιας οικογένειας κάνοντας χρήση
της τριτεκνικής ιδιότητας, οφείλουν να προσκομίσουν
υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 με
το ανωτέρω περιεχόμενο.
7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του
Δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που
χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου
[(ΟΠΣΕΔ)-κοινή υπουργική απόφαση 7228/2014 (ΦΕΚ
457/τ.Β΄/25-2-2014)] ή αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από
την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των
αιτήσεων), από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός των
ανήλικων τέκνων του υποψηφίου (για την απόδειξη του
κριτηρίου των ανήλικων τέκνων).
8. Μονογονεϊκές οικογένειες:
8α. Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας:
Ο γονέας μονογονεϊκής οικογένειας, στην περίπτωση
που δεν έχει συμπληρώσει το σχετικό τετραγωνίδιο στην
συγκεκριμένη αίτηση ΕΝΤΥΠΟ Α.Σ.Ε.Π που θα σχεδιαστεί
από το ΑΣ.Ε.Π. για την συγκεκριμένη διαδικασία προκειμένου να δηλώσει ότι κατά το τρέχον ημερολογιακό
έτος δεν έχει προσληφθεί στον ίδιο φορέα άλλο μέλος
της ίδιας οικογένειας κάνοντας χρήση της μονογονεϊκής
ιδιότητας, οφείλει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση
κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 με το ανωτέρω περιεχόμενο.
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 οικογενειακής κατάστασης του
Δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που
χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου
[(ΟΠΣΕΔ) - κοινή υπουργική απόφαση 7228/2014 (ΦΕΚ
457/τ.Β΄/25-2-2014)] ή αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από
την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των
αιτήσεων), από το οποίο να προκύπτει ότι έχει ένα (1)
τουλάχιστον ανήλικο τέκνο κατόπιν χηρείας ή κηρύξεως
αφάνειας κατά νόμο του άλλου γονέα. Το τέκνο αυτό
δεν πρέπει να έχει υιοθετηθεί από επόμενο σύζυγο του
μονογονέα. Εάν από το ανωτέρω πιστοποιητικό δεν προ-
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κύπτει 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
ενηλικίωσή 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 ενηλικίωσή του τέκνου.
Σε περίπτωση διαζυγίου η ακυρώσεως νάιιιου τι λύσης του συμφώνου συμβίωσης η διακοπής της εγγάμου συμβιώσεως των γονέων (διάστασης), απαιτούνται
αθροιστικά:
α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του
Δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που
χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου
[(ΟΠΣΕΔ)-κοινή υπουργική απόφαση 7228/2014 (ΦΕΚ
457/τ.Β΄/25-2-2014)] ή αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από
την ημερομηνία έναρξης 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 ενηλικίωσή του τέκνου.
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 ότι τελεί σε διάσταση με τον ή τη
σύζυγο και 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
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κατ΄ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη
γονική μέριμνα αυτού για ορισμένο χρονικό διάστημα
μέχρι την ενηλικίωσή του τέκνου.
Σε περίπτωση ανικανότητας του άλλου γονέα για την
άσκηση γονικής μέριμνας για πραγματικούς λόγους η
γιατί είναι ανίκανος η περιορισμένα ικανός για δικαιοπραξία, απαιτούνται αθροιστικά:
α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου
ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται
από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-κοινή υπουργική απόφαση 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-22014)] ή αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, πρόσφατης έκδοσης
(όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία
έναρξης 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 τη γονική μέριμνα αυτού
για ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι την ενηλικίωσή
του τέκνου.
Σε περίπτωση ανυπαρξίας της ανωτέρω δικαστικής
απόφασης (υπό στοιχείο β) όσον αφορά στους αντικειμενικούς πραγματικούς λόγους αδυναμίας ασκήσεως
της γονικής μέριμνας από τον άλλο γονέα, απαιτείται η
υποβολή οιουδήποτε αποδεικτικού εγγράφου αρμόδιας
κατά νόμο 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 οικογενειακής κατάστασης του
Δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που
χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου
[(ΟΠΣΕΔ)-κοινή υπουργική απόφαση 7228/2014 (ΦΕΚ
457/τ.Β΄/25-2-2014)] ή αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από
την ημερομηνία έναρξης 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.
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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 ενηλικίωσή του τέκνου.
Σε περίπτωση απόκτησης τέκνου νωρίς γάμο η σύμφωνο συμβίωσης των γονέων, απαιτούνται αθροιστικά:
α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του
Δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που
χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου
[(ΟΠΣΕΔ)-κοινή υπουργική απόφαση 7228/2014 (ΦΕΚ
457/τ.Β΄/25-2-2014)] ή αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από
την ημερομηνία έναρξης 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 μέχριτην ενηλικίωσή 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 άσκηση 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 ενηλικίωσή 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 οικογενειακής κατάστασης του
Δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που
χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου
[(ΟΠΣΕΔ)-κοινή υπουργική απόφαση 7228/2014 (ΦΕΚ
457/τ.Β΄/25-2-2014)] ή αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από
την ημερομηνία έναρξης 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
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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 ενηλικίωσή του τέκνου ασκούσε εν
τοις πράγμασι και κατ΄ αποκλειστικότητα τη γονική του
μέριμνα κατόπιν υιοθεσίας.
Σε περίπτωση που από το ανωτέρω πιστοποιητικό ή
τη βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης (υπό στοιχείο
α) προκύπτει η υιοθεσία του τέκνου μέχρι την ενηλικίωσή του, παρέλκει η υποβολή της σχετικής δικαστικής
απόφασης (υπό στοιχείο β).
8β. Το τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας:
Το τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας, στην περίπτωση
που δεν έχει συμπληρώσει το σχετικό τετραγωνίδιο στην
συγκεκριμένη αίτηση έντυπο ΑΣ.Ε.Π. που θα σχεδιαστεί
από το ΑΣ.Ε.Π. για την συγκεκριμένη διαδικασία, προκειμένου να δηλώσει ότι κατά το τρέχον ημερολογιακό
έτος δεν έχει προσληφθεί στον ίδιο φορέα άλλο μέλος
της ίδιας οικογένειας κάνοντας χρήση της μονογονεϊκής
ιδιότητας, οφείλει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση
κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 με το ανωτέρω περιεχόμενο.
Επιπλέον, ανάλογα την περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, πρέπει να προσκομίσει:
Στην περίπτωση θανάτου ή κηρύξεως αφάνειας κατά
νόμον του ενός τουλάγιστον εκ των δύο γονέων η του
μονογονέα, απαιτούνται αθροιστικά:
α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του
Δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που
χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου
[(ΟΠΣΕΔ)-κοινή υπουργική απόφαση 7228/2014 (ΦΕΚ
457/τ.Β΄/25-2-2014)] 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.
Σε περίπτωση διαζυγίου η ακυρώσεως γάμου η λύσης του συμφώνου συμβίωσης η διακοπής της εγγάμου συμβιώσεως (διάστασης) των γονέων, απαιτούνται
αθροιστικά:
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α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του
Δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που
χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου
[(ΟΠΣΕΔ)-κοινή υπουργική απόφαση 7228/2014 (ΦΕΚ
457/τ.Β΄/25-2-2014)] 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.
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 στην οποία να δηλώνεται ότι οι
γονείς του τελούσαν σε διάσταση και κατά το χρονικό
αυτό διάστημα μέχρι και την ενηλικίωσή του τη γονική
μέριμνα ασκούσε εν τοις πράγμασι και κατ΄ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση ένας μόνο γονέας
ή τρίτο πρόσωπο.
Σε περίπτωση ανικανότητας του ενός τουλάχιστον γονέα για την άσκηση γονικής μέριμνας για πραγματικούς
λόγους η γιατί είναι ανίκανος η περιορισμένα ικανός για
δικαιοπραξία, απαιτούνται αθροιστικά:
α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του
Δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που
χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου
[(ΟΠΣΕΔ)-κοινή υπουργική απόφαση 7228/2014 (ΦΕΚ
457/τ.Β΄/25-2-2014)] 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.
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 εγγρά-
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φου 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 η αφαίρεσης της
γονικής μέριμνας λόγω κακής άσκησης, απαιτούνται
αθροιστικά:
α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του
Δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που
χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου
[(ΟΠΣΕΔ)-κοινή υπουργική απόφαση 7228/2014 (ΦΕΚ
457/τ.Β΄/25-2-2014)] 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 νωρίς γάμο η σύμφωνο συμβίωσης των γονέων, απαιτούνται αθροιστικά:
α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του
Δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που
χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου
[(ΟΠΣΕΔ)-κοινή υπουργική απόφαση 7228/2014 (ΦΕΚ
457/τ Β΄/25-2-2014)] ή αρμόδιας αλλοδαπής αρχής στο
οποίο να βεβαιώνεται η οικογενειακή κατάσταση ενός
εκ των δύο γονέων του.
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
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τελεσιδικίας της ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης
που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου
[(ΟΠΣΕΔ)-κοινή υπουργική απόφαση 7228/2014 (ΦΕΚ
457/τ.Β΄/25-2-2014)] από το οποίο να προκύπτει η υιοθεσία μέχριτην 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 ότιγια 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.
9. Απόδειξη εμπειρίας.
Οι υποψήφιοι, για τους οποίους ως βαθμολογούμενη
εμπειρία λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση με σχέση
εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό
τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα του
τομέα καθαριότητας, προσκομίζουν:
Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την
οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης.
• Χωριστή από την Αίτηση Υπεύθυνη δήλωση κατά
το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 στην οποία πρέπει να δηλώνονται, επακριβώς, η χρονική διάρκεια και το είδος
της εμπειρίας τους καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη,
φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν
πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
Εφόσον οι ανωτέρω υποψήφιοι είναι μισθωτοί του
δημόσιου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την
οποία να προκύπτει η διάρκεια και το είδος της απασχόλησης.
(2) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην
οποία να αναγράφεται η χρονική διάρκεια της ασφάλισης.
• Χωριστή από την Αίτηση Υπεύθυνη δήλωση κατά το
άρθρο 8 του ν. 1599/1986 στην οποία πρέπει να δηλώνεται, ότι πραγματοποίησαν συγκεκριμένες εργασίες και
έργα σχετικά με το αντικείμενο της καθαριότητας, και
• Μια τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής
υπηρεσιών, που να καλύπτουν ενδεικτικώς (ανά έτος) τη
χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας.
Όταν η εμπειρία έγει αποκτηθεί στην αλλοδαπή:
Για εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή,
επιπλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών, 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:
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• 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.
(4) Στις περιπτώσεις εργαζομένων σε κράτος - μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την αναγνώριση τυχόν προϋπηρεσίας εφαρμόζονται τα ισχύοντα περί δικαιώματος
άσκησης επαγγέλματος στο κράτος - μέλος που παρασχέθηκε η εργασία. Για την αξιολόγηση αυτής απαιτείται
η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από το αρμόδιο κατά
νόμο όργανο του κράτους - μέλους προέλευσης (παρ. 8
του αρθρ. 17 του ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με
την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4148/2013).
Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, ο οποίος επικαλείται εμπειρία που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα
εγγράφων που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο και συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα.
Ειδικές περιπτώσεις αποδείξεις εμπειρίας
Δικαστική 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.
10. Υποψήφιοι με αναπηρία
Πιστοποιητικό Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕ.Π.Α.) σε ισχύ και με το οποίο προσδιορίζεται η πάθηση ή βλάβη και το ποσοστό αναπηρίας του υποψηφίου.
Επίσης, γίνονται δεκτά και Πιστοποιητικά τα οποία είναι
σε ισχύ και έχουν εκδοθεί από τις κάτωθι υγειονομικές
αρχές:
1. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.)
2. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.)
3. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας
(Α.Α.Υ.Ε.)
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4. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας
5. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού
Σώματος.
11. Υποψήφιοι γονείς, τέκνα, σύζυγοι, αδελφοί που
ασκούν το δικαίωμα προστασίας από την αναπηρία
συγγενών ατόμων.
α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας ή βεβαίωση οικογενειακής
κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού
Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-κοινή υπουργική απόφαση
7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Ε΄/25-2-2014)], πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων),
από τα οποία να προκύπτει η συγγενική σχέση με το άτομο, την αναπηρία του οποίου επικαλούνται. Προκειμένου
για αλλοδαπούς, αντίστοιχο πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης αρμόδιας αλλοδαπής αρχής του κράτους
την ιθαγένεια του οποίου έχουν, πρόσφατης έκδοσης
(όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία
έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων).
Στην περίπτωση: i) που το άτομο με αναπηρία από
το οποίο ο υποψήφιος αντλεί προστασία είναι έγγαμο,
προσκομίζεται πλην του ανωτέρω πιστοποιητικού και
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της δικής του
οικογένειας. Από τα δύο Πιστοποιητικά οικογενειακής
κατάστασης, πατρικής και ατομικής οικογένειας, θα
πρέπει να προκύπτει ο αριθμός των μελών των εν λόγω
οικογενειών και ii) που ο υποψήφιος είναι διαζευγμένος
και είναι γονέας του ατόμου με αναπηρία από το οποίο
αντλεί προστασία, προσκομίζει και το διαζευκτήριο ή
τη δικαστική απόφαση λύσης του γάμου και εφόσον είναι διαζευγμένος ή σε διάσταση και δηλώνει επιμέλεια
ενός ή περισσότερων τέκνων, προσκομίζει δικαστική
απόφαση από την οποία θα αποδεικνύεται η ανάθεση
επιμέλειας των τέκνων.
β. Πιστοποιητικό Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕ.Π.Α) σε ισχύ, με το οποίο προσδιορίζεταιή πάθηση ή
βλάβη και το ποσοστό αναπηρίας του ατόμου - συγγενή.
Επίσης, γίνονται δεκτά και Πιστοποιητικά τα οποία είναι
σε ισχύ και έχουν εκδοθεί από τις κάτωθι υγειονομικές
αρχές:
1. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (ΑΣ.Υ.Ε.)
2. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.)
3. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας (ΑΑΥ.Ε.)
4. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας
5. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού
Σώματος.
γ. Υπεύθυνη δήλωση του αρ. 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75),
στην οποία ο υποψήφιος να αναφέρει τα ονόματα όλων
των (λοιπών) προσώπων, τα οποία αντλούν προστασία
από την αναπηρία του ατόμου από το οποίο ο υποψήφιος αντλεί προστασία (γονείς, τέκνα, συζύγους, αδελφούς) [σχετ. η περ. δ) παρ. 1 και παρ. 9 του άρθρου 25
του ν. 4440/2016].
δ. Υπεύθυνες δηλώσεις του αρ. 8 του ν. 1599/1986
(Α΄75) όλων των προσώπων που αναφέρονται στην ανω-
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τέρω, υπό στοιχείο γ., Υπεύθυνη Δήλωση, με τις οποίες
αυτά δηλώνουν: αφενός ότι δεν συμμετέχουν, με χρήση
του δικαιώματος προστασίας του συγγενικού ατόμου
με αναπηρία, στη συγκεκριμένη διαδικασία (για την
εν λόγω Ανακοίνωση), αφετέρου ότι παραιτούνται της
προστασίας, για το παρόν, υπέρ του υποψηφίου. Στην
περίπτωση που στα παραπάνω πρόσωπα συμπεριλαμβάνονται:
Γονείς, τέκνα, σύζυγοι, αδελφοί που θεμελιώνουν δικαίωμα προστασίας από δεύτερο άτομο που πάσχει από
νοητική υστέρηση ή αυτισμό με ποσοστό αναπηρίας
τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) ή το ποσοστό
αναπηρίας του είναι εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και
άνω εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων,
τότε τα πρόσωπα αυτά υποβάλουν υπεύθυνες δηλώσεις
του αρ. 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) στις οποίες δηλώνουν
αφενός ότι δεν συμμετέχουν με χρήση του δικαιώματος
προστασίας του συγγενικού ατόμου με αναπηρία στη
συγκεκριμένη διαδικασία (για την εν λόγω Ανακοίνωση), αφετέρου ότι παραιτούνται της προστασίας που
αντλούν από την αναπηρία του ατόμου από το οποίο
ο υποψήφιος αντλεί προστασία, για το παρόν, υπέρ του
αιτούντος, αλλά ότι προτίθενται να ασκήσουν το δικαίωμα τους για πρόσληψη σε θέση εργασίας, για το δεύτερο
άτομο από το οποίο αντλούν προστασία από την αναπηρία του.
Στην περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης υπεύθυνης
δήλωσης του άρ. 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης από κάποια από τα προαναφερόμενα, πρόσωπα, ο υποψήφιος συμπληρώνει και
υποβάλλει ο ίδιος υπεύθυνη δήλωση του άρ. 8 του ν.
1599/1986 (Α΄ 75) στην οποία αφενός μεν δηλώνεται
ο λόγος του κωλύματος (όπως π.χ. άγνωστη διαμονή,
νοητική υστέρηση, κινητικά προβλήματα, κάτοικος αλλοδαπής), αφετέρου δε βεβαιώνεται από τον υποψήφιο
ότι δεν υπήρξε άσκηση του δικαιώματος προστασίας
για τη συμμετοχή στη συγκεκριμένη διαδικασία (για την
εν λόγω Ανακοίνωση) του κωλυομένου να υπογράψει.
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ
Της αλλοδαπής
Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που
απαιτούνται από την ανακοίνωση, πρέπει απαραιτήτως
να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα.
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. Ειδικώς όμως μετά τον
νέο «Κώδικα Δικηγόρων» (άρθρο 36 ν. 4194/2013/ΦΕΚ
208/27.09.2013/τ. Α΄), μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο μετά την 27.09.2013,
γίνονται δεκτές, εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο
ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την
οποία μετέφρασε.
Τα ανωτέρω (πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται
υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από
αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές
αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
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Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
Της ημεδαπής
α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που
έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου
και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ άδειες - πιστοποιητικά-βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται
υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των
πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.
β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που
δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου
και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (όπως χειρόγραφες
αποδείξεις παροχής υπηρεσιών από 1-1-2014 και αποδείξεις παροχής υπηρεσιών μηχανογραφικής έκδοσης
με χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού από
1-1-2015 Πιστοποιητικά ΑΣ.Π.Ε. κ.λπ.) υποβάλλονται και
γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο καθώς και σε ευκρινή
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του
δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ιατρική
γνωμάτευση που φέρει θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή
ιατρό.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 1 του ν. 4250/2014
για την εξυπηρέτηση των πολιτών στο σύνολο των συναλλαγών τους με το δημόσιο έχει καταργηθεί η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων χωρίς τούτο
να σημαίνει απαγόρευση χρήσης - προσκόμισης αυτών
από τους υποψηφίους.
Άρθρο 5
Διαδικασία πρόσληψης
1. Η αρμόδια Υπηρεσία του οικείου φορέα αξιολογεί
και συντάσσει προσωρινούς πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων, τους οποίους δημοσιεύει
στην ιστοσελίδα του και αποστέλλει στο Α.Σ.Ε.Π., μαζί με
τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για έλεγχο νομιμότητας.
Κατά των προσωρινών πινάκων οι υποψήφιοι μπορούν
να ασκήσουν ένσταση ενώπιον του ΑΣ.Ε.Π. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών που αρχίζει από
την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησής
τους. Η ένσταση κατατίθεται με συστημένη επιστολή
απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλιού 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307,
Τ.Κ. 11510) και για να εξεταστεί πρέπει να συνοδεύεται
από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί τον έλεγχο
νομιμότητας και τον κατ΄ ένσταση έλεγχο μέσα σε ένα
(1) μήνα από την πάροδο της προθεσμίας υποβολής των
ενστάσεων. Η απόφαση του ΑΣ.Ε.Π. κοινοποιείται στο
φορέα, προκειμένου να καταρτίσει τον οριστικό πίνακα
προσληπτέων.
2. Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας γίνεται η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση
εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δεκαοκτώ
(18) μηνών, πραγματοποιείται ως εξής:
Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια
προσόντα γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συ-
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νολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης (εμπειρία, χρόνος ανεργίας, πολυτεκνίκή ιδιότητα, τριτεκνική ιδιότητα, αριθμός
ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκή ιδιότητα).
3. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο βαθμολογούμενο κριτήριο της
εμπειρίας και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις
περισσότερες μονάδες στο κριτήριο του χρόνου ανεργίας και ούτω καθεξής, και κατά σειρά των λοιπών εμφανιζόμενων κριτηρίων του Άρθρου 2. Αν εξαντληθούν
όλα τα κριτήρια, προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία
με βάση την ημερομηνία γέννησής του και αν συμπίπτει
και αυτή η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με
δημόσια κλήρωση.
4. Αμέσως μετά την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων προσληπτέων, οι φορείς διενεργούν προσωρινές προσλήψεις. Αναμόρφωση των πινάκων μετά τον
έλεγχο του ΑΣ.Ε.Π. εκτελείται άμεσα από τους φορείς
και απολύονται οι προσωρινά προσληφθέντες που δεν
περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την
απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς
οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.
5. Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη
λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους
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από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα
της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους
σε αυτόν.
Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων είτε
λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων,
απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση,
χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου
χρόνου.
Άρθρο 6
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2018
Οι Υπουργοί
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