
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
 

1. Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων παρατίθεται ένας συνοπτικός 

κατάλογος των απαραίτητων δικαιολογητικών, τα οποία οι υποψήφιοι 
πρέπει να υποβάλουν µαζί µε την αίτησή τους: 

2. Ταυτότητα ή άλλο δηµόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα 
στοιχεία της ταυτότητας.   

3. Πιστοποιητικό Ελληνοµάθειας (µόνο για υποψήφιο χωρίς ελληνική 
ιθαγένεια). 

4. Βασικό τίτλο σπουδών. 

5. Μεταπτυχιακό τίτλο για κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ (µόνο αν ζητείται από 
ανακοίνωση). 

6. Πιστοποιητικά απόδειξης χειρισµού Η/Υ (µόνο αν ζητείται από την 
ανακοίνωση). 

7. Πιστοποιητικά γλωσσοµάθειας (µόνο αν ζητείται από την ανακοίνωση). 

8. Άδεια άσκησης επαγγέλµατος σε ισχύ ή λοιπές βεβαιώσεις ή 
πιστοποιητικά ή επαγγελµατικές ταυτότητες που προβλέπονται από 
την ανακοίνωση (µόνο για τις ειδικότητες που απαιτούνται). 

9. Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας πρόσφατης έκδοσης, όχι παλαιότερης των 
δύο µηνών από την ηµεροµηνία έναρξης της προθεσµίας υποβολής 
των αιτήσεων (µόνο για τις περιπτώσεις προσλήψεων στις οποίες 
εφαρµόζεται το κριτήριο της εντοπιότητας). 

10. Βεβαίωση ΟΑΕ∆ ή/και βεβαίωση ΚΕΚ πρόσφατης έκδοσης (δεν 
πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε εργάσιµες ηµέρες από την 
ηµεροµηνία έναρξης της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων),   για την 
απόδειξη του χρόνου ανεργίας. 

11. Οι γονείς ανηλίκων ή ενηλίκων προστατευόµενων κατά νόµο τέκνων, 
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήµου ή 
βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ µέσω 
του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος Εθνικού 
∆ηµοτολογίου [(ΟΠΣΕ∆)-ΚΥΑ 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 υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν στερηθεί την 
επιµέλεια των τέκνων. 

12. Οι άγαµοι, διαζευγµένοι ή εν χηρεία γονείς, πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήµου ή βεβαίωση 
οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ µέσω του 
Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος Εθνικού ∆ηµοτολογίου 
[(ΟΠΣΕ∆)-ΚΥΑ 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) και υπεύθυνη 
δήλωση ότι δεν έχουν στερηθεί την επιµέλεια των τέκνων. 



13. Σε περίπτωση αναπηρίας τέκνου, επίκλησης σπουδαστικής ιδιότητας, 
στρατιωτικής θητείας, ακύρωσης γάµου, διαζυγίου, τα αναφερόµενα  
στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ του παρόντος Παραρτήµατος σχετικά 
δικαιολογητικά. 

14. Τα κατά περίπτωση (π.χ. µισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελµατίες, 
απασχολούµενοι στο δηµόσιο κ.λπ.) δικαιολογητικά απόδειξης 
εµπειρίας (π.χ. άδεια άσκησης επαγγέλµατος, βεβαίωση ασφαλιστικού 
φορέα, υπεύθυνη δήλωση εµπειρίας κ.λπ.), όπως ακριβώς ορίζονται 
στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 
του παρόντος Παραρτήµατος και στην οικεία Ανακοίνωση (βλ. 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ). 

 
 

15. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ: 1) 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΌ ΤΟΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟ ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ ΝΑ 

ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΠΌ 50% ΚΑΙ ΠΑΝΩ 

 

 

16. ΓΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ Η ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΕΚΝΩΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ( ΓΙΑ 

ΑΓΑΜΟ ΕΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ ΕΩΣ 25 ΕΤΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ) 

 

 

 


