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                ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

       ΄΄ΚΕΝΣΡΟ   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ   ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

&  ΠΡΟΑΓΩΓΗ  ΤΓΕΙΑ  ΔΗΜΟΤ  ΚΑΙΑΡΙΑΝΗ 

       << ΛΕΩΝΙΔΑ  ΜΑΝΩΛΙΔΗ >>΄΄ ΝΠΔΔ                               Καισαριανή  10/2/2020 

            Κλαζομενών  46  Καισαριανή  

           ΑΦΜ  998004591  ΓΥΟ ΒΥΡΩΝΑ                                         Πρωτ     208 
                      ΤΗΛ  2107229662 

                           

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ  1 / 2020 

γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 2  ΜΖΝΧΝ 

 

Σν ΝΠΓΓ 

 «Κεληξν Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο & Πξναγσγήο Τγεηαο Γήκνπ Καηζαξηαλήο 

¨Λεσλίδαο Μαλσιίδεο¨»  
 
Έρνληαο ππόςε: 

1. τισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ- Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87 Α), όπωσ ζχουν 
τροποποιθκεί και ιςχφουν. 

2. τισ διατάξεισ του άρκρου 258 του Ν. 3463/2006 «Κϊδικασ Διμων & Κοινοτιτων». 
3. τισ διατάξεισ του άρκρου 116 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τ.Α’) «Τποχρεωτικόσ 

Ζλεγχοσ Νομιμότθτασ-Αντικατάςταςθ του άρκρου 225 του Ν.3852/2010» 
4. τισ διατάξεισ του άρκρου 206 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/2017 τ.Αϋ) όπωσ 

αντικαταςτάκθκαν από τισ διατάξεισ του άρκρου 41 του Ν.4325/2015. 
5. το άρκρο 41 του ν. 4325/15 (ΦΕΚ Αϋ47/11.5.2015). 
6. τθν Α.Π. 24722/3.4.2019 Εγκφκλιο του Τπουργοφ Εςωτερικϊν, ςχετικά με τθν εξαίρεςθ 

από τθν απαγόρευςθ προςλιψεων κατά τθ διάρκεια τθσ προεκλογικι περιόδου των 
αυτοδιοικθτικϊν εκλογϊν. 

7. Σθν υπ’ αρικμ. 5/2020 (ΑΔΑ: 6081ΟΕ2Κ-34Ω) απόφαςθ του Δ.. του ΝΠΔΔ  
«Λ. ΜΑΝΩΛΙΔΗ» : «Ζγκριςθ πρόςλθψθσ ζκτακτου προςωπικοφ ιδιωτικοφ δικαίου 
οριςμζνου χρόνου λόγω κατεπειγουςϊν αναγκϊν του ΝΠΔΔ διάρκειασ 2 μθνϊν». 

8. τθν υπ’ αρικμ. 153/30-1-2020 Βεβαίωςθ φπαρξθσ πιςτϊςεων από τθν οικονομικι 
υπθρεςία για τθν πραγματοποίθςθ τθσ ςχετικισ δαπάνθσ. 

 

Αλαθνηλώλεη 
Σελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ δύν (2) 
κελώλ, ζπλνιηθά  έμη  (6) αηόκσλ γηα ηελ θάιπςε εθηάθησλ αλαγθώλ ηνπ  ΝΠΓΓ κε 
επσλπκία «Κεληξν Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο & Πξναγσγήο Τγεηαο Γήκνπ Καηζαξηαλήο 
¨Λεσλίδαο Μαλσιίδεο¨» (βι. ΠΗΝΑΚΑ Α), κε ηα αληίζηνηρα απαηηνύκελα (ηππηθά θαη 
ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα (βι. ΠΗΝΑΚΑ Β): 

 

ΠΗΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΗ ΔΠΟΥΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο 
ζέζεο 

Τπεξεζία Έδξα ππεξεζίαο Δηδηθόηεηα 
Γηάξθεηα 

ζύκβαζεο 
Αξηζκόο 
αηόκσλ 
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ΝΠΓΓ ¨ΚΔΝΣΡΟ 
ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ 

ΠΟΛΗΤΗΚΖ ΚΑΗ 
ΠΡΟΑΓΩΓΖ ΤΓΔΗΑ 

ΓΖΜΟΤ ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ 

ΚΛΑΕΟΜΔΝΩΝ 46 
ΓΔ βνεζσλ  

Βξεθνλεπηνθόκσλ 
2 κήλεο    

3 
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ΠΗΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΗ ΔΠΟΥΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο 
ζέζεο 

Τπεξεζία Έδξα ππεξεζίαο Δηδηθόηεηα 
Γηάξθεηα 

ζύκβαζεο 
Αξηζκόο 
αηόκσλ 

«Λ. ΜΑΝΩΛΗΓΖ»¨ 

103 

ΝΠΓΓ ¨ΚΔΝΣΡΟ 
ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ 

ΠΟΛΗΤΗΚΖ ΚΑΗ 
ΠΡΟΑΓΩΓΖ ΤΓΔΗΑ 

ΓΖΜΟΤ ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ 
«Λ. ΜΑΝΩΛΗΓΖ»¨ 

ΚΛΑΕΟΜΔΝΩΝ 46 
ΤΔ βνεζ. 
Μαγείξσλ 

2 κήλεο    2 

104 

ΝΠΓΓ ¨ΚΔΝΣΡΟ 
ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ 
ΠΟΛΗΤΗΚΖ ΚΑΗ 
ΠΡΟΑΓΩΓΖ ΤΓΔΗΑ 
ΓΖΜΟΤ ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ 
«Λ. ΜΑΝΩΛΗΓΖ»¨ 

 
 
 

ΚΛΑΕΟΜΔΝΩΝ 46 

ΤΔ πξνζσπηθό 
θαζαξηόηεηνο 

2 κήλεο    1 

 
ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

       
               

 
102 

Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο εηδηθόηεηαο  Βνεζώλ Βξεθνλεπηνθόκσλ-
Παηδνθόκσλ ή Βνεζώλ Βξεθνθόκσλ ή Βνεζώλ Βξεθνλεπηνθόκσλ ή Πξνζρνιηθήο 
Αγσγήο Γξαζηεξηνηήησλ Γεκηνπξγίαο θαη Έθθξαζεο ή Δπηκειεηώλ Πξόλνηαο  ή 
Κνηλσληθώλ Φξνληηζηώλ ή Πξνζρνιηθήο Αγσγήο Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο Παηδηώλ κε 
Δηδηθέο Αλάγθεο ή αληίζηνηρν πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο ησλ παξαθάησ 
ζρνιηθώλ κνλάδσλ : ΗΔΚ  ή  Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ Α’ ή Β’ 
θύθινπ ζπνπδώλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ή  Γεληθνύ Λπθείνπ ή  Σερληθνύ 
Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο δεπηεξνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο  ή ζρνιήο καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 ή ηεο ηζόηηκνο ηίηινο 
ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. 

ΠΡΟΟΝΣΑ Α’ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(Εθόζον οι θέζεις δεν καλσθθούν από σποψηθίοσς με ηα ανωηέρω προζόνηα) 
 
Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο ή 
κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο 
αιινδαπήο, αλεμαξηήησο εηδηθόηεηαο, κε απόδεημε εκπεηξίαο. 

 
 
 
 

103 &104 

Απνιπηήξηνο ηίηινο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ 
γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην 
δεκνηηθνύ ζρνιείνπ) ή ηζνδύλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηώηεξεο Σερληθήο ρνιήο 
ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο 
Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο 
ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο. 

 

 

Οη ππνςήθηνη όισλ ησλ εηδηθνηήησλ πξέπεη λα είλαη ειηθίαο από 18 έσο 65 εηώλ. 

 

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ 
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Ζ ζεηξά θαηάηαμεο κεηαμύ ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηα αθόινπζα θξηηήξηα: 
 

ΔΜΠΔΗΡΗΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΓΔ) 

 

Ωο βαζκνινγνύκελε εκπεηξία γηα ηνλ παξαθάησ θσδηθό ζέζεσλ λνείηαη ε απαζρόιεζε κε 
ζρέζε εξγαζίαο ή ζύκβαζε έξγνπ ζην δεκόζην ή ηδησηηθό ηνκέα ή άζθεζε επαγγέικαηνο 
ζε θαζήθνληα ή έξγα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ησλ πξνο πιήξσζε ζέζεσλ. 

ΚΧΓΗΚΟΗ  
ΘΔΔΧΝ 

ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΓΔΗΞΖ 
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Ζ εκπεηξία ιακβάλεηαη ππόςε κεηά ηε ιήςε ηνπ βαζηθνύ ηίηινπ 
ζπνπδώλ κε ηνλ νπνίν νη ππνςήθηνη κεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο. 
  
Γηα ηελ απόδεημε ηεο εκπεηξίαο απηήο βι. δηθαηνινγεηηθά πεξίπησζε Β ή Δηδηθέο 
πεξηπηώζεηο απόδεημεο εκπεηξίαο ηνπ Παξαξηήκαηνο αλαθνηλώζεσλ 

πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ) - ΚΔΦΑΛΑΗΟ IΙ., ζηνηρείν 
16. Πηζηνπνηεηηθά απόδεημεο εκπεηξίαο. 

 
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
(ΤΔ) 
 

ΠΗΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ 
 

  1. ΥΡΟΝΟ ΑΝΔΡΓΗΑ (200 κνλάδεο γηα 4 κήλεο αλεξγίαο θαη 75 κνλάδεο αλά κήλα αλεξγίαο άλσ ησλ 4 κελώλ, κε αλώηαην όξην ηνπο 12 κήλεο) 

κήλεο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 θαη άλσ 

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

 
        2. ή 3. ΠΟΛΤΣΔΚΝΟ Ζ΄ ΣΔΚΝΟ ΠΟΛΤΣΔΚΝΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (50 κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν) 

αξηζκόο ηέθλσλ 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 …. 

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

      *αθνξά κόλν ηηο εηδηθέο πεξηπηώζεηο πνιπηεθλίαο κε ηξία (3) ηέθλα     
 
        4. ή 5. ΣΡΗΣΔΚΝΟ Ζ΄ ΣΔΚΝΟ ΣΡΗΣΔΚΝΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (40 κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν) 

αξηζκόο ηέθλσλ 3           

κνλάδεο 120           

 
       6. ΑΝΖΛΗΚΑ ΣΔΚΝΑ (30 κνλάδεο γηα θαζέλα από ηα δύν πξώηα ηέθλα θαη 50 κνλάδεο γηα ην ηξίην) 

αξηζκόο ηέθλσλ 1 2 3 

κνλάδεο 30 60 110 

 
        7. ή 8. ΓΟΝΔΑ Ζ΄ ΣΔΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΔΨΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (50 κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν)  

αξηζκόο ηέθλσλ 1 2 3 4 5 …. 

κνλάδεο 50 100 150 200 250 …. 

 
        9. ΒΑΘΜΟ ΒΑΗΚΟΤ ΣΗΣΛΟΤ  (γηα ΠΔ θαη ΣΔ νη κνλάδεο ηνπ βαζηθνύ ηίηινπ κε 2 δεθαδηθά ςεθία πνιιαπιαζηάδνληαη κε ην 40, ελώ γηα ΓΔ κε ην 20) 

θαηεγνξίεο  ΠΔ & ΣΔ 5 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 … 8 … 8,5 … 9 … 9,5 … 10 

θαηεγνξία ΓΔ 10 … 11 … 12 … 13 … 14 … 15 … 16 … 17 … 18 … 19 … 20 

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

 
        10. ΔΜΠΔΗΡΗΑ (7 κνλάδεο αλά κήλα εκπεηξίαο θαη έσο 60 κήλεο) 

κήλεο εκπεηξίαο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 57 58 59 
60 θαη 
άλσ 

κνλάδεο 7 14 21 
2
8 

3
5 

42 49 56 63 70 77 84 91 98 … 399 406 413 420 

 

        11. ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ ΜΔ ΠΟΟΣΟ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 50% (ην πνζνζηό αλαπεξίαο πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην ζπληειεζηή “3”) 

πνζνζηό αλαπεξίαο 50% … 60% …              

κνλάδεο 150 … 180 …              

 

        12. ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΓΟΝΔΑ, ΣΔΚΝΟΤ, ΑΓΔΛΦΟΤ Ή ΤΕΤΓΟΤ (ην πνζνζηό αλαπεξίαο πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην ζπληειεζηή “2”) 
 
πνζνζηό αλαπεξίαο 
 

50% … 60% … 67% … 70% …          

Μνλάδεο 
 

100 … 120 … 134 … 140 …          
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Ωο βαζκνινγνύκελε εκπεηξία γηα ηνλ παξαθάησ ηνπο παξαθάησ θσδηθνύο ζέζεσλ ηεο 
θαηεγνξίαο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (ΤΔ) ιακβάλεηαη ππόςε ε απαζρόιεζε ζε 
νπνηαδήπνηε θαζήθνληα.  

ΚΧΓΗΚΟΗ ΘΔΔΧΝ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΓΔΗΞΖ 
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Γηα ηελ απόδεημε ηεο εκπεηξίαο απηήο βι. δηθαηνινγεηηθά πεξίπησζε 
Γ ή Δηδηθέο πεξηπηώζεηο απόδεημεο εκπεηξίαο ηνπ Παξαξηήκαηνο 
αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ) - 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ IΙ., ζηνηρείν 16. Πηζηνπνηεηηθά απόδεημεο εκπεηξίαο. 

Οη αηηήζεηο ησλ  ελδηαθεξνκέλσλ ζα γίλνληαη δεθηέο από 12/2/.2020 κέρξη θαη 
14/2/2020 από ηηο 9.00 π.κ. κέρξη 2.00κ.κ. θαζεκεξηλά ζην γξαθείν ηνπ ΝΠΓΓ   
«Κέληξν Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο & Πξναγσγήο Τγείαο Γήκνπ Καηζαξηαλήο ¨Λεσλίδαο 
Μαλσιίδεο¨» νδόο Φηιαδειθείαο θαη Βξπνύισλ 125  (ζην Γεκαξρείν) 1,5νο όξνθνο  
(ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ <<Λ. ΜΑΝΧΛΗΓΖ>>). 

Οη ηξόπνη ππνινγηζκνύ ηεο εκπεηξίαο γηα όιεο ηηο εηδηθόηεηεο πεξηγξάθνληαη 
αλαιπηηθά ζην «Παξάξηεκα αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ 

Υξόλνπ (ΟΥ)» (βι. ΚΔΦΑΛΑΗΟ I., ελόηεηα Δ., ππνελόηεηα «ΣΡΟΠΟΗ 
ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΔΜΠΔΗΡΗΑ»).   
 

 
ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

 
Οη ππνςήθηνη γηα ηελ απόδεημε ησλ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ (βι. ΠΗΝΑΚΑ Β), ησλ 
ινηπώλ ηδηνηήησλ ηνπο θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ όια ηα  
απαηηνύκελα από ηελ παξνύζα αλαθνίλσζε θαη ην «Παξάξηεκα αλαθνηλώζεσλ 
πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ)» δηθαηνινγεηηθά, ζύκθσλα κε ηα 
νξηδόκελα ζηελ ελόηεηα «ΠΡΟΚΟΜΗΖ ΣΗΣΛΩΝ, ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΒΔΒΑΗΩΔΩΝ» ηνπ Κεθαιαίνπ ΗΗ  ηνπ  αλσηέξσ Παξαξηήκαηνο. 
 

ΠΡΟΟΥΖ:  

    • Σα πηζηνπνηεηηθά ηεο Αλώηαηεο πλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ Διιάδαο (Α..Π.Δ.), γηα 
όζνπο ππνςήθηνπο επηθαινύληαη Πνιπηεθληθή ηδηόηεηα, ππνβάιινληαη ππνρξεσηηθά 
είηε ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα από αληίγξαθα, ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί από 
δηθεγόξν,  είηε ζε πξσηόηππα. 

   
   •  Σίηινη, πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηώζεηο ηεο αιινδαπήο, πνπ απαηηνύληαη  από ηελ 

Αλαθνίλσζε, πξέπεη απαξαηηήησο λα ζπλνδεύνληαη από επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο 
ζηελ ειιεληθή γιώζζα θαη λα έρνπλ επηθπξσζεί, ζύμθωνα με ηα οριδόμενα ζηο 
«Παράρηεμα Ανακοινώζεων σμβάζεων Εργαζίας Οριζμένοσ Υρόνοσ (ΟΥ)» με 
ζήμανζη έκδοζης «12-02-2019» και ειδικόηερα ζηελ ηειεπηαία ελόηεηα ηνπ 
Κεθαιαίνπ ΗΗ κε ηίηιν «ΠΡΟΚΟΜΗΖ ΣΗΣΛΧΝ, ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΚΑΗ 
ΒΔΒΑΗΧΔΧΝ».  

 
    • Γηα ηελ απόδεημε ηεο αλαπεξίαο ηνπ ίδηνπ ή ζπγγεληθνύ πξνζώπνπ ζα πξέπεη λα 

πξνζθνκίδνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. Πξση. 
ΓΗΠΑΑΓ/Φ.ΔΠ.1/570/νηθ.3824/3.2.2017 απόθαζε ηεο Τπνπξγνύ Γηνηθεηηθήο 
Αλαζπγθξόηεζεο (ΦΔΚ 272/6.2.2017/η.Β΄) (ζηνηρεία 17 θαη 18 ηνπ Κεθαιαίνπ ΗΗ ηνπ 
Παξαξηήκαηνο ΟΥ  κε ζήκαλζε έθδνζεο «12-02-2019»). 

       Καηά ηα λοιπά ιζτύοσν ηα οριδόμενα ζηο «Παράρηεμα Ανακοινώζεων 
σμβάζεων Εργαζίας Οριζμένοσ Υρόνοσ (ΟΥ)» με ζήμανζη έκδοζης «12-02-2019».  
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ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ 

Για τθ διευκόλυνςθ των υποψθφίων παρατίκεται ζνασ ςυνοπτικόσ κατάλογοσ των απαραίτθτων 
δικαιολογθτικϊν, τα οποία οι υποψιφιοι πρζπει να υποβάλουν μαηί με τθν αίτθςι τουσ:  
1. Σαυτότθτα ι άλλο δθμόςιο ζγγραφο από το οποίο να προκφπτουν τα ςτοιχεία τθσ ταυτότθτασ.  
2. Πιςτοποιθτικό Ελλθνομάκειασ (μόνο για υποψιφιο χωρίσ ελλθνικι ικαγζνεια).  
3. Βαςικό τίτλο ςπουδϊν (για υποψιφιο που ςυμμετζχει ςτθν κατθγορίεσ ΠΕ με τθν ειδικότθτα 
που ηθτείται από τθν ανακοίνωςθ, ενϊ για τθν κατθγορία ΥΕ, μόνο αν ηθτείται από τθν 
ανακοίνωςθ).  
4. Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ ςε ιςχφ ι λοιπζσ βεβαιϊςεισ ι πιςτοποιθτικά ι επαγγελματικζσ 
ταυτότθτεσ που προβλζπονται από τθν ανακοίνωςθ (μόνο για τισ ειδικότθτεσ που απαιτοφνται).  
5. Βεβαίωςθ ΟΑΕΔ ι/και βεβαίωςθ ΚΕΚ πρόςφατθσ ζκδοςθσ (δεν πρζπει να απζχει περιςςότερο 
από πζντε εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των 
αιτιςεων), για τθν απόδειξθ του χρόνου ανεργίασ.  
6. Οι πολφτεκνοι και τα τζκνα πολυτζκνων, πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ του 
οικείου διμου ι βεβαίωςθ οικογενειακισ κατάςταςθσ που χορθγείται από τα ΚΕΠ μζςω του 
Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Εκνικοφ Δθμοτολογίου *(ΟΠΕΔ)-ΚΤΑ 7228/2014 
(ΦΕΚ 457/τ.Βϋ/25-2-2014)], πρόςφατθσ ζκδοςθσ (όχι παλαιότερθσ των δφο μθνϊν από τθν 
θμερομθνία ζναρξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων) ι αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό 
αρμόδιασ αλλοδαπισ αρχισ (προκειμζνου για αλλοδαπό υποψιφιο μόνιμα εγκατεςτθμζνο 
οικογενειακϊσ ςτθν Ελλάδα) ςυνοδευόμενο από πιςτοποιθτικό τθσ Ανϊτατθσ υνομοςπονδίασ 
Πολυτζκνων Ελλάδοσ (Α..Π.Ε.). Προκειμζνου για αλλοδαπό υποψιφιο που δεν είναι μόνιμα 
εγκατεςτθμζνοσ οικογενειακϊσ ςτθν Ελλάδα, αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό οικογενειακισ 
κατάςταςθσ αρμόδιασ αλλοδαπισ αρχισ του κράτουσ τθν ικαγζνεια του οποίου ζχουν, 
πρόςφατθσ ζκδοςθσ (όχι παλαιότερθσ των δφο μθνϊν από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων) ςυνοδευόμενο από ζγγραφο αρμόδιασ αλλοδαπισ αρχισ 
(αντίςτοιχο τθσ ΑΠΕ ι άλλο), ςφμφωνα με το οποίο κα βεβαιϊνεται ι πιςτοποιείται, κατά τισ 
διατάξεισ του δικαίου του αλλοδαποφ κράτουσ, θ ιδιότθτα του πολφτεκνου γονζα και τζκνου 
πολφτεκνου. Επιπλζον, υπεφκυνθ διλωςθ ι ςυμπλιρωςθ του αντίςτοιχου τετραγωνιδίου ςτο 
ζντυπο τθσ αίτθςθσ περί μθ πρόςλθψθσ ςτον ίδιο φορζα άλλου μζλουσ τθσ ίδιασ οικογζνειασ 
κατά το τρζχον θμερολογιακό ζτοσ με χριςθ τθσ πολυτεκνικισ ιδιότθτασ. 
7. Οι τρίτεκνοι και τα τζκνα τριτζκνων, πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ του οικείου 
διμου ι βεβαίωςθ οικογενειακισ κατάςταςθσ που χορθγείται από τα ΚΕΠ μζςω του 
Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Εκνικοφ Δθμοτολογίου *(ΟΠΕΔ)-ΚΤΑ 7228/2014 
(ΦΕΚ 457/τ.Βϋ/25-2-2014)+, πρόςφατθσ ζκδοςθσ (όχι παλαιότερθσ των δφο μθνϊν από τθν 
θμερομθνία ζναρξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων). Προκειμζνου για αλλοδαπό 
υποψιφιο, αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ αρμόδιασ αλλοδαπισ αρχισ του 
κράτουσ τθν ικαγζνεια του οποίου ζχουν, πρόςφατθσ ζκδοςθσ (όχι παλαιότερθσ των δφο μθνϊν 
από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων). Επιπλζον:  
α) Τπεφκυνθ διλωςθ ι ςυμπλιρωςθ του αντίςτοιχου τετραγωνιδίου ςτο ζντυπο τθσ αίτθςθσ 
περί μθ πρόςλθψθσ ςτον ίδιο φορζα άλλου μζλουσ τθσ ίδιασ οικογζνειασ κατά το τρζχον 
θμερολογιακό ζτοσ με χριςθ τθσ τριτεκνικισ ιδιότθτασ και  
β) ε περίπτωςθ αναπθρίασ τζκνου, επίκλθςθσ ςπουδαςτικισ ιδιότθτασ, ςτρατιωτικισ κθτείασ, 
ακφρωςθσ γάμου, διαηυγίου, διακοπισ ζγγαμθσ ςυμβίωςθσ θ γζννθςθσ τζκνου εκτόσ γάμου, τα 
αναφερόμενα ςτο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ του παρόντοσ Παραρτιματοσ (υπό ςτοιχείο 12. Σρίτεκνοι και 
Σζκνα Σριτζκνων, περιπτ. αϋζωσ δϋ) ςχετικά δικαιολογθτικά. 
8. Πιςτοποιθτικό ι βεβαίωςθ οικογενειακισ κατάςταςθσ που χορθγείται από τα ΚΕΠ μζςω του 
Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Εκνικοφ Δθμοτολογίου *(ΟΠΕΔ)-ΚΤΑ 7228/2014 
(ΦΕΚ 457/τ.Βϋ/25-2-2014)+, πρόςφατθσ ζκδοςθσ (όχι παλαιότερθσ των δφο μθνϊν από τθν 
θμερομθνία ζναρξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων), για τθν απόδειξθ φπαρξθσ 
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ανιλικων τζκνων. Προκειμζνου για αλλοδαπό υποψιφιο, αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό 
οικογενειακισ κατάςταςθσ αρμόδιασ αλλοδαπισ αρχισ του κράτουσ τθν ικαγζνεια του οποίου 
ζχουν, πρόςφατθσ ζκδοςθσ (όχι παλαιότερθσ των δφο μθνϊν από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων). 
9. Οι γονείσ και τα τζκνα μονογονεϊκϊν οικογενειϊν πρζπει απαραιτιτωσ να ανατρζξουν ςτο 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ του παρόντοσ Παραρτιματοσ, προκειμζνου να ενθμερωκοφν για τα δικαιολογθτικά 
απόδειξθσ του ςχετικοφ κριτθρίου ανάλογα τθν περίπτωςθ μονογονεϊκισ οικογζνειασ ςτθν οποία 
εμπίπτουν. Επιπλζον, υποβάλουν υπεφκυνθ διλωςθ ι ςυμπλιρωςθ του αντίςτοιχου 
τετραγωνιδίου ςτο ζντυπο τθσ αίτθςθσ περί μθ πρόςλθψθσ ςτον ίδιο φορζα άλλου μζλουσ τθσ 
ίδιασ οικογζνειασ κατά το τρζχον θμερολογιακό ζτοσ με χριςθ τθσ μονογονεϊκισ ιδιότθτασ.  
10. Σα κατά περίπτωςθ (π.χ. μιςκωτοί, ελεφκεροι επαγγελματίεσ, απαςχολοφμενοι ςτο δθμόςιο 
κ.λπ.) δικαιολογθτικά απόδειξθσ εμπειρίασ (π.χ. άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ, βεβαίωση 
ασφαλιστικού φορέα, υπεφκυνθ διλωςθ εμπειρίασ κ.λπ.), όπωσ ακριβϊσ ορίηονται ςτο 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ «ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ» του παρόντοσ Παραρτιματοσ και 
ςτθν οικεία Ανακοίνωςθ (βλ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ).  
11. ε περίπτωςθ αναπθρίασ υποψθφίου, Πιςτοποιθτικό ΚΕΠΑ ι Πιςτοποιθτικό Ανϊτατθσ 
Τγειονομικισ Επιτροπισ, ςε ιςχφ, με το οποίο προςδιορίηεται θ πάκθςθ ι βλάβθ και το ποςοςτό 
αναπθρίασ.  
12. τθν περίπτωςθ υποψθφίων γονζων, τζκνων, ςυηφγων, αδελφϊν που ακοφν το δικαίωμα 
προςταςίασ από τθν αναπθρία ςυγγενικϊν ατόμων, απαιτοφνται: α) πιςτοποιθτικό 
οικογενειακισ κατάςταςθσ του οικείου διμου ι βεβαίωςθ οικογενειακισ κατάςταςθσ που 
χορθγείται από τα ΚΕΠ μζςω του Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Εκνικοφ 
Δθμοτολογίου *(ΟΠΕΔ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Βϋ/25-2-2014)+, πρόςφατθσ ζκδοςθσ (όχι 
παλαιότερθσ των δφο μθνϊν από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των 
αιτιςεων). Προκειμζνου για αλλοδαπό υποψιφιο, αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό οικογενειακισ 
κατάςταςθσ αρμόδιασ αλλοδαπισ αρχισ του κράτουσ τθν ικαγζνεια του οποίου ζχουν, 
πρόςφατθσ ζκδοςθσ (όχι παλαιότερθσ των δφο μθνϊν από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων) β) Πιςτοποιθτικό ΚΕΠΑ ι Πιςτοποιθτικό Ανϊτατθσ 
Τγειονομικισ Επιτροπισ, ςε ιςχφ, με το οποίο προςδιορίηεται θ πάκθςθ ι βλάβθ και το ποςοςτό 
αναπθρίασ του ςυγγενικοφ ατόμου και κατά περίπτωςθ Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ 
του ατόμου με αναπθρία εάν το τελευταίο είναι ζγγαμο και διαηευκτιριο ι δικαςτικι απόφαςθ 
λφςθσ του γάμου ςτθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ είναι διαηευγμζνοσ γονζασ που αςκεί το 
δικαίωμα προςταςίασ από τθν αναπθρία του τζκνου και γ) οι αναγραφόμενεσ, κατά περίπτωςθ, 
Τπεφκυνεσ δθλϊςεισ τθσ παρ. 18(γ) του ανωτζρω ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ II: ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΑΕΠ  
 
                                                             

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ-ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ. 
 

ΒΟΚΟΠΟΤΛΟ ΧΡΗΣΟ 
 
       Ο υντάξασ 
 
Η Δ/ντρια Διοικ-Οικ 
Μαγείρου Χριςτίνα 
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