
11871/31-08-2020 56 56 17 952 0 0 0 0 5 0 0 0 10 672 1639

11462/25-08-2020 60 60 17 1020 40 0 0 0 5 10 0 0 10 540 1625

11427/25-08-2020 70 70 17 1190 30 0 0 0 5 0 0 10 20 0 1255

μη αποδεδιγμένοι 

μήνες από τον 

αντιλογισμό με τα 

μητρώα των σχ. 

επιτροπών 

11447/25-08-2020 29 29 17 493 0 0 0 0 5 0 0 0 20 435 953

12004/02-09-2020 30 30 17 510 0 0 15 0 5 0 0 0 10 360 900 0

11408/25-08-2020 28 28 17 476 0 30 0 0 0 0 0 0 20 336 862

11505/26-08-2020 22 22 17 374 0 0 0 0 0 0 0 0 20 198 592

11474/25-08-2020 19 19 17 323 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 343

11449/25-08-2020 10 10 17 170 0 0 0 0 0 0 0 0 20 100 290

11334/24-08-2020 2 2 17 34 0 40 0 0 10 0 0 0 10 34 128

Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

(μήνες) μέσω 

σχολ. 

Επιτροπών 

Δήμου Παιανίας 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

(μήνες) με 

σύμβαση ΙΔ. 

ΔΙΚΑΙΟΥ 

(σχολικές)

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

σταθερά 

μορίων

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

ΜΗΝΩΝ
Πολύτεκνοι

Τέκνο 

Πολύτεκνης 

(ο αιτών)

Τρίτεκνοι

Τέκνο 

τρίτεκνης 

(ο αιτών)

Γονείς 

Ανηλίκων
Μονογονέας

Τέκνο 

μονογονεϊκής 

(ο αιτών)

Αναπηρία Ηλικία

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣ

Η ΣΧ. ΤΑΞΗΣ 

(για 

υπάρχουσες)

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΥΣ ή 

ΜΕΡΙΚΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ                                                                                                                         ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ: 12291/7-9-2020 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 



Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

(μήνες) μέσω 

σχολ. 

Επιτροπών 

Δήμου Παιανίας 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

(μήνες) με 

σύμβαση ΙΔ. 

ΔΙΚΑΙΟΥ 

(σχολικές)

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

σταθερά 

μορίων

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

ΜΗΝΩΝ
Πολύτεκνοι

Τέκνο 

Πολύτεκνης 

(ο αιτών)

Τρίτεκνοι

Τέκνο 

τρίτεκνης 

(ο αιτών)

Γονείς 

Ανηλίκων
Μονογονέας

Τέκνο 

μονογονεϊκής 

(ο αιτών)

Αναπηρία Ηλικία

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣ

Η ΣΧ. ΤΑΞΗΣ 

(για 

υπάρχουσες)

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΥΣ ή 

ΜΕΡΙΚΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

11460/25-08-2020 102 80 182 17 3094 0 30 0 0 0 0 0 0 10 1734 4868 Π

12105/03-09-2020 90 70 160 17 2720 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1600 4340 Π

11463/25-08-2020 88 92 180 17 3060 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1056 4126 Π

11458/25-08-2020 102 80 182 17 3094 0 0 0 0 0 0 0 0 20 612 3726 Π

11878/31-08-2020 90 20 110 17 1870 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1530 3420 Π

11471/25-08-2020 98 0 98 17 1666 0 30 0 0 5 0 0 0 10 1666 3377 Π

11457/25-08-2020 102 34 136 17 2312 0 50 0 0 0 0 0 0 20 816 3198 Π

11446/25-08-2020 63 0 63 17 1071 0 0 0 0 0 0 0 15 20 1008 2114 Π

11456/25-08-2020 20 45 65 17 1105 0 0 0 0 0 0 0 0 20 650 1775 Π

11495/26-08-2020 56 0 56 17 952 0 0 0 0 5 0 0 0 10 784 1751 Π

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ                                                                                                                         ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ: 12291/7-9-2020 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  

Παιανία, 07 Σεπτεμβρίου 2020 

Αρ. Πρωτοκόλλου: 12291 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Θέμα: «Ανάρτηση πινάκων επιτυχόντων Α.Π. για την πρόσληψη προσωπικού 

με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου για τον καθαρισμό των 

σχολικών δομών του Δήμου Παιανίας» 

 

 ο    Αυτοτελές Γραφείο Παιδείας, δια βίου Μάθησης και Πολιτισμού 

 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν:  

Την Α.Π. 12008/02-09-2020 Ανακοίνωση του Δήμου Παιανίας  

Τον Α.Π. 12007/02-09-2020 πίνακα επιτυχόντων και επιλαχόντων για την πρόσληψη 

προσωπικού καθαρισμού σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου 

Την Α.Π. 11228/20-08-2020 Ανακοίνωση του Δήμου Παιανίας  

Την  Α.Π. 50175/7-8-2020 (ΦΔΚ 3324/ΤΒ’/7-8-2020) Κοινή Υπουργική Απόφαση 

Την 51938/18-8-2020 (ΦΔΚ 3447/ΤΒ’/18-8-2020) Τροποποιητική Κοινή Υπουργική 

Απόφαση 

Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου  της 22-8-2020 (ΦΕΚ 161/Α/22-8-2020) 

«Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων 

ατομικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών 

μονάδων, τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την 

ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των 

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη στήριξη των 

πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης 

Αυγούστου 2020.» 

Το Α.Π. 53108/24-08-2020 έγγραφο της Γ.Γ. Ανθ/νου Δυναμικού του ΥΠ.ΕΣ. 

«Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους 

δήμους της χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων»  

Τις εμπρόθεσμες κατατεθειμένες αιτήσεις στο Γραφείο Παιδείας του Δήμου Παιανίας 
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Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

(μήνες) μέσω 

σχολ. 

Επιτροπών 

Δήμου Παιανίας 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

(μήνες) με 

σύμβαση ΙΔ. 

ΔΙΚΑΙΟΥ 

(σχολικές)

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

σταθερά 

μορίων

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

ΜΗΝΩΝ
Πολύτεκνοι

Τέκνο 

Πολύτεκνης 

(ο αιτών)

Τρίτεκνοι

Τέκνο 

τρίτεκνης 

(ο αιτών)

Γονείς 

Ανηλίκων
Μονογονέας

Τέκνο 

μονογονεϊκής 

(ο αιτών)

Αναπηρία Ηλικία

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣ

Η ΣΧ. ΤΑΞΗΣ 

(για 

υπάρχουσες)

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΥΣ ή 

ΜΕΡΙΚΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

11460/25-08-2020 102 80 182 17 3094 0 30 0 0 0 0 0 0 10 1734 4868 Π

12105/03-09-2020 90 70 160 17 2720 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1600 4340 Π

11463/25-08-2020 88 92 180 17 3060 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1056 4126 Π

11458/25-08-2020 102 80 182 17 3094 0 0 0 0 0 0 0 0 20 612 3726 Π

11878/31-08-2020 90 20 110 17 1870 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1530 3420 Π

11471/25-08-2020 98 0 98 17 1666 0 30 0 0 5 0 0 0 10 1666 3377 Π

11457/25-08-2020 102 34 136 17 2312 0 50 0 0 0 0 0 0 20 816 3198 Π

11446/25-08-2020 63 0 63 17 1071 0 0 0 0 0 0 0 15 20 1008 2114 Π

11456/25-08-2020 20 45 65 17 1105 0 0 0 0 0 0 0 0 20 650 1775 Π

11495/26-08-2020 56 0 56 17 952 0 0 0 0 5 0 0 0 10 784 1751 Π

Τις κατατεθειμένες ενστάσεις επί της διαδικασίας οι οποίες λήφθηκαν υπόψη και 

αξιολογήθηκαν αντίστοιχα  

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι 

Τον πίνακα επιτυχόντων Α.Π., οι οποίοι καλούνται σύμφωνα με την 51938/18-8-

2020 (ΦΔΚ 3447/ΤΒ’/18-8-2020) Τροποποιητική Κοινή Υπουργική Απόφαση 

οφείλουν να προσέλθουν εντός των οριζόμενων χρονικών ορίων να 

καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Γραφείο Προσωπικού του 

Δήμου Παιανίας, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η  διαδικασία πρόσληψης. 

 

Παράρτημα Α’ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 

 

Επιτυχόντες Α.Π., οι οποίοι καλούνται όπως ολοκληρώσουν τη διαδικασία 

προσκόμισης δικαιολογητικών, όπως αυτή υποδεικνύεται παρακάτων είναι οι Α.Π. 

11460/25-08-2020 

12105/03-09-2020 

11463/25-08-2020 

11458/25-08-2020 

11878/31-08-2020 

11471/25-08-2020 

11457/25-08-2020 

11446/25-08-2020 

11456/25-08-2020 

11495/26-08-2020 
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11871/31-08-2020 56 56 17 952 0 0 0 0 5 0 0 0 10 672 1639

11462/25-08-2020 60 60 17 1020 40 0 0 0 5 10 0 0 10 540 1625

11427/25-08-2020 70 70 17 1190 30 0 0 0 5 0 0 10 20 0 1255

μη αποδεδιγμένοι 

μήνες από τον 

αντιλογισμό με τα 

μητρώα των σχ. 

επιτροπών 

11447/25-08-2020 29 29 17 493 0 0 0 0 5 0 0 0 20 435 953

12004/02-09-2020 30 30 17 510 0 0 15 0 5 0 0 0 10 360 900 0

11408/25-08-2020 28 28 17 476 0 30 0 0 0 0 0 0 20 336 862

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ 

 

Επιλαχόντες Α.Π. όπως προκύπτει από τον υπολογισμό μορίων είναι οι αριθμοί 

πρωτοκόλλου: 

11871/31-08-2020 

11462/25-08-2020 

11427/25-08-2020 

11447/25-08-2020 

12004/02-09-2020 

11408/25-08-2020 

 

Σε περίπτωση κωλύματος επιτυχόντος Α.Π. ή μη επαλήθευσης των δηλωθέντων 

στοιχείων – κριτηρίων μοριοδότησης, όπως αυτά δηλώθηκαν υπεύθυνα σύμφωνα με 

το  άρ. 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), αντικαθίσταται από τον επόμενο. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

 

Επιλογή Επιτυχόντων  

Η επιλογή των επιτυχόντων πραγματοποιήθηκε από το Γραφείο Παιδείας μετά από 

την παρέλευση της διορίας των ενστάσεων επί του υπ. Αρ. 12007/02-09-2020 

πίνακα που αναρτήθηκε και τοιχοκολλήθηκε όπως ορίζεται από το νόμο.  

Αιτήσεις οι οποίες είχαν δηλωμένους μήνες απασχόλησης («Εμπερία») που δεν 

προέκυπτε α) από σύμβαση έργου με την οικεία σχολική επιτροπή του Δήμου 

Παιανίας ή β) από σύμβαση ιδιωτικού δικαίου του οικείου Δήμου δεν λογίζεται ως 

εμπειρία, όπως ορίζεται και παρακάτω από την 51938/18-8-2020 (ΦΔΚ 3447/ΤΒ’/18-

8-2020) ΚΥΑ: 

 «Ως βαθμολογούμενη εμπειρία λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε αντίστοιχη 

θέση του οικείου δήμου που έχει διανυθεί με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου ή με συμβάσεις μίσθωσης έργου μέσω των 

σχολικών επιτροπών για όσο διάστημα παρείχαν υπηρεσία, ανεξαρτήτως του 

χρόνου κτήσης του τίτλου σπουδών.» 
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 Οι επιτυχόντες Α.Π. που κατέχουν αποδεδειγμένη εμπειρία εντός του Δήμου 

Παιανίας, αποδεικνύεται αυτοδίκαια από τα μητρώα που διατηρούν οι σχολικές 

επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παιανίας.  

 

Μοριοδότηση  

Η μοριοδότηση πραγματοποιήθηκε όπως ορίζει η σχετική ΚΥΑ, 

συμπεριλαμβανομένου και του αριθμού των σχολικών αιθουσών που καθαρίζονταν 

από την/τον ενδιαφερόμενη/ο σύμφωνα με Το Α.Π. 53108/24-08-2020 έγγραφο της 

Γ.Γ. Ανθρ/νου Δυναμικού του ΥΠ.ΕΣ. «Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους δήμους της χώρας για την κάλυψη 

αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων». Η μοριοδότηση θεωρείται έγκυρη 

εφόσον δεν προέκυψε κάποια ένσταση επ’ αυτής. Σε περίπτωση ένστασης, 

υπολογίστηκε η διαφορά κατά το νόμο.  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

1)Ατομικό Δελτίο Ταυτότητας (και οι δύο όψεις) ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το 

οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας 

2)Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (μόνο για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια) 

2)Ο αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

3)Ο αριθμός Μητρώου Κοινωνίας Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) 

4)Ο αριθμός Μητρώου e-ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) 

5) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής 

κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 

Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 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 προσληπτέου. 

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). 

6)Φωτοαντίγραφο του αριθμού τραπεζικού λογαριασμού IBAN, όπου ο ωφελούμενος 

να εμφανίζεται υποχρεωτικά ως ο μοναδικός ή ο πρώτος δικαιούχος. 

 

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 

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 
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Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-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 πιστοποιητικό της 

Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) (ν. 4316/2014 ΦΕΚ 

270/τ.Α ́/24-12-2014). 

ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ 

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)-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 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: 

Α) 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)]. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Προκειμένου για την απόδειξη της πολυτεκνίας απαιτείται 

απαραιτήτως η προσκόμιση και των δύο, κατά 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 Α.Σ.Ε.Π./ΣΟΧ.6, 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. 

ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΚΑΙ ΤΕΚΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ 
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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)-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). 

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)-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). 

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, 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, 

ανάλογα με την περίπτωση, βεβαίωση από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή 

αναγνωρισμένα ως ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής από την οποία 

να προκύπτει το χρονικό διάστημα σπουδών. 

γ) Σε περίπτωση που τέκνο ή ο ίδιος ο υποψήφιος , 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 

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 στην αίτηση ΕΝΤΥΠΟ Α.Σ.Ε.Π./ΣΟΧ.6, 

προκειμένου να δηλώσουν ότι κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος δεν έχει 

προσληφθεί στον ίδιο φορέα άλλο μέλος της ίδιας οικογένειας κάνοντας χρήση της 
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τριτεκνικής ιδιότητας, οφείλουν να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 

του ν.1599/1986 με το ανωτέρω περιεχόμενο. 

ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ  

Ο γονέας μονογονεϊκής οικογένειας, στην περίπτωση που δεν έχει συμπληρώσει το 

σχετικό τετραγωνίδιο στην αίτηση ΕΝΤΥΠΟ Α.Σ.Ε.Π./ΣΟΧ.6, 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)-ΚΥΑ 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 νόμον του άλλου γονέα. Το τέκνο αυτό δεν πρέπει να έχει  

υιοθετηθεί από επόμενο σύζυγο του μονογονέα. Εάν από το ανωτέρω πιστοποιητικό 

δεν προκύπτει η κατάσταση χηρείας του μονογονέα, τότε πρέπει να συνυποβληθεί η 

σχετική ληξιαρχική πράξη θανάτου. Για την περίπτωση της κηρύξεως αφάνειας κατά 

νόμον, το ανωτέρω πιστοποιητικό πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο δικαστικής 

απόφασης σε συνδυασμό με το κατά νόμο πιστοποιητικό τελεσιδικίας της. Αν κατά 

την ημερομηνία πρόσληψης το τέκνο είναι ενήλικο και ηλικίας έως και 25 ετών, 

πρέπει από τα ανωτέρω έγγραφα να προκύπτει η κατάσταση χηρείας του μονογονέα 

ή αφάνειας του άλλου γονέα μέχρι την ενηλικίωση του τέκνου. 

β. Υπεύθυνη δήλωση ότι ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική 

μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Σε περίπτωση που το τέκνο είναι 

ενήλικο ηλικίας έως και 25 ετών, υπεύθυνη δήλωση ότι ασκούσε εν τοις πράγμασι και 

κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα αυτού για ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι 

την ενηλικίωση του τέκνου. 

Σε περίπτωση διαζυγίου ή ακυρώσεως γάμου ή λύσης του συμφώνου συμβίωσης ή 

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)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ Β ́/25-2- 

2014)] ή αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο 
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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 1514ΑΚσε 

συνδυασμό με το άρθρο 1513ΑΚ. 

γ. Υπεύθυνη δήλωση ότι ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά 

από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Σε 

περίπτωση που το τέκνο είναι ενήλικο ηλικίας έως και 25 ετών, υπεύθυνη δήλωση ότι 

ασκούσε εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη 

γονική μέριμνα αυτού για ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι την ενηλικίωση του 

τέκνου. 

Σημείωση: Ειδικώς στην περίπτωση διάστασης των γονέων, αν δεν υπάρχει η 

ανωτέρω δικαστική απόφαση ή το πρακτικό κοινής συμφωνίας (υπό στοιχείο β), 

αρκεί η υποβολή Υπεύθυνης δήλωσης 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 κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα 

αυτού για ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι την ενηλικίωση του τέκνου. 

Σε περίπτωση ανικανότητας του άλλου γονέα για την άσκηση γονικής μέριμνας για 

πραγματικούς λόγους ή γιατί είναι ανίκανος ή περιορισμένα ικανός για δικαιοπραξία, 

απαιτούνται αθροιστικά: 

α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής 

κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 

Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 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 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 ενηλικίωση του τέκνου. 
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Σημείωση: Σε περίπτωση ανυπαρξίας της ανωτέρω δικαστικής απόφασης (υπό 

στοιχείο β) όσον αφορά τους αντικειμενικούς πραγματικούς λόγους αδυναμίας 

ασκήσεως της γονικής μέριμνας από τον άλλο γονέα, απαιτείται η υποβολή 

οιουδήποτε αποδεικτικού εγγράφου αρμόδιας κατά 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)-ΚΥΑ 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. 

γ. Υπεύθυνη δήλωση ότι ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά 

από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Σε 

περίπτωση που το τέκνο είναι ενήλικο ηλικίας έως και 25 ετών, υπεύθυνη δήλωση ότι 

ασκούσε εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη 

γονική μέριμνα αυτού για ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι την ενηλικίωση του 

τέκνου. 

Σε περίπτωση απόκτησης τέκνου χωρίς γάμο ή 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)-ΚΥΑ 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 μέχρι την ενηλικίωση του τέκνου η ίδια δεν είχε 

εκπέσει της γονικής μέριμνας ούτε της είχε αφαιρεθεί η άσκησή της. 
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βii. Αν το τέκνο είναι αναγνωρισμένο από τον πατέρα, υπεύθυνη δήλωση της 

μητέρας ότι η ίδια δεν έχει εκπέσει της γονικής μέριμνας, ούτε της έχει αφαιρεθεί η 

άσκησή της και δεν υπάρχει συμφωνία των γονέων κατά το άρθρο 1515ΑΚ σε 

συνδυασμό με το άρθρο 1513ΑΚ για από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε 

περίπτωση που το τέκνο είναι ενήλικο ηλικίας έως και 25 ετών, υπεύθυνη δήλωση ότι 

για ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι την ενηλικίωση του τέκνου η ίδια δεν είχε 

εκπέσει της γονικής μέριμνας ούτε της είχε αφαιρεθεί η άσκησή της ούτε είχε υπάρξει 

συμφωνία των γονέων κατά το άρθρο 1515ΑΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 1513ΑΚ 

για από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. 

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

α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής 

κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 

Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 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 του, συνοδευόμενης από το κατά νόμο πιστοποιητικό 

τελεσιδικίας της. 

γ. Υπεύθυνη δήλωση του μονογονέα ότι ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ 

αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα τέκνου κατόπιν υιοθεσίας. Σε περίπτωση που το 

τέκνο αυτό είναι ενήλικο ηλικίας έως και 25 ετών, υπεύθυνη δήλωση του μονογονέα 

ότι για ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι την ενηλικίωση του τέκνου ασκούσε εν τοις 

πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική του μέριμνα κατόπιν υιοθεσίας. 

Σημείωση: Σε περίπτωση που από το ανωτέρω πιστοποιητικό 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). 

 

ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

Το τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας, στην περίπτωση που δεν έχει συμπληρώσει το 

σχετικό τετραγωνίδιο στην αίτηση ΕΝΤΥΠΟ Α.Σ.Ε.Π./ΣΟΧ.6, 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 τουλάχιστον εκ 

των δύο γονέων ή του μονογονέα, απαιτούνται αθροιστικά: 
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14α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής 

κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 

Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 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 ή ακυρώσεως γάμου ή λύσης του συμφώνου συμβίωσης ή 

διακοπής της εγγάμου συμβιώσεως (διάστασης) 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)-ΚΥΑ 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. Σημείωση: Ειδικώς στην περίπτωση διάστασης των γονέων, αν δεν 

υπάρχει η ανωτέρω δικαστική απόφαση ή το πρακτικό κοινής συμφωνίας (υπό 

στοιχείο β), αρκεί η υποβολή Υπεύθυνης δήλωσης 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 ή γιατί είναι ανίκανος ή 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)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β ́/25-2- 
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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. 

Σημείωση: Σε περίπτωση ανυπαρξίας της ανωτέρω δικαστικής απόφασης (υπό 

στοιχείο β) όσον αφορά τους αντικειμενικούς πραγματικούς λόγους αδυναμίας 

ασκήσεως της γονικής μέριμνας από τον ένα τουλάχιστον γονέα, απαιτείται η 

υποβολή οιουδήποτε αποδεικτικού εγγράφου αρμόδιας κατά νόμον δημόσιας αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ο πραγματικός λόγος αδυναμίας άσκησης της γονικής 

μέριμνας (π.χ. πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ο εγκλεισμός γονέα σε 

σωφρονιστικό κατάστημα και η διάρκεια αυτού). 

Σε περίπτωση έκπτωσης του ενός τουλάχιστον γονέα από την άσκηση της γονικής 

μέριμνας ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας λόγω κακής άσκησης, απαιτούνται 

αθροιστικά: 

α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής 

κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 

Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 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 χωρίς γάμο ή 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)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ Β ́/25-2- 



Σελίδα 13 από 16 
 

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. 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 16άρθρο 1515ΑΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 1513ΑΚ για από κοινού άσκηση της 

γονικής μέριμνας.  

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

α. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης από την οποία να προκύπτει η υιοθεσία του 

τέκνου μέχρι την ενηλικίωσή του, συνοδευόμενης από το κατά νόμο πιστοποιητικό 

τελεσιδικίας της ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή βεβαίωση 

οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου 

Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 

457/τ.Β ́/25-2-2014)] από το οποίο να προκύπτει η υιοθεσία μέχρι την ενηλικίωσή 

του. 

β. Υπεύθυνη δήλωση ότι για ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι την ενηλικίωσή του τη 

γονική του μέριμνα ασκούσε εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ένας μόνο 

γονέας κατόπιν υιοθεσίας. 

Σε περίπτωση τέκνου αγνώστων γονέων, απαιτείται: 

Πιστοποιητικό αρμόδιου δημόσιου ή ιδιωτικού με ειδική πιστοποίηση από τις 

αρμόδιες κρατικές αρχές, φορέα παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, από το 

οποίο να προκύπτει ότι για ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι να ενηλικιωθεί κανένας 

από τους δύο γονείς του (φυσικούς εφόσον κατά νόμον αποδειχθεί ότι ήταν αυτοί ή 

υιοθετούντες) δεν ασκούσε τη γονική του μέριμνα. 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

Για την απόδειξη της εμπειρίας απαιτείται βεβαίωση του χρόνου εμπειρίας 

από την οικεία υπηρεσία (σχολική επιτροπή) όπου και απασχολήθηκαν. 

 

ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΟΝΕΙΣ, ΤΕΚΝΑ, ΣΥΖΥΓΟΥΣ, ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΕ 

ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

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)-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), 
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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 προσληπτέος 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 

προσδιορίζεται ή 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 (Α.Σ.Υ.Ε.) 

2. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.) 

3. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας (Α.Α.Υ.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 προσληπτέος 

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 ανωτέρω, 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 
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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 προσληπτέος 

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. 

 

Διαδικασία Πρόσληψης 

Κατά την πρόσληψή τους οι επιτυχόντες οφείλουν τα προσκομίσουν τα στοιχεία 

που απαιτούνται για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων, των 

λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους στο πρωτόκολλο του Δήμου 

Παιανίας εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών. 

Τυχόν αναµόρφωση των πινάκων μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των 

προσληπτέων που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται 

υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ καταγγέλλεται η σύμβαση όσων υποψηφίων 

δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης.  

Οι υποψήφιοι των οποίων καταγγέλθηκε η σύμβαση λαμβάνουν τις αποδοχές που 

προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της καταγγελίας της 

σύμβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή. 

Προσληφθέντες που αποχωρούν πριν από την λήξη της σύμβασής τους, 

αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα 

της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. 

 

 

 

 

 

 

 



Σελίδα 16 από 16 
 

Πληροφορίες 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα απευθυνθούν στο τμήμα 

Προσωπικού και στο Γραφείο Παιδείας του Δήμου Παιανίας μετά την ανάρτηση της 

παρούσας ανακοίνωσης. 

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στα δημοτικά καταστήματα και να 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

 

 

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α. ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΝΑ) 
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-Γραφείο Προσωπικού  

-Γραφείο Παιδείας 

 


