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ηηο ζειίδεο πνπ αθνινπζνχλ παξέρνληαη νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εληχπνπ ηεο αίηεζεο – ππεχζπλεο δήισζεο κε θσδηθφ
ΔΝΣΤΠΟ ΚΟΥ.1 ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζπκκεηνρή σθεινπκέλσλ ζε δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο κε ζχκβαζε εξγαζίαο
νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο «Γεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν κέζσ πξνγξακκάηωλ
θνηλωθεινύο ραξαθηήξα». Δπίζεο, δίλνληαη δηεπθξηλίζεηο γηα απαηηνχκελα πξνζφληα, βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα θαη
δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο πνπ πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ νη ππνςήθηνη πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπλ ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ηνπο
ζηε δηαδηθαζία επηινγήο. Σν θείκελν αθνινπζεί ηε δηάξζξσζε ηνπ εληχπνπ ηεο αίηεζεο, ψζηε λα δηεπθνιπλζνχλ νη ππνςήθηνη ζηε
ζπκπιήξσζε ησλ πεδίσλ ηεο θάζε ελφηεηαο.
Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ ιάζε θαη παξαιείςεηο, ζπληζηάηαη πξώηα λα δηαβάζεηε πξνζεθηηθά ην θείκελν ηεο
Ανακοίνωσης ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αθφινπζεο νδεγίεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνβείηε ζηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζήο ζαο.
Πξψηα απ' φια, ζεκεηψζηε ζηελ πάλσ αξηζηεξή γσλία ηεο αίηεζεο, δίπια ζηελ έλδεημε ΚΟΥ, ηνλ αξηζκφ ηεο Ανακοίνωζης (π.ρ.,
150/1/2011) γηα ηελ νπνία εθδειψλεηε ελδηαθέξνλ. ηε ζπλέρεηα πξνρσξήζηε ζηε ζπκπιήξσζε ησλ επηκέξνπο ελνηήησλ ηνπ
εληχπνπ ηεο αίηεζεο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ αθνινπζνχλ.

Α. Γ Ι Κ ΑΙ ΟΤ Υ Ο  ΦΟ Ρ Δ Α
ηελ ελφηεηα απηή ζπκπιεξψλεηε κε θεθαιαία γξάκκαηα ηελ επσλπκία ηνπ θνξέα έθδνζεο ηεο αλαθνίλωζεο, ζηνλ νπνίν
απεπζχλεηε ηελ αίηεζή ζαο (π.ρ., ΙΝΔ ΓΔΔ).

Β . Σ ΟΙ Υ Δ Ι Α Τ Π Ο Φ Η Φ Ι ΟΤ
ηελ ελφηεηα απηή, αλάινγα κε ην πξνο ζπκπιήξσζε πεδίν, ζπκπιεξψλεηε:
- κε ΚΔΦΑΛΑΙΑ γξάκκαηα φζα απφ ηα πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία δεηνχληαη ζε θείκελν (π.ρ., ονομαηεπώνσμο, ηόπο καηοικίας, οδό).
Σν Δπώλπκν, Όλνκα, Όλνκα παηέξα θαη κεηέξαο πξέπεη λα ζπκθσλνχλ απφιπηα κε απηά πνπ αλαγξάθνληαη ζην απνδεηθηηθφ
ζηνηρείν ηαπηφηεηαο.
- κε ΑΡΙΘΜΟΤ ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζε αξηζκεηηθά δεδνκέλα (π.ρ., ηατσδρομικό κώδικα, ηηλέθωνα, ημερομηνίες).
- ην ζεκείν Υ ζην αληίζηνηρν ηεηξαγσλίδην ηνπ θχινπ ζαο (Α: άλδξαο, Γ: γπλαίθα).
ΔΠΙΗΜΑΝΗ: Η αλαγξαθή ηνπ ΑΜΚΑ ζην έληππν ηεο αίηεζεο είλαη ππνρξεωηηθή. Ο ΑΜΚΑ (Αξηζκφο Μεηξψνπ
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο) είλαη έλαο εληαίνο αξηζκφο κεηξψνπ γηα ηελ εξγαζία θαη ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε. Δίλαη νπζηαζηηθά ε
αζθαιηζηηθή ηαπηφηεηα φισλ ησλ πνιηηψλ θαη είλαη ππνρξεσηηθή απφ ην λφκν γηα φινπο απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2009. ε
πεξίπησζε πνπ δελ γλσξίδεηε ηνλ ΑΜΚΑ ζαο, κπνξείηε λα ηνλ αλαδεηήζεηε ζηελ ηζηνζειίδα www.amka.gr.
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΑΠΟΓΔΙΞΗ:
 Απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ηαπηφηεηαο (γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο θαη ηνπο πνιίηεο άιινπ θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ.).
 Σαπηφηεηα νκνγελνχο (γηα ηνπο Έιιελεο νκνγελείο).
 Άδεηα δηακνλήο ζε ηζρχ (γηα ηνπο αιινδαπνχο ηξίησλ ρσξψλ).

Γ. Β ΑΘΜ ΟΛ Ο Γ ΟΤ Μ Δ Ν Α Κ Ρ Ι Σ Η Ρ Ι Α Δ Π Ι Λ Ο Γ Η 
ηηο ππν-ελόηεηεο (Γ.1. έωο θαη Γ.5.) ηεο ελφηεηαο Γ., δειψλεηε ηα θξηηήξηα βάζεη ησλ νπνίσλ ζα δηακνξθσζεί ε ζπλνιηθή ζαο
βαζκνινγία ζηνλ πίλαθα θαηάηαμεο.
Γηα ηελ απφδεημε ησλ βαζκνινγνχκελσλ θξηηεξίσλ επηινγήο, πξέπεη λα πξνζθνκίζεηε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ νξίδνληαη ζηελ
Ανακοίνωζη (βι. ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ) ή/θαη ζηηο παξνχζεο Οδηγίες.

Γ.1. Καηάζηαζε αλεξγίαο
Αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε ηεο αλεξγίαο ζαο, ζεκεηψζηε Υ ζε έλα κόλν απφ ηα πεδία α. ή β. ή γ. ή δ.
ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ:
Π ε δί ν α . Μαθξνρξόληα άλεξγνο [γηα δηάζηεκα > 12 κελώλ]:
εκεηψζηε Υ κφλν εθφζνλ είζηε άλεξγνο/ε επί δψδεθα (12) ηνπιάρηζηνλ ζπλερείο κήλεο, εμαθνινπζείηε λα είζηε άλεξγνο/ε θαη
θαηέρεηε θάξηα αλεξγίαο ζε ηζρχ αλαλενχκελε αλά κήλα.
Π ε δί ν β . Νένο άλεξγνο [ειηθίαο έωο θαη 30 εηώλ]:
εκεηψζηε Υ κφλν εθφζνλ είζηε άλεξγνο/ε θαη ειηθίαο έσο θαη 30 εηψλ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο.
Π ε δί ν γ. Βξαρπρξόληα άλεξγνο πνπ δελ ιακβάλεη επίδνκα αλεξγίαο:
εκεηψζηε Υ κφλν εθφζνλ είζηε άλεξγνο/ε γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν απφ δψδεθα (12) κήλεο θαη δελ ιακβάλεηε επίδνκα
αλεξγίαο. ε πεξίπησζε πνπ ιακβάλεηε επίδνκα αλεξγίαο, δελ ζπκπιεξψλεηε ην ζρεηηθφ πεδίν.
Π ε δί ν δ . Αγξόηεο:
εκεηψζηε Υ κφλν εθφζνλ είζηε αγξφηεο αζθαιηζκέλνο ζηνλ ΟΓΑ ρσξίο δειηίν αλεξγίαο θαη κε αηνκηθφ εηζφδεκα έσο θαη
10.500,00 € ην νηθνλνκηθφ έηνο 2010 (εηζνδήκαηα πνπ απνθηήζεθαλ απφ 1-1-2009 έσο 31-12-2009).
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ε πεξίπησζε πνπ αλήθεηε ζε πεξηζζόηεξεο από κία πεξηπηψζεηο αλεξγίαο (π.ρ., είζηε θαη «Νέος άνεργος ηλικίας έως και 30
εηών» θαη «Βρατστρόνια άνεργος ποσ δεν λαμβάνει επίδομα ανεργίας»), ζεκεηψλεηε Υ ζην πεδίν πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πεξίπησζε
αλεξγίαο πνπ ιακβάλεη ηελ πςειφηεξε κνξηνδφηεζε (βι. ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΩΝ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ
ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΩΝ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΔΛΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ ζηε ζει.8 ησλ Οδηγιών ή ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ζηελ
Ανακοίνωζη).
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΑΠΟΓΔΙΞΗ:
 Δάλ είζηε άλεξγνο/ε θαη έρεηε ζπκπιεξψζεη έλα απφ ηα πεδία α., β., γ. ηεο ππν-ελφηεηαο Γ.1., πξέπεη λα πξνζθνκίζεηε Γειηίν
Αλεξγίαο ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζαο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο.
 Δάλ είζηε αγξόηεο αζθαιηζκέλνο ζηνλ ΟΓΑ ρσξίο δειηίν αλεξγίαο θαη κε αηνκηθφ εηζφδεκα έσο θαη 10.500,00 € ην νηθνλνκηθφ
έηνο 2010 (θαη έρεηε ζπκπιεξψζεη ην πεδίν δ. ηεο ππν-ελφηεηαο Γ.1.), πξέπεη λα πξνζθνκίζεηε ζρεηηθή βεβαίσζε απφ ηνλ ΟΑΔΓ,
αθνχ θαηαρσξηζηείηε ζε εηδηθή θαηάζηαζε ζπκκεηνρήο ζηε δξάζε.

Γ.2. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε
Αλάινγα κε ηελ νηθνγελεηαθή ζαο θαηάζηαζε, ζεκεηψζηε Υ ζε έλα κόλν απφ ηα πεδία α. ή β. θαη, εθφζνλ έρεηε πξνζηαηεπφκελα
κέιε, ζπκπιεξψζηε ζην πεδίν γ. ηνλ αξηζκό ησλ πξνζηαηεπφκελσλ κειψλ.
ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ:
Π ε δί ν α . Μνλνγνλεϊθή νηθνγέλεηα:
εκεηψζηε Υ κφλν εθφζνλ είζηε γνλέαο κνλνγνλεϊθήο νηθνγέλεηαο: Χο κνλνγνλέαο λνείηαη ν γνλέαο εθείλνο ν νπνίνο, θαηά ηελ
εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο πξφζιεςεο, αζθεί ελ ηνηο πξάγκαζη θαη θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα ή κεηά απφ ζρεηηθή αλάζεζε ηε
γνληθή κέξηκλα ελφο ή πεξηζζφηεξσλ αλήιηθσλ ηέθλσλ. Σν δηθαίσκα απηφ αζθείηαη απφ ηνλ γνλέα θαη κεηά ηελ ελειηθίσζε ησλ
νπ
ηέθλσλ θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 25 έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο. Δλδεηθηηθέο πεξηπηψζεηο: ρεξεία κνλνγνλέα, άγακε κεηέξα κε
ηέθλν ρσξίο αλαγλψξηζε απφ ηνλ παηέξα, έθπησζε ηνπ άιινπ γνλέα απφ ηελ άζθεζε ηεο γνληθήο κέξηκλαο, αθαίξεζε γνληθήο
κέξηκλαο ηνπ άιινπ γνλέα ιφγσ θαθήο άζθεζεο θ.ιπ.
Π ε δί ν β . Έγγακνο άλεξγνο κε ζύδπγν άλεξγν:
εκεηψζηε Υ κφλν εθφζνλ είζηε έγγακνο/ε θαη ν/ε ζχδπγφο ζαο είλαη επίζεο άλεξγνο/ε. ε πεξίπησζε πνπ θαη νη δχν άλεξγνη
ζχδπγνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ ίδηα δηαδηθαζία επηινγήο, ηφηε θαζέλαο απφ απηνχο κνξηνδνηείηαη κε 8 κνλάδεο.
Π ε δί ν γ. Με πξνζηαηεπόκελα κέιε:
Δάλ έρεηε πξνζηαηεπφκελα κέιε, ζεκεηψζηε ζην πεδίν απηφ ηνλ αθξηβή αξηζκφ ηνπο (π.ρ., 2) φπσο απηφο πξνθχπηεη απφ ην
εθθαζαξηζηηθό ζεκείωκα νηθνλνκηθνχ έηνπο 2010.
Δλδεηθηηθέο πεξηπηψζεηο πξνζηαηεπφκελσλ κειψλ είλαη:
α) Σα αλήιηθα άγακα ηέθλα.
β) Σα ελήιηθα άγακα ηέθλα ηα νπνία δελ έρνπλ ππεξβεί ην εηθνζηφ πέκπην έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη ζπνπδάδνπλ ζε
αλαγλσξηζκέλεο ζρνιέο ή ζρνιεία ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ, θαζψο θαη εθείλα ηα νπνία παξαθνινπζνχλ δεκφζηα ή ηδησηηθά
ηλζηηηνχηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζην εζσηεξηθφ. Δηδηθά γηα ηα ηέθλα απηά, θαζψο θαη γηα εθείλα πνπ δελ ζπνπδάδνπλ, ην
ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ζεσξνχληαη πξνζηαηεπφκελα µέιε παξαηείλεηαη κέρξη θαη δχν έηε, εθφζνλ θαηά ηα έηε απηά είλαη
εγγεγξακκέλα ζηα κεηξψα αλέξγσλ ηνπ ΟΑΔΓ.
γ) Σα ηέθλα πνπ είλαη άγακα ή δηαδεπγκέλα ή ηεινχλ ζε θαηάζηαζε ρεξείαο, εθφζνλ παξνπζηάδνπλ αλαπεξία 67% θαη πάλσ απφ
δηαλνεηηθή θαζπζηέξεζε ή θπζηθή αλαπεξία θ.ιπ.
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΑΠΟΓΔΙΞΗ:
 Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ νηθείνπ δήκνπ.
 Γηα ηελ απφδεημε ηεο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο, νπνηνδήπνηε πηζηνπνηεηηθφ δεκφζηαο αξρήο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο απφ ηo
νπνίo λα πξνθχπηεη ε ηδηφηεηα ηνπ γνλέα κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο (π.ρ., πηζηνπνηεηηθφ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε θαηάζηαζε
ρεξείαο ηνπ κνλνγνλέα, δηθαζηηθή απφθαζε κε ηελ νπνία αλαηέζεθε ε άζθεζε ηεο γνληθήο κέξηκλαο ζε έλα κφλν γνλέα θ.ιπ.).
 Γειηίν Αλεξγίαο ζε ηζρχ ηνπ/ηεο ζπδχγνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ θαη νη δχν ζχδπγνη είλαη άλεξγνη.
 Δθηχπσζε εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο ή αληίγξαθν απηνχ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2010, γηα εηζνδήκαηα δειαδή πνπ
απνθηήζεθαλ απφ 1/1/2009 έσο 31/12/2009, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ απφδεημε ηνπ αξηζκνχ ησλ πξνζηαηεπφκελσλ κειψλ.

Γ.3. Οηθνγελεηαθό εηζόδεκα
εκεηψζηε Υ ζε έλα κόλν απφ ηα πέληε πεδία α. ή β. ή γ. ή δ. ή ε. ηεο ππν-ελφηεηαο Γ.3. αλάινγα κε ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα
πνπ απνθηήζαηε απφ 1-1-2009 έσο 31-12-2009 (βάζεη ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο πνπ ιάβαηε γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2010).
ΔΠΙΗΜΑΝΗ:
Χο «νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα» ιακβάλεηαη ππφςε ην ζπλνιηθό δειωζέλ εηζόδεκα ηνπ ππόρξενπ, ηνπ/ηεο ζπδύγνπ θαη ηωλ
αλήιηθωλ ηέθλωλ φπσο πξνθχπηεη απφ ην εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα ηεο εθνξίαο.
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ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΑΠΟΓΔΙΞΗ:
 Δθηχπσζε εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο ή αληίγξαθν απηνχ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2010, γηα εηζνδήκαηα δειαδή πνπ
απνθηήζεθαλ απφ 1/1/2009 έσο 31/12/2009 ή
 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86 φηη δελ ππνρξενχηαη ν σθεινχκελνο λα ππνβάιιεη θνξνινγηθή δήισζε ιφγσ εηζνδήκαηνο
ζεωξεκέλε από ηελ αξκόδηα ΓΟΤ.

Γ.4. Καηάζηαζε πγείαο
Δθφζνλ είζηε Άηνκν κε Αλαπεξία (ΑκεΑ), ζεκεηψζηε Υ ζε έλα κόλν απφ ηα πεδία α. ή β., αλάινγα κε ην πνζνζηφ ηεο αλαπεξίαο
ζαο.
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟ ΑΠΟΓΔΙΞΗ:
 Βεβαίσζε πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο ζε ηζρχ απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ην πνζνζηφ ηεο αλαπεξίαο ζαο.

Γ.5. Δληνπηόηεηα
Δθφζνλ είζηε κφληκνο θάηνηθνο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο ηνπ λνκνύ ζηνλ νπνίν πινπνηείηαη ην πξφγξακκα, ζεκεηψζηε Υ ζην
ζρεηηθφ πεδίν ηεο ππν-ελφηεηαο Γ.5.
Δηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ην πξφγξακκα πινπνηείηαη ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, ζεκεηψζηε Υ κφλν εθφζνλ είζηε κφληκνο
θάηνηθνο ηνπ πεξηθεξεηαθνύ ηνκέα (π.ρ. Βφξεηνο Σνκέαο, Νφηηνο Σνκέαο θ.ν.θ.) ζηνλ νπνίν πινπνηείηαη ην πξφγξακκα.
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟ ΑΠΟΓΔΙΞΗ:
 Βεβαίσζε κφληκεο θαηνηθίαο απφ ηνλ νηθείν δήκν.

Γ . Δ ΠΙ Γ Ι Χ Κ ΟΜ Δ Ν Δ  Θ Δ Δ Ι  ΑΠ Α Υ ΟΛ Η Η  Κ ΑΣ Α  Δ Ι Ρ Α Π Ρ ΟΣ Ι Μ Η Η 
ε

ή

ηελ ελφηεηα απηή δειψλεηε ηνπο θσδηθνχο ζέζεσλ πνπ επηδηψθεηε θαηά ζεηξά πξνηίκεζεο (απφ 1 έσο 20 επηινγή).
Αλαηξέμηε ζηνπο θσδηθνχο ζέζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Ανακοίνωζη [βι. ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΙ ΑΠΑΥΟΛΗΗ (ανά
κωδικό θέζης)] θαη βξείηε ηνλ θσδηθφ πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζέζε απαζρφιεζεο πνπ επηδηψθεηε. ηε ζπλέρεηα ζεκεηψζηε ηνλ θσδηθφ
ε
απηφ ζε έλα απφ ηα πξνβιεπφκελα θειηά, ψζηε λα θαζνξίζεηε ηε ζεηξά πνπ έρεη ε ζπγθεθξηκέλε επηινγή ζηηο πξνηηκήζεηο ζαο (1 ,
ε
2 θ.ν.θ.).
Γ Η Λ Χ  Η Δ Π Ι Π Λ Δ Ο Ν Κ Χ Γ Ι Κ Χ Ν Θ Δ  Δ Χ Ν : ε πεξίπησζε πνπ επηζπκείηε λα δειψζεηε πεξηζζφηεξνπο απφ είθνζη (20)
θσδηθνχο ζέζεσλ, ζπκπιεξψλεηε λέν ΔΝΣΤΠΟ ΚΟΥ.1, ψζηε λα θαηαγξάςεηε ην ζχλνιν ησλ πξνηηκήζεψλ ζαο. ην λέν έληππν
ζπκπιεξψλεηε κφλν ηηο Δλφηεηεο Α. (ΓΙΚΑΙΟΤΥΟ ΦΟΡΔΑ) θαη Β. (ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ) θαζψο θαη ηα θειηά ηεο
Δλφηεηαο Γ. (ΔΠΙΓΙΧΚΟΜΔΝΔ ΘΔΔΙ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΚΑΣΑ ΔΙΡΑ ΠΡΟΣΙΜΗΗ), δηνξζώλνληαο θαηάιιεια ηελ
ε
ε
ε
ε
ππάξρνπζα αξίζκεζε (π.ρ. 1  21 επηινγή, 2  22 επηινγή θ.ν.θ.) έσο φηνπ δειψζεηε ην ζχλνιν ησλ πξνηηκήζεψλ ζαο.
Σέινο, ζπκπιεξψλεηε ηελ εκεξνκελία θαη ην νλνκαηεπψλπκφ ζαο θάησ απφ ην θείκελν ηεο ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ, ηελ νπνία
θαη ππνγξάθεηε.

Δ . Σ Τ ΠΙ Κ Α (θα η η π ρό λ πξ όζ ζ ε ηα ) Π Ρ Ο  ΟΝΣ Α
Γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ πεδίσλ ηεο ελφηεηαο Δ., πξέπεη θαηαξρήλ λα αλαηξέμεηε ζηελ Ανακοίνωζη [βι. ΠΙΝΑΚΑ Β:
ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό θέζης)]. Δάλ δηαπηζηψζεηε φηη γηα ηηο ζέζεηο απαζρφιεζεο πνπ επηδηψθεηε (π.ρ., ΠΔ
Μητανικών) πξνβιέπνληαη ζπγθεθξηκέλα ηππηθά ή θαη ηπρφλ πξφζζεηα πξνζφληα (π.ρ., ηίηινο ζπνπδψλ, άδεηα άζθεζεο
επαγγέικαηνο, γλψζε ρεηξηζκνχ Η/Τ θ.ά.), ηα νπνία θαη δηαζέηεηε, ηφηε ηα θαηαγξάθεηε αλαιπηηθά ζηα πεδία ηεο ζπγθεθξηκέλεο
ελφηεηαο. Δάλ φκσο γηα ηηο ζέζεηο απαζρφιεζεο πνπ επηδηψθεηε δελ πξνβιέπνληαη ζχκθσλα κε ηελ Ανακοίνωζη ηππηθά ή άιια
πξφζζεηα πξνζφληα, ηφηε δελ ζπκπιεξώλεηε θαλέλα απφ ηα πεδία ηεο ελφηεηαο Δ. Σνλίδεηαη φηη ηα ηππηθά θαη ηπρφλ πξφζζεηα
πξνζφληα δελ αμηνινγνχληαη βαζκνινγηθά, ε κε θαηνρή ηνπο σζηφζν, γηα ηηο πεξηπηψζεηο εηδηθνηήησλ πνπ νξίδνληαη ζηελ
Ανακοίνωζη, κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη ηνλ απνθιεηζκό ζαο απφ ηε δηαδηθαζία επηινγήο (π.ρ., ζηελ πεξίπησζε κε ππνβνιήο ηνπ
απαηηνχκελνπ απφ ηελ αλαθνίλσζε ηίηινπ ζπνπδψλ ή ηεο πξνβιεπφκελεο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο).
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΑΠΟΓΔΙΞΗ:
 Σίηινο ζπνπδώλ [γηα εηδηθφηεηεο Παλεπηζηεκηαθήο (ΠΔ), Σερλνινγηθήο (ΣΔ) θαη Γεπηεξνβάζκηαο (ΓΔ) Δθπαίδεπζεο]. Δάλ είζηε
ππνςήθηνο γηα εηδηθφηεηεο Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (ΤΔ), πξέπεη λα πξνζθνκίζεηε αληίγξαθν ηνπ ηίηινπ ζαο κόλν ζηελ
πεξίπησζε πνπ ν ηίηινο ζπνπδψλ (π.ρ., απνιπηήξην ηξηηαμίνπ Γπκλαζίνπ) δεηείηαη σο απαηηνχκελν πξνζφλ απφ ηελ Ανακοίνωζη
[βι. Σίηλος ζποσδών και λοιπά απαιηούμενα (ησπικά & ηστόν πρόζθεηα) προζόνηα]. Γηα εηδηθφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηίηινπο
ζπνπδψλ (π.ρ., ηίηινη πνπ απνθηήζεθαλ ζηελ αιινδαπή θ.ά.), κπνξείηε λα αλαηξέμεηε ζηηο ΔΙΓΙΚΔ ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ ΠΟΤ
ΑΦΟΡΟΤΝ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΣΙΣΛΩΝ ΠΟΤΓΩΝ (βι. ζει.6-7 ησλ Οδηγιών).
 Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ζε ηζρχ ή ινηπέο βεβαηψζεηο ή πηζηνπνηεηηθά ή επαγγεικαηηθέο ηαπηφηεηεο (κφλν γηα ηηο
εηδηθφηεηεο πνπ νξίδεηαη ζηελ Ανακοίνωζη) φπσο, π.ρ., άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Μεραληθνχ, ηαπηφηεηα κέινπο ηεο Έλσζεο
Ννζειεπηψλ/ηξηψλ Διιάδνο, άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ Γ΄ θαηεγνξίαο θ.ά.
 Δάλ ε γλψζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ή ε γλψζε μέλωλ γιωζζώλ απνηεινχλ απαηηνχκελα ζχκθσλα κε ηελ Ανακοίνωζη πξνζφληα γηα
νξηζκέλεο ζέζεηο απαζρφιεζεο, νη ππνςήθηνη νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ηα θαηά πεξίπησζε απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία
κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr) αθνινπζψληαο αληίζηνηρα ηε δηαδξνκή: Κεληξηθή ζειίδα 
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Φνξείο  Τπνδείγκαηα  Παξάξηεκα: Γλψζε Υεηξηζκνχ Η/Τ – Σξφπνο Απφδεημεο ή Παξάξηεκα: Σίηινη Γισζζνκάζεηαο – Σξφπνο
Απφδεημεο.
 Δάλ ε εξγαζηαθή εκπεηξία (κε ζρέζε εξγαζίαο ή ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ ζην δεκφζην ή ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ή άζθεζε
επαγγέικαηνο) απνηειεί απαηηνχκελν πξνζφλ ζχκθσλα κε ηελ Ανακοίνωζη [βι. ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά
κωδικό θέζης)], πξέπεη λα πξνζθνκίζεηε ηα εμήο θαηά πεξίπηωζε δηθαηνινγεηηθά:
Α. Όηαλ απαηηείηαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο:
Γηα ηνπο κηζζωηνύο θαη ηνπο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο:
(1) Όηαλ δελ δεηείηαη εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία:
 Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο θαη
 Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο.
Οη κηζζσηνί ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα κπνξνχλ, ελαιιαθηηθά, αληί ηεο βεβαίσζεο ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα λα πξνζθνκίζνπλ
βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ θνξέα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ην είδνο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εκπεηξίαο.
(2) Όηαλ δεηείηαη εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία απαηηείηαη επηπιένλ:
- Γηα ηνπο κηζζωηνύο, ρσξηζηή απφ ηελ αίηεζε, ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986 ζηελ νπνία
λα δειψλνληαη ν εξγνδφηεο, ην είδνο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο.
Οη κηζζσηνί ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κπνξνχλ, ελαιιαθηηθά, αληί ηεο ππεχζπλεο δήισζεο λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ
θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηνπλ ην είδνο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο.
- Γηα ηνπο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο, ρσξηζηή απφ ηελ αίηεζε, ππεχζπλε δήισζε θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986, γηα ην είδνο
θαη ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο θαη κία ηνπιάρηζηνλ ζρεηηθή ζχκβαζε ή δειηία παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ λα
θαιχπηνπλ ελδεηθηηθψο ηε δηάξθεηα θαη ην είδνο ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο.
Β. Όηαλ δελ απαηηείηαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο:
Γηα όιεο ηηο πεξηπηώζεηο είηε δεηείηαη εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία είηε όρη.
(1) Γηα ηνπο κηζζωηνύο ηνπ δεκόζηνπ θαη ηδηωηηθνύ ηνκέα:
 Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο.
 Υσξηζηή απφ ηελ αίηεζε ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986 ζηελ νπνία λα δειψλνληαη
επαθξηβψο ν ρξφλνο θαη ην είδνο ηεο εκπεηξίαο ηνπ θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ εξγνδφηε, θπζηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο επσλπκίαο ηεο
επηρείξεζεο αλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν.
Οη κηζζσηνί ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κπνξνχλ, ελαιιαθηηθά, αληί ηεο βεβαίσζεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα θαη ηεο ππεχζπλεο δήισζεο,
λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη θαη ην είδνο ηεο εκπεηξίαο.
(2) Γηα ηνπο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο:
 Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο.
 Τπεχζπλε δήισζε, ρσξηζηή απφ ηελ αίηεζε, θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986, φηη πξαγκαηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο,
κειέηεο θαη έξγα ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο εκπεηξίαο θαη
 Τπνβνιή κίαο ηνπιάρηζηνλ ζρεηηθήο ζχκβαζεο ή δειηίσλ παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ λα θαιχπηνπλ ελδεηθηηθψο ηε δηάξθεηα θαη ην
είδνο ηεο εκπεηξίαο.
ΔΠΙΗΜΑΝΗ ΓΙΑ ΣΟΤ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟΤ ΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΣΟΜΔΑ:
Χο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ λννχληαη: νη Τπεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ, ηα Ν.Π.Γ.Γ., ηα Ν.Π.Ι.Γ. ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, νη Ο.Σ.Α. πξψηνπ θαη
δεχηεξνπ βαζκνχ θαζψο θαη ηα λνκηθά πξφζσπα ησλ Ο.Σ.Α., φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηνπ λ.3812/2009 (φπσο ηζρχεη).
Χο εξγαζία πνπ έρεη δηαλπζεί ζην δεκόζην ηνκέα, ζεωξείηαη επίζεο:
 Η απαζρφιεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο.
 Η ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα απφθηεζεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο (STAGE) ηνπ ΟΑΔΓ.
 Η απαζρφιεζε κε χκβαζε Μίζζσζεο Έξγνπ ζε θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ.
Όηαλ ε εκπεηξία έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή:
Γηα εκπεηξία ε νπνία έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή επηπιένλ ησλ ινηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηηο αλσηέξσ,
θαηά πεξίπησζε, παξαγξάθνπο, πξέπεη λα πξνζθνκίζεηε:
(1) Όηαλ θαηά ην ηζρύνλ λνκηθό θαζεζηώο ηνπ θξάηνπο ε αζθάιηζε ηωλ εξγαδνκέλωλ γηα ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ή
ζπγθεθξηκέλε ζρέζε εξγαζίαο είλαη ππνρξεωηηθή:
 Βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε ζηνλ νπνίν απαζρνιήζεθε, ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ν ρξφλνο θαη ην είδνο ηεο απαζρφιεζεο ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ θαη
 Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ, είηε πξφθεηηαη γηα ακηγψο θξαηηθή ή ακηγψο ηδησηηθή ή κηθηή αζθάιηζε.
(2) Όηαλ θαηά ην ηζρύνλ λνκηθό θαζεζηώο ηνπ θξάηνπο ε αζθάιηζε ηωλ εξγαδνκέλωλ γηα ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ή
ζπγθεθξηκέλε ζρέζε εξγαζίαο είλαη κε ππνρξεωηηθή:
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 Βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε ζηνλ νπνίν απαζρνιήζεθε, ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ν ρξφλνο θαη ην είδνο ηεο απαζρφιεζεο ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ.
 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ηδίνπ θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986 ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη επαθξηβψο ν ρξφλνο απαζρφιεζεο
θαη ην είδνο ηεο εκπεηξίαο ηνπ, ηα ζηνηρεία ηνπ εξγνδφηε, θπζηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο επσλπκίαο ηεο επηρείξεζεο αλ πξφθεηηαη πεξί
λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη
 Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο ζην νπνίν απαζρνιήζεθε φηη ε αζθάιηζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ή ηε
ζπγθεθξηκέλε ζρέζε εξγαζίαο δελ είλαη ππνρξεσηηθή, θαηά ηε λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο ηνχηνπ.
(3) Όηαλ ν ρξόλνο εκπεηξίαο έρεη δηαλπζεί ζε ππεξεζίεο δεκόζηνπ ραξαθηήξα ηεο αιινδαπήο, κπνξεί λα απνδεηθλύεηαη
θαη κε βεβαίωζε ηνπ αληίζηνηρνπ δεκόζηνπ θνξέα.
Σα δηθαηνινγεηηθά ηνπ ππνςεθίνπ, ν νπνίνο επηθαιείηαη εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε ζην εμσηεξηθφ, ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη εθηφο
απφ ηα πξωηόηππα ή επηθπξωκέλα αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ θαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
Δηδηθέο πεξηπηώζεηο απόδεημεο εκπεηξίαο
α. Γηθαζηηθή Απόθαζε
Η εκπεηξία απνδεηθλχεηαη θαη κε ηπρφλ ππάξρνπζα δηθαζηηθή απφθαζε απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ην είδνο ηεο εξγαζίαο πνπ
παξαζρέζεθε θαζψο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο παξνρήο ηεο.
β. Απόδεημε εκπεηξίαο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ ή ΠΔ Γηνηθεηηθνύ από πηπρηνύρνπο ηεο Ννκηθήο πνπ είλαη δηθεγόξνη
ή αζρνινύληαη κε ηελ πξαθηηθή άζθεζε γηα ηελ απόθηεζε ηεο άδεηαο δηθεγόξνπ
Οη πηπρηνχρνη ηεο Ννκηθήο πνπ είλαη δηθεγφξνη ή αζρνινχληαη κε ηελ πξαθηηθή άζθεζε γηα ηελ απφθηεζε ηεο άδεηαο δηθεγφξνπ,
πξνθεηκέλνπ λα απνδείμνπλ εκπεηξία γηα ζέζεηο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ- Οηθνλνκηθνύ ή ΠΔ Γηνηθεηηθνύ πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ:
(1) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, πφηε ν δηθεγφξνο απέθηεζε ηελ ηδηφηεηα ηνπ
αζθνχκελνπ θαη πφηε απηή ηνπ δηθεγφξνπ.
(2) Βεβαίσζε ηνπ Σακείνπ Ννκηθψλ απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη πφηε ν ππνςήθηνο αζθαιίζηεθε σο δηθεγφξνο ή ελδερνκέλσο θαη
σο αζθνχκελνο (δεδνκέλνπ φηη ε αζθάιηζε ησλ αζθνπκέλσλ είλαη πξναηξεηηθή).
(3) Δπηθπξσκέλα απφ ην Γηθεγνξηθφ χιινγν θσηναληίγξαθα ησλ εηήζησλ «θαηαζηάζεσλ παξαζηάζεσλ ζηα Γηθαζηήξηα» θαη ησλ
«θαηαζηάζεσλ πξνεηζπξάμεσλ ζπκβνιαίσλ» κέρξη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ηνπ ππνςεθίνπ ζην δηαγσληζκφ.
Η πξνζθφκηζε ησλ αλσηέξσ θαηαζηάζεσλ είλαη ελδεηθηηθή θαη αξθεί λα αλαθέξεηαη ζε απηέο έζησ θαη κία κφλν παξάζηαζε ζηα
Γηθαζηήξηα ή έλα κφλν ζπκβφιαην θαη’ έηνο. Μφλν δε γηα ηα έηε θαηά ηα νπνία ν δηθεγφξνο ζα εκθαλίδεη κεδεληθή απαζρφιεζε
(θακία απνιχησο παξάζηαζε θαη θαλέλα ζπκβφιαην) δελ ζα πξνζκεηξείηαη ρξφλνο εκπεηξίαο. Οη έκκηζζνη δηθεγόξνη, εθφζνλ
ηπρφλ απηνί δελ πξαγκαηνπνηνχλ παξαζηάζεηο ζηα δηθαζηήξηα θαη δελ ζπληάζζνπλ ζπκβφιαηα πειαηψλ ηνπο, επί φζνλ ηνπιάρηζηνλ
ρξφλν είλαη έκκηζζνη πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε ηνπ θνξέα ζηνλ νπνίν εξγάδνληαη σο έκκηζζνη είηε απηφο είλαη δεκφζηνο είηε
ηδησηηθφο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ην είδνο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο δηθεγνξηθήο ππεξεζίαο πνπ πξνζθέξνπλ θαζψο θαη ν
ηξφπνο πιεξσκήο ηνπο.
γ. Απόδεημε εκπεηξίαο επαγγεικαηηώλ νδεγώλ πνπ εξγάδνληαη ωο νδεγνί ζην δηθό ηνπο απηνθίλεην
Οη επαγγεικαηίεο νδεγνί πνπ εξγάδνληαη σο νδεγνί ζην δηθφ ηνπο απηνθίλεην απνδεηθλχνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο κε πηζηνπνηεηηθφ
ηνπ Οξγαληζκνχ Αζθάιηζεο Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηψλ (Ο.Α.Δ.Δ.) πνπ βεβαηψλεη ην ρξφλν αζθάιηζήο ηνπο ζε απηφ, ζε
ζπλδπαζκφ κε ππεύζπλε δήιωζε θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986, ζηελ νπνία λα δειψλνπλ ζαθψο φηη νη ίδηνη είλαη νδεγνί
ηνπ απηνθηλήηνπ ηνπο θαη δηαζέηνπλ ηελ εκπεηξία πνπ δειψλνπλ ζηελ αίηεζή ηνπο.
δ. Έξεπλα ή ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθά θέληξα ή πξνγξάκκαηα
Η έξεπλα ή ε ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθά θέληξα ή πξνγξάκκαηα κπνξεί λα ιεθζεί σο ρξφλνο εκπεηξίαο ππφ ηελ απαξαίηεηε
πξνυπφζεζε φηη ν ππνςήθηνο πξνζθνκίδεη:
(α) Βεβαίσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ππεπζχλνπ (ηνπ Γξακκαηέα ή Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ) ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη, γηα
θάζε εξεπλεηηθφ πξφγξακκα ή έξγν, ν ηίηινο θαη ε δηάξθεηά ηνπ, ν ρξφλνο ζπκκεηνρήο ηνπ ππνςεθίνπ, ε ζπκβαηηθή ζρέζε κε ηελ
νπνία ζπλδεφηαλ ν ππνςήθηνο κε ην θνξέα θαη ν επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο θαη
(β) Βεβαίσζε ηνπ επηζηεκνληθνχ ππεπζχλνπ ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη, γηα θάζε εξεπλεηηθφ πξφγξακκα, ην αληηθείκελν ηεο
έξεπλαο, ν ρξφλνο ζπκκεηνρήο ηνπ ππνςεθίνπ θαη ε ηδηαίηεξε ζπκβνιή ηνπ ζηελ εθπφλεζε ή νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ.
Δίλαη απηνλφεην φηη ηα αλσηέξσ ηζρχνπλ εθφζνλ ν ππνςήθηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θαηείρε ηνλ απαηηνχκελν απφ
ηελ αλαθνίλσζε βαζηθφ ηίηιν ζπνπδψλ ή άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ή άιιε επαγγεικαηηθή άδεηα, φπνπ απηή απαηηείηαη.
ε. ηξαηηωηηθή ζεηεία
Χο ρξφλνο εκπεηξίαο αλαγλσξίδεηαη θαη ε απαζρφιεζε πνπ πξνθχπηεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο. Η βεβαίσζε ησλ
αξκνδίσλ αξρψλ πξέπεη λα αλαθέξεη ην είδνο θαη ηε δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή ε ζρεηηθή εηδηθφηεηα πξέπεη λα
έρεη απνθηεζεί πξηλ απφ ηελ θαηάηαμε ηνπ ππνςεθίνπ, ελψ ζηελ πεξίπησζε πνπ ε εηδηθφηεηα απνθηάηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο,
ε ζρεηηθή εκπεηξία αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ απφθηεζή ηεο θαη κεηά. Όηαλ απφ ηελ αλαθνίλσζε απαηηείηαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο
ή άιιε επαγγεικαηηθή άδεηα, ν ρξφλνο ηεο παξαπάλσ εκπεηξίαο ππνινγίδεηαη κεηά ηελ απφθηεζε ηεο απαηηνχκελεο άδεηαο.
ζη. Πξνγξάκκαηα STAGE
Χο ρξφλνο εκπεηξίαο ζεσξείηαη θαη ε ζπκκεηνρή ζηα πξνγξάκκαηα απφθηεζεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο STAGE ηνπ ΟΑΔΓ. Η ζρεηηθή
βεβαίσζε, απφ ηελ νπνία πξέπεη λα πξνθχπηεη ην είδνο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, εθδίδεηαη απφ ηνλ ΟΑΔΓ.
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ΔΙΓΙΚΔ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ ΓΙΑ ΓΙΚ ΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΙΣΛΟΤ ΠΟΤΓΧΝ:
1) Γηα ηίηινπο Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο: φπνπ ζηελ Ανακοίνωζη [βι. Σίηλος ζποσδών και λοιπά απαιηούμενα (ησπικά &
ηστόν πρόζθεηα) προζόνηα] νξίδεηαη σο απαηηνχκελν πξνζφλ πηπρίν ή δίπισκα Α.Δ.Ι. ή Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ
(Δ.Α.Π.) Α.Δ.Ι. ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) Α.Δ.Ι. ηεο εκεδαπήο «αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή ηαπηόζεκν θαηά
πεξηερόκελν εηδηθόηεηαο» κε ην δεηνχκελν απφ ηελ αλαθνίλσζε, νη ππνςήθηνη νη νπνίνη δελ δηαζέηνπλ ηίηιν πνπ αλαθέξεηαη
ξεηά (κε ηελ νλνκαζία ηνπ) ζηελ αλαθνίλσζε, θαιχπηεηαη δε απφ ηνπο παξαπάλσ φξνπο (αληηζηνηρία ή ηαπηνζεκία), ππνρξενχληαη
λα πξνζθνκίζνπλ ζπγρξόλωο βεβαίσζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ Α.Δ.Ι. ή Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π.) Α.Δ.Ι. ή
Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) Α.Δ.Ι., ζην νπνίν αλήθεη ην Σκήκα πνπ ρνξήγεζε ην ελ ιφγσ πηπρίν ή δίπισκα, πεξί
ηνπ φηη ν ηίηινο απηφο ζηεξίδεηαη ζε ζπνπδέο πνπ θαιχπηνπλ κε πιήξε επάξθεηα ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ πηπρίνπ πνπ δεηείηαη
απφ ηελ αλαθνίλσζε. ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνζθνκηζζεί ε βεβαίσζε απηή, ν επηθαινχκελνο ηίηινο δελ ιακβάλεηαη ππφςε.
2) Γηα ηίηινπο Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο: φπνπ ζηελ Ανακοίνωζη [βι. Σίηλος ζποσδών και λοιπά απαιηούμενα (ησπικά & ηστόν
πρόζθεηα) προζόνηα] νξίδεηαη σο απαηηνχκελν πξνζφλ πηπρίν ή δίπισκα Σ.Δ.Ι. ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.)
Σ.Δ.Ι. ηεο εκεδαπήο «αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα ή αληίζηνηρν θαηά πεξηερόκελν εηδηθόηεηαο» κε
ην δεηνχκελν απφ ηελ αλαθνίλσζε, νη ππνςήθηνη νη νπνίνη δελ δηαζέηνπλ ηίηιν πνπ αλαθέξεηαη ξεηά (κε ηελ νλνκαζία ηνπ) ζηελ
αλαθνίλσζε, θαιχπηεηαη δε απφ ηνλ παξαπάλσ φξν (αληηζηνηρία), ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίζνπλ ζπγρξόλωο βεβαίσζε ηνπ
αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ Σ.Δ.Ι. ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) Σ.Δ.Ι., ζην νπνίν αλήθεη ην Σκήκα πνπ ρνξήγεζε ην ελ
ιφγσ πηπρίν ή δίπισκα, πεξί ηνπ φηη ν ηίηινο απηφο ζηεξίδεηαη ζε ζπνπδέο πνπ θαιχπηνπλ κε πιήξε επάξθεηα ην γλσζηηθφ
αληηθείκελν ηνπ πηπρίνπ πνπ δεηείηαη απφ ηελ αλαθνίλσζε. ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνζθνκηζζεί ε βεβαίσζε απηή, ν
επηθαινχκελνο ηίηινο δελ ιακβάλεηαη ππφςε.
3) Γηα ηνπο θαηφρνπο ηίηιωλ Κ.Α.Σ.Δ.Δ. αληίζηνηρσλ εηδηθνηήησλ κε ηίηινπο Σ.Δ.Ι. πνπ νξίδνληαη σο απαηηνχκελα πξνζφληα ζηελ
Ανακοίνωζη [βι. Σίηλος ζποσδών και λοιπά απαιηούμενα (ησπικά & ηστόν πρόζθεηα) προζόνηα], απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ αξκνδίνπ
νξγάλνπ Σ.Δ.Ι. απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε αληηζηνηρία ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηνπο, κε ην δεηνχκελν απφ ηελ αλαθνίλσζε. Η ελ
ιφγσ βεβαίσζε δελ απαηηείηαη γηα ηηο εηδηθφηεηεο ηεο θαηεγνξίαο Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο, γηα ηηο νπνίεο, εθ ηνπ λφκνπ,
πξνβιέπεηαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο.
4) Οη ππνςήθηνη πνπ θαηέρνπλ ηίηινπο ζπνπδώλ ζηνπο νπνίνπο δελ αλαγξάθεηαη ε θαηεύζπλζε ή εηδίθεπζε απηώλ, φπσο
απηή ελδέρεηαη λα δεηείηαη απφ ηελ αλαθνίλσζε, πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθφ ή βεβαίσζε ηνπ Σκήκαηνο πνπ ρνξήγεζε
ηνλ ηίηιν ζπνπδψλ ηνπο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη παξαθνινχζεζαλ ηα καζήκαηα θχθινπ ζπνπδψλ ηεο θαηεχζπλζεο ή
εηδίθεπζεο πνπ δεηείηαη απφ ηελ αλαθνίλσζε.
5) Δάλ ν ηίηινο έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή απαηηείηαη:
α) Γηα ηίηινπο Παλεπηζηεκηαθήο θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο: Πξάμε αλαγλώξηζεο από ην ΓΙ.Κ.Α.Σ..Α. ή ην Ι.Σ.Δ.
αληίζηνηρα, γηα ηελ ηζνηηκία θαη αληηζηνηρία ηνπ ηίηινπ ή πηζηνπνηεηηθό αλαγλώξηζεο από ηνλ Γηεπηζηεκνληθό Οξγαληζκό
Αλαγλώξηζεο Σίηιωλ Αθαδεκαϊθώλ θαη Πιεξνθόξεζεο (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) πεξί ηζνηηκίαο θαη αληηζηνηρίαο ηνπ ηίηινπ.
ηελ πεξίπησζε πνπ απφ ηελ αλαθνίλσζε δεηνχληαη όια ηα πηπρία Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΔ) ή Σερλνινγηθήο
Δθπαίδεπζεο (ΣΔ) πνπ εθδίδεη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο εκεδαπήο, απαηηείηαη Πξάμε αλαγλψξηζεο απφ ην ΓΙ.Κ.Α.Σ..Α. ή ην
Ι.Σ.Δ. αληίζηνηρα, γηα ηελ ηζνηηκία ηνπ ηίηινπ ή πηζηνπνηεηηθφ αλαγλψξηζεο απφ ηνλ Γηεπηζηεκνληθφ Οξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο
Σίηισλ Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) πεξί ηζνηηκίαο απηνχ.
Δηδηθά γηα ηα πηπρία ηεο Κύπξνπ: πξηλ απφ ηελ πιήξε έληαμε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (1-5-2004)
δελ απαηηείηαη αληηζηνηρία γηα ηα πηπρία πνπ αλαθέξνληαη ζην Π.Γ.299/1977, ελψ γηα ηα ίδηα πηπρία θαζψο θαη γηα φια ηα
ππφινηπα, ηα νπνία έρνπλ ρξφλν θηήζεο κεηά ηελ έληαμή ηεο ζηελ Δ.Δ. απαηηείηαη ηζνηηκία θαη αληηζηνηρία.
β) Πξνθεηκέλνπ γηα Γεπηεξνβάζκηα κε ηερληθή ή κε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, βεβαίσζε ηζνηηκίαο απφ ηελ αξκφδηα
Γηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη γηα ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε
αιινδαπήο, πξάμε ηζνηηκίαο θαη θαηάηαμεο ηεο επηηξνπήο ηζνηηκηψλ ηνπ Οξγαληζκνχ Δπαγγεικαηηθήο Δθπαηδεχζεσο θαη
Καηαξηίζεσο (Ο.Δ.Δ.Κ.) ή ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ (Δ.Ο.Π.Π.).
Δμαηξνύληαη απφ ηελ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο πξάμεο αλαγλψξηζεο γηα ηελ ηζνηηκία θαη ηελ αληηζηνηρία ηνπ ηίηινπ, φζνη
ππνςήθηνη ππνβάιινπλ απνθάζεηο αλαγλψξηζεο επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ, νη νπνίεο ρνξεγήζεθαλ απφ:
i) ην πκβνύιην Αλαγλώξηζεο Δπαγγεικαηηθώλ Πξνζόληωλ (.Α.Δ.Π.) ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ π.δ. 38/2010 «Πξνζαξκνγή ηεο
εο
ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2005/36/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 7 επηεκβξίνπ 2005,
ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ» ή
ii) ην πκβνύιην Αλαγλώξηζεο Δπαγγεικαηηθήο Ιζνηηκίαο Σίηιωλ Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (.Α.Δ.Ι.Σ.Σ.Δ.) ηνπ άξζξνπ 10
ηνπ π.δ. 165/2000 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο κε έλα γεληθφ ζχζηεκα αλαγλψξηζεο ησλ δηπισκάησλ ηξηηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο πνπ πηζηνπνηνχλ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ειάρηζηεο δηάξθεηαο ηξηψλ εηψλ, ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 89/48/ΔΟΚ ηνπ
πκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ» ή
iii) ην πκβνύιην Δπαγγεικαηηθήο Αλαγλώξηζεο Σίηιωλ Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (.Δ.Α.Σ.Δ.Κ.) ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ π.δ.
231/1998 «Γεχηεξν γεληθφ ζχζηεκα αλαγλψξηζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, ην νπνίν ζπκπιεξψλεη ηελ νδεγία
89/48/ΔΟΚ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο 92/51/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, 94/38/ΔΚ θαη 95/43/ΔΚ ηεο
Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ».
Δπίζεο, δελ ππέρνπλ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο πξάμεο αλαγλψξηζεο γηα ηελ ηζνηηκία θαη ηελ αληηζηνηρία ηνπ ηίηινπ φζνη
ππνςήθηνη πξνζθνκίδνπλ:
i) απνθάζεηο ρνξήγεζεο άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο ή ηίηινπ εηδηθφηεηαο ησλ ηαηξψλ, λνζνθφκσλ, νδνληηάηξσλ,
θαξκαθνπνηψλ, καηψλ/καηεπηψλ πνπ ρνξεγήζεθαλ i) ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ ΙΙΙ ηνπ Σίηινπ ΙΙΙ
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ηνπ π.δ. 38/2010 απφ ηηο αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο ησλ Πεξηθεξεηψλ ή ησλ πξψελ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ ή ii) ζχκθσλα κε
φζα πξνβιέπνληαλ ζηηο δηαηάμεηο ησλ π.δ. 84/1986 (ηαηξνί), 40/1986 (λνζνθφκνη), 98/1986 (νδνληίαηξνη), 213/2003
(θαξκαθνπνηνί), 97/1986 (καίεο/-επηέο),
ii) «άδεηα εγθαηάζηαζεο θηεληάηξνπ» ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαλ ζην π.δ. 40/2006 «Αλαγλψξηζε δηπισκάησλ,
πηζηνπνηεηηθψλ θαη άιισλ ηίηισλ ησλ θηεληάηξσλ ππεθφσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) θαη κέηξα γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο
πξαγκαηηθήο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο εγθαηάζηαζεο θαη ηνπ δηθαηψκαηνο ειεχζεξεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζηελ Διιάδα ζε
ζπκκφξθσζε πξνο ηηο νδεγίεο 78/1026/ΔΟΚ θαη 78/1017/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, φπσο ηζρχνπλ» θαη
iii) απνθάζεηο ρνξήγεζεο άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο αξρηηέθηνλα, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ
Κεθαιαίνπ ΙΙΙ ηνπ Σίηινπ ΙΙΙ ηνπ π.δ. 38/2010, απφ ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο ή ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηα π.δ.
53/2004 θαη 253/2006.
γ) Πξνθεηκέλνπ γηα Τπνρξεωηηθή εθπαίδεπζε, βεβαίσζε ηζνηηκίαο απφ ηε Γηεχζπλζε Παηδείαο Οκνγελψλ θαη Γηαπνιηηηζκηθήο
Δθπαίδεπζεο (ΓΙ.Π.Ο.Γ.Δ.) ηεο Κ.Τ. ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ ή απφ ηηο θαηά ηφπνπο
Γ/λζεηο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο.
ΔΠΙΗΜΑΝΗ: ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο α), β) θαη γ) πνπ αθνξνχλ ηίηινπο ζπνπδψλ πνπ απνθηήζεθαλ ζηελ αιινδαπή, νη
ππνςήθηνη δελ ρξεηάδεηαη λα πξνζθνκίζνπλ επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ μελφγισζζνπ ηίηινπ νχηε επίζεκε κεηάθξαζε απηνχ.
Αξθεί ε ππνβνιή ησλ απαηηνχκελσλ πξάμεσλ ή πηζηνπνηεηηθψλ ή απνθάζεσλ ή βεβαηψζεσλ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ πνπ
νξίδνληαη αλσηέξσ.
Γηα ηηο θαηεγνξίεο Παλεπηζηεκηαθήο (ΠΔ) θαη Σερλνινγηθήο (ΣΔ) Δθπαίδεπζεο ελδέρεηαη λα απαηηείηαη απφ ηελ αλαθνίλσζε σο
πξόζζεην (ΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΟ) πξνζφλ ε θαηνρή κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο ζε νξηζκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν. ηελ
πεξίπησζε απηή νη ππνςήθηνη πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ κεηαπηπρηαθό ή δηδαθηνξηθό δίπιωκα (ζπλνδεπφκελν απφ βεβαίσζε
ηνπ νηθείνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο πνπ λα θαζνξίδεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν απηνχ, κόλν εάλ απηφ δελ πξνθχπηεη ζαθψο απφ
ηνλ πξνζθνκηδφκελν ηίηιν).
Αλ ν κεηαπηπρηαθφο / δηδαθηνξηθφο ηίηινο έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή απαηηείηαη κόλν Πξάμε Αλαγλψξηζεο ηνπ ηίηινπ απφ ην
ΓΙΚΑΣΑ ή Πηζηνπνηεηηθφ Αλαγλψξηζεο απφ ην Γηεπηζηεκνληθφ Οξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο Σίηισλ Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο
(Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) πεξί ηζνηηκίαο πνπ λα έρεη εθδνζεί κέρξη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αξρηθψλ αηηήζεσλ θαη
ζε πεξίπησζε πνπ απφ ηελ πξάμε αλαγλψξηζεο δελ πξνθχπηεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν, απαηηείηαη βεβαίσζε απφ ην
Παλεπηζηήκην πνπ ρνξήγεζε ηνλ ηίηιν ε νπνία λα θαζνξίδεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν, θαζψο θαη επίζεκε κεηάθξαζή ηεο.
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ηζνηηκία ή ηζνηηκία θαη αληηζηνηρία ηνπ πηπρίνπ αιινδαπήο αλαγλσξίδεηαη κφλνλ εθφζνλ ν θάηνρνο ηνπ
πηπρίνπ είλαη θαη θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο, δελ αλαγλσξίδεηαη ηζνηηκία ηνπ κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο, θαη επνκέλσο
δελ ινγίδεηαη σο κεηαπηπρηαθφο ηίηινο. ηελ πεξίπησζε πνπ ν κεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπκπιεξψλεη ή ελζσκαηψλεηαη ζην βαζηθφ,
δελ ινγίδεηαη σο κεηαπηπρηαθφο ηίηινο.

Κ ΑΣ ΑΛ Ο Γ Ο  Τ Ν Η Μ Μ Δ Ν Χ Ν Γ Ι Κ ΑΙ ΟΛ Ο Γ ΗΣ Ι ΚΧ Ν & Τ ΠΔ Τ ΘΤ ΝΗ Γ Η Λ Χ Η
Αθνχ ειέγμεηε φηη έρεηε ζπγθεληξψζεη φια ηα δηθαηνινγεηηθά-πηζηνπνηεηηθά ηα νπνία πξνβιέπνληαη γηα ηελ απφδεημε ησλ
βαζκνινγνχκελσλ θξηηεξίσλ επηινγήο θαη ησλ πξνζφλησλ ζαο, φπσο νξίδνληαη ζηελ Ανακοίνωζη (βι. ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ) ή/θαη ζηηο παξνχζεο Οδηγίες, ηα αξηζκείηε ζε εκθαλέο ηνπο ζεκείν θαη αθνινχζσο ηα θαηαγξάθεηε κε ηελ ίδηα
ζεηξά αξίζκεζεο ζηνλ θαηάινγν ζπλεκκέλσλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο αίηεζεο.
Γηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε ησλ αηηήζεσλ, ζπκπιήξσζε ηπρφλ ειιεηπφλησλ ζηνηρείσλ, έζησ θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ ή
δηεπθξηληζηηθψλ, επηηξέπεηαη κόλν κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηωλ αηηήζεωλ ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία
επηινγήο.
ηε ζπλέρεηα ζπκπιεξψλεηε ηελ εκεξνκελία θαη ην νλνκαηεπψλπκφ ζαο θάησ απφ ην θείκελν ηεο ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ, ηελ
νπνία θαη ππνγξάθεηε κεηά απφ πξνζεθηηθή αλάγλσζε.

ΔΠΙΚΤΡΧΗ Σ ΙΣ ΛΧΝ, ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣ ΙΚΧΝ Κ ΑΙ ΒΔΒ ΑΙ ΧΔ ΧΝ
Σεο εκεδαπήο:
α) Γεκόζηα έγγξαθα εκεδαπήο (δειαδή έγγξαθα πνπ έρνπλ εθδνζεί ζην πιαίζην ηεο Δζληθήο έλλνκεο ηάμεο, πξνεξρφκελα απφ
εκεδαπέο δηνηθεηηθέο αξρέο ή ηηο Τπεξεζίεο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, φπσο ηίηινη ζπνπδψλ – άδεηεο – πηζηνπνηεηηθά –
βεβαηψζεηο θ.ιπ.), ππνβάιινληαη ζε πξωηόηππν ή ζε αθξηβέο αληίγξαθν ηνπ πξσηνηχπνπ ή ζε αληίγξαθν ηνπ αθξηβνχο
αληηγξάθνπ ηεο αξρήο πνπ εμέδσζε ην πξσηφηππν (φρη ζε αληίγξαθν ην νπνίν δελ έρεη επηθπξσζεί απφ ηελ αξρή πνπ εμέδσζε ην
πξσηφηππν). Η επηθχξσζε γίλεηαη απφ νπνηαδήπνηε δηνηθεηηθή αξρή ή Κέληξν Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ) ή ηηο Τπεξεζίεο ηεο
Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ή δηθεγφξν ή ζπκβνιαηνγξάθν.
Ο ππνςήθηνο κπνξεί επίζεο λα ππνβάιεη αληίγξαθα δεκνζίσλ εγγξάθσλ πνπ δεηνχληαη κε ηελ αλαθνίλσζε, ζπλνδεπφκελα φκσο
απαξαηηήησο κε ππεχζπλε δήισζε θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Ν.1599/1986 ζηελ νπνία λα βεβαηψλεη φηη ηα αληίγξαθα πνπ επηζπλάπηεη
απνηεινχλ γλήζηα αληίγξαθα εθ ησλ πξσηνηχπσλ πνπ έρεη ζηα ρέξηα ηνπ.
Σα επηθπξσκέλα θαηά ηα αλσηέξσ αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ εμέδσζε δηνηθεηηθή αξρή, θαζψο θαη ηα απιά αληίγξαθα εγγξάθσλ
πνπ εμέδσζε δηνηθεηηθή αξρή πνπ ζπλνδεχνληαη απφ ηελ θαηά ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.2690/1999 θαη ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ
Ν.1599/1986 ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία ν ελδηαθεξφκελνο βεβαηψλεη ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ, γίλνληαη ππνρξεσηηθά
απνδεθηά απφ ηε Γηνίθεζε, φπσο ηα πξσηφηππα.
χκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. ΓΙΚΠΟ/Φ.15/27928/13.10.2008 Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Δζληθήο Παηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ, ηα αληίγξαθα ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ πνπ απνλέκνληαη απ’ φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο ηδησηηθψλ θνξέσλ, κεηά
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ηελ επηθχξσζή ηνπο απφ ηηο νηθείεο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ
Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, επηθπξψλνληαη απφ φιεο ηηο δηνηθεηηθέο αξρέο θαη ηα Κ.Δ.Π., ρσξίο λα απαηηείηαη
πξνζζέησο ε επηθχξσζή ηνπο απφ δηθεγφξν.
β) Ιδηωηηθά έγγξαθα εκεδαπήο (δειαδή έγγξαθα πνπ δελ εθδίδνληαη απφ δεκφζηεο αξρέο ηεο εκεδαπήο, φπσο απνδείμεηο
παξνρήο ππεξεζηψλ, βεβαηψζεηο ηδησηψλ εξγνδνηψλ θ.ιπ.) ππνβάιινληαη ζε πξσηφηππα ή ζε αληίγξαθα ζπλνδεπφκελα κε
ππεχζπλε δήισζε θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Ν.1599/1986, ζηελ νπνία ν ελδηαθεξφκελνο βεβαηψλεη φηη ηα αληίγξαθα πνπ επηζπλάπηεη
απνηεινχλ γλήζηα αληίγξαθα εθ ησλ πξσηνηχπσλ πνπ έρεη ζηα ρέξηα ηνπ.
Σεο αιινδαπήο:
Σίηινη, πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηψζεηο ηεο αιινδαπήο πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ αλαθνίλσζε πξέπεη λα είλαη επηθπξωκέλνη θαη
επίζεκα κεηαθξαζκέλνη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
Οη αλσηέξσ ηίηινη ππνβάιινληαη ζε πξσηφηππν ή ζε αθξηβέο αληίγξαθν ηνπ πξσηνηχπνπ ή ζε αληίγξαθν ηνπ αθξηβνχο
αληηγξάθνπ ηεο αξρήο πνπ εμέδσζε ην πξσηφηππν (φρη ζε αληίγξαθν ην νπνίν δελ έρεη επηθπξσζεί απφ ηελ αξρή πνπ εμέδσζε ην
πξσηφηππν). Οη σο άλσ ηίηινη, πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηψζεηο, φηαλ πξνζθνκίδνληαη ζε θσηνηππία κε επηθπξσκέλε απφ ηελ αξρή
πνπ ηνπο εμέδσζε, επηθπξψλνληαη κφλν απφ δηθεγφξν. Αθξηβή αληίγξαθα απφ αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ ή εγγξάθσλ πνπ
έρνπλ εθδνζεί απφ αιινδαπέο αξρέο, ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν ή δεκφζηα αξρή, επηθπξψλνληαη απφ φιεο ηηο
δηνηθεηηθέο αξρέο θαη ηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ). Η επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο γίλεηαη απφ αξκφδηα θαηά λφκν αξρή
ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ή ηελ Πξεζβεία ή ην Πξνμελείν ηεο μέλεο ρψξαο ζηελ Διιάδα ή απφ δηθεγφξν ή απφ άκηζζν εξκελέα
δηνξηζκέλν βάζεη ηνπ Ν.148/26-12-1913/1-2-1914.
εκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηε λνκνινγία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, πξνθεηκέλνπ πεξί ηίηισλ ζπνπδψλ κε ηνπο νπνίνπο
απνδεηθλχεηαη ε γλψζε ηεο μέλεο γιψζζαο, ηίηινη πνπ πξνζθνκίδνληαη ζε απιά θσηναληίγξαθα γίλνληαη δεθηνί, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη πξνζθνκίδνληαη επηθπξσκέλεο κεηαθξάζεηο απηψλ, ζηηο νπνίεο γίλεηαη κλεία φηη ζηνπο λφκηκνπο κεηαθξαζηέο
είραλ πξνζθνκηζζεί ηα πξσηφηππα ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ ηίηισλ. Δάλ φκσο πξνζθνκίδνληαη ηα πξσηφηππα ησλ ηίηισλ ή
επηθπξσκέλα αληίγξαθα απηψλ, αξθεί ε πξνζθφκηζε απινχ θσηναληηγξάθνπ ηεο κεηαθξάζεσο απηψλ, ε αθξίβεηα ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηεο νπνίαο επηθπξψλεηαη κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ, θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Ν.1599/1986.

Π Ι Ν ΑΚ Α Β ΑΘΜ ΟΛ Ο Γ ΟΤ Μ Δ Ν ΧΝ ΚΡ Ι Σ ΗΡ Ι Χ Ν
ΓΙ Α Σ Η Ν Δ Π Ι Λ Ο Γ Η Χ Φ Δ Λ ΟΤ Μ Δ Ν Χ Ν Δ ΠΡ Ο Γ Ρ ΑΜ Μ Α ΚΟ Ι Ν Χ ΦΔ Λ ΟΤ  Υ ΑΡ ΑΚ Σ ΗΡ Α
Αθνινπζεί ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο ησλ βαζκνινγνχκελσλ θξηηεξίσλ ζηνλ νπνίν παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ε βαζκνινγία πνπ
αληηζηνηρεί ζε θαζέλα απφ ηα θξηηήξηα απηά:
ΚΡΙΣΗΡΙΟ

1. Καηάζηαζε αλέξγνπ

ΑΝΑΛΤΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ
Μαθξνρξφληα άλεξγνο (>12 κελψλ)
Νένο άλεξγνο έσο θαη 30 εηψλ πνπ αλαδεηά εξγαζία
Βξαρπρξφληα άλεξγνο πνπ δελ ιακβάλεη επίδνκα αλεξγίαο
Αγξφηεο (αζθαιηζκέλνο ζηνλ ΟΓΑ πνπ δελ δηαζέηεη ή δελ δηθαηνχηαη δειηίν
αλεξγίαο θαη έρεη αηνκηθφ εηζφδεκα έσο θαη 10.500,00 € ην νηθνλνκηθφ έηνο 2010)
Μνλνγνλετθή Οηθνγέλεηα
Έγγακνο/-ε θαη νη δχν ζχδπγνη άλεξγνη

2. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε
Με πξνζηαηεπφκελα Μέιε

3. Οηθνγελεηαθό εηζόδεκα

4. Καηάζηαζε πγείαο
5. Δληνπηόηεηα

απφ 0,00 € έσο θαη 6.900,00 €
απφ 6.900,01 € έσο θαη 12.000,00 €
απφ 12.000,01 € έσο θαη 16.000,00 €
απφ 16.000,01 € έσο θαη 22.000,00 €
απφ 22.000,01 € θαη άλσ
ΑκεΑ κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 35% - 50%
ΑκεΑ κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 50% θαη άλσ
Μφληκνο Κάηνηθνο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο ηνπ λνκνχ ζηνλ νπνίν πινπνηείηαη
ην πξφγξακκα ή (πξνθεηκέλνπ γηα πξφγξακκα ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο) ηνπ
πεξηθεξεηαθνχ ηνκέα ζηνλ νπνίν πινπνηείηαη ην πξφγξακκα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ
20
25
15
10
15
8
5
(γηα θάζε
πξνζηαηεπφκελν κέινο)
15
10
8
6
0
6
8
10

ΔΠΙΗΜΑΝΗ: Η Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ» ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο
θαη Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο, πξηλ από ηελ αλαθνίλωζε ηωλ απνηειεζκάηωλ επηινγήο, ζα δηαζηαπξώζεη ηα ζηνηρεία
κνξηνδόηεζεο ηωλ ωθεινπκέλωλ, πξνο εμαθξίβωζε ηεο εγθπξόηεηάο ηνπο, κε ηα αξρεία ηνπ ΟΑΔΓ θαη ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάηωλ.
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