
ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ 
 

Γηα ηε δηεπθόιπλζε ησλ ππνςεθίσλ παξαηίζεηαη έλαο ζπλνπηηθόο θαηάινγνο 
ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθώλ ηα νπνία νη ππνςήθηνη πξέπεη λα 
ππνβάινπλ καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο: 

1. Ταπηόηεηα ή άιιν δεκόζην έγγξαθν από ην νπνίν λα πξνθύπηνπλ ηα 
ζηνηρεία ηεο ηαπηόηεηαο.   

2. Πηζηνπνηεηηθό Διιελνκάζεηαο (κόλν γηα ππνςήθην ρσξίο ειιεληθή 
ηζαγέλεηα). 

3. Βαζηθό ηίηιν ζπνπδώλ (γηα ππνςήθην πνπ ζπκκεηέρεη ζηηο θαηεγνξίεο ΠΕ, 
ΤΕ θαη ΔΕ, ελώ γηα ηελ θαηεγνξία ΥΕ, κόλν αλ δεηείηαη από ηελ 
αλαθνίλσζε). 

4. Μεηαπηπρηαθό ηίηιν γηα θαηεγνξίεο ΠΔ θαη ΤΔ (κόλν αλ δεηείηαη από 
αλαθνίλσζε). 

5. Πηζηνπνηεηηθά απόδεημεο ρεηξηζκνύ Η/Υ (κόλν αλ δεηείηαη από ηελ 
αλαθνίλσζε). 

6. Πηζηνπνηεηηθά γισζζνκάζεηαο (κόλν αλ δεηείηαη από ηελ αλαθνίλσζε). 

7. Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ζε ηζρύ ή ινηπέο βεβαηώζεηο ή 
πηζηνπνηεηηθά ή επαγγεικαηηθέο ηαπηόηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ 
αλαθνίλσζε (κόλν γηα ηηο εηδηθόηεηεο πνπ απαηηνύληαη). 

8. Βεβαίσζε κόληκεο θαηνηθίαο πξόζθαηεο έθδνζεο, όρη παιαηόηεξεο ησλ 
δύν κελώλ από ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ 
αηηήζεσλ (κόλν γηα ηηο πεξηπηώζεηο απαζρόιεζεο κε ζύκβαζε κίζζσζεο 
έξγνπ ζηηο νπνίεο εθαξκόδεηαη ην θξηηήξην ηεο εληνπηόηεηαο). 

9. Βεβαίσζε ΟΑΔΓ ή/θαη βεβαίσζε ΚΔΚ (γηα ηελ απόδεημε ηνπ ρξόλνπ 
αλεξγίαο). 

10. Οη πνιύηεθλνη θαη ηα ηέθλα πνιπηέθλσλ, πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο 
θαηάζηαζεο ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ 
ρνξεγείηαη από ηα ΚΔΠ κέζσ ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ 
Σπζηήκαηνο Δζληθνύ Γεκνηνινγίνπ [(ΟΠΣΔΓ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΔΚ 457/η 
Β΄/25-2-2014)], πξόζθαηεο έθδνζεο (όρη παιαηόηεξεο ησλ δύν κελώλ από 
ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ) ή 
αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο αιινδαπήο αξρήο (πξνθεηκέλνπ γηα 
αιινδαπό ππνςήθην κόληκα εγθαηεζηεκέλν νηθνγελεηαθώο ζηελ Διιάδα) 
ζπλνδεπόκελν από πηζηνπνηεηηθό ηεο Αλώηαηεο Σπλνκνζπνλδίαο 
Πνιπηέθλσλ Διιάδνο (Α.Σ.Π.Δ.). Πξνθεηκέλνπ γηα αιινδαπό ππνςήθην 
πνπ δελ είλαη κόληκα εγθαηεζηεκέλνο νηθνγελεηαθώο ζηελ Διιάδα, 
αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο αξκόδηαο αιινδαπήο 
αξρήο ηνπ θξάηνπο ηεο ηζαγέλεηαο ηνπ νπνίνπ έρνπλ, πξόζθαηεο έθδνζεο 
(όρη παιαηόηεξεο ησλ δύν κελώλ από ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο 
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ) ζπλνδεπόκελν από έγγξαθν 
αξκόδηαο αιινδαπήο αξρήο ( αληίζηνηρν ηεο ΑΣΠΔ ή άιιν), ζύκθσλα κε 
ην νπνίν ζα βεβαηώλεηαη ή πηζηνπνηείηαη, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ δηθαίνπ ηνπ 
αιινδαπνύ θξάηνπο, ε πνιπηεθληθή ηδηόηεηα ηνπ πνιύηεθλνπ γνλέα θαη 
ηέθλνπ πνιπηέθλνπ. Δπηπιένλ, ππεύζπλε δήισζε ή ζπκπιήξσζε ηνπ 
αληίζηνηρνπ ηεηξαγσληδίνπ ζην έληππν ηεο αίηεζεο πεξί κε πξόζιεςεο 
ζηνλ ίδην θνξέα άιινπ κέινπο ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο θαηά ην ηξέρνλ 
εκεξνινγηαθό έηνο κε ρξήζε ηεο πνιπηεθληθήο ηδηόηεηαο. 



11. Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή βεβαίσζε 
νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη από ηα ΚΔΠ κέζσ ηνπ 
Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο Δζληθνύ Γεκνηνινγίνπ 
[(ΟΠΣΔΓ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΔΚ 457/η Β΄/25-2-2014)], πξόζθαηεο 
έθδνζεο (όρη παιαηόηεξεο ησλ δύν κελώλ από ηελ εκεξνκελία έλαξμεο 
ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ), γηα ηελ απόδεημε ύπαξμεο 
αλήιηθσλ ηέθλσλ. 

12. Οη γνλείο θαη ηα ηέθλα κνλνγνλετθώλ νηθνγελεηώλ πξέπεη απαξαηηήησο λα 
αλαηξέμνπλ ζην δεύηεξν θεθάιαην ηνπ παξαξηήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα 
ελεκεξσζνύλ γηα ηα δηθαηνινγεηηθά απόδεημεο ηνπ ζρεηηθνύ θξηηεξίνπ 
αλάινγα ηελ πεξίπησζε κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο ζηελ νπνία εκπίπηνπλ. 
Δπηπιένλ, ππεύζπλε δήισζε ή ζπκπιήξσζε ηνπ αληίζηνηρνπ 
ηεηξαγσληδίνπ ζην έληππν ηεο αίηεζεο πεξί κε απαζρόιεζεο ζηνλ ίδην 
θνξέα άιινπ κέινπο ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο θαηά ην ηξέρνλ εκεξνινγηαθό 
έηνο κε ρξήζε ηεο κνλνγνλετθήο ηδηόηεηαο. 

13. Τα θαηά πεξίπησζε (π.ρ. κηζζσηνί, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, 
απαζρνινύκελνη ζην δεκόζην θ.ιπ.) δηθαηνινγεηηθά απόδεημεο εκπεηξίαο 
(π.ρ. άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, βεβαίσζε αζθαιηζηηθνύ θνξέα, 
ππεύζπλε δήισζε εκπεηξίαο θ.ιπ.), όπσο αθξηβώο νξίδνληαη ζην δεύηεξν 
θεθάιαην ηνπ παξαξηήκαηνο θαη ζηελ νηθεία αλαθνίλσζε (βι. ΕΜΠΕΙΡΙΑ). 

ΠΡΟΟΥΗ: Ο παξαπάλσ θαηάινγνο δηθαηνινγεηηθώλ είλαη ζπλνπηηθόο 
θαη δελ πεξηιακβάλεη εηδηθέο πεξηπηώζεηο απόδεημεο θξηηεξίσλ – 
ηδηνηήησλ, γηα ηηο νπνίεο κπνξεί λα απαηηνύληαη άιια ή πξόζζεηα 
δηθαηνινγεηηθά ζύκθσλα κε ηελ αλαθνίλσζε ή ην παξάξηεκα. ε θάζε 
πεξίπησζε ινηπόλ νη ππνςήθηνη πξέπεη λα δηαβάζνπλ πιήξσο θαη κε 
πξνζνρή ηελ αλαθνίλσζε θαη ην παξάξηεκά ηεο, πξνθεηκέλνπ λα 
ελεκεξσζνύλ ιεπηνκεξώο θαη κε αθξίβεηα γηα ην ζύλνιν ησλ 
δηθαηνινγεηηθώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ απόδεημε ησλ πξνζόλησλ 
πνπ επηθαινύληαη. 

 


