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ΟΟΟδδδηηηγγγ ίίί εεε ςςς    σσσυυυµµµπππλλλήήήρρρωωωσσσηηηςςς    ααα ίίί τττηηησσσηηηςςς    σσσυυυµµµµµµεεε τττοοοχχχήήήςςς    &&&    υυυππποοοβββοοολλλήήήςςς    δδδ ιιι κκκααα ιιι οοολλλοοογγγηηητττ ιιι κκκώώώννν          

σσσεεε    πππρρρόόόγγγρρραααµµµµµµααα    ΚΚΚΟΟΟιιι νννωωωφφφεεελλλοοούύύςςς    ΧΧΧαααρρρααακκκ τττήήήρρρααα    σσστττ οοοννν    τττ οοοµµµέέέααα    τττοοουυυ    ΠΠΠοοολλλ ιιι τττ ιιι σσσµµµοοούύύ    

(((ΚΚΚΟΟΟΧΧΧ ...ΠΠΠ ... )))    
  

Στις σελίδες που ακολουθούν παρέχονται οδηγίες για τη συµπλήρωση του εντύπου της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης µε κωδικό 
ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.Π.1 το οποίο χρησιµοποιείται για τη συµµετοχή ωφελουµένων σε διαδικασίες πρόσληψης µε σύµβαση εργασίας 
ορισµένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «∆ηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο µέσω προγραµµάτων 
κοινωφελούς χαρακτήρα στον τοµέα του πολιτισµού». Επίσης, δίνονται διευκρινίσεις για απαιτούµενα προσόντα, 
βαθµολογούµενα κριτήρια και δικαιολογητικά συµµετοχής που πρέπει να προσκοµίσουν οι υποψήφιοι προκειµένου να 
διασφαλίσουν την έγκυρη συµµετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Το κείµενο ακολουθεί τη διάρθρωση του εντύπου της αίτησης, 
ώστε να διευκολυνθούν οι υποψήφιοι στη συµπλήρωση των πεδίων της κάθε ενότητας. 

Προκειµένου να αποφευχθούν λάθη και παραλείψεις, συνιστάται πρώτα να διαβάσετε προσεκτικά το κείµενο της 
Ανακοίνωσης σε συνδυασµό µε τις ακόλουθες οδηγίες και στη συνέχεια να προβείτε στη συµπλήρωση της αίτησής σας. 

Πρώτα απ' όλα, σηµειώστε στην πάνω αριστερή γωνία της αίτησης, δίπλα στην ένδειξη ΚΟΧ.Π., τον αριθµό της Ανακοίνωσης 
(π.χ., 150/1/2012) για την οποία εκδηλώνετε ενδιαφέρον. Στη συνέχεια προχωρήστε στη συµπλήρωση των επιµέρους ενοτήτων 
του εντύπου της αίτησης σύµφωνα µε τις οδηγίες που ακολουθούν. 

Α .  ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ  ΦΟΡΕΑΣ  

Στην ενότητα αυτή συµπληρώνετε µε κεφαλαία γράµµατα την επωνυµία του φορέα έκδοσης της ανακοίνωσης, στον οποίο 
απευθύνετε την αίτησή σας (π.χ., ΙΝΕ ΓΣΕΕ).    

Β .  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ  

Στην ενότητα αυτή, ανάλογα µε το προς συµπλήρωση πεδίο, συµπληρώνετε: 

- µε ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράµµατα όσα από τα προσωπικά σας στοιχεία ζητούνται σε κείµενο (π.χ., ονοµατεπώνυµο, τόπο κατοικίας, οδό). 
Το Επώνυµο, Όνοµα, Όνοµα πατέρα και µητέρας πρέπει να συµφωνούν απόλυτα µε αυτά που αναγράφονται στο αποδεικτικό 
στοιχείο ταυτότητας. 

- µε ΑΡΙΘΜΟΥΣ τα λοιπά στοιχεία που αναφέρονται σε αριθµητικά δεδοµένα (π.χ., ταχυδροµικό κώδικα, τηλέφωνα, ηµεροµηνίες). 

- το σηµείο Χ στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο του φύλου σας (Α: άνδρας, Γ: γυναίκα).  

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Για την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης και προσληπτέων κρίνεται σκόπιµη η αναγραφή του ΑΜΚΑ στο 
έντυπο της αίτησης. Ο ΑΜΚΑ (Αριθµός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης) είναι ένας ενιαίος αριθµός µητρώου για την 
εργασία και την κοινωνική ασφάλιση. Είναι ουσιαστικά η ασφαλιστική ταυτότητα όλων των πολιτών και είναι υποχρεωτική από το 
νόµο για όλους από τον Οκτώβριο του 2009. Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε τον ΑΜΚΑ σας, µπορείτε να τον αναζητήσετε στην 
ιστοσελίδα www.amka.gr. 

∆∆ ΙΙ ΚΚΑΑ ΙΙ ΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΤΤ ΙΙ ΚΚΑΑ   ΑΑΠΠΟΟ∆∆ΕΕ ΙΙ ΞΞΗΗΣΣ ::   

• Αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας (για τους Έλληνες πολίτες και τους πολίτες άλλου κράτους µέλους της Ε.Ε.). 

• Ταυτότητα οµογενούς (για τους Έλληνες οµογενείς). 

• Άδεια διαµονής σε ισχύ µέχρι και την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής (για τους 
υπηκόους τρίτων χωρών). 

Γ .  ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ  ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

Στις υπο-ενότητες (Γ.1. έως και Γ.5.) της ενότητας Γ., δηλώνετε τα κριτήρια βάσει των οποίων θα διαµορφωθεί η συνολική σας 
βαθµολογία στον πίνακα κατάταξης. 

Για την απόδειξη των βαθµολογούµενων κριτηρίων επιλογής, πρέπει να προσκοµίσετε τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην 
Ανακοίνωση (βλ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ) ή/και στις παρούσες Οδηγίες. 

Γ.1. Κατάσταση ανεργίας    

Ανάλογα µε την κατάσταση της ανεργίας σας, σηµειώστε Χ σε ένα µόνο από τα πεδία α. ή β. ή γ.   

ΕΕΠΠ ΙΙ ΣΣΗΗΜΜΑΑΝΝΣΣΕΕ ΙΙ ΣΣ ::   

Πεδίο  α .  Μακροχρόνια άνεργος για διάστηµα > 12 µηνών:  
Σηµειώστε Χ µόνο εφόσον είστε άνεργος/η επί δώδεκα (12) τουλάχιστον συνεχείς µήνες, εξακολουθείτε να είστε άνεργος/η και 
κατέχετε κάρτα ανεργίας σε ισχύ. 

Πεδίο  β .  Νέος άνεργος ηλικίας έως και 30 ετών που αναζητά εργασία:  
Σηµειώστε Χ µόνο εφόσον είστε άνεργος/η και ηλικίας έως και 30 ετών. Άνεργος ηλικίας έως και 30 ετών θεωρείται εκείνος που δεν 
έχει υπερβεί το 30

ο
 έτος της ηλικίας του µέχρι και την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής.  

Πεδίο  γ .  Βραχυχρόνια άνεργος που δεν λαµβάνει επίδοµα ανεργίας:  
Σηµειώστε Χ µόνο εφόσον είστε άνεργος/η για χρονικό διάστηµα µικρότερο από δώδεκα (12) µήνες και δεν λαµβάνετε επίδοµα 
ανεργίας. Σε περίπτωση που λαµβάνετε επίδοµα ανεργίας, δεν συµπληρώνετε το σχετικό πεδίο. 
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Σε περίπτωση που ανήκετε σε περισσότερες από µία περιπτώσεις ανεργίας (π.χ., είστε και «Νέος άνεργος ηλικίας έως και 30 
ετών που αναζητά εργασία» και «Βραχυχρόνια άνεργος που δεν λαµβάνει επίδοµα ανεργίας»), σηµειώνετε Χ στο πεδίο που 
αντιστοιχεί στην περίπτωση ανεργίας που λαµβάνει την υψηλότερη µοριοδότηση (βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ στη σελ.7 των Οδηγιών ή ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ στην Ανακοίνωση). 

∆∆ ΙΙ ΚΚΑΑ ΙΙ ΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΤΤ ΙΙ ΚΚΑΑ   ΑΑΠΠΟΟ∆∆ΕΕ ΙΙ ΞΞΗΗΣΣ ::  

• Εάν είστε άνεργος/η και έχετε συµπληρώσει ένα από τα πεδία της υπο-ενότητας Γ.1., πρέπει να προσκοµίσετε ∆ελτίο Ανεργίας 
σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης συµµετοχής σας στη διαδικασία επιλογής.   

• Εάν είστε «Βραχυχρόνια άνεργος που δεν λαµβάνει επίδοµα ανεργίας» (και έχετε συµπληρώσει το πεδίο β. της υπο-ενότητας 
Γ.1.), πρέπει, πέραν του δελτίου ανεργίας, να προσκοµίσετε και σχετική βεβαίωση από την αρµόδια υπηρεσία του ΟΑΕ∆ από την 
οποία να προκύπτει ότι δεν λαµβάνετε επίδοµα ανεργίας. 

Γ.2. Οικογενειακή κατάσταση 

Ανάλογα µε την οικογενειακή σας κατάσταση, σηµειώστε Χ σε ένα µόνο από τα πεδία α. ή β. και, εφόσον έχετε προστατευόµενα 
µέλη, συµπληρώστε στο πεδίο γ. τον αριθµό των προστατευόµενων µελών. Σε περίπτωση που δεν συµπληρώσετε τα πεδία α. ή 
β. (δηλαδή δεν είστε ούτε γονέας µονογονεϊκής οικογένειας ούτε έγγαµος άνεργος µε σύζυγο άνεργο) και έχετε προστατευόµενα 
µέλη, συµπληρώστε µόνο το πεδίο γ. 

ΕΕΠΠ ΙΙ ΣΣΗΗΜΜΑΑΝΝΣΣΕΕ ΙΙ ΣΣ ::   

Πεδίο  α .  Μονογονεϊκή οικογένεια:  
Σηµειώστε Χ µόνο εφόσον είστε γονέας µονογονεϊκής οικογένειας: Ως µονογονέας νοείται ο γονέας εκείνος ο οποίος, κατά την 
ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης, ασκεί εν τοις πράγµασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή µετά από σχετική ανάθεση τη 
γονική µέριµνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Το δικαίωµα αυτό ασκείται από τον γονέα και µετά την ενηλικίωση των 
τέκνων και µέχρι τη συµπλήρωση του 25

ου
 έτους της ηλικίας τους. Ενδεικτικές περιπτώσεις: χηρεία µονογονέα, άγαµη µητέρα µε 

τέκνο χωρίς αναγνώριση από τον πατέρα, έκπτωση του άλλου γονέα από την άσκηση της γονικής µέριµνας, αφαίρεση γονικής 
µέριµνας του άλλου γονέα λόγω κακής άσκησης κ.λπ. Γίνεται επίσης δεκτή και η περίπτωση της άγαµης µητέρας µε ανήλικο τέκνο 
αναγνωρισµένο από τον πατέρα, υπό την προϋπόθεση ότι η µητέρα ασκεί (ή ασκούσε εάν το τέκνο είναι πλέον ενήλικο ηλικίας έως 
και 25 ετών) εν τοις πράγµασι και κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική µέριµνα του τέκνου και ότι η ίδια δεν έχει εκπέσει της γονικής 
µέριµνας ούτε της έχει αφαιρεθεί η άσκησή της. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η «γονική µέριµνα» δεν ταυτίζεται µε την «επιµέλεια» τέκνου, δεδοµένου ότι σύµφωνα µε το Π.∆.456/1984 
(Αστικός Κώδικας) η γονική µέριµνα, ως υπερκείµενη έννοια, περιλαµβάνει και την επιµέλεια του τέκνου και τη διοίκηση της 
περιουσίας του και την εκπροσώπησή του σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη που αφορούν το πρόσωπο ή την περιουσία του. 

Πεδίο  β .  Έγγαµος άνεργος µε σύζυγο άνεργο:  
Σηµειώστε Χ µόνο εφόσον είστε έγγαµος/η και ο/η σύζυγός σας είναι επίσης άνεργος/η. Σε περίπτωση που και οι δύο άνεργοι 
σύζυγοι συµµετέχουν στην ίδια διαδικασία επιλογής, τότε καθένας από αυτούς µοριοδοτείται µε 8 µονάδες. 

Πεδίο  γ .  Με προστατευόµενα µέλη:  
Εάν έχετε προστατευόµενα µέλη, σηµειώστε στο πεδίο αυτό τον ακριβή αριθµό τους (π.χ., 2) όπως αυτός προκύπτει από το 
εκκαθαριστικό σηµείωµα οικονοµικού έτους 2012.  
Ενδεικτικές περιπτώσεις προστατευόµενων µελών είναι: 
α) Τα ανήλικα άγαµα τέκνα. 
β) Τα ενήλικα άγαµα τέκνα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το εικοστό πέµπτο έτος της ηλικίας τους και σπουδάζουν σε 
αναγνωρισµένες σχολές ή σχολεία του εσωτερικού ή εξωτερικού, καθώς και εκείνα τα οποία παρακολουθούν δηµόσια ή ιδιωτικά 
ινστιτούτα επαγγελµατικής κατάρτισης στο εσωτερικό.   
γ) Τα τέκνα που είναι άγαµα ή διαζευγµένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω από 
διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία κ.λπ. 

∆∆ ΙΙ ΚΚΑΑ ΙΙ ΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΤΤ ΙΙ ΚΚΑΑ   ΑΑΠΠΟΟ∆∆ΕΕ ΙΙ ΞΞΗΗΣΣ ::  

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήµου. 

Για την απόδειξη της µονογονεϊκής οικογένειας, οποιοδήποτε δικαιολογητικό που εκδόθηκε από αρµόδια δηµόσια αρχή της 
ηµεδαπής ή αλλοδαπής από τo οποίo να προκύπτει η ιδιότητα του γονέα µονογονεϊκής οικογένειας (π.χ., στην περίπτωση χηρείας 
του µονογονέα, πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση της χηρείας, στην περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του 
γάµου, αντίγραφο δικαστικής απόφασης µε την οποία ανατέθηκε η άσκηση της γονικής µέριµνας -και όχι µόνο της επιµέλειας- σε 
έναν εκ των διαζευγµένων γονέων 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 έναν εκ των δύο γονέων, σύµφωνα µε το 
άρθρο 1513ΑΚ κ.ά.). Στην περίπτωση της άγαµης µητέρας µε ανήλικο τέκνο αναγνωρισµένο από τον πατέρα, απαιτείται πέραν του 
σχετικού πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης και υπεύθυνη δήλωση της µητέρας στην οποία η ίδια θα δηλώνει ότι 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 (εάν το τέκνο είναι ενήλικο ηλικίας έως και 25 
ετών, στην υπεύθυνη δήλωση η άγαµη µητέρα θα δηλώνει 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). 

• ∆ελτίο Ανεργίας σε ισχύ του/της συζύγου στην περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι είναι άνεργοι.   

• Εκτύπωση εκκαθαριστικού σηµειώµατος ή αντίγραφο αυτού για το οικονοµικό έτος 2012, για εισοδήµατα δηλαδή που 
αποκτήθηκαν από 1/1/2011 έως 31/12/2011, προκειµένου για την απόδειξη του αριθµού των προστατευόµενων µελών. 
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Γ.3. Οικογενειακό εισόδηµα 

Σηµειώστε Χ σε ένα µόνο από τα πέντε πεδία α. ή β. ή γ. ή δ. ή ε. της υπο-ενότητας Γ.3. ανάλογα µε το οικογενειακό εισόδηµα 
που αποκτήσατε από 1/1/2011 έως 31/12/2011 (βάσει του εκκαθαριστικού σηµειώµατος που λάβατε για το οικονοµικό έτος 2012).  

ΕΕΠΠ ΙΙ ΣΣΗΗΜΜΑΑΝΝΣΣΗΗ ::   
Ως «οικογενειακό εισόδηµα» λαµβάνεται υπόψη το συνολικό δηλωθέν εισόδηµα του υπόχρεου, του/της συζύγου και των 
ανήλικων τέκνων όπως προκύπτει από το εκκαθαριστικό σηµείωµα της εφορίας. 

∆∆ ΙΙ ΚΚΑΑ ΙΙ ΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΤΤ ΙΙ ΚΚΑΑ   ΑΑΠΠΟΟ∆∆ΕΕ ΙΙ ΞΞΗΗΣΣ ::     

• Εκτύπωση εκκαθαριστικού σηµειώµατος ή αντίγραφο αυτού για το οικονοµικό έτος 2012, για εισοδήµατα δηλαδή που 
αποκτήθηκαν από 1/1/2011 έως 31/12/2011 ή 

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν υποχρεούται ο ωφελούµενος να υποβάλλει φορολογική δήλωση για το οικονοµικό έτος 
2012 λόγω εισοδήµατος θεωρηµένη από την αρµόδια ∆ΟΥ. 

Γ.4. Κατάσταση υγείας    

Εφόσον είστε Άτοµο µε Αναπηρία (ΑµεΑ), σηµειώστε Χ σε ένα µόνο από τα πεδία α. ή β., ανάλογα µε το ποσοστό της αναπηρίας 
σας. 

∆∆ ΙΙ ΚΚΑΑ ΙΙ ΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΤΤ ΙΙ ΚΚΟΟ   ΑΑΠΠΟΟ∆∆ΕΕ ΙΙ ΞΞΗΗΣΣ ::   

• Πιστοποιητικό υγειονοµικής επιτροπής σε ισχύ από την οποία να προκύπτει το ποσοστό της αναπηρίας σας. 

Γ.5. Εντοπιότητα    

Εφόσον είστε µόνιµος κάτοικος της περιφερειακής ενότητας στην οποία υλοποιείται το πρόγραµµα, σηµειώστε Χ στο σχετικό πεδίο 
της υπο-ενότητας Γ.5.  

∆∆ ΙΙ ΚΚΑΑ ΙΙ ΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΤΤ ΙΙ ΚΚΟΟ   ΑΑΠΠΟΟ∆∆ΕΕ ΙΙ ΞΞΗΗΣΣ ::   

• Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας από τον οικείο δήµο. 

∆ .  ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΕΣ  ΘΕΣΕΙΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΚΑΤΑ  ΣΕΙΡΑ  ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ   

Στην ενότητα αυτή δηλώνετε τους κωδικούς θέσεων που επιδιώκετε κατά σειρά προτίµησης (από 1
η
  έως 20

ή
 επιλογή). 

Ανατρέξτε στους κωδικούς θέσεων που περιλαµβάνονται στην Ανακοίνωση [βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά 
κωδικό θέσης)] και βρείτε τον κωδικό που αντιστοιχεί στη θέση απασχόλησης που επιδιώκετε. Στη συνέχεια σηµειώστε τον κωδικό 
αυτό σε ένα από τα προβλεπόµενα κελιά, ώστε να καθορίσετε τη σειρά που έχει η συγκεκριµένη επιλογή στις προτιµήσεις σας (1

η
, 

2
η
 κ.ο.κ.).   

∆ΗΛΩΣΗ  ΕΠΙΠΛΕΟΝ  ΚΩ∆ΙΚΩΝ  ΘΕΣΕΩΝ :  Σε περίπτωση που επιθυµείτε να δηλώσετε περισσότερους από είκοσι (20) 
κωδικούς θέσεων, συµπληρώνετε νέο ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.Π.1, ώστε να καταγράψετε το σύνολο των προτιµήσεών σας. Στο νέο έντυπο 
συµπληρώνετε µόνο τις Ενότητες Α. (∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ) και Β. (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ) καθώς και τα κελιά της 
Ενότητας ∆. (ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ), διορθώνοντας κατάλληλα την 
υπάρχουσα αρίθµηση (π.χ. 1

η
 � 21

η
 επιλογή, 2

η
 � 22

η
 επιλογή κ.ο.κ.) έως ότου δηλώσετε το σύνολο των προτιµήσεών σας. 

Τέλος, συµπληρώνετε την ηµεροµηνία και το ονοµατεπώνυµό σας κάτω από το κείµενο της ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ, την οποία 
και υπογράφετε. 

Ε .  ΤΥΠΙΚΑ  (και  τυχόν  πρόσθετα )  ΠΡΟΣΟΝΤΑ    

Για τη συµπλήρωση των πεδίων της ενότητας Ε., πρέπει καταρχήν να ανατρέξετε στην Ανακοίνωση [βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ Β: 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)]. Εάν διαπιστώσετε ότι για τις θέσεις απασχόλησης που επιδιώκετε (π.χ., ΠΕ 
Αρχαιολόγων) προβλέπονται συγκεκριµένα τυπικά ή και τυχόν πρόσθετα προσόντα (π.χ., τίτλος σπουδών, γνώση χειρισµού Η/Υ 
κ.ά.), τα οποία και διαθέτετε, τότε τα καταγράφετε αναλυτικά στα πεδία της συγκεκριµένης ενότητας. Εάν όµως για τις θέσεις 
απασχόλησης που επιδιώκετε δεν προβλέπονται σύµφωνα µε την Ανακοίνωση τυπικά ή άλλα πρόσθετα προσόντα, τότε δεν 
συµπληρώνετε κανένα από τα πεδία της ενότητας Ε. Τονίζεται ότι τα τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόντα δεν αξιολογούνται 
βαθµολογικά, η µη κατοχή τους ωστόσο, για τις περιπτώσεις ειδικοτήτων που ορίζονται στην Ανακοίνωση, µπορεί να συνεπάγεται 
τον αποκλεισµό σας από τη διαδικασία επιλογής (π.χ., στην περίπτωση µη υποβολής του απαιτούµενου από την ανακοίνωση 
τίτλου σπουδών).  

∆∆ ΙΙ ΚΚΑΑ ΙΙ ΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΤΤ ΙΙ ΚΚΑΑ   ΑΑΠΠΟΟ∆∆ΕΕ ΙΙ ΞΞΗΗΣΣ ::   

• Τίτλος σπουδών [απαιτείται για όλες τις ειδικότητες Πανεπιστηµιακής (ΠΕ) και ∆ευτεροβάθµιας (∆Ε) Εκπαίδευσης]. Εάν είστε 
υποψήφιος για ειδικότητες Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), πρέπει να προσκοµίσετε αντίγραφο του τίτλου σας µόνο στην 
περίπτωση που ο τίτλος σπουδών (π.χ., απολυτήριο τριταξίου Γυµνασίου) ζητείται ως απαιτούµενο προσόν από την Ανακοίνωση 
[βλ. Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα]. Για ειδικότερες πληροφορίες σχετικά µε τίτλους 
σπουδών (π.χ., τίτλοι που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή κ.ά.), µπορείτε να ανατρέξετε στις ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΑΦΟΡΟΥΝ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (βλ. σελ.5-6 των Οδηγιών). 

• Εάν η γνώση ξένων γλωσσών αποτελεί απαιτούµενο σύµφωνα µε την Ανακοίνωση προσόν για ορισµένες θέσεις 
απασχόλησης, οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκοµίσουν τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία µπορούν να 
αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) ακολουθώντας τη διαδροµή: Κεντρική σελίδα � Φορείς � Υποδείγµατα 
� Παράρτηµα: Τίτλοι Γλωσσοµάθειας – Τρόπος Απόδειξης. 
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• Εάν η εργασιακή εµπειρία (µε σχέση εργασίας ή σύµβαση µίσθωσης έργου στο δηµόσιο ή στον ιδιωτικό τοµέα ή άσκηση 
επαγγέλµατος) αποτελεί απαιτούµενο προσόν σύµφωνα µε την Ανακοίνωση [βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά 
κωδικό θέσης)], πρέπει να προσκοµίσετε τα εξής δικαιολογητικά: 

(1) Για τους µισθωτούς του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα: 

•••• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης. 

•••• Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται 
επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εµπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυµίας της 
επιχείρησης αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο. 

Οι µισθωτοί του δηµόσιου τοµέα µπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, 
να προσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δηµόσιου τοµέα από την οποία να προκύπτει και το είδος της εµπειρίας. 

(2) Για τους ελεύθερους επαγγελµατίες: 

•••• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης. 

•••• Υπεύθυνη δήλωση, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, ότι πραγµατοποίησε συγκεκριµένες εργασίες, 
µελέτες και έργα σχετικά µε το αντικείµενο της εµπειρίας και 

•••• Υποβολή µίας τουλάχιστον σχετικής σύµβασης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το 
είδος της εµπειρίας. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ: 

Ως φορείς του ∆ηµοσίου νοούνται: οι Υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, τα Ν.Π.∆.∆., τα Ν.Π.Ι.∆. του δηµόσιου τοµέα, οι Ο.Τ.Α. πρώτου και 
δεύτερου βαθµού καθώς και τα νοµικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α., όπως ορίζονται  στο άρθρο 1 του ν.3812/2009 (όπως ισχύει). 

Ως εργασία που έχει διανυθεί στο δηµόσιο τοµέα, θεωρείται επίσης: 

• Η απασχόληση κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας. 

• Η συµµετοχή σε προγράµµατα απόκτησης εργασιακής εµπειρίας (STAGE) του ΟΑΕ∆.  

• Η απασχόληση µε Σύµβαση Μίσθωσης Έργου σε φορείς του ∆ηµοσίου.  

Όταν η εµπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή: 

Για εµπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή επιπλέον των λοιπών δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις ανωτέρω, 
κατά περίπτωση, παραγράφους, πρέπει να προσκοµίσετε: 

(1) Όταν κατά το ισχύον νοµικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζοµένων για συγκεκριµένο επάγγελµα ή 
συγκεκριµένη σχέση εργασίας είναι υποχρεωτική: 

• Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης του 
ενδιαφεροµένου και 

• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισµού, είτε πρόκειται για αµιγώς κρατική ή αµιγώς ιδιωτική ή µικτή ασφάλιση.  

(2) Όταν κατά το ισχύον νοµικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζοµένων για συγκεκριµένο επάγγελµα ή 
συγκεκριµένη σχέση εργασίας είναι µη υποχρεωτική: 

• Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης του 
ενδιαφεροµένου. 

• Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να αναγράφονται επακριβώς ο χρόνος απασχόλησης 
και το είδος της εµπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυµίας της επιχείρησης αν πρόκειται περί 
νοµικού προσώπου και 

• Βεβαίωση της αρµόδιας αρχής του κράτους στο οποίο απασχολήθηκε ότι η ασφάλιση για το συγκεκριµένο επάγγελµα ή τη 
συγκεκριµένη σχέση εργασίας δεν είναι υποχρεωτική, κατά τη νοµοθεσία του κράτους τούτου. 

(3) Όταν ο χρόνος εµπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δηµόσιου χαρακτήρα της αλλοδαπής, µπορεί να αποδεικνύεται 
και µε βεβαίωση του αντίστοιχου δηµόσιου φορέα.  

Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, ο οποίος επικαλείται εµπειρία που αποκτήθηκε στο εξωτερικό, θα πρέπει να συνοδεύονται εκτός 
από τα πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα των πρωτοτύπων και από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

 

Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εµπειρίας  

α. ∆ικαστική Απόφαση 

Η εµπειρία αποδεικνύεται και µε τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση από την οποία να προκύπτει το είδος της εργασίας που 
παρασχέθηκε καθώς και η χρονική διάρκεια της παροχής της. 

β. Έρευνα ή συµµετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράµµατα 

Η έρευνα ή η συµµετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράµµατα µπορεί να ληφθεί ως χρόνος εµπειρίας υπό την απαραίτητη  
προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος προσκοµίζει: 
(α) Βεβαίωση του διοικητικού υπευθύνου (του Γραµµατέα ή Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών) στην οποία θα αναφέρονται, για 
κάθε ερευνητικό πρόγραµµα ή έργο, ο τίτλος και η διάρκειά του, ο χρόνος συµµετοχής του υποψηφίου, η συµβατική σχέση µε την 
οποία συνδεόταν ο υποψήφιος µε το φορέα και ο επιστηµονικός υπεύθυνος και  
(β) Βεβαίωση του επιστηµονικού υπευθύνου στην οποία θα αναφέρονται, για κάθε ερευνητικό πρόγραµµα, το αντικείµενο της 
έρευνας, ο χρόνος συµµετοχής του υποψηφίου και η ιδιαίτερη συµβολή του στην εκπόνηση ή ολοκλήρωση του έργου.  
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Είναι αυτονόητο ότι τα ανωτέρω ισχύουν εφόσον ο υποψήφιος κατά τη διάρκεια της συµµετοχής του κατείχε τον απαιτούµενο από 
την ανακοίνωση βασικό τίτλο σπουδών. 

γ. Στρατιωτική θητεία 

Ως χρόνος εµπειρίας αναγνωρίζεται και η απασχόληση που προκύπτει κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας. Η βεβαίωση των 
αρµοδίων αρχών πρέπει να αναφέρει το είδος και τη διάρκεια της απασχόλησης. Στην περίπτωση αυτή η σχετική ειδικότητα πρέπει να 
έχει αποκτηθεί πριν από την κατάταξη του υποψηφίου, ενώ στην περίπτωση που η ειδικότητα αποκτάται κατά τη διάρκεια της θητείας, 
η σχετική εµπειρία αναγνωρίζεται από την απόκτησή της και µετά.   

δ. Προγράµµατα STAGE 

Ως χρόνος εµπειρίας θεωρείται και η συµµετοχή στα προγράµµατα απόκτησης εργασιακής εµπειρίας STAGE του ΟΑΕ∆. Η σχετική 
βεβαίωση, από την οποία πρέπει να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια του προγράµµατος, εκδίδεται από τον ΟΑΕ∆. 

  

ΕΕ ΙΙ ∆∆ ΙΙ ΚΚΕΕΣΣ   ∆∆ ΙΙ ΕΕΥΥΚΚΡΡ ΙΙ ΝΝ ΙΙ ΣΣΕΕ ΙΙ ΣΣ   ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ∆∆ ΙΙΚΚΑΑ ΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΤΤ ΙΙ ΚΚΑΑ   ΠΠΟΟΥΥ   ΑΑΦΦΟΟΡΡΟΟΥΥΝΝ   ΤΤ ΙΙ ΤΤΛΛΟΟΥΥΣΣ   ΣΣΠΠΟΟΥΥ∆∆ΩΩΝΝ ::   

1) Για τίτλους Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης: όπου στην Ανακοίνωση [βλ. Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & 
τυχόν πρόσθετα) προσόντα] ορίζεται ως απαιτούµενο προσόν πτυχίο ή δίπλωµα Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου 
(Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής «αντίστοιχης ειδικότητας ή ταυτόσηµο κατά 
περιεχόµενο ειδικότητας» µε το ζητούµενο από την ανακοίνωση, οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν διαθέτουν τίτλο που αναφέρεται 
ρητά (µε την ονοµασία του) στην ανακοίνωση, καλύπτεται δε από τους παραπάνω όρους (αντιστοιχία ή ταυτοσηµία), υποχρεούνται 
να προσκοµίσουν συγχρόνως βεβαίωση του αρµοδίου οργάνου του Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή 
Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το Τµήµα που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωµα, περί 
του ότι ο τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν µε πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείµενο του πτυχίου που ζητείται 
από την ανακοίνωση. Σε περίπτωση που δεν προσκοµισθεί η βεβαίωση αυτή, ο επικαλούµενος τίτλος δεν λαµβάνεται υπόψη. 

2) Οι υποψήφιοι που κατέχουν τίτλους σπουδών στους οποίους δεν αναγράφεται η κατεύθυνση ή ειδίκευση αυτών, όπως 
αυτή ενδέχεται να ζητείται από την ανακοίνωση, πρέπει να προσκοµίσουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση του Τµήµατος που χορήγησε 
τον τίτλο σπουδών τους, από την οποία να προκύπτει ότι παρακολούθησαν τα µαθήµατα κύκλου σπουδών της κατεύθυνσης ή 
ειδίκευσης που ζητείται από την ανακοίνωση. 

3) Για την πλήρωση θέσεων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, οι απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. πρέπει να προσκοµίσουν ∆ίπλωµα 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης Επιπέδου Μεταδευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Κατάρτισης ή βεβαίωση του Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. 
από την οποία να προκύπτει η ακριβής ηµεροµηνία που κατέστησαν διπλωµατούχοι.  

4) Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:  

α) Για τίτλους Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης: Πράξη αναγνώρισης από το ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α., για την ισοτιµία και αντιστοιχία του 
τίτλου ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον ∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και 
Πληροφόρησης (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιµίας και αντιστοιχίας του τίτλου. 

Στην περίπτωση που από την ανακοίνωση ζητούνται όλα τα πτυχία Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) που εκδίδει το 
εκπαιδευτικό σύστηµα της ηµεδαπής, απαιτείται Πράξη αναγνώρισης από το ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. για την ισοτιµία του τίτλου ή 
πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον ∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης 
(∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιµίας αυτού. 

Ειδικά για τα πτυχία της Κύπρου: πριν από την πλήρη ένταξη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1-5-2004) 
δεν απαιτείται αντιστοιχία για τα πτυχία που αναφέρονται στο Π.∆.299/1977, ενώ για τα ίδια πτυχία καθώς και για όλα τα 
υπόλοιπα, τα οποία έχουν χρόνο κτήσης µετά την ένταξή της στην Ε.Ε. απαιτείται ισοτιµία και αντιστοιχία. 

β) Προκειµένου για ∆ευτεροβάθµια µη τεχνική ή µη επαγγελµατική εκπαίδευση, βεβαίωση ισοτιµίας από την αρµόδια 
∆ιεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και για τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση 
αλλοδαπής, πράξη ισοτιµίας και κατάταξης της επιτροπής ισοτιµιών του Οργανισµού Επαγγελµατικής Εκπαιδεύσεως και 
Καταρτίσεως (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) ή του Εθνικού Οργανισµού 
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). 

Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόµισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιµία και την αντιστοιχία του τίτλου, όσοι 
υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων, οι οποίες χορηγήθηκαν από: 

i) το Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 «Προσαρµογή της 
ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7

ης
 Σεπτεµβρίου 2005, 

σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων» ή 

ii) το Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικής Ισοτιµίας Τίτλων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) του άρθρου 10 
του π.δ. 165/2000 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε ένα γενικό σύστηµα αναγνώρισης των διπλωµάτων τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελµατική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύµφωνα µε την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» ή 

iii) το Συµβούλιο Επαγγελµατικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 14 του π.δ. 
231/1998 «∆εύτερο γενικό σύστηµα αναγνώρισης της επαγγελµατικής εκπαίδευσης, το οποίο συµπληρώνει την  οδηγία 
89/48/ΕΟΚ, σύµφωνα µε τις οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της 
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων». 

γ) Προκειµένου για Υποχρεωτική εκπαίδευση, βεβαίωση ισοτιµίας από τη ∆ιεύθυνση Παιδείας Οµογενών και ∆ιαπολιτισµικής 
Εκπαίδευσης (∆Ι.Π.Ο.∆.Ε.) της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων ή από τις κατά τόπους 
∆/νσεις Β/θµιας Εκπαίδευσης της ηµεδαπής. 



                 

6 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Στις ανωτέρω περιπτώσεις α), β) και γ) που αφορούν τίτλους σπουδών που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, οι 
υποψήφιοι δεν χρειάζεται να προσκοµίσουν επικυρωµένο αντίγραφο του ξενόγλωσσου τίτλου ούτε επίσηµη µετάφραση αυτού. 
Αρκεί η υποβολή των απαιτούµενων πράξεων ή πιστοποιητικών ή αποφάσεων ή βεβαιώσεων των αρµοδίων οργάνων που 
ορίζονται ανωτέρω. 

5) Για την κατηγορία Πανεπιστηµιακής (ΠΕ) Εκπαίδευσης, εφόσον από την ανακοίνωση απαιτείται ως πρόσθετο (ΜΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ) προσόν η κατοχή µεταπτυχιακού διπλώµατος σε ορισµένο γνωστικό αντικείµενο, οι υποψήφιοι πρέπει να 
προσκοµίσουν το ζητούµενο µεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωµα (συνοδευόµενο από βεβαίωση του οικείου Εκπαιδευτικού 
Ιδρύµατος που να καθορίζει το γνωστικό αντικείµενο αυτού, µόνο εάν αυτό δεν προκύπτει σαφώς από τον προσκοµιζόµενο τίτλο).  

Αν ο µεταπτυχιακός / διδακτορικός τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται µόνο Πράξη Αναγνώρισης του τίτλου από το 
∆ΙΚΑΤΣΑ ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από το ∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης 
(∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιµίας που να έχει εκδοθεί µέχρι την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας υποβολής των αρχικών αιτήσεων και 
σε περίπτωση που από την πράξη αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείµενο, απαιτείται βεβαίωση από το 
Πανεπιστήµιο που χορήγησε τον τίτλο η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείµενο, καθώς και επίσηµη µετάφρασή της. 

Στις περιπτώσεις που η ισοτιµία ή ισοτιµία και αντιστοιχία του πτυχίου αλλοδαπής αναγνωρίζεται µόνον εφόσον ο κάτοχος του 
πτυχίου είναι και κάτοχος µεταπτυχιακού διπλώµατος, δεν αναγνωρίζεται ισοτιµία του µεταπτυχιακού διπλώµατος, και εποµένως 
δεν λογίζεται ως µεταπτυχιακός τίτλος. Στην περίπτωση που ο µεταπτυχιακός τίτλος συµπληρώνει ή ενσωµατώνεται στο βασικό, 
δεν λογίζεται ως µεταπτυχιακός τίτλος. 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  & ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ∆ΗΛΩΣΗ  

Αφού ελέγξετε ότι έχετε συγκεντρώσει όλα τα δικαιολογητικά-πιστοποιητικά τα οποία προβλέπονται για την απόδειξη των 
βαθµολογούµενων κριτηρίων επιλογής και των προσόντων σας, όπως ορίζονται στην Ανακοίνωση (βλ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ) ή/και στις παρούσες Οδηγίες, τα αριθµείτε σε εµφανές τους σηµείο και ακολούθως τα καταγράφετε µε την ίδια 
σειρά αρίθµησης στον κατάλογο συνηµµένων δικαιολογητικών της αίτησης.  

Στη συνέχεια συµπληρώνετε την ηµεροµηνία και το ονοµατεπώνυµό σας κάτω από το κείµενο της ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ, την 
οποία και υπογράφετε µετά από προσεκτική ανάγνωση. 

ΠΡΟΣΟΧΗ:Οι υποψήφιοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συµπλήρωσης των αιτήσεών τους. Ειδικότερα, υποχρεούνται 
να συµπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια των αιτήσεων που αναφέρονται σε βαθµολογούµενα κριτήρια επιλογής (π.χ., κατάσταση 
ανεργίας, οικογενειακή κατάσταση κ.λπ.). Αν δεν συµπληρώσουν τα τετραγωνίδια της αίτησης ή αν συµπληρώσουν άλλα 
τετραγωνίδια πλην εκείνων που σύµφωνα µε την ανακοίνωση αναφέρονται στα αντίστοιχα βαθµολογούµενα κριτήρια επιλογής, ή 
αν τα αναφέρουν σε άλλα σηµεία της αίτησης, τα αντίστοιχα κριτήρια δεν λαµβάνονται υπόψη, έστω και αν προσκοµίζονται τα 
σχετικά δικαιολογητικά. Επίσης, υποχρεούνται να συνυποβάλουν όλα τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα κατά την 
ανακοίνωση για την απόδειξη κριτηρίων ή προσόντων, άλλως τα δηλούµενα στην αίτηση κριτήρια ή προσόντα δεν λαµβάνονται 
υπόψη. ∆ιόρθωση ή συµπλήρωση των αιτήσεων, συµπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών, έστω και συµπληρωµατικών 
ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται µόνο µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής στη διαδικασία 
επιλογής. 

ΕΕΠΠ ΙΙΚΚΥΥΡΡΩΩΣΣΗΗ   ΤΤ ΙΙ ΤΤΛΛΩΩΝΝ ,,   ΠΠ ΙΙ ΣΣΤΤΟΟΠΠΟΟ ΙΙ ΗΗΤΤ ΙΙ ΚΚΩΩΝΝ   ΚΚΑΑ ΙΙ   ΒΒΕΕΒΒΑΑΙΙΩΩΣΣΕΕΩΩΝΝ   

Της ηµεδαπής:  

α) ∆ηµόσια έγγραφα ηµεδαπής (δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο της Εθνικής έννοµης τάξης, προερχόµενα από 
ηµεδαπές διοικητικές αρχές ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας, όπως τίτλοι σπουδών – άδειες – πιστοποιητικά – 
βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς 
αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το 
πρωτότυπο). Η επικύρωση γίνεται από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή τις Υπηρεσίες της 
Ελληνικής Αστυνοµίας ή δικηγόρο ή συµβολαιογράφο. 

Γίνονται επίσης δεκτά απλά αντίγραφα δηµοσίων εγγράφων της ηµεδαπής, υπό τον όρο ότι αναγράφονται ρητά στον 
«ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» της αίτησης συµµετοχής, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 8 του ν.1599/1986.   

β) Ιδιωτικά έγγραφα ηµεδαπής (δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από δηµόσιες αρχές της ηµεδαπής, όπως αποδείξεις 
παροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις ιδιωτών εργοδοτών κ.λπ.) υποβάλλονται σε απλά αντίγραφα και γίνονται δεκτά υπό τον όρο ότι 
αναγράφονται ρητά στον «ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» της αίτησης συµµετοχής. 
 

Της αλλοδαπής:  

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την ανακοίνωση πρέπει να είναι επικυρωµένοι και 
επίσηµα µεταφρασµένοι στην ελληνική γλώσσα. 

Οι ανωτέρω τίτλοι υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς 
αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το 
πρωτότυπο). Οι ως άνω τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, όταν προσκοµίζονται σε φωτοτυπία µη επικυρωµένη από την αρχή 
που τους εξέδωσε, επικυρώνονται µόνο από δικηγόρο. Ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που 
έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δηµόσια αρχή, επικυρώνονται από όλες τις 
διοικητικές αρχές και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Η επίσηµη µετάφρασή τους γίνεται από αρµόδια κατά νόµο αρχή 
του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άµισθο ερµηνέα 
διορισµένο βάσει του Ν.148/26-12-1913/1-2-1914.  
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Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας, προκειµένου περί τίτλων σπουδών µε τους οποίους 
αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας, τίτλοι που προσκοµίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την 
προϋπόθεση ότι προσκοµίζονται επικυρωµένες µεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται µνεία ότι στους νόµιµους µεταφραστές 
είχαν προσκοµισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα των τίτλων. Εάν όµως προσκοµίζονται τα πρωτότυπα των τίτλων ή 
επικυρωµένα αντίγραφα αυτών, αρκεί η προσκόµιση απλού φωτοαντιγράφου της µεταφράσεως αυτών, η ακρίβεια του 
περιεχοµένου της οποίας επικυρώνεται µε υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986. 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ  ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  

ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΠΙΛΟΓΗ  ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ  ΣΕ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ   

ΣΤΟΝ  ΤΟΜΕΑ  ΤΟΥ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
 

Ακολουθεί συγκεντρωτικός πίνακας των βαθµολογούµενων κριτηρίων στον οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά η βαθµολογία που 
αντιστοιχεί σε καθένα από τα κριτήρια αυτά: 
 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 

Μακροχρόνια άνεργος (για διάστηµα >12 µηνών) 20 

Νέος άνεργος έως και 30 ετών που αναζητά εργασία 25 1. Κατάσταση ανέργου 

Βραχυχρόνια άνεργος που δεν λαµβάνει επίδοµα ανεργίας  15 
Μονογονεϊκή Οικογένεια 15 

Έγγαµος/-η και οι δύο σύζυγοι άνεργοι 8 
2. Οικογενειακή κατάσταση 

Με προστατευόµενα µέλη 
5 

(για κάθε προστατευόµενο 
µέλος) 

από 0,00 € έως και 5.000,00 € 15 

από 5.000,01 € έως και 12.000,00 € 10 

από 12.000,01 € έως και 16.000,00 € 8 

από 16.000,01 € έως και 26.000,00 € 6 

3. Οικογενειακό εισόδηµα 

από 26.000,01 € και άνω 0 
ΑµεΑ µε ποσοστό αναπηρίας 35% - 50% 6 

4. Κατάσταση υγείας  
ΑµεΑ µε ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω 8 

5. Εντοπιότητα 
Μόνιµος κάτοικος της περιφερειακής ενότητας στην οποία υλοποιείται       
το πρόγραµµα  

10 


