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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
για ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ με αριθμό ΣΟΧ 1/2013 

 

1. Αντίγραφο ταυτότητας  

2. Τα αντίστοιχα για κάθε ειδικότητα τυπικά προσόντα, έτσι όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στη σχετική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2013. 

3. Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (μόνο για υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια). 

4. Υπεύθυνη δήλωση για πιθανό κώλυμα υπέρβασης της 8μηνης απασχόλησης. 

5. Βεβαίωση Ο.Α.Ε.Δ. (για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας). 

6. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η 
διάρκεια της ασφάλισης (για την απόδειξη της εμπειρίας).  

7. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων, πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης του οικείου δήμου, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της 
Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.). Αρκεί η 
προσκόμιση του ενός εκ των δύο πιστοποιητικών, εφόσον από αυτό 
αποδεικνύεται αναμφίβολα η πολυτεκνική ιδιότητα. Επιπλέον, υπεύθυνη 
δήλωση περί μη πρόσληψης στον ίδιο φορέα άλλου μέλους της ίδιας 
οικογένειας κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος με χρήση της πολυτεκνικής 
ιδιότητας. 

8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για την απόδειξη ύπαρξης ανήλικων 
τέκνων). 

9. Οι γονείς και τα τέκνα μονογονεϊκών οικογενειών πρέπει απαραιτήτως να 
ανατρέξουν στο δεύτερο κεφάλαιο του παραρτήματος, προκειμένου να 
ενημερωθούν για τα δικαιολογητικά απόδειξης του σχετικού κριτηρίου 
ανάλογα την περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας στην οποία εμπίπτουν. 
Επιπλέον, υπεύθυνη δήλωση περί μη πρόσληψης στον ίδιο φορέα άλλου 
μέλους της ίδιας οικογένειας κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος με χρήση της 
μονογονεϊκής ιδιότητας. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παραπάνω κατάλογος δικαιολογητικών είναι συνοπτικός και δεν 
περιλαμβάνει ειδικές περιπτώσεις απόδειξης κριτηρίων – ιδιοτήτων, για τις 
οποίες μπορεί να απαιτούνται άλλα ή πρόσθετα δικαιολογητικά σύμφωνα με 
την ανακοίνωση ή το παράρτημα. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν οι υποψήφιοι 
πρέπει να διαβάσουν πλήρως και με προσοχή την ανακοίνωση και το 
παράρτημά της, προκειμένου να ενημερωθούν λεπτομερώς και με ακρίβεια για 
το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την απόδειξη των 
προσόντων που επικαλούνται. Όλα τα σχετικά με την ανακοίνωση έγγραφα 
βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου μας : 
http://www.ampelokipi-menemeni.gr 

 
 


