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TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΣΕΩΝ

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανήκει σε κάποια από τις ειδικές κατηγορίες θέσεων πρέπει απαραίτητα να
το δηλώσει στις αντίστοιχες θέσεις της ηλεκτρονικής αίτησης στο πεδίο «ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΣΕΩΝ»
της ηλεκτρονικής αίτησης.
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ή ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
Ποσοστό 20% στο σύνολο των προκηρυσσομένων θέσεων κατά Περιφερειακή Ενότητα, φορέα, και κλάδο ή
ειδικότητα καλύπτεται από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων (παρ. 6 άρθρου 14 Ν.2190/1994 όπως συμπλη−
ρώθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 1 του Ν.2527/1997 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του
Ν. 3260/2004 και την υποπερίπτωση δ1 της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 3454/2006), εφόσον υπάρχουν και κα−
τέχουν τα γενικά, ειδικά και πρόσθετα προσόντα που επιτρέπουν την εγγραφή τους σε πίνακα κατάταξης και
συνυποβάλουν με την αίτησή τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρ−
τημα Β΄ της παρούσας προκήρυξης.
Προϋποθέσεις:
Α) Για το χαρακτηρισμό προσώπου ως πολυτέκνου ή μέλους πολύτεκνης οικογένειας, κρίσιμα χρονικά ση−
μεία είναι, σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες:
Ι. Η 4 Ιανουαρίου 1979
ΙΙ. Η 5 Ιανουαρίου 1979
ΙΙΙ. Η 1 Ιανουαρίου 1983
ΙV. Η 18 Φεβρουαρίου 1983 και
V. Η 7 Απριλίου 2006
Β) Την ιδιότητα αυτή αποκτούν:
Ι. Κατά το νόμο 1910/1944 (άρθρο 1) που ίσχυε μέχρι 4.1.1979:
1. Οι γονείς με 5 τουλάχιστον ζώντα τέκνα εφόσον αυτά είναι:
α) Τα θήλεα, άγαμα ή σε διάζευξη ή σε χηρεία και συντηρούνται υπό τινός των γονέων,
β) Τα άρρενα, ανήλικα και άνευ ιδίου βιοποριστικού έργου,
γ) Σπουδαστές, μέχρι περατώσεως των σπουδών τους ή μαθητές τεχνών και επαγγελμάτων και
δ) Ανίκανα προς εργασία, από οποιοδήποτε λόγο ή ανάπηρα πολέμου, ανεξαρτήτως ηλικίας και στις δύο πε−
ριπτώσεις.
2. Η μητέρα χήρα με 3 παιδιά (υπαγόμενα σε ένα από τα εδάφια α’ − δ’ της περιπτώσεως 1), εφόσον είναι υπό−
χρεη για τη διατροφή τους από οποιοδήποτε λόγο.
3. Ο πατέρας με 3 παιδιά (υπαγόμενα σε ένα από τα εδάφια α΄ − δ΄ της περιπτώσεως 1), εφόσον κατέστη τε−
λείως ανίκανος για κάθε εργασία, από οποιοδήποτε λόγο και δεν εργάζεται ή είναι ανάπηρος πολέμου με ανα−
πηρία τουλάχιστον 70% και δεν εργάζεται.
4. Ο σύζυγος με 4 παιδιά (υπαγόμενα σε ένα από τα εδάφια α΄ − δ΄ της περιπτώσεως 1), σε περίπτωση θανάτου
της μητρός των τέκνων ή εφόσον αυτή κατέστη τελείως ανίκανη για κάθε εργασία από οποιοδήποτε λόγο και
5. Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα, εφόσον είναι τουλάχιστον 3, αποτελούν ίδια οικογένεια και απολαμβά−
νουν αυτοδίκαια των ανωτέρω ευεργετημάτων, υπό τους περιορισμούς της περιπτώσεως 1 και εφόσον και τα
θήλεα δεν έχουν ιδίους πόρους ζωής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1η
Όσοι κατά τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου (1910/1944) είχαν την ιδιότητα του πολυτέκνου κατά την 5η Ιανου−
αρίου 1979 (άρθρο 2, Ν. 860/1979) τη διατηρούν ισοβίως.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2η
1. Για το χαρακτηρισμό κάθε γονέα ως πολυτέκνου υπολογίζονται τα τέκνα i) εκ νομίμου γάμου και ii) και τα
εκ προτέρου νομίμου γάμου.
Επιπλέον: α) για τη μητέρα και τα εκτός γάμου γεννηθέντα και β) για τον πατέρα και τα νομιμοποιηθέντα και
τα νομίμως αναγνωρισθέντα.
2. Όπου κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου γίνεται λόγος για ανήλικο τέκνο, τέτοιο θεωρείται το μη συ−
μπληρώσαν το 21ο έτος της ηλικίας του, κατά τις τότε ισχύουσες διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
ΙΙ. Κατά το νόμο 860/1979 όπως ίσχυε από 5 Ιανουαρίου 1979 και μέχρι της δημοσιεύσεως του νόμου 3454/2006:
1. Όσοι είχαν την ιδιότητα του πολυτέκνου, κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου (5.1.1979), σύμφω−
να με τις διατάξεις του Ν. 1910/1944, την οποία και διατηρούν ισοβίως.
2. Οι γονείς με 4 τουλάχιστον τέκνα, εφόσον αυτά είναι:
α) Τα θήλεα, άγαμα ή σε διάζευξη ή σε χηρεία και συντηρούνται υπό τίνος των γονέων,
β) Τα άρρενα ανήλικα,
γ) Σπουδαστές, μέχρι περατώσεως των σπουδών τους ή μαθητές τεχνών και επαγγελμάτων και
δ) Ανίκανα προς εργασία, από οποιοδήποτε λόγο ή ανάπηρα πολέμου, ανεξαρτήτως ηλικίας και στις δύο πε−
ριπτώσεις.
3.Η μητέρα χήρα με 3 παιδιά (υπαγόμενα σε ένα από τα εδάφια α΄ − δ΄ της περιπτώσεως 2), εφόσον είναι υπό−
χρεη για τη διατροφή τους από οποιοδήποτε λόγο.
4. Ο πατέρας με 3 παιδιά (υπαγόμενα σε ένα από τα εδάφια α΄ − δ΄ της περιπτώσεως 2), εφόσον κατέστη τε−
λείως ανίκανος για κάθε εργασία, από οποιοδήποτε λόγο και δεν εργάζεται ή είναι ανάπηρος πολέμου με ανα−
πηρία τουλάχιστον 70% και δεν εργάζεται.
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5. Ο σύζυγος με 3 παιδιά (υπαγόμενα σε ένα από τα εδάφια α΄ − δ΄ της περιπτώσεως 2), σε περίπτωση θανάτου
της μητρός των τέκνων ή εφόσον αυτή κατέστη τελείως ανίκανη για κάθε εργασία από οποιοδήποτε λόγο και
6. Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα, εφόσον είναι τουλάχιστον 3, αποτελούν ίδια οικογένεια και απολαμβά−
νουν αυτοδίκαια των ανωτέρω ευεργετημάτων, υπό τους περιορισμούς της περιπτώσεως 1 και εφόσον και τα
θήλεα δεν έχουν ιδίους πόρους ζωής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1η
Όποιος, μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, αποκτήσει την ιδιότητα του πολυτέκνου, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 2 Ν. 860 / 1979 τη διατηρεί ισοβίως.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2η
α) Για το χαρακτηρισμό κάθε γονέα ως πολυτέκνου υπολογίζονται τα τέκνα i) εκ νομίμου γάμου και ii) και τα
εκ προτέρου νομίμου γάμου.
Επιπλέον: α) για τη μητέρα και τα εκτός γάμου γεννηθέντα και β) για τον πατέρα και τα νομιμοποιηθέντα και
τα νομίμως αναγνωρισθέντα.
β) Όπου κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου γίνεται λόγος για ανήλικο τέκνο, τέτοιο θεωρείται το μη συ−
μπληρώσαν το 21ο έτος της ηλικίας του, κατά τις τότε ισχύουσες διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
ΙΙΙ. Κατά το άρθρο 4 παρ. 2 και 116 παρ. 1 του Συντάγματος, από 1η Ιανουαρίου 1983 τόσο τα άρρενα, όσο και τα
θήλεα τέκνα πρέπει να είναι ανήλικα δηλαδή να μην έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας τους.
(Από 18.2.1983 ανήλικος είναι όποιος δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Βλ. αμέσως κατωτέρω).
ΙV. Κατά το άρθρο 3 του Ν.1329/1983, που ισχύει από 18 Φεβρουαρίου 1983, ανήλικος είναι όποιος δεν έχει συ−
μπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του.
V. Κατά το άρθρο 6 του Ν.3454/2006, που ισχύει από 7 Απριλίου 2006 και με το οποίο αντικαταστάθηκε το
άρθρο πρώτο του Ν. 1910/1944 πολύτεκνοι είναι:
1. Οι γονείς οι έχοντες τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τεσσάρων τουλάχιστον τέκνων από έναν ή περισσό−
τερους γάμους ή νομιμοποιηθέντων ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν
έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμι−
ες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημε−
δαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το ει−
κοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά με οποιαδήποτε αναπηρία
σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.
2. Ο γονέας χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων του και είναι μόνος υπό−
χρεος σε διατροφή αυτών, εφόσον έχει τρία τέκνα από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομιμοποιηθέντα
ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετημένα ή εκτός γάμου γεννηθέντα, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συ−
μπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχο−
λές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή
της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέ−
μπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε
ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.
3. Ο ένας από τους γονείς ο οποίος κατέστη ανάπηρος εξ’ οιασδήποτε αιτίας ή ανάπηρος πολέμου σε ποσο−
στό 67% και άνω ισοβίως, αυτός, εφόσον έχει τρία τέκνα εκ των υπαγομένων σε μία από τις περιπτώσεις της
ανωτέρω παραγράφου 1.
Σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων τα απορφανισθέντα τέκνα αποτελούν ιδίαν οικογένεια και αν εί−
ναι τουλάχιστον δύο απολαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων των πολυτέκνων υπό
τους περιορισμούς της ανωτέρω παραγράφου 1.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του Ν. 860/1979 (Φ.Ε.Κ. 2 Α΄) όπως και
εκείνοι που την αποκτούν βάσει των διατάξεων του Ν. 3454/2006 τη διατηρούν ισοβίως και απολαμβάνουν ισο−
βίως τα δικαιώματα που απορρέουν από την πολυτεκνική ιδιότητα, τα δε τέκνα τους προστατεύονται και απο−
λαμβάνουν των δικαιωμάτων των τέκνων πολυτέκνων όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γο−
νέα (παρ.3 άρθρου 6 Ν. 3454/2006).
ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ή ΤΕΚΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ
Ποσοστό 10% στο σύνολο των προκηρυσσομένων θέσεων κατά Περιφερειακή ενότητα, φορέα και κλάδο ή ειδι−
κότητα καλύπτεται από γονείς με τρία τέκνα και τέκνα αυτών (υποπερίπτωση δ1 παρ. 3 άρθρου 1 Ν. 3454/2006)
εφόσον υπάρχουν και κατέχουν τα γενικά, ειδικά και πρόσθετα προσόντα που επιτρέπουν την εγγραφή τους σε
πίνακα κατάταξης και συνυποβάλουν με την αίτησή τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα ανα−
φερόμενα στο Παράρτημα Β΄ της παρούσας προκήρυξης.
Προϋποθέσεις:
Την ιδιότητα αυτή αποκτούν (άρθρο 3 Ν. 3454/2006):
α) Γονέας ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς
γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων τα οποία είναι άγαμα και δεν
έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες
σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδα−
πής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό
πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους και
β) Τα τέκνα αυτών, όπου αυτό προβλέπεται.

