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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
Ν.Π.Ι.∆. « ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» 
28ης Οκτωβρίου 59, Αµπελόκηποι, Τ.Κ. 56123 
Πληροφορίες: Μιχαηλίδου Ναταλία 
Τηλ: 2310 726668 
Email: dekpam@otenet.gr 
           depkaa@otenet.gr 
 
                                                                                     Αµπελόκηποι, 12/10/2015 
         Αριθµ. Πρωτ.: 297 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2015 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  
 

Η Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης  
( Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.) 

 

Έχοντας υπόψη: 
 1) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει µε το άρθρο 1 παρ. 14 του Ν. 3812/2009  όπου δεν υπάγονται στις διαδικασίες 
ΑΣΕΠ « Οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και δηµοσιογράφοι για απασχολήσεις που 
προσιδιάζουν στην ιδιότητα τους.». Στις απαριθµούµενες εξαιρέσεις της παραγράφου αυτής 
περιλήφθηκε και η πρόσληψη του καλλιτεχνικού καθώς και του διδακτικού ή εκπαιδευτικού 
προσωπικού στους ΟΤΑ και τα ΝΠΙ∆  αυτών. 

            2)Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών 
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267 Α). 

            3)Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν. 

            4)Την υπ αριθµό 61/2015 απόφαση του ∆.Σ της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. περί προγραµµατισµού 
προσλήψεων εποχικού Ι.∆.Ο.Χ. έτους 2015 µε κάλυψη της δαπάνης από ιδίους πόρους. 

            5)Την υπ' αριθµ. πρωτ ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ./58/16284/30-06-2015 απόφαση της  Επιτροπής 
της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 όπως  ισχύει.         

            6)Την υπ' αριθµ. 142/25-08-2015 απόφαση του ∆.Σ της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. περί καθορισµού 
ειδικοτήτων. 

            7)Την υπ' αριθµ. 68542/01-10-2015 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-
Θράκης περί έγκρισης του καθορισµού ειδικοτήτων. 

            8)Την υπ' αριθµ. 161/2015 απόφαση του ∆.Σ της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. περί έγκρισης της 
προκήρυξης. 

           9)Τον Εσωτερικό Κανονισµό Υπηρεσιών της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ..  
 

Ανακοινώνει 
Την πρόσληψη δεκαεννιά (19) ατόµων καθηγητών µουσικής µε σύµβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικής διάρκειας οκτώ (8) µηνών, για την 
υλοποίηση των Προγραµµάτων του ∆ηµοτικού Ωδείου της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. , που εδρεύει στο 
∆ήµο Αµπελοκήπων-Μενεµένης, και συγκεκριµένα για τις παρακάτω ειδικότητες, µε τα 
αντίστοιχα τυπικά και ειδικά προσόντα: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα ∆ιάρκεια 

σύµβασης 
Αριθµός 
ατόµων 

01 Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. 
28ης Οκτωβρίου 
59, Αµπελόκηποι 

ΠΕ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ  
ΠΙΑΝΟΥ  

8 ΜΗΝΕΣ 3 

02 Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. 
28ης Οκτωβρίου 
59, Αµπελόκηποι 

ΠΕ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ 
ΑΝΩΤΕΡΩΝ 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ   

8 ΜΗΝΕΣ 1 

03 Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. 
28ης Οκτωβρίου 
59, Αµπελόκηποι 

ΤΕ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ 
ΠΙΑΝΟΥ 

8 ΜΗΝΕΣ 1 

04 Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. 
28ης Οκτωβρίου 
59, Αµπελόκηποι 

∆Ε ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

(∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ 
ΑΝΩΤΕΡΩΝ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ) 

8 ΜΗΝΕΣ 1 

05 Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. 
28ης Οκτωβρίου 
59, Αµπελόκηποι 

∆Ε ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ 
ΠΙΑΝΟΥ 

8 ΜΗΝΕΣ 2 

06 Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. 
28ης Οκτωβρίου 
59, Αµπελόκηποι 

∆Ε ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ 
ΣΑΞΟΦΩΝΟΥ 

8 ΜΗΝΕΣ 1 

07 Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. 
28ης Οκτωβρίου 
59, Αµπελόκηποι 

∆Ε ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ 
ΤΡΟΜΠΕΤΑΣ 8 ΜΗΝΕΣ 1 

08 Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. 
28ης Οκτωβρίου 
59, Αµπελόκηποι 

∆Ε ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ 
Η’ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ 
ΤΡΟΜΠΟΝΙΟΥ 

8 ΜΗΝΕΣ 1 

09 Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. 
28ης Οκτωβρίου 
59, Αµπελόκηποι 

∆Ε ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ 
ΚΛΑΡΙΝΕΤΟΥ  

8 ΜΗΝΕΣ 1 

10 Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. 
28ης Οκτωβρίου 
59, Αµπελόκηποι 

∆Ε ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ 
ΦΛΑΟΥΤΟΥ  

8 ΜΗΝΕΣ 1 

11 Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. 
28ης Οκτωβρίου 
59, Αµπελόκηποι 

∆Ε ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ  
ΒΙΟΛΙΟΥ 

8 ΜΗΝΕΣ 1 

12 Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. 
28ης Οκτωβρίου 
59, Αµπελόκηποι 

∆Ε ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ 
ΚΙΘΑΡΑΣ  8 ΜΗΝΕΣ 1 

13 Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. 
28ης Οκτωβρίου 
59, Αµπελόκηποι 

∆Ε ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ 
ΜΟΝΩ∆ΙΑΣ & 

ΜΕΛΟ∆ΡΑΜΑΤΙΚΗΣ 
8 ΜΗΝΕΣ 1 

14 Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. 
28ης Οκτωβρίου 
59, Αµπελόκηποι 

∆Ε ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ 
ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

8 ΜΗΝΕΣ 1 

15 Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. 
28ης Οκτωβρίου 
59, Αµπελόκηποι 

∆Ε ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΑΣ 
ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ-ΑΡΜΟΝΙΟ 
8 ΜΗΝΕΣ 1 

16 Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. 
28ης Οκτωβρίου 
59, Αµπελόκηποι 

ΥΕ ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΑΣ 
ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ-

ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ 

8 ΜΗΝΕΣ 1 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

01 
Απαιτούµενο: ∆ίπλωµα οργάνου αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος εσωτερικού ή 
εξωτερικού και πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης ΠΑΜΑΚ µε ειδίκευση πιάνο ή σύνθεση.  

02 
Απαιτούµενο: Πανεπιστηµιακοί  τίτλοι  Ανώτερων Θεωρητικών  εσωτερικού ή εξωτερικού µε 
ειδικότητα  Μουσικό-ιστορικών/Μουσικό-θεωρητικών µαθηµάτων.   

03 
Απαιτούµενο: ∆ίπλωµα οργάνου αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος εσωτερικού ή 
εξωτερικού.  

04 

Απαιτούµενο: ∆ίπλωµα Σύνθεσης αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος εσωτερικού ή 
εξωτερικού και 10ετη αποδεδειγµένη προϋπηρεσία ως καλλιτεχνικός διευθυντής  σε 
αναγνωρισµένα µουσικά ιδρύµατα ή µουσικά εκπαιδευτικά Ιδρύµατα του ∆ηµοσίου ή Ο.Τ.Α. ή 
∆ηµοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές. 
 

05 
Απαιτούµενο: ∆ίπλωµα οργάνου αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος εσωτερικού ή 
εξωτερικού και ειδίκευση στην µουσικοθεραπεία ή στην προσχολική αγωγή και εκπαίδευση. 
  

 
06 

Απαιτούµενο: ∆ίπλωµα οργάνου αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος εσωτερικού ή 
εξωτερικού. 

07 
Απαιτούµενο: ∆ίπλωµα οργάνου αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος εσωτερικού ή 
εξωτερικού  και µεταπτυχιακό στην διεύθυνση φιλαρµονικών.   
  

08 
Απαιτούµενο: ∆ίπλωµα ή πτυχίο οργάνου αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος εσωτερικού ή 
εξωτερικού.  
 

09 
Απαιτούµενο: ∆ίπλωµα οργάνου αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος εσωτερικού ή 
εξωτερικού και αποδεδειγµένες  γνώσεις παραδοσιακού κλαρίνου.   
  

10 
Απαιτούµενο: Πτυχίο οργάνου αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος εσωτερικού ή 
εξωτερικού. 
 

11 
Απαιτούµενο: ∆ίπλωµα οργάνου αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος εσωτερικού ή 
εξωτερικού.  
 

12 
Απαιτούµενο: Πτυχίο οργάνου αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος εσωτερικού ή 
εξωτερικού.  
 

13 

Απαιτούµενα: ∆ίπλωµα αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος εσωτερικού ή εξωτερικού σε 
µονωδία και δίπλωµα αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος εσωτερικού ή εξωτερικού σε 
µελοδραµατική.  
 

14 
Απαιτούµενο: ∆ίπλωµα αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος εσωτερικού ή εξωτερικού.  
 

15 
Απαιτούµενο: Αποδεδειγµένη διδακτική εµπειρία στο αρµόνιο. 

16 
Απαιτούµενο: Αποδεδειγµένη διδακτική εµπειρία στο παραδοσιακό βιολί και µπουζούκι. 
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ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
 

Ως βαθµολογούµενη εµπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση µε σχέση 
εργασίας ή σύµβαση έργου στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα ή άσκηση επαγγέλµατος σε καθήκοντα ή έργα 
συναφή µε το αντικείµενο των προς πλήρωση θέσεων, δηλαδή σε ωδεία αναγνωρισµένα από το 
κράτος. 

ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ 

 
Για όλες τις θέσεις (01-16) 

Η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη µετά τη λήψη του βασικού τίτλου 
σπουδών µε τον οποίο οι υποψήφιοι µετέχουν στη διαδικασία επιλογής. 

            
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

 

 Η σειρά κατάταξης µεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
 

  1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 µονάδες για 4 µήνες ανεργίας και 75 µονάδες ανά µήνα ανεργίας άνω των 4 µηνών, µε ανώτατο όριο τους 
12 µήνες) 

µήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 και άνω 
µονάδες 0 0 0 200 275 350 425 500 575 650 725 800 

 
       2. ή 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 µονάδες για κάθε τέκνο) 

αριθµός τέκνων 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 …. 

µονάδες 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 …. 
      *αφορά µόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας µε τρία (3) τέκνα     
 
       4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 µονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 µονάδες για το τρίτο) 

αριθµός τέκνων 1 2 3 
µονάδες 30 60 110 

 
       5. ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 µονάδες για κάθε τέκνο)  

αριθµός τέκνων 1 2 3 4 5 …. 

µονάδες 50 100 150 200 250 …. 
 

        6. ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ  ΣΠΟΥ∆ΩΝ (Πολλαπλασιασµός βαθµού µε το 40) 
κατηγορίες  
ΠΕ, ΤΕ& 
∆Ε 

5 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 … 8 … 8,5 … 9 … 9,5 … 10 

µονάδες 200 … 220 … 240 … 260 … 280 … 300 … 320 … 340 … 360 … 380 … 400 
 
      7. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ/ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ  ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΑΦΕΣ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

Εκπαιδευτικές 
κατηγορίες 

ΠΕ ΤΕ ∆Ε 

µονάδες 200 200 200 
    
    8. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ/ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΗ ΣΥΝΑΦΕΣ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ   ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

Εκπαιδευτικές 
κατηγορίες 

ΠΕ ΤΕ ∆Ε 

µονάδες 100 100 100 
   
   9. ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΑΦΕΣ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

Εκπαιδευτικές 
κατηγορίες 

ΠΕ ΤΕ 

µονάδες 400 400 
 
  10. ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΗ ΣΥΝΑΦΕΣ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

Εκπαιδευτικές 
κατηγορίες 

ΠΕ ΤΕ 

µονάδες 200 200 
 
     11. ΕΜΠΕΙΡΙΑ  (7 µονάδες ανά µήνα εµπειρίας και έως 60 µήνες) 

µήνες εµπειρίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 57 58 59 60 και 
άνω 

µονάδες 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 399 406 413 420 
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

1. Στις περιπτώσεις τίτλων σπουδών που ο βαθµός προκύπτει µόνο από αξιολογικό χαρακτηρισµό 
(κλίµακες «ΑΡΙΣΤΑ», «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ» ή «ΚΑΛΩΣ»), εάν ο υποψήφιος δεν προσκοµίσει βεβαίωση 
για τον ακριβή αριθµητικό βαθµό, θα λαµβάνεται υπόψη η κατώτερη βαθµολογία που αντιστοιχεί 
σε κάθε µία αξιολογική κλίµακα, π.χ. «9,50» για «ΑΡΙΣΤΑ», «7,50» για «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ» και «5,00» 
για «ΚΑΛΩΣ». Σε περίπτωση που ο βαθµός δεν προκύπτει ούτε από αξιολογικό χαρακτηρισµό, θα 
λαµβάνεται υπόψη το ελάχιστο της βαθµολογικής κλίµακας, δηλαδή «5,00».   

2. Υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα πολύτεκνος και τέκνο πολύτεκνης οικογένειας δικαιούται να 
κάνει χρήση της προσφορότερης βαθµολογικά από τις δύο ιδιότητες. Αποκλείεται η 
αθροιστική βαθµολόγηση των παραπάνω κριτηρίων. 

3. Τις µονάδες που αντιστοιχούν στα κριτήρια του πολυτέκνου ή του τέκνου πολύτεκνης 
οικογένειας µπορεί να λάβει µόνο ένα µέλος της ίδιας οικογένειας κατά το ίδιο ηµερολογιακό 
έτος στον ίδιο φορέα.  

4. Τόσο ο πολύτεκνος όσο και το τέκνο πολυτέκνου δικαιούται περαιτέρω και τις µονάδες από το 
κριτήριο των ανήλικων τέκνων. Η βαθµολογία υπολογίζεται µόνο στα ζώντα µέλη της οικογένειας.   

5. Υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα γονέας και τέκνο µονογονεϊκής οικογένειας δικαιούται να κάνει 
χρήση της προσφορότερης βαθµολογικά από τις δύο ιδιότητες. Αποκλείεται η αθροιστική 
βαθµολόγηση των παραπάνω κριτηρίων. 

6. Τις µονάδες που αντιστοιχούν στα κριτήρια του γονέα ή του τέκνου µονογονεϊκής οικογένειας 
µπορεί να λάβει µόνο ένα µέλος της ίδιας οικογένειας κατά το ίδιο ηµερολογιακό έτος στον 
ίδιο φορέα.  

7. Τόσο ο γονέας όσο και το τέκνο µονογονεϊκής οικογένειας δικαιούται περαιτέρω και τις µονάδες 
από το κριτήριο των ανήλικων τέκνων. Η βαθµολογία υπολογίζεται µόνο στα ζώντα µέλη της 
οικογένειας.  

8. Στην περίπτωση υποψηφίου που είναι ταυτόχρονα πολύτεκνος ή τέκνο πολυτέκνου και γονέας 
ή τέκνο µονογονεϊκής οικογένειας, η βαθµολογία των κριτηρίων είναι αθροιστική. 

9. Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα κατά τις διατάξεις των ν. 860/1979 και 
3454/2006 τη διατηρούν ισοβίως και απολαµβάνουν ισοβίως τα δικαιώµατα που απορρέουν από 
αυτή, τα τέκνα τους όµως προστατεύονται και απολαµβάνουν τα σχετικά δικαιώµατα για 
όσο διάστηµα διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα.  

10. Γονέας µονογονεϊκής οικογένειας 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 25ου έτους της ηλικίας τους (άρθρο 29 παρ. 6 ν.3838/2010). 

11. Τέκνο µονογονεϊκής οικογένειας είναι εκείνο το οποίο µέχρι την ενηλικίωσή του είχε τον 
ένα µόνο γονέα του. Στην περίπτωση αυτή υπάγεται και το τέκνο, το οποίο στερήθηκε και τους 
δύο γονείς πριν την ενηλικίωσή του. Το δικαίωµα αυτό ασκείται από το τέκνο µέχρι και τη 
συµπλήρωση του 30ού έτους της ηλικίας του (άρθρο 29 παρ. 6 ν.3838/2010). 

 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

 

1. Αίτηση. 

2. ∆ήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο υποψήφιος δεν έχει κώλυµα κατά το άρθρο 22 του 

Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).  

3. Ευκρινή Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών (σε περίπτωση βαθµού από αξιολογικό 

χαρακτηρισµό  συνοδευτικά και αναλυτική βαθµολογία). Όσοι τίτλοι σπουδών αποκτήθηκαν 

στην αλλοδαπή επίσηµα µεταφρασµένοι και επικυρωµένοι, εκτός αν συνοδεύονται από 

επίσηµη πράξη αναγνώρισης, ισοτιµίας και αντιστοιχίας βαθµολογικής κλίµακας. 
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4. Ευκρινές Φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής ταυτότητας. 

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (όχι παλαιότερο των 2 µηνών) για την απόδειξη 

του αριθµού των ανήλικων τέκνων, της πολυτεκνικής ιδιότητας και της µονογονεϊκής 

ιδιότητας. 

6. Για την απόδειξη της ιδιότητας γονέα µονογονεϊκής οικογένειας επιπλέον ∆ήλωση του Ν. 

1599/86 ότι ο υποψήφιος ασκεί εν τοις πράγµασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή µετά από 

σχετική ανάθεση τη γονική µέριµνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων συνοδευόµενη 

από αντίγραφο δικαστικής απόφασης περί ανάθεσης γονικής µέριµνας. 

7. Για την απόδειξη της ιδιότητας τέκνου µονογονεϊκής οικογένειας επιπλέον ∆ήλωση του Ν. 

1599/86 ότι για ορισµένο χρονικό διάστηµα µέχρι την ενηλικίωσή του τη γονική µέριµνα του 

υποψηφίου ασκούσε εν τοις πράγµασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή µετά από σχετική 

ανάθεση ένας µόνο γονέας συνοδευόµενη από αντίγραφο δικαστικής απόφασης περί 

ανάθεσης γονικής µέριµνας. 

8. Έγγραφα που αποδεικνύουν την εξειδικευµένη προϋπηρεσία όπως: βεβαιώσεις διδακτικής 

προϋπηρεσίας από αναγνωρισµένα ιδρύµατα εσωτερικού και εξωτερικού . 

9. Βεβαίωση ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.∆. ( για όσους υποψηφίους είναι άνεργοι) 

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ 

Της αλλοδαπής  

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

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. Ειδικώς όµως µετά τον νέο «Κώδικα 
∆ικηγόρων» (άρθρο 36 ν.4194/2013/ΦΕΚ 208/27.09.2013/τ. Α’), µεταφράσεις ξενόγλωσσων 
εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο µετά την 27.09.2013, γίνονται δεκτές, εφόσον ο δικηγόρος 
βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία µετέφρασε. 

Τα  ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν 
επικυρωθεί από δικηγόρο. 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή  φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα 
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 

Της ηµεδαπής  

α) ∆ηµόσια έγγραφα ηµεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και  φορείς 
του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα  (π.χ τίτλοι σπουδών – άδειες – πιστοποιητικά – 
βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα 
των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους. 

β) Ιδιωτικά έγγραφα ηµεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς 
του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) 
υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 
ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο καθώς και σε ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες 
και φορείς του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου 
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που φέρει τη θεώρηση της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευµάτων, ιατρική γνωµάτευση που φέρει θεώρηση από αρµόδιο ελεγκτή ιατρό). 
 

• Κάθε υποψήφιος µπορεί να υποβάλλει αίτηση µόνο για ένα (1) κωδικό ειδικότητας 
σύµφωνα µε τον ανωτέρω πίνακα. Υποβολή αίτησης για περισσότερους του ενός (1) 
κωδικού σηµαίνει αυτόµατα αποκλεισµός από την διαδικασία επιλογής.  

• Στην περίπτωση ισοβαθµίας υποψηφίων στη συνολική βαθµολογία προηγείται 
αυτός που έχει τις περισσότερες µονάδες στο πρώτο βαθµολογούµενο κριτήριο 
(χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές συµπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες 
µονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθµός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω 
καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά µεταξύ των υποψηφίων 
καθορίζεται µε δηµόσια κλήρωση. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ∆ηµοσίευση της ανακοίνωσης  
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης θα δηµοσιευθεί σε δύο (2) ηµερήσιες ή εβδοµαδιαίες 
τοπικές εφηµερίδες του νοµού, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται µία εφηµερίδα 
(ηµερήσια ή εβδοµαδιαία) η δηµοσίευση θα γίνει στην εφηµερίδα αυτή δύο (2) φορές. 

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας και στο χώρο 
των ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του δήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης στον οποίο 
εδρεύει η υπηρεσία, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης 
(www.ampelokipi-menemeni.gr).  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής 
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε 
αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση 
φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη 
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής ∆ηµοτική 
Επιχείρηση ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης (Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.), 28ης Οκτωβρίου 59, Αµπελόκηποι , 
Τ.Κ. 56123, απευθύνοντας την στο ∆ηµοτικό Ωδείο (τηλ. επικοινωνίας:2310 726668). Στην 
περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε 
βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του 
επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) 
και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε δύο τοπικές 
εφηµερίδες. Συγκεκριµένα, η προθεσµία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από  25/10/2015  έως 
03/11/2015. Ώρες παραλαβής και υποδοχής αιτήσεων τις εργάσιµες ηµέρες ∆ευτέρα-
Παρασκευή από 09:00 π.µ -13:00 µ.µ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων 
Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων της 
Επιχείρησης, στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία πέντε (5) 
ηµερολογιακών ηµερών στα γραφεία της Επιχείρησης, από την επόµενη της ηµέρας ανάρτησης 
των προσωρινών αποτελεσµάτων. 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ του ∆.Σ. της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. 

 
                                                                       
 

                                                 ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
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