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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 5/2019
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 41/2019 απόφαση του ∆.Σ της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. περί προγραµµατισµού
προσλήψεων εκπαιδευτικού-διδακτικού προσωπικού Ι.∆.Ο.Χ. έτους 2019 µε κάλυψη της
δαπάνης από ιδίους πόρους.
5)Την υπ αριθµό 42/2019 απόφαση του ∆.Σ της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. περί προγραµµατισµού
προσλήψεων εκπαιδευτικού-διδακτικού προσωπικού Ι.∆.Ο.Χ. έτους 2019 µε κάλυψη της
δαπάνης υπό τη µορφή αντιτίµου.
6)Την υπ' αριθµ. πρωτ ∆ΙΠΑΑ∆/Φ. ΕΓΚΡ./ 89/14585/24-4-2019 απόφαση της Επιτροπής
της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 όπως ισχύει.
7) Το υπ’ αριθµ 20942/21-03-2019 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.∆Α «Έγκριση πρόσληψης
προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (µε αντίτιµο)».
8) Την υπ' αριθµ. /2019 απόφαση του ∆.Σ της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. περί καθορισµού ειδικοτήτων.
9) Την υπ' αριθµ. /2019 απόφαση του ∆.Σ της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. περί καθορισµού ειδικοτήτων.
10)Την υπ' αριθµ. /2019 απόφαση του ∆.Σ της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. περί έγκρισης της προκήρυξης.
11)Τον Εσωτερικό Κανονισµό Υπηρεσιών της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ..
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Ανακοινώνει
Την πρόσληψη δεκαοκτώ (18) ατόµων ωροµίσθιων 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:
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

∆ιάρκεια
σύµβασης

Αριθµός
ατόµων

01

Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.

∆ΗΜΟΤΙΚΟ Ω∆ΕΙΟ

ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ- ΠΙΑΝΟ

8 ΜΗΝΕΣ

2

02

Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.

28ης Οκτωβρίου 59,
Αµπελόκηποι

ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ-ΑΝΩΤΕΡΩΝ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

1

03

Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.

28ης Οκτωβρίου 59,
Αµπελόκηποι

ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ-ΠΙΑΝΟ

8 ΜΗΝΕΣ

1

04

Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.

28ης Οκτωβρίου 59,
Αµπελόκηποι

ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ- ΑΝΩΤΕΡΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ/
ΣΥΝΘΕΣΗ

8 ΜΗΝΕΣ

1

05

Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.

28ης Οκτωβρίου 59,
Αµπελόκηποι

ΠΕ ή ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ- ΤΡΟΜΠΕΤΑ

8 ΜΗΝΕΣ

1

06

Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.

28ης Οκτωβρίου 59,
Αµπελόκηποι

ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ-ΤΡΟΜΠΟΝΙ

8 ΜΗΝΕΣ

1

07

Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.

28ης Οκτωβρίου 59,
Αµπελόκηποι

ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ- ΚΟΡΝΟ

8 ΜΗΝΕΣ

1

08

Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.

28ης Οκτωβρίου 59,
Αµπελόκηποι

ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ-

8 ΜΗΝΕΣ

1

09

Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.

28ης Οκτωβρίου 59,
Αµπελόκηποι

ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ- ΦΛΑΟΥΤΟ

8 ΜΗΝΕΣ

1

10

Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.

28ης Οκτωβρίου 59,
Αµπελόκηποι

ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ-ΣΑΞΟΦΩΝΟ

8 ΜΗΝΕΣ

1

11

Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.

28ης Οκτωβρίου 59,
Αµπελόκηποι

ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ-ΒΙΟΛΙ

8 ΜΗΝΕΣ

1

12

Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.

28ης Οκτωβρίου 59,
Αµπελόκηποι

ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ-ΜΟΝΩ∆ΙΑ
&ΜΕΛΟ∆ΡΑΜΑΤΙΚΗ

8 ΜΗΝΕΣ

1

13

Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.

28ης Οκτωβρίου 59,
Αµπελόκηποι

ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ- ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ
ΜΟΥΣΙΚΗ

8 ΜΗΝΕΣ

1

14

Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.

28ης Οκτωβρίου 59,
Αµπελόκηποι

ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ-ΚΙΘΑΡΑ

8 ΜΗΝΕΣ

1

15

Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.

28ης Οκτωβρίου 59,
Αµπελόκηποι

∆Ε ΜΟΥΣΙΚΩΝ-ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ
ΚΡΟΥΣΤΑ-ΝΤΡΑΜΣ

8 ΜΗΝΕΣ

1

16

Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.

28ης Οκτωβρίου 59,
Αµπελόκηποι

ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ-ΑΝΩΤΕΡΩΝ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

1

17

Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.

28ης Οκτωβρίου 59,
Αµπελόκηποι

ΤΕ-ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΩΝ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ

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 ιδρύµατος εσωτερικού ή εξωτερικού 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 και αποδεδειγµένη εµπειρία στη συνοδεία πνευστών και στη µονωδίαµελοδραµατική.

04

Απαιτούµενο: ∆ίπλωµα Σύνθεσης αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος εσωτερικού ή
εξωτερικού και αποδεδειγµένη διδακτική εµπειρία στη διδασκαλία ακορντεόν και
µπουζουκιού.

05

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

06

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

07

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

08

Απαιτούµενο: ∆ίπλωµα οργάνου αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος εσωτερικού ή
εξωτερικού και αποδεδειγµένη εµπειρία στην διδασκαλία παραδοσιακού κλαρίνου.

09

Απαιτούµενο:
εξωτερικού.

10

Απαιτούµενο: ∆ίπλωµα αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος εσωτερικού ή εξωτερικού και
αποδεδειγµένη εµπειρία στη jazz.

11
12

13

Πτυχίο

οργάνου

αναγνωρισµένου

µουσικού

ιδρύµατος

εσωτερικού

ή

Απαιτούµενο: ∆ίπλωµα αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος εσωτερικού ή εξωτερικού.
Απαιτούµενα: ∆ίπλωµα Μονωδίας και Μελοδραµατικής αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος
εσωτερικού ή εξωτερικού.
Απαιτούµενο: ∆ίπλωµα αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος εσωτερικού ή εξωτερικού.

14

Απαιτούµενο:
εξωτερικού

Πτυχίο

οργάνου

αναγνωρισµένου

15

Απαιτούµενο: Απολυτήριος τίτλος ή Βεβαίωση σπουδών
αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος εσωτερικού ή εξωτερικού

16

Απαιτούµενο: Πτυχίο φούγκας αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος
εξωτερικού. και ειδίκευση στην προσχολική αγωγή και εκπαίδευση.

17

Απαιτούµενο: ∆ίπλωµα Τροµπέτας, ενοργάνωσης και αποδεδειγµένη εµπειρία στη διεύθυνση
Φιλαρµονικής ορχήστρας
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µουσικού

ιδρύµατος

εσωτερικού

αντίστοιχης

ή

ειδικότητας

εσωτερικού

ή

ΑΔΑ: ΩΠΤΟΟΞ3Ι-542
Σηµείωση: Σύµφωνα µε το αρθρ. 1 παρ. 14 του ν. 3812/2009 τροποποιήθηκε το αρθρ. 14 του
ν. 2190/1994 και δεν υπάγονται στις διαδικασίες ΑΣΕΠ «η. Οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και
δηµοσιογράφοι για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητα τους.».µε το άρθρο 14
παρ. 2 του εν λόγω νόµου, ορίστηκαν κατηγορίες δηµόσιων λειτουργών και υπαλλήλων που
εξαιρούνται από το εισαγόµενο µε το νόµο αυτό σύστηµα προσλήψεων, είτε γιατί διέπονται από
ειδικό συνταγµατικό ή νοµοθετικό καθεστώς µε ειδικές διαδικασίες πρόσληψης είτε γιατί η φύση
των καθηκόντων τους δε συµβιβάζεται µε το σύστηµα του νόµου. Στις απαριθµούµενες εξαιρέσεις
της παραγράφου αυτής περιλήφθηκε και η πρόσληψη του καλλιτεχνικού προσωπικού στους ΟΤΑ
και τα ΝΠΙ∆ αυτών.
Το εκπαιδευτικό-καλλιτεχνικό προσωπικό εξαιρείται από τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ
Εποµένως δύναται η Eπιχείρηση να ορίσει τα ειδικά τυπικά προσόντα καθώς και τον
τρόπο αξιολόγησης του προσωπικού.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Ως βαθµολογούµενη εµπειρία για τους παραπάνω 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 τις θέσεις (01-17)

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

ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η αξιολόγηση των καθηγητών του Ωδείου θα γίνει µε βάση τους παρακάτω πίνακες ανά τοµέα. Στην
τελευταία στήλη παρουσιάζεται η βαρύτητα του κάθε άξονα κριτηρίων στην τελική βαθµολογία όλων των
υποψηφίων.
Σε περίπτωση αναγνωρισµένων οργάνων η µοριοδότηση διαµορφώνεται όπως παρακάτω:
Τίτλοι σπουδών
Προϋπηρεσία
Προϋπηρεσία στην Κ∆Ε∆ΑΜ
Παρουσίαση ,συνέντευξη,
προσόντα και καλλιτεχνική
δραστηριότητα
Οικογενειακή κατάσταση
Ανεργία
ΣΥΝΟΛΟ

30%
20%
20%
20%

5%
5%
100%

Μοριοδότηση τοµέα µουσικής αναγνωρισµένων οργάνων:
Βαθµολόγηση τυπικών
ειδικών προσόντων

Κριτήριο βαθµολόγησης

Μόρια

Τίτλοι Σπουδών
-//-

Βασικός τίτλος σπουδών
Άλλοι παρεµφερείς τίτλοι
σπουδών

25
5
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∆ιδακτική Προϋπηρεσία
στο αντικείµενο
-//-

Χωρίς προϋπηρεσία
Από 1 έως 7
Άνω των 8 ετών

10
15
20

Προϋπηρεσία στην
Κ∆Ε∆ΑΜ
-//Παρουσίαση, συνέντευξη,
προσόντα και Καλλιτεχνική
δραστηριότητα
Οικογενειακή κατάσταση
-//-//-//-//-

Από 1 έως 7 χρόνια
Άνω των 8 ετών

15
20

Ανεργία

Μέγιστο 20

Άγαµος
Έγγαµος
Με 1α παιδί
Με 2ο παιδί
Με 3ο παιδί & Πολύτεκνοι

1
2
3
4
5

Έως 5 µήνες
6-11
12 και άνω

3
4
5

Στην περίπτωση µη αναγνωρισµένων οργάνων η µοριοδότηση διαµορφώνεται όπως παρακάτω:
Μοριοδότηση τοµέα µουσικής µη αναγνωρισµένων οργάνων:
Βαθµολόγηση τυπικών ειδικών
προσόντων

Κριτήριο βαθµολόγησης

Μόρια

Προϋπηρεσία
-//-//Προϋπηρεσία στην Κ∆Ε∆ΑΜ
-//Παρουσίαση, συνέντευξη,
προσόντα και Καλλιτεχνική
δραστηριότητα
Οικογενειακή κατάσταση
-//-//-//-//Ανεργία

Χωρίς προϋπηρεσία
Από 1 έως 7 χρόνια
Άνω των 7 ετών
Από 1 έως 7 χρόνια
Άνω των 7 ετών

5
15
20
35
40
Μέγιστο 30

Άγαµος
Έγγαµος
Με 1α παιδί
Με 2ο παιδί
ο
Με 3 παιδί & Πολύτεκνοι
Έως 5 µήνες
6-11
12 και άνω

1
2
3
4
5
3
4
5
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∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση.
2. ∆ήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο υποψήφιος δεν έχει κώλυµα κατά το άρθρο 8 του
Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).
3. Ευκρινή Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών (σε περίπτωση βαθµού από αξιολογικό
χαρακτηρισµό συνοδευτικά και αναλυτική βαθµολογία ή βεβαίωση για τον ακριβή
αριθµητικό βαθµό). Όσοι τίτλοι σπουδών αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή επίσηµα
µεταφρασµένοι και επικυρωµένοι, εκτός αν συνοδεύονται από επίσηµη πράξη
αναγνώρισης και ισοτιµίας.
4. Για τις θέσεις ΤΕ-∆Ε, Απολυτήριος Τίτλος Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού
Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου,
ανεξάρτητα από ειδικότητα ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιµος και
αντίστοιχος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.
5. Ευκρινές Φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής ταυτότητας.
6. Για την απόδειξη της ιδιότητας του γονέα ανήλικων τέκνων: Πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης (όχι παλαιότερο των 2 µηνών από την ηµεροµηνία έναρξης
της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων).
7. Για την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας (πολύτεκνος γονέας): Πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήµου ή κοινότητας στα δηµοτολόγια των οποίων
είναι γραµµένοι ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ µέσω
του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος Εθνικού ∆ηµοτολογίου [(ΟΠΣΕ∆)-ΚΥΑ
7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)], πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο
µηνών από την ηµεροµηνία έναρξης της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων)
συνοδευόµενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων
Ελλάδος (ΑΣΠΕ) (ν. 4316/2014 ΦΕΚ 270/τ.Α΄/24-12-2014).
8. Έγγραφα που αποδεικνύουν την προϋπηρεσία όπως: Βεβαιώσεις αναγνωρισµένων
από το κράτος ωδείων, δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου.
9. Βεβαίωση ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.∆. (για όσους υποψηφίους είναι άνεργοι), η
ηµεροµηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε (5)
εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία έναρξης της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων. Ο
υποψήφιος πρέπει να είναι άνεργος έως και την ηµεροµηνία έκδοσης της ανωτέρω
βεβαίωσης. Αποκλείεται η απόδειξη µε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας
ανεργίας.
10. Απoδεικτικά έγγραφα καλλιτεχνικής δραστηριότητας -Βιογραφικό σηµείωµα.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
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.
Οι ενδιαφερόµενοι που θα προσληφθούν οφείλουν να προσκοµίσουν βεβαίωση εργασίας της
υπηρεσίας τους, µε καταγεγραµµένες τις ηµέρες και ώρες απασχόλησής τους, προς αποφυγή
επικάλυψης ωρών. Σε διαφορετική περίπτωση οφείλουν να προσκοµίσουν Υπεύθυνη ∆ήλωση του
Ν. 1599/86 περί µη απασχόλησής τους σε άλλο δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα.
Ειδικότερα οι προσληφθέντες δάσκαλοι υποχρεούνται να τηρούν τους όρους και τους κανονισµούς
της σύµβασης εργασίας, καθώς και τα προγράµµατα που θα συντάξουν οι αρµόδιοι, όσον αφορά
στην κάλυψη των ωρών και του αντικειµένου που θα τους ανατεθεί, παρέχοντας στην Επιχείρηση
το δικαίωµα κλήσης του επόµενου στον πίνακα µοριοδότησης, σε περίπτωση που για
οποιοδήποτε λόγο αδυνατούν να καλύψουν το ωρολόγιο πρόγραµµα.
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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
διερµηνέα 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
∆ηµόσια και ιδιωτικά έγγραφα ηµεδαπής, (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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
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: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
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: 2310726668). 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 23/10/2019 έως
01/11/2019. Ώρες παραλαβής και υποδοχής αιτήσεων τις εργάσιµες ηµέρες ∆ευτέραΠαρασκευή από 10:00 π.µ -13:00 µ.µ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΕΠΙΛΟΓΗ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από ειδική Τριµελή Επιτροπή του άρθρου 4 του Π∆ 524/80,
που ορίστηκε µε την αρ. 55654+50953/02-10-2019 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ 266/2019 απόφαση του ∆Σ της
Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ .
Μετά το πέρας της δεκαήµερης (10) προθεσµίας κατάθεσης των αιτήσεων και δικαιολογητικών και
κατόπιν τηλεφωνικής πρόσκλησης των υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα, θα
διεξαχθεί ενώπιον της ίδιας Επιτροπής, συνέντευξη ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία
αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων. Οι ενδιαφερόµενοι είναι υποχρεωµένοι να παραστούν
ενώπιον της τριµελούς Επιτροπής επί ποινή αποκλεισµού τους.
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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