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ΑΝΑΚΟΙΝΩΘ ΠΡΟΛΘΨΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ
για τη ςφναψη ΤΜΒΑΘ ΕΡΓΑΙΑ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ
ΟΡΙΜΕΝΟΤ ΧΡΟΝΟΤ (ΕΩ 8 ΚΑΙ ΕΩ 9 ΜΘΝΕ)
Θ ΚΟΙΝΩΦΕΛΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ ΔΘΜΟΤ ΩΡΩΠΟΤ

Ζχοντασ υπόψη:

1.

Σισ διατάξεισ του Ο.3852/2010 «Οζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Μαλλικράτθσ», όπωσ ιςχφει.
2.
Σισ διατάξεισ των άρκρων 252-270 του Ο.3463/2006 (Μϊδικασ Διμων και Μοινοτιτων).
3.
Σθ ςυςτατικι πράξθ τθσ Μ.Ε.Δ.Ω. και τθν τροποποίθςθ αυτισ (ΦΕΜ 2147/31-12-2010, ΦΕΜ
1203/14-06-2011).
4.
Σισ διατάξεισ του αρ. 25 του Ο.4829/2021 όπωσ ιςχφει.
5.
Σθν αρικ. πρωτ. οικ. 95989/26-12-2021 εγκφκλιο του Τπουργείου Εςωτερικϊν
«Προγραμματιςμόσ Προςλιψεων με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου ι
ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου για το ζτοσ 2022, κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 25 του Ο. 4829/2021.
6.
Σθν υπ’ αρικ. 5/2022 απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Μοινωφελοφσ Επιχείρθςθσ
Διμου Ωρωποφ περί προγραμματιςμοφ προςλιψεων ζτουσ 2022 για τθν πρόςλθψθ ζκτακτου
προςωπικοφ Ιδιωτικοφ Δικαίου Οριςμζνου Χρόνου (ΙΔΟΧ) με προζλευςθ πιςτϊςεων από ίδιουσ
πόρουσ.
7.
Σο αρικ. πρωτ. 41989/23-06-2022 ζγγραφο του Τπουργείου Εςωτερικϊν περί ζγκριςθσ
πρόςλθψθσ προςωπικοφ με ςχζςθ εργαςίασ Ιδιωτικοφ Δικαίου Οριςμζνου Χρόνου ςτουσ Ο.Σ.Α. α’
και β’ βακμοφ και ςτα Ο.Π.Ι.Δ. αυτϊν κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 25 του ν. 4829/2021.
8.
Σθν υπ' αρικμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΜΡ./65/8923/20-06-2022 Εγκριτικι Απόφαςθ
τθσ Επιτροπισ του άρκρου 2 τθσ παρ. 1 τθσ αρικ. 33/2006 ΠΤ (ΦΕΜ 280/ Αϋ), όπωσ ιςχφει, για τθν
απαςχόλθςθ ατόμων με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου, ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του ν. 4765/2021, ςτουσ Ο.Σ.Α. α’ και β’ βακμοφ και ςτα Ο.Π.Ι.Δ. αυτϊν.
9.
Σθν υπ’ αρικ. 57/2022 απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Μοινωφελοφσ
Επιχείρθςθσ Διμου Ωρωποφ περί ζγκριςθσ διαδικαςιϊν – όρων προκιρυξθσ για τθν πρόςλθψθ
εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ ΙΔΟΧ, διαφόρων ειδικοτιτων ζωσ οκτϊ (8) και ζωσ εννζα (9) μινεσ,
για τθν υλοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων τθσ Μ.Ε.Δ.Ω., ςφμφωνα με τθν ζγκριςθ του
Τπουργείου Εςωτερικϊν, ζτουσ 2022, από ιδίουσ πόρουσ.
10.
Σθν αρικ. πρωτ. 23/ 18-01-2022 Βεβαίωςθ φπαρξθσ πιςτϊςεων τθσ Μ.Ε.Δ.Ω.
11.
Σθ ςυςτατικι πράξθ και τον Μανονιςμό Προςωπικοφ τθσ Επιχείρθςθσ.
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12.

Σισ ανάγκεσ τθσ Μοινωφελοφσ Επιχείρθςθσ Διμου Ωρωποφ.

Ανακοινϊνει:
Σην πρόςληψη, με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου,
ςυνολικά είκοςι (20) ατόμων ωσ ωρομίςθιου εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ για την
κάλυψη εποχικϊν ή παροδικϊν αναγκϊν τησ Κοινωφελοφσ Επιχείρηςησ Δήμου
Ωρωποφ, που εδρεφει ςτα Νζα Παλάτια Ωρωποφ, για την υλοποίηςη τμημάτων
μουςικήσ και εκπαιδευτικήσ παιδείασ ςτο πλαίςιο λειτουργίασ του Δημοτικοφ
Ωδείου Ωρωποφ και αθλητικήσ παιδείασ και ςυγκεκριμζνα τον ακόλουθο αριθμό
ατόμων, ανά υπηρεςία, ζδρα, ειδικότητα και διάρκεια ςφμβαςησ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α),
με τα αντίςτοιχα απαιτοφμενα (τυπικά και τυχόν πρόςθετα) προςόντα. (βλ. ΠΙΝΑΚΑ
Βϋ).

ΠΙΝΑΚΑ Α. - ΕΠΙΛΟΓΕ ΑΠΑΧΟΛΘΘ (ανά κωδικό απαςχόληςησ)
Κωδικόσ
Απαςχόληςησ

Τπηρεςία

Ζδρα
Τπηρεςίασ

01

ΜΟΙΟΩΦΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ
ΔΗΞΟΤ ΩΡΩΠΟΤ

ΟΕΑ
ΠΑΝΑΣΙΑ
ΩΡΩΠΟΤ

02

ΜΟΙΟΩΦΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ
ΔΗΞΟΤ ΩΡΩΠΟΤ

ΟΕΑ
ΠΑΝΑΣΙΑ
ΩΡΩΠΟΤ

03

ΜΟΙΟΩΦΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ
ΔΗΞΟΤ ΩΡΩΠΟΤ

ΟΕΑ
ΠΑΝΑΣΙΑ
ΩΡΩΠΟΤ

04

ΜΟΙΟΩΦΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ
ΔΗΞΟΤ ΩΡΩΠΟΤ

ΟΕΑ
ΠΑΝΑΣΙΑ
ΩΡΩΠΟΤ

05

06

Ειδικότητα
ΜΑΘΗΓΗΣΗ/ΣΡΙΑ
ΠΙΑΟΟΤ &
ΑΟΩΣΕΡΩΟ
ΘΕΩΡΗΣΙΜΩΟ
ΣΕ
ΜΑΘΗΓΗΣΗ/ΣΡΙΑ
ΠΙΑΟΟΤ &
ΑΟΩΣΕΡΩΟ
ΘΕΩΡΗΣΙΜΩΟ
ΣΕ
ΜΑΘΗΓΗΣΗ/ΣΡΙΑ
ΠΙΑΟΟΤ,
ΘΕΩΡΗΣΙΜΩΟ,
ΞΟΤΙΜΟΜΙΟΗΣΙΜΗ, ΞΟΤΙΜΗ
ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ
ΣΕ
ΜΑΘΗΓΗΣΗ/ΣΡΙΑ
ΜΝΑΙΜΗ
ΜΙΘΑΡΑ
ΣΕ

ΜΟΙΟΩΦΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ
ΔΗΞΟΤ ΩΡΩΠΟΤ

ΟΕΑ
ΠΑΝΑΣΙΑ
ΩΡΩΠΟΤ

ΜΑΘΗΓΗΣΗ/ΣΡΙΑ
ΜΝΑΙΜΗ ΜΙΘΑΡΑ
ΜΑΙ ΠΑΡΑΔΟΙΑΜΩΟ
ΟΡΓΑΟΩΟ
(ΠΑΡΑΔΟΙΑΜΟ ΒΙΟΝΙ,
ΝΑΟΤΣΟ,ΟΤΣΙ,
ΞΑΟΣΟΝΙΟΟ)
ΣΕ

ΜΟΙΟΩΦΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ
ΔΗΞΟΤ ΩΡΩΠΟΤ

ΟΕΑ
ΠΑΝΑΣΙΑ
ΩΡΩΠΟΤ

ΜΑΘΗΓΗΣΗ/ΣΡΙΑ
ΤΓΧΡΟΟΟΤ
ΣΡΑΓΟΤΔΙΟΤ
ΣΕ

Διάρκεια
ςφμβαςησ

Αριθμόσ
ατόμων

ΕΩ 9 ΞΗΟΕ

2

ΕΩ 9 ΞΗΟΕ

1

ΕΩ 9 ΞΗΟΕ

1

ΕΩ 9 ΞΗΟΕ

2

ΕΩ 9 ΞΗΟΕ

1

ΕΩ 9 ΞΗΟΕ

1
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ΜΟΙΟΩΦΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ
ΔΗΞΟΤ ΩΡΩΠΟΤ

ΟΕΑ
ΠΑΝΑΣΙΑ
ΩΡΩΠΟΤ

ΜΑΘΗΓΗΣΗ/ΣΡΙΑ
ΤΓΧΡΟΟΩΟ ΜΑΙ
ΕΤΡΩΠΑΛΜΩΟ
ΜΡΟΤΣΩΟ
ΔΕ

ΕΩ 9 ΞΗΟΕ

1

08

ΜΟΙΟΩΦΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ
ΔΗΞΟΤ ΩΡΩΠΟΤ

ΟΕΑ
ΠΑΝΑΣΙΑ
ΩΡΩΠΟΤ

ΜΑΘΗΓΗΣΗ/ΣΡΙΑ
ΞΟΟΩΔΙΑ
(ΞΕΝΟΔΡΑΞΑΣΙΜΗ)
ΣΕ

ΕΩ 9 ΞΗΟΕ

1

09

ΜΟΙΟΩΦΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ
ΔΗΞΟΤ ΩΡΩΠΟΤ

ΟΕΑ
ΠΑΝΑΣΙΑ
ΩΡΩΠΟΤ

ΜΑΘΗΓΗΣΗ/ΣΡΙΑ
ΒΙΟΝΙΟΤ
ΣΕ

ΕΩ 9 ΞΗΟΕ

2

10

ΜΟΙΟΩΦΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ
ΔΗΞΟΤ ΩΡΩΠΟΤ

ΟΕΑ
ΠΑΝΑΣΙΑ
ΩΡΩΠΟΤ

ΜΑΘΗΓΗΣΗ/ΣΡΙΑ
ΒΙΟΝΟΟΣΕΝΟΤ
ΣΕ

ΕΩ 9 ΞΗΟΕ

1

11

ΜΟΙΟΩΦΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ
ΔΗΞΟΤ ΩΡΩΠΟΤ

ΟΕΑ
ΠΑΝΑΣΙΑ
ΩΡΩΠΟΤ

ΜΑΘΗΓΗΣΗ/ΣΡΙΑ
ΑΟ.ΘΕΩΡΗΣΙΜΩΟ
ΣΕ

ΕΩ 9 ΞΗΟΕ

1

12

ΜΟΙΟΩΦΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ
ΔΗΞΟΤ ΩΡΩΠΟΤ

ΟΕΑ
ΠΑΝΑΣΙΑ
ΩΡΩΠΟΤ

ΜΑΘΗΓΗΣΗ/ΣΡΙΑ
ΧΟΡΩΔΙΑ
ΣΕ

ΕΩ 9 ΞΗΟΕ

2

ΜΟΙΟΩΦΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ
ΔΗΞΟΤ ΩΡΩΠΟΤ

ΟΕΑ
ΠΑΝΑΣΙΑ
ΩΡΩΠΟΤ

ΜΑΘΗΓΗΣΗ/ΣΡΙΑ
ΠΑΡΑΔΟΙΑΜΩΟ
ΟΡΓΑΟΩΟ
ΔΕ

ΕΩ 9 ΞΗΟΕ

1

ΕΩ 8 ΞΗΟΕ

1

ΕΩ 8 ΞΗΟΕ

1

ΕΩ 8 ΞΗΟΕ

1

07

13

14

15

16

ΜΟΙΟΩΦΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ
ΔΗΞΟΤ ΩΡΩΠΟΤ

ΟΕΑ
ΠΑΝΑΣΙΑ
ΩΡΩΠΟΤ

ΜΑΘΗΓΗΣΗ/ΣΡΙΑ
ΦΤΙΜΗ ΑΓΩΓΗ
ΠΕ
(ΞΟΤΙΜΟΜΙΟΗΣΙ
ΜΗ ΧΟΡΟ ΑΞΕΑ)

ΜΟΙΟΩΦΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ
ΔΗΞΟΤ ΩΡΩΠΟΤ

ΟΕΑ
ΠΑΝΑΣΙΑ
ΩΡΩΠΟΤ

ΜΑΘΗΓΗΣΗ/ΣΡΙΑ
ΦΤΙΜΗ ΑΓΩΓΗ
ΠΕ
(ΠΑΡΑΔΟΙΑΜΟ
ΧΟΡΟ)

ΜΟΙΟΩΦΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ
ΔΗΞΟΤ ΩΡΩΠΟΤ

ΟΕΑ
ΠΑΝΑΣΙΑ
ΩΡΩΠΟΤ

ΜΑΘΗΓΗΣΗ/ΣΡΙΑ
ΦΤΙΜΗ ΑΓΩΓΗ
(ΠΕ)
(PERSONAL &
WEIGHT TRAINER)
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό θζςησ)
Κυδικψρ
απαζσψληζηρ

01

Σίτλοσ ςπουδϊν και
λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςθετα) προςόντα
Απολυτήριο εξατάξιου Γυμναςίου ή Λυκείου τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμο τθσ
αλλοδαπισ.
Δίπλωμα μουςικήσ ειδίκευςησ πιάνου αναγνωριςμζνου εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ
τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ και 10ετή εκπαιδευτική προχπηρεςία ςτο
ςυγκεκριμζνο αντικείμενο, αναγνωριςμζνη με αριθμό απόφαςησ από το
Τ.Π.Π.Ο.Α.
Πτυχία Αρμονίασ, Αντίςτιξησ και Φυγήσ αναγνωριςμζνου εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ
τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ και 5ετή διδακτική προχπηρεςία ςτα ανϊτερα
θεωρητικά, αναγνωριςμζνη με αριθμό απόφαςησ από το Τ.Π.Π.Ο.Α.
Αποδεδειγμένη καλλιηεσνική δπαζηηπιψηηηα.

02

Απολυτήριο εξατάξιου Γυμναςίου ή Λυκείου τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμο τθσ
αλλοδαπισ.
Δίπλωμα μουςικήσ ειδίκευςησ πιάνου αναγνωριςμζνου εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ
τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ και 5ετή διδακτική προχπηρεςία ςτο ςυγκεκριμζνο
αντικείμενο, αναγνωριςμζνη με αριθμό απόφαςησ από το Τ.Π.Π.Ο.Α.
Πτυχία Αρμονίασ, Αντίςτιξησ Φυγήσ και Ενορχήςτρωςησ, αναγνωριςμζνου
εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ .
Αποδεδειγμένη καλλιηεσνική δπαζηηπιψηηηα.

Απολυτήριο εξατάξιου Γυμναςίου ή Λυκείου τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμο τθσ
αλλοδαπισ.
Δίπλωμα μουςικήσ ειδίκευςησ πιάνου αναγνωριςμζνου εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ
τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ και 5ετή διδακτική προχπηρεςία ςτο ςυγκεκριμζνο
αντικείμενο, αναγνωριςμζνη με αριθμό απόφαςησ από το Τ.Π.Π.Ο.Α.

03

Πτυχία Αρμονίασ, Αντίςτιξησ αναγνωριςμζνου εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ τθσ
θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ.
Βεβαίυζη /Πιζηοποιηηικψ ζποςδϊν μοςζικοκινηηικήρ αλαγλσξηζκέλνπ εθπαηδεπηηθνύ
ηδξύκαηνο ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο.

Πιζηοποιηηικά ζεμιναπίυν/βεβαιϊζειρ γνυζηικοω ανηικειμένος μοςζικοκινηηικήρ
αλαγλσξηζκέλνπ εθπαηδεπηηθνύ ηδξύκαηνο ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο θαη πποχπηπεζία

ζηον ανηίζηοισο ηομέα.
Αποδεδειγμένη καλλιηεσνική δπαζηηπιψηηηα.

Απολςηήπιο εξαηάξιος Γςμναζίος ή Λςκείος ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκν ηεο αιινδαπήο

04

Δίπλωμα μουςικήσ ειδίκευςησ κλαςικήσ κιθάρασ αναγνωριςμζνου εκπαιδευτικοφ
ιδρφματοσ τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ και 5ετή διδακτική προχπηρεςία ςτο
ςυγκεκριμζνο αντικείμενο αναγνωριςμζνη με αριθμό απόφαςησ από το
Τ.Π.Π.Ο.Α.
Αποδεδειγμένη καλλιηεσνική δπαζηηπιψηηηα.
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Απολςηήπιο εξαηάξιος Γςμναζίος ή Λςκείος ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκν ηεο αιινδαπήο

Δίπλωμα μουςικήσ ειδίκευςησ κλαςικήσ κιθάρασ αναγνωριςμζνου εκπαιδευτικοφ

05

ιδρφματοσ τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ και 5ετή διδακτική προχπηρεςία ςτο
ςυγκεκριμζνο αντικείμενο αναγνωριςμζνη με αριθμό απόφαςησ από το
Τ.Π.Π.Ο.Α.
Βεβαίωςη ή άλλο αποδεικτικό διδακτικήσ προχπηρεςίασ ςτα παραδοςιακά
όργανα.
Αποδεδειγμένη καλλιηεσνική δπαζηηπιψηηηα.

Απολςηήπιο εξαηάξιος Γςμναζίος ή Λςκείος ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκν ηεο αιινδαπήο
Πηςσίο ή Γίπλυμα ζσεηικοω ανηικειμένος με ηο ηπαγοωδι ή
βεβαίυζη με ειδίκεςζη μονηέπνος ηπαγοςδιοω αλαγλσξηζκέλνπ εθπαηδεπηηθνύ ηδξύκαηνο
ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο.

06

Αποδεδειγμένη διδακηική πποχπηπεζία με απιθ. αποθ. απψ ηο Τ.Π.Π.Ο.Α. ή
βεβαίυζη διδακηικήρ πποχπηπεζίαρ ζε αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά ή εθπαηδεπηηθά
ηδξύκαηα ηνπ Γεκνζίνπ, Ο.Σ.Α., Γεκνηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ ή ζε Ιδησηηθέο ρνιέο

Αποδεδειγμένη καλλιηεσνική δπαζηηπιψηηηα.

Απολςηήπιο εξαηάξιος Γςμναζίος ή Λςκείος ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκν ηεο αιινδαπήο
Πιζηοποιηηικψ/βεβαίυζη ηηρ μοςζικήρ ειδίκεςζηρ/ειδικψηηηαρ ηυν μονηέπνυν
κποςζηϊν από αλαγλσξηζκέλν εθπαηδεπηηθό ίδξπκα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο.
Πηςσίο ή δίπλυμα μοςζικήρ ειδίκεςζηρ αναλψγος ανηικειμένος αλαγλσξηζκέλνπ

07

εθπαηδεπηηθνύ ηδξύκαηνο ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο ζα πξνζκεηξεζεί ζηνπο βαζκνύο.

Αποδεδειγμένη 5εηή διδακηική πποχπηπεζία με απιθ. αποθ. απψ ηο Τ.Π.Π.Ο.Α. ή
βεβαίυζη πποχπηπεζίαρ 5εηή ζε αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά ή εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα ηνπ
Γεκνζίνπ, Ο.Σ.Α., Γεκνηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ ή ζε Ιδησηηθέο ρνιέο.

Αποδεδειγμένη καλλιηεσνική δπαζηηπιψηηηα.

Απολςηήπιο εξαηάξιος Γςμναζίος ή Λςκείος ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκν ηεο αιινδαπήο

08

Δίπλωμα μουςικήσ ειδίκευςησ Μονωδίασ - Μελοδραματικήσ αναγνωριςμζνου
εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ και 5ετή διδακτική
προχπηρεςία ςτο ςυγκεκριμζνο αντικείμενο αποδεδειγμζνη με αριθμό απόφαςησ
από το Τ.Π.Π.Ο.Α. ςε αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά ή εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα ηνπ Γεκνζίνπ,
Ο.Σ.Α., Γεκνηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ ή ζε Ιδησηηθέο ρνιέο.

Αποδεδειγμένη καλλιηεσνική δπαζηηπιψηηηα.

Απολςηήπιο εξαηάξιος Γςμναζίος ή Λςκείος ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκν ηεο αιινδαπήο
Γίπλυμα μοςζικήρ ειδίκεςζηρ βιολιοω αλαγλσξηζκέλνπ εθπαηδεπηηθνύ ηδξύκαηνο ηεο

και 5ετή διδακτική προχπηρεςία ςτο ςυγκεκριμζνο
αντικείμενο αποδεδειγμζνη με αριθμό απόφαςησ από το Τ.Π.Π.Ο.Α. ςε
εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο

09

αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά ή εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα ηνπ Γεκνζίνπ, Ο.Σ.Α., Γεκνηηθώλ
Δπηρεηξήζεσλ ή ζε Ιδησηηθέο ρνιέο.

Αποδεδειγμένη καλλιηεσνική δπαζηηπιψηηηα.

ΑΔΑ: Ψ6ΠΒ4651Δ8-Ε5Ω
Απολςηήπιο εξαηάξιος Γςμναζίος ή Λςκείος ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκν ηεο αιινδαπήο
Γίπλυμα μοςζικήρ ειδίκεςζηρ βιολονηζέλος αλαγλσξηζκέλνπ εθπαηδεπηηθνύ ηδξύκαηνο
ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο.

10

Αποδεδειγμένη διδακηική πποχπηπεζία με απιθ. αποθ. απψ ηο Τ.Π.Π.Ο.Α. ζε
αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά ή εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα ηνπ Γεκνζίνπ, Ο.Σ.Α., Γεκνηηθώλ
Δπηρεηξήζεσλ ή ζε Ιδησηηθέο ρνιέο.
Αποδεδειγμένη καλλιηεσνική δπαζηηπιψηηηα.

Απολςηήπιο εξαηάξιος Γςμναζίος ή Λςκείος ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκν ηεο αιινδαπήο
Πηςσίο Διδικοω Απμονίαρ, Ανηίζηιξηρ, Φςγήρ, Δνοπσήζηπυζηρ, αλαγλσξηζκέλνπ
εθπαηδεπηηθνύ ηδξύκαηνο ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο.

11

Αποδεδειγμένη διδακηική πποχπηπεζία ζε αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά ή εθπαηδεπηηθά
ηδξύκαηα ηνπ Γεκνζίνπ, Ο.Σ.Α., Γεκνηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ ή ζε Ιδησηηθέο ρνιέο.

Αποδεδειγμένη καλλιηεσνική δπαζηηπιψηηηα.

Απολςηήπιο εξαηάξιος Γςμναζίος ή Λςκείος ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκν ηεο αιινδαπήο
Πηςσίο ή δίπλυμα μοςζικήρ ειδίκεςζηρ αλαγλσξηζκέλνπ εθπαηδεπηηθνύ ηδξύκαηνο ηεο
εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο

12

Αποδεδειγμένη διδακηική πποχπηπεζία ζε αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά ή εθπαηδεπηηθά
ηδξύκαηα ηνπ Γεκνζίνπ, Ο.Σ.Α., Γεκνηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ ή ζε Ιδησηηθέο ρνιέο.

Αποδεδειγμένη καλλιηεσνική δπαζηηπιψηηηα.

Απολςηήπιο εξαηάξιος Γςμναζίος ή Λςκείος ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκν ηεο αιινδαπήο.

13

Πιζηοποιηηικψ/βεβαίυζη ηηρ μοςζικήρ ειδίκεςζηρ παπαδοζιακϊν και λαφκϊν
οπγάνυν από αλαγλσξηζκέλν εθπαηδεπηηθό ίδξπκα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο.
Βεβαίυζη 5εηήρ διδακηικήρ πποχπηπεζία απψ αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά ή εθπαηδεπηηθά
ηδξύκαηα ηνπ Γεκνζίνπ, Ο.Σ.Α., Γεκνηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ ή ζε Ιδησηηθέο ρνιέο.

Αποδεδειγμένη καλλιηεσνική δπαζηηπιψηηηα.

14

Πηςσίο ή δίπλυμα καθηγηηή θςζικήρ αγυγήρ ΑΔΙ ή αναγνυπιζμένο πηςσίο ηηρ
ανηίζηοισηρ ειδικψηηηαρ Πανεπιζηημιακοω Ιδπωμαηορ ηος εξυηεπικοω.
ΚΑΙ
Αποδεδειγμένη πποχπηπεζία ζε μοςζικοκινηηική - σοπψ ΑΜΔΑ

15

Πηςσίο ή δίπλυμα καθηγηηή θςζικήρ αγυγήρ ΑΔΙ ή αναγνυπιζμένο πηςσίο ηηρ
ανηίζηοισηρ ειδικψηηηαρ Πανεπιζηημιακοω Ιδπωμαηορ ηος εξυηεπικοω.
ΚΑΙ
Γίπλυμα ειδικψηηηαρ ζε παπαδοζιακοωρ σοποωρ

16

Πηςσίο ή δίπλυμα καθηγηηή θςζικήρ αγυγήρ ΑΔΙ ή αναγνυπιζμένο πηςσίο ηηρ
ανηίζηοισηρ ειδικψηηηαρ Πανεπιζηημιακοω Ιδπωμαηορ ηος εξυηεπικοω.
ΚΑΙ
Πιζηοποίηζη Personal & Weight trainer.

ΑΔΑ: Ψ6ΠΒ4651Δ8-Ε5Ω

Οι υποψιφιοι των ειδικοτιτων πρζπει να είναι θλικίασ από 18 ζωσ 65 ετϊν.
Οα ζχουν τθν υγεία και τθν φυςικι καταλλθλότθτα που τουσ επιτρζπει τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων
τθσ ειδικότθτασ που επιλζγουν.
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Οη ελδηαθεξόκελνη νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:
1. Αίηεζε κε ηα ζηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ, ηνλ θσδηθό ζέζεο ελδηαθέξνληνο (θάζε ππνςήθηνο
ππνβάιιεη αίηεζε γηα έλαλ θσδηθό) κε αλαιπηηθή απαξίζκεζε όισλ ησλ επηζπλαπηόκελσλ
δηθαηνινγεηηθώλ
2. Δπθξηλέο θσηναληίγξαθν ησλ δύν όςεσλ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο
3.

Δπθξηλή θσηναληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδώλ

4.

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα

5.

Πηζηνπνηεηηθά απόδεημεο εκπεηξίαο εθόζνλ ππάξρνπλ

6.

Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ζηελ νπνία λα δειώλνληαη:

-

ηα ζηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ

-

όηη είλαη Έιιελαο πνιίηεο (δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία έρνπλ θαη νη πνιίηεο

ησλ θξαηώλ κειώλ ηεο Δ.Δ. ππό ηνπο πεξηνξηζκνύο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2431/1996)

-

όηη δελ ηειεί ππό απαγόξεπζε ή δηθαζηηθή αληίιεςε θαη δελ έρεη παξαπεκθζεί κε

ηειεζίδηθν βνύιεπκα γηα θάπνην από ηα αλαθεξόκελα ζην άξζξν 22 ηνπ Π.Γ. 611/77 εγθιήκαηα
θαη όηη δελ εθθξεκεί θαηεγνξία γηα νπνηνδήπνηε πιεκκέιεκα ή θαθνύξγεκα.

-

όηη δελ έρεη θώιπκα θαηά ην άξζξν 16 ηνπ Ν. 3584/07 (ΦΔΚ 143/Α/28-9-2007)

(θαηαδίθε, ππνδηθία, δηθαζηηθή, δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε)

-

όηη δελ έρεη απνιπζεί από ζέζε δεκόζηαο ππεξεζίαο ή Ο.Σ.Α. ιόγσ επηβνιήο ηεο

πεηζαξρηθήο πνηλήο ηεο νξηζηηθήο παύζεο ή ιόγσ θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο γηα ιόγν
νθεηιόκελν ζε ππαηηηόηεηά ηνπ

-

ε εθπιήξσζε ησλ ζηξαηησηηθώλ ππνρξεώζεσλ ή ε λόκηκε απαιιαγή θαη ε αηηία

απαιιαγήο

-

εάλ ππεξεηεί ζην Γεκόζην ή ζε ΝΠΓΓ ή ζε ΟΣΑ, κε πνηα εηδηθόηεηα θαη ζε πνηνλ

θνξέα.
7. Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο.
8. Βεβαίσζε αλεξγίαο ηνπ ΓΤΠΑ (γηα όζνπο ππνςεθίνπο είλαη άλεξγνη).
Όζοι ςποτήθιοι πληποων ηα απαιηοωμενα πποζψνηα θα κληθοων για ζςνένηεςξη
ενϊπιον ηηρ απμψδιαρ επιηποπήρ ηηρ Κοινυθελοωρ Δπισείπηζηρ Γήμος Ωπυποω, για
ηον σπονικψ πποζδιοπιζμψ ηηρ οποίαρ θα ενημεπυθοων ηηλεθυνικά.
Ο πίλαθαο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ, ζα θαηαξηηζηεί κε βάζε ηελ παξαθάησ βαζκνινγηθή
θιίκαθα, ζύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ θαλνληζκνύ πξνζσπηθνύ ηεο επηρείξεζεο:
Σα θξηηήξηα θαηάηαμεο θαη ε βαζκνινγία απηώλ, έρνπλ σο εμήο:

ΑΔΑ: Ψ6ΠΒ4651Δ8-Ε5Ω

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΤΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ
ΠΔ ΚΑΙ ΣΔ

Α. ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΔΩΝ

ΜΟΝΑΔΕ

Σίτλοσ ςπουδϊν ΠΕ και ΣΕ κατθγορίασ που απαιτείται ςφμφωνα με τθν

Οι μονάδεσ του βακμοφ

προκιρυξθ:

του τίτλου
υπολογιηόμενεσ ςε
δεκάβακμθ κλίμακα με
δφο δεκαδικά ψθφία,
επί τον αρικμό πενιντα
(50)

Για τισ κατθγορίεσ ΠΕ και ΣΕ, δεφτεροσ τίτλοσ ςπουδϊν ςε αντικείμενο
ςυναφζσ με το γνωςτικό αντικείμενο τθσ κζςθσ και τθσ αυτισ
εκπαιδευτικισ βακμίδασ με τον τίτλο ςπουδϊν που απαιτείται
ςφμφωνα με τθν οικεία προκιρυξθ:

40

Για τισ κατθγορίεσ ΠΕ και ΣΕ

-

Διδακτορικό δίπλωμα ςτο γνωςτικό αντικείμενο τθσ κζςθσ:
Διδακτορικό δίπλωμα ςε άλλο

70

Ξεταπτυχιακόσ τίτλοσ ετιςιασ τουλάχιςτον φοίτθςθσ ςτο

γνωςτικό αντικείμενο τθσ κζςθσ:

-

150

70

Ξεταπτυχιακόσ τίτλοσ ετιςιασ τουλάχιςτον φοίτθςθσ ςε άλλο

γνωςτικό αντικείμενο:

30

Για τον υποψήφιο που κατζχει δφο τίτλουσ μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν
η βαθμολογία είναι αθροιςτική.

ΓΝΩΘ ΞΕΝΘ ΓΛΩΑ

-

Για άριςτθ γνϊςθ:

40

-

Για πολφ καλι γνϊςθ:

30

-

Για καλι γνϊςθ

20

-

Για μζτρια γνϊςθ (βακμολογείται θ ςυγκεκριμζνθ γλϊςςα μόνο

εφόςον απαιτείται από τθν οικεία προκιρυξθ)

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΤΣΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΔ

10
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Α. ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΔΩΝ

ΜΟΝΑΔΕ

Σίτλοσ ςπουδϊν ΔΕ κατθγορίασ που απαιτείται ςφμφωνα με τθν

Οι μονάδεσ του βακμοφ

προκιρυξθ:

του τίτλου
υπολογιηόμενεσ ςε
δεκάβακμθ κλίμακα με
δφο δεκαδικά ψθφία,
επί τον αρικμό πενιντα
(50)

Για τισ κατθγορίεσ ΔΕ, δίπλωμα μεταδευτεροβάκμιασ επαγγελματικισ
εκπαίδευςθσ του ΟΕΕΜ δωδεκάμθνθσ τουλάχιςτον φοίτθςθσ ι δεφτεροσ
τίτλοσ ςπουδϊν ςε αντικείμενο τθσ κζςθσ τθσ αυτισ εκπαιδευτικισ
βακμίδασ με τον τίτλο ςπουδϊν που απαιτείται ςφμφωνα με τθν οικεία
προκιρυξθ:

90

ΓΝΩΘ ΞΕΝΘ ΓΛΩΑ

-

Για άριςτθ γνϊςθ:

40

-

Για πολφ καλι γνϊςθ:

30

-

Για καλι γνϊςθ

20

-

Για μζτρια γνϊςθ

10

Β. ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Για τουσ πρϊτουσ δϊδεκα μινεσ

1 μονάδα ανά μινα

Για τουσ επόμενουσ δϊδεκα μινεσ

2 μονζδεσ ανά μινα

Για τουσ επόμενουσ δϊδεκα μινεσ

3 μονάδεσ ανά μινα

Για τουσ επόμενουσ δϊδεκα μινεσ

2 μονάδεσ ανά μινα

Για τουσ επόμενουσ δϊδεκα μινεσ

1 μονάδα ανά μινα

Για τον υπολογιςμό των μονάδων ςτο κριτιριο τθσ εμπειρίασ
υπολογίηεται και ο χρόνοσ που διανφκθκε βάςει ςυμβάςεων μιασ
θμζρασ.

Θ εμπειρία αποδεικνφεται από βεβαίωςθ εργοδότθ (για τουσ μιςκωτοφσ του δθμόςιου τομζα)
και βεβαίωςθ αςφαλιςτικοφ φορζα (για τουσ μιςκωτοφσ του ιδιωτικοφ τομζα) από όπου να
προκφπτει το είδοσ τησ παραςχεθείςασ εργαςίασ και η χρονική διάρκεια αυτήσ.
Ο χρόνοσ εμπειρίασ πρζπει λα ςυμφωνεί με TOVχρόνο που αναφζρεται ςτισ βεβαιϊςεισ
εργοδοτϊν του ιδιωτικοφ τομζα και τισ βεβαιϊςεισ του αςφαλιςτικοφ φορζα. Χρόνοσ εμπειρίασ
που περιζχεται ςε βεβαιϊςεισ εργοδοτϊν που δεν καλφπτεται από αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ και το
αντίκετο, δεν λαμβάνεται υπόψθ και αφαιρείται.

ΑΔΑ: Ψ6ΠΒ4651Δ8-Ε5Ω

Γ. ΤΝΕΝΣΕΤΞΘ
Η ςυνζντευξθ διενεργείται από τριμελι επιτροπι τθσ επιχείρθςθσ που ορίηεται με απόφαςθ του
Διοικθτικοφ υμβουλίου.
Η ςυνζντευξθ βακμολογείται με ςυντελεςτι που κυμαίνεται από 0,70 ωσ και 1,30 επί τθσ
βακμολογίασ που ο υποψιφιοσ ζχει λάβει ςυνολικϊσ ςτα παραπάνω κριτιρια Α ζωσ και Γ .
Ξε τθ ςυνζντευξθ αξιολογείται θ εν γζνει προςωπικότθτα του υποψθφίου και θ δυνατότθτά του
να ανταποκρικεί ςτθν άςκθςθ των κακθκόντων, με τα οποία ςυνδζεται αμζςωσ θ κζςθ που
πρόκειται να καταλάβει.

ΙΟΒΑΘΜΙΑ
Αν οι ανωτζρω μονάδεσ ςυμπίπτουν, μεταξφ των ιςοβακμοφντων προθγείται αυτόσ που ζχει
περιςςότερεσ μονάδεσ ςτο πρϊτο κριτιριο (τίτλοσ ςπουδϊν) και, αν αυτζσ ςυμπίπτουν, αυτόσ
που ζχει περιςςότερεσ μονάδεσ ςτο δεφτερο κριτιριο (δεφτεροσ τίτλοσ ςπουδϊν) και οφτω
κακεξισ. Αν εξαντλθκοφν τα κριτιρια χωρίσ να καταςτεί δυνατόσ ο κακοριςμόσ τθσ ςειράσ μεταξφ
των ιςοβακμοφντων, προθγείται αυτόσ που ζχει τον αρχαιότερο τίτλο ςπουδϊν με βάςθ το ζτοσ
απόκτθςισ του, και αν και αυτό ςυμπίπτει προθγείται ο μεγαλφτεροσ ςτθν θλικία με βάςθ τθν
θμερομθνία γζννθςισ του. Αν εξαντλθκοφν όλα τα παραπάνω κριτιρια, θ μεταξφ τουσ ςειρά
κακορίηεται με δθμόςια κλιρωςθ, θ οποία διενεργείται πριν τθν κατάρτιςθ των οριςτικϊν
πινάκων.
ΓΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΕ ΧΩΡΙ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ απαιτείται θ γνϊςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ ςε
βακμό επαρκι για τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ θ οποία αποδεικνφεται με Πιςτοποιθτικό
Ελλθνομάκειασ. Δεν απαιτείται θ απόδειξθ γνϊςθσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ για Βορειοθπειρϊτεσ,
Μφπριουσ Ομογενείσ και Ομογενείσ αλλοδαποφσ που προζρχονται από τθν Μωνςταντινοφπολθ και
από τα νθςιά Κμβρο και Σζνεδο.

ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΘ ΑΙΣΘΕΩΝ
Οι υποψιφιοι κα υποβάλλουν τθν αίτθςθ και τα δικαιολογθτικά, δθλϊνοντασ τθν ειδικότθτα και
των κωδικό κζςθσ ςτα γραφεία τθσ Μοινωφελοφσ Επιχείρθςθσ Διμου Ωρωποφ κατά τισ εργάςιμεσ
θμζρεσ και ϊρεσ μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν (υπολογιηόμενεσ θμερολογιακά) από τθν
επομζνθ τθσ τελευταίασ δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ. Θ αίτηςη και τα δικαιολογητικά
υποβάλλονται είτε αυτοπροςϊπωσ, είτε με εξουςιοδοτθμζνο από αυτοφσ πρόςωπο, εφόςον η
εξουςιοδότηςη φζρει την υπογραφή τουσ θεωρημζνη από δημόςια αρχή, είτε ταχυδρομικά με
ςυςτθμζνθ επιςτολι, ςτα γραφεία τησ υπηρεςίασ μασ ςτην ακόλουθη διεφθυνςη: Μοινωφελισ
Επιχείρθςθ Διμου Ωρωποφ, Αγίου Γεωργίου 29, Σ.Μ. 19015, Οζα Παλάτια Ωρωποφ. την
περίπτωςη αποςτολήσ των αιτήςεων ταχυδρομικϊσ, το εμπρόθεςμο των αιτήςεων κρίνεται με
βάςη την ημερομηνία που φζρει ο φάκελοσ αποςτολήσ, ο οποίοσ, μετά την αποςφράγιςή του,
επιςυνάπτεται ςτην αίτηςη των υποψηφίων.
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ΔΘΜΟΙΕΤΘ ΣΘ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘ
Θ παροφςα προκήρυξη αναρτάται ςτο χϊρο του «ΔΙΑΤΓΕΙΑ», ςτον πίνακα ανακοινϊςεων τησ
Κ.Ε.Δ.Ω. και του Δήμου Ωρωποφ και ςε δφο (2) ημερήςιεσ ή εβδομαδιαίεσ τοπικζσ εφημερίδεσ
του νομοφ, εφόςον εκδίδονται. ε περίπτωςη που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήςια ή
εβδομαδιαία) η δημοςίευςη θα γίνει ςτην εφημερίδα αυτή δφο φορζσ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΘ Κ.Ε.Δ.Ω.

ΑΓΓΕΛΟ ΧΑΣΗΘΪΩΑΝΝΟΤ
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΘ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ
ΔΘΜΟΤ ΩΡΩΠΟΤ
Αγίου Γεωργίου 29
Νζα Παλάτια
Ωρωποφ
Σ.Κ. 19015
Σηλ.:2295032190

Προσ:
ΚΟΙΝΩΦΕΛΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ ΩΡΩΠΟΤ

ΘΜΕΡ/ΝΙΑ_______________
ΑΡ. ΠΡΩΣ. _______________
ΑΙΣΘΘ ΠΡΟΛΘΨΘ

ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΟ
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ:……………………………………………………………………….ΟΝΟΜΑ ΜΘΣΡΟ:………………………………………………
ΘΜΕΡ. ΓΕΝΝΘΘ:………………………………………………………………………E-mail:………………………………………………………………..
Δ/ΝΘ ΚΑΣΟΙΚΙΑ:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ΣΘΛ. ΟΙΚΙΑ:………………………………………………………………………………ΚΙΝΘΣΟ ΣΘΛΕΦΩΝΟ:………………………………………….
ΘΕΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ (ΚΩΔΙΚΟ):………………………………………………………………………………………………………………………..
ΕΠΙΤΝΑΠΣΟΝΣΑΙ:
1.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

8.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
12. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
13. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
14. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ:

ΤΠΟΓΡΑΦΘ
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ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ
(άπθπο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών (άρθρο
8,
παρ. 4 Ν. 1599/1986)

(1)

ΠΡΟ :
Ο – Η Όλνκα:

Δπώλπκν:

Όλνκα θαη Δπώλπκν
Παηέξα:
Όλνκα θαη Δπώλπκν
Μεηέξαο:
(2)

Ηκεξνκελία γέλλεζεο :
Σόπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκόο Γειηίνπ
Σαπηόηεηαο:
Σόπνο Καηνηθίαο:

Σει:

Οδόο:

Αξηζ:

ΣΚ:

Γ/λζε Ηιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
(Δ-mail):

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ
(Fax):

(3)

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο , πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ
22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη:
1) Γελ έρσ θαηαδηθαζηεί γηα θαθνύξγεκα θαη ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή, ππεμαίξεζε (θνηλή ή ζηελ
ππεξεζία), απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγόξνπ, δσξνδνθία ή δσξνιεςία, θαηαπίεζε, απηζηία
πεξί ηελ ππεξεζία, παξάβαζε θαζήθνληνο, ζπθνθαληηθή δπζθήκεζε θαζ’ ππνηξνπή ή έγθιεκα θαηά ηεο
γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο.
2) Γελ είκαη ππόδηθνο ιόγσ παξαπνκπήο κε ηειεζίδηθν βνύιεπκα γηα θαθνύξγεκα ή γηα πιεκκέιεκα ηεο
πξνεγνύκελεο πεξίπησζεο, έζησ θαη αλ ην αδίθεκα έρεη παξαγξαθεί.
3) Γελ έρσ ιόγσ θαηαδίθεο ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά κνπ δηθαηώκαηα θαη δελ έρεη ιήμε ν ρξόλνο πνπ νξίζηεθε γηα ηε
ζηέξεζε.
4) Γελ ηειώ είηε ππό ζηεξεηηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε (πιήξε ή κεξηθή), ππό επηθνπξηθή δηθαζηηθή
ζπκπαξάζηαζε (πιήξε ή κεξηθή), είηε ππό ζπλδπαζκό θαη ησλ δύν πξνεγνπκέλσλ.
5) Γελ έρσ απνιπζεί από ζέζε δεκνζίνπ ππαιιήινπ ή ππαιιήινπ Ν.Π.Γ.Γ., Ο.Σ.Α, ή Ν.Π.Ι.Γ. ηνπ άξζξνπ 14
ηνπ Ν.2190/1994 όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 παξ.1 ηνπ Ν.2527/1997 ή Ν.Π.Ι.Γ. ηεο παξ.3 ηνπ
άξζξνπ 1 ηνπ Ν.2527/1997, ιόγσ επηβνιήο ηεο πεηζαξρηθήο πνηλήο ηεο νξηζηηθήο παύζεο ή ιόγσ θαηαγγειίαο
ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο γηα ζπνπδαίν ιόγν κε ππαηηηόηεηά κνπ θαη δελ έρεη παξέιζεη πεληαεηία από ηελ
απόιπζε.
6) Δίκαη εγγεγξακκέλνο ζην γεληθό κεηξών δεκνηώλ ηνπ ………………………………………………………….
7) Σν έηνο γέλλεζήο κνπ είλαη …………………………………………………………………………………………
8) Έρσ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ κνπ επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηεο εηδηθόηεηαο
πνπ έρσ επηιεγεί.
9) Δίκαη Έιιελαο πνιίηεο (Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία έρνπλ θαη νη πνιίηεο ησλ άιισλ θξαηώλ – κειώλ
ηεο Δ.Δ. ππό ηνπο πεξηνξηζκνύο ηνπ άξζξνπ 1 παξ.1 ηνπ Ν.2431/1996).
10) Έρσ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο κνπ ππνρξεώζεηο (κόλν γηα άλδξεο) ή έρσ λόκηκε απαιιαγή
ιόγσ……………………………………………………………………………………………………………..
11) Τπεξεηώ ή πξνϋπεξέηεζα κε εηδηθόηεηα……………………………………………..ζην Γεκόζην ή ζε Ν.Π.Γ.Γ. ή
ζε Ο.Σ.Α. ή εμήιζα ηεο ππεξεζίαο ιόγσ……………………………………………………………
12) Όια ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά είλαη αιεζή θαη θαηέρσ όια ηα γεληθά θαη εηδηθά απαηηνύκελα
πξνζόληα γηα ηνλ επηδησθόκελν θσδηθό ζέζεο. ε πεξίπησζε αλαθξίβεηαο γλσξίδσ όηη ζα έρσ ηηο ζπλέπεηεο
πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.1599/1986.
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(4)
Ηκεξνκελία:

……….20……
Ο – Η Γει.

(Τπνγξαθή)

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ
άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη
ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε
κέρξη 10 εηώλ.
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ
δεινύζα.

