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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ 

ΚΟΗΝΩΦΔΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ     Ωξσπφο: 22 -09-2022   

ΓΖΜΟΤ ΩΡΩΠΟΤ                                                                Αξηζ. πξση. 1340 

ΑΓΗΟΤ ΓΔΩΡΓΗΟΤ 29 

ΝΔΑΠΑΛΑΣΗΑ – ΩΡΩΠΟ 

ΣΖΛ. : 2295032190 

Email :k.e.d.oropou@gmail.com 

 
 

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΠΡΟΛΖΦΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΗΓΗΧΣΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ 

ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΔΧ 8 ΚΑΗ ΔΧ 9 ΜΖΝΔ) 

Ζ ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ ΧΡΧΠΟΤ 

Έρνληαο ππόςε: 

 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο», όπσο ηζρύεη. 

2. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 252-270 ηνπ Ν.3463/2006 (Κώδηθαο Γήκσλ θαη 
Κνηλνηήησλ). 

3. Σε ζπζηαηηθή πξάμε ηεο Κ.Δ.Γ.Χ. θαη ηελ ηξνπνπνίεζε απηήο (ΦΔΚ 2147/31-12-
2010, ΦΔΚ 1203/14-06-2011). 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 25 ηνπ Ν.4829/2021. 

5. Σελ αξηζ. πξση. 7364/07-02-2022 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ 
«Πξνγξακκαηηζκόο Πξνζιήςεσλ έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ έηνπο 2022 ζηνπο Ο.Σ.Α. α΄ θαη β΄ 
βαζκνύ θαη ζηα ΝΠΗΓ απηώλ». 

6. Σν αξηζ. πξση. 19357/15-02-2022 έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο 
«Απνζηνιή αηηεκάησλ ησλ ΟΣΑ α’ θαη β’ βαζκνύ θαη ησλ ΝΠΗΓ απηώλ γηα ηελ πξόζιεςε 
έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ γηα ην έηνο 2022». 

7. Σελ ππ’ αξηζ. 13/2022 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Κνηλσθεινύο 
Δπηρείξεζεο Γήκνπ Χξσπνύ πεξί πξνγξακκαηηζκνύ πξνζιήςεσλ έηνπο 2022 γηα ηελ 
πξόζιεςε έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ Ηδησηηθνύ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΗΓΟΥ) ππό ηε 
κνξθή αληηηίκνπ θαη ινηπώλ αληηθαηαβνιώλ. 

8. Σελ αξηζ. πξση. 39150/23-03-2022 Δηζεγεηηθή έθζεζε ηεο Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο Αηηηθήο, γηα πξόζιεςε πξνζσπηθνύ ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ζηε 
Γεκνηηθή  Κνηλσθειή Δπηρείξεζε Γήκνπ Χξσπνύ κε αληίηηκν. 

9. Σν αξηζ. πξση. 23388/08-04-2022 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ πεξί 
έγθξηζεο πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ κε ζρέζε εξγαζίαο Ηδησηηθνύ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξόλνπ 
ζε ΝΠΗΓ ησλ Ο.Σ.Α. γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ έλαληη αληηηίκνπ. 
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10. Σελ ππ’  αξηζ. 58/2022 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο 

Γήκνπ Χξσπνύ πεξί έγθξηζεο δηαδηθαζηώλ – όξσλ πξνθήξπμεο γηα ηελ πξόζιεςε 

εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ ΗΓΟΥ, δηαθόξσλ εηδηθνηήησλ έσο νθηώ (8) θαη έσο ελλέα (9) κήλεο, 

γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ ηεο Κ.Δ.Γ.Χ., ζύκθσλα κε ηε ζπλαίλεζε 

ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο θαη ηελ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, έηνπο 

2022, κε αληίηηκν. 

11. Σελ αξηζ. πξση. 270/02-03-2022 Βεβαίσζε ύπαξμεο πηζηώζεσλ ηεο Κ.Δ.Γ.Χ. (κε αληίηηκν). 

12. Σε ζπζηαηηθή πξάμε θαη ηνλ Καλνληζκό Πξνζσπηθνύ ηεο Δπηρείξεζεο. 

13. Σηο αλάγθεο ηηο Κ.Δ.Γ.Χ. γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ έηνπο 2022-

2023. 

 

Αλαθνηλψλεη 

Σελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζπλνιηθά δώδεθα (12) 

αηόκσλ σο σξνκίζζηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ γηα ηελ θάιπςε επνρηθώλ ή παξνδηθώλ 

αλαγθώλ ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Χξσπνύ, πνπ εδξεύεη ζηα Νέα Παιάηηα Χξσπνύ, 

γηα ηελ πινπνίεζε ηκεκάησλ κνπζηθήο θαη θαιιηηερληθήο παηδείαο ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Γεκνηηθνύ Χδείνπ Χξσπνύ θαη αζιεηηθήο παηδείαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ αθόινπζν αξηζκό αηόκσλ, 

αλά ππεξεζία, έδξα, εηδηθόηεηα θαη δηάξθεηα ζύκβαζεο (βι. ΠΗΝΑΚΑ Α), κε ηα αληίζηνηρα 

απαηηνύκελα (ηππηθά θαη ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα (βι. ΠΗΝΑΚΑ Β): 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ Α. - ΕΠΙΛΟΓΕ ΑΠΑΧΟΛΗΗ (ανά κωδικό απαςχόληςησ) 

Κωδικόσ 
Απαςχόληςησ 

Τπηρεςία 
Ζδρα 

Τπηρεςίασ 
Ειδικότητα Διάρκεια ςφμβαςησ 

Αριθμόσ 
ατόμων 

01 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 

ΔΗΜΟΤ 
ΩΡΩΠΟΤ 

ΝΕΑ 
ΠΑΛΑΣΙΑ 
ΩΡΩΠΟΤ 

ΚΑΘΖΓΖΣΖ/ΣΡΗΑ 
ΠΗΑΝΟΤ 

(ΣΔ) 
ΔΧ 9 ΜΖΝΔ 2 

02 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 

ΔΗΜΟΤ 
ΩΡΩΠΟΤ 

ΝΕΑ 
ΠΑΛΑΣΙΑ 
ΩΡΩΠΟΤ 

ΚΑΘΖΓΖΣΖ/ΣΡΗΑ 
ΠΗΑΝΟΤ 

(ΣΔ) 
ΔΧ 9 ΜΖΝΔ 1 

03 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 

ΔΗΜΟΤ 
ΩΡΩΠΟΤ 

ΝΕΑ 
ΠΑΛΑΣΙΑ 
ΩΡΩΠΟΤ 

ΚΑΘΖΓΖΣΖ/ΣΡΗΑ 
ΠΗΑΝΟΤ 

(ΣΔ) 

ΔΧ 9 ΜΖΝΔ 1 

04 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 

ΔΗΜΟΤ 
ΩΡΩΠΟΤ 

ΝΕΑ 
ΠΑΛΑΣΙΑ 
ΩΡΩΠΟΤ 

ΚΑΘΖΓΖΣΖ/ΣΡΗΑ  

ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ 

ΚΗΘΑΡΑ 
(ΓΔ) 

ΔΧ 9 ΜΖΝΔ 1 
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05 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 

ΔΗΜΟΤ 
ΩΡΩΠΟΤ 

ΝΕΑ 
ΠΑΛΑΣΙΑ 
ΩΡΩΠΟΤ 

ΚΑΘΗΓΗΣΗ/ΣΡΙΑ 
ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΝ 
(ΜΠΟΤΖΟΤΚΙ, 

ΣΖΟΤΡΑ, 
ΜΠΑΓΛΑΜΑ) 

ΔΕ 

ΕΩ 9 ΜΗΝΕ 1 

06 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 

ΔΗΜΟΤ 
ΩΡΩΠΟΤ 

ΝΕΑ 
ΠΑΛΑΣΙΑ 
ΩΡΩΠΟΤ 

ΚΑΘΖΓΖΣΖ/ΣΡΗΑ 
ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ 

(ΑΔΡΟΒΗΚΖ – 
ΕΟΤΜΠΑ – ΠΗΛΑΣΔ 

– TRX - TABATA) 
(ΠΔ) 

ΔΧ 8 ΜΖΝΔ 1 

07 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 

ΔΗΜΟΤ 
ΩΡΩΠΟΤ 

ΝΕΑ 
ΠΑΛΑΣΙΑ 
ΩΡΩΠΟΤ 

ΚΑΘΖΓΖΣΖ/ΣΡΗΑ 

ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ 

(ΑΝΣΗΦΑΗΡΖΖ) 
(ΠΔ) 

ΔΧ 8 ΜΖΝΔ 2 

08 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 

ΔΗΜΟΤ 
ΩΡΩΠΟΤ 

ΝΕΑ 
ΠΑΛΑΣΙΑ 
ΩΡΩΠΟΤ 

ΚΑΘΖΓΖΣΖ/ΣΡΗΑ 

ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ 

(ΚΛΑΗΚΟ 

ΑΘΛΖΣΗΜΟ) 
(ΠΔ) 

ΔΧ 8 ΜΖΝΔ 1 

09 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 

ΔΗΜΟΤ 
ΩΡΩΠΟΤ 

ΝΕΑ 
ΠΑΛΑΣΙΑ 
ΩΡΩΠΟΤ 

ΚΑΘΖΓΖΣΖ/ΣΡΗΑ 

ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ 

(ΠΔΣΟΦΑΗΡΖΖ) 
(ΠΔ) 

ΔΧ 8 ΜΖΝΔ 1 

10 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 

ΔΗΜΟΤ 
ΩΡΩΠΟΤ 

ΝΕΑ 
ΠΑΛΑΣΙΑ 
ΩΡΩΠΟΤ 

ΚΑΘΖΓΖΣΖ/ΣΡΗΑ 

ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ 
(ΠΕ) 

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 

ΔΧ 8 ΜΖΝΔ 1 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό θζςησ) 

Κσδηθφο 
απαζρφιεζεο 

Σίτλοσ ςπουδών και 
λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςθετα) προςόντα 

01 

 

Απνιπηήξην εμαηάμηνπ Γπκλαζίνπ ή Λπθείνπ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκν ηεο αιινδαπήο. 

 
Γίπισκα κνπζηθήο εηδίθεπζεο πηάλνπ αλαγλσξηζκέλνπ εθπαηδεπηηθνύ ηδξύκαηνο ηεο εκεδαπήο ή 

ηεο αιινδαπήο. 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία κε αξηζ. απνθ. απφ ην Τ.Π.Π.Ο.Α. ζε αλαγλσξηζκέλα 

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

Απνδεδεηγκέλε θαιιηηερληθή δξαζηεξηφηεηα. 
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02 

 

Απνιπηήξην εμαηάμηνπ Γπκλαζίνπ ή Λπθείνπ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκν ηεο αιινδαπήο. 

 
Πηπρίν κνπζηθήο εηδίθεπζεο πηάλνπ αλαγλσξηζκέλνπ εθπαηδεπηηθνύ ηδξύκαηνο ηεο εκεδαπήο ή ηεο 

αιινδαπήο. 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πεληαεηή (5έηε) πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά ή 

εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα ηνπ Γεκνζίνπ, Ο.Σ.Α., Γεκνηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ ή ζε Ηδησηηθέο ρνιέο. 

 

Απνδεδεηγκέλε θαιιηηερληθή δξαζηεξηφηεηα. 

 

03 

Απνιπηήξην εμαηάμηνπ Γπκλαζίνπ ή Λπθείνπ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκν ηεο αιινδαπήο. 

 
Πηπρίν κνπζηθήο εηδίθεπζεο πηάλνπ θαη πηπρίν θπγήο αλαγλσξηζκέλνπ εθπαηδεπηηθνύ ηδξύκαηνο 

ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο. 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πεληαεηή (5έηε) πξνυπεξεζία ζην πηάλν ζε αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά 

ή εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα ηνπ Γεκνζίνπ, Ο.Σ.Α., Γεκνηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ ή ζε Ηδησηηθέο ρνιέο. 

 

Απνδεδεηγκέλε θαιιηηερληθή δξαζηεξηφηεηα. 

 

04 

Απνιπηήξην εμαηάμηνπ Γπκλαζίνπ ή Λπθείνπ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκν ηεο αιινδαπήο. 

 

Πηπρίν Δηδηθνχ Αξκνλίαο ή Αληίζηημεο ή Φνχγθαο από Αλαγλσξηζκέλν Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα ηεο 

εκεδαπήο εθπαίδεπζεο. 

 
Πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηεο κνπζηθήο εηδίθεπζεο ειεθηξηθήο θηζάξαο από αλαγλσξηζκέλν 

εθπαηδεπηηθό ίδξπκα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο. 
 

Βεβαίσζε δηδαθηηθήο πξνυπεξεζίαο ζε αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά ή εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα ηνπ 

Γεκνζίνπ, Ο.Σ.Α., Γεκνηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ ή ζε Ηδησηηθέο ρνιέο. 

 
Απνδεδεηγκέλε θαιιηηερληθή δξαζηεξηφηεηα. 

 

05 

Απνιπηήξην εμαηάμηνπ Γπκλαζίνπ ή Λπθείνπ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκν ηεο αιινδαπήο. 

 
Πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηεο κνπζηθήο εηδίθεπζεο παξαδνζηαθψλ θαη ιατθψλ νξγάλσλ από 

αλαγλσξηζκέλν εθπαηδεπηηθό ίδξπκα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο. 
 

Βεβαίσζε δηδαθηηθήο πξνυπεξεζία απφ αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά ή εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα ηνπ 

Γεκνζίνπ, Ο.Σ.Α., Γεκνηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ ή ζε Ηδησηηθέο ρνιέο. 

 
Απνδεδεηγκέλε θαιιηηερληθή δξαζηεξηφηεηα. 

 

06,07,08,09 
Πηπρίν ή Γίπισκα Καζεγεηή Φπζηθήο Αγσγήο ΑΔΗ ή αλαγλσξηζκέλν Πηπρίν ηεο αληίζηνηρεο 

εηδηθφηεηαο Παλεπηζηεκηαθνχ Ηδξχκαηνο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

10 
Πηπρίν Α.Δ.Η. Αλψηαηεο ρνιήο Καιψλ Σερλψλ κε εηδηθφηεηα δσγξαθηθή. 

Απνδεδεηγκέλε Καιιηηερληθή Γξαζηεξηφηεηα.  
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Οη ππνςήθηνη ησλ εηδηθνηήησλ πξέπεη λα είλαη ειηθίαο από 18 έσο 65 εηώλ. 

Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηελ θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη γηα  ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθόλησλ ηεο εηδηθόηεηαο πνπ επηιέγνπλ. 

ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

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). 
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Σίηινο ζπνπδώλ ΠΔ θαη ΣΔ θαηεγνξίαο 

 πνπ απαηηείηαη: ζύκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε 

 

Όζνη ππνςήθηνη πιεξνχλ ηα απαηηνχκελα πξνζφληα ζα θιεζνχλ γηα ζπλέληεπμε ελψπηνλ 

ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Ωξσπνχ, γηα ηνλ ρξνληθφ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο νπνίαο ζα ελεκεξσζνχλ ηειεθσληθά. 

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: 

ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΚΑΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΑΤΣΩΝ ΓΗΑ ΣΗ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ 

ΠΔ ΚΑΗ ΣΔ 

         

Α. ΣΗΣΛΟΗ ΠΟΤΓΩΝ      ΜΟΝΑΓΔ     

 

Οη κνλάδεο ηνπ βαζκνύ ηνπ ηίηινπ 
ππνινγηδόκελεο ζε δεθάβαζκε θιίκαθα κε δύν 
δεθαδηθά ςεθία, επί ηνλ αξηζκό πελήληα (50) 

 Γηα ηηο 

θαηεγνξίεο ΠΔ θαη ΣΔ, δεύηεξνο ηίηινο ζπνπδώλ ζε αληηθείκελν 

ζπλαθέο κε ην γλσζηηθό αληηθείκελν ηεο ζέζεο θαη ηεο απηήο 

εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο κε ηνλ ηίηιν ζπνπδώλ 

πνπ απαηηείηαη ζύκθσλα κε ηελ νηθεία πξνθήξπμε : 40 

Γηα ηηο θαηεγνξίεο ΠΔ θαη ΣΔ 

- Γηδαθηνξηθό δίπισκα ζην γλσζηηθό αληηθείκελν ηεο ζέζεο: 150 
  
- Γηδαθηνξηθό δίπισκα ζε άιιν γλσζηηθό αληηθείκελν : 70 

- Μεηαπηπρηαθόο ηίηινο εηήζηαο ηνπιάρηζηνλ θνίηεζεο ζην 

γλσζηηθό αληηθείκελν ηεο ζέζεο : 70 

- Μεηαπηπρηαθόο ηίηινο εηήζηαο ηνπιάρηζηνλ θνίηεζεο ζε άιιν 

γλσζηηθό αληηθείκελν: 30 

Γηα ηνλ ππνςήθην πνπ θαηέρεη δχν ηίηινπο κεηαπηπρηαθψλ 

ζπνπδψλ ε βαζκνινγία είλαη αζξνηζηηθή. 
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Σίηινο ζπνπδώλ ΓΔ θαηεγνξίαο πνπ απαηηείηαη : 

ζύκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε 

ΜΟΝΑΓΔ 

ΓΝΧΖ ΞΔΝΖ ΓΛΧΑ 

-  Γηα άξηζηε γλώζε : 40 

-  Γηα πνιύ θαιή γλώζε : 30 

-  Γηα θαιή γλώζε : 20 

-  Γηα κέηξηα γλώζε: 10 

ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΚΑΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΑΤΣΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΓΔ   
    

Α. ΣΗΣΛΟΗ ΠΟΤΓΩΝ  
 

Οη κνλάδεο ηνπ βαζκνύ 

ηνπ ηίηινπ ππνινγηδόκελεο 

ζε δεθάβαζκε θιίκαθα κε 

δύν δεθαδηθά ςεθία, επί 

ηνλ αξηζκό πελήληα (50) 

Γηα ηελ θαηεγνξία ΓΔ δίπισκα κεηαδεπηεξνβάζκηαο επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο ηνπ ΟΔΔΚ δσδεθάκελεο ηνπιάρηζηνλ θνίηεζεο 

ή δεύηεξνο ηίηινο ζπνπδώλ ζε αληηθείκελν ζπλαθέο κε ην 

γλσζηηθό αληηθείκελν ηεο ζέζεο ηεο απηήο εθπαηδεπηηθήο 

βαζκίδαο κε ηνλ ηίηιν ζπνπδώλ πνπ απαηηείηαη ζύκθσλα κε 

ηελ νηθεία πξνθήξπμε :   90 

ΓΝΩΖ ΞΔΝΖ ΓΛΩΑ 

- Γηα άξηζηε γλώζε : 40 

- Γηα πνιύ θαιή γλώζε : 30 

-   Γηα θαιή γλώζε : 20 

-   Γηα κέηξηα γλώζε 10 

Β. ΔΜΠΔΗΡΗΑ 
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1 κνλάδα αλά κήλα 

2 κνλάδεο αλά κήλα 

3 κνλάδεο αλά κήλα 

 2 κνλάδεο αλά κήλα 

 1 κνλάδεο αλά κήλα 

Γηα ηνπο πξώηνπο δώδεθα κήλεο : 

 Γηα ηνπο επόκελνπο δώδεθα κήλεο :  

Γηα ηνπο επόκελνπο δώδεθα κήλεο : 

 Γηα ηνπο επόκελνπο δώδεθα κήλεο : 

 Γηα ηνπο επόκελνπο δώδεθα κήλεο : 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ κνλάδσλ ζην θξηηήξην ηεο εκπεηξίαο 

 ππνινγίδεηαη θαη ν ρξφλνο πνπ δηαλχζεθε βάζεη ζπκβάζεσλ κηαο εκέξαο. 

Ζ εκπεηξία απνδεηθλύεηαη από βεβαίσζε εξγνδφηε (γηα ηνπο κηζζσηνχο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα) 

θαη βεβαίσζε αζθαιηζηηθνχ θνξέα (γηα ηνπο κηζζσηνχο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα) απφ φπνπ λα 

πξνθχπηεη ην είδνο ηεο παξαζρεζείζαο εξγαζίαο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα απηήο. 

Ο ρξόλνο εκπεηξίαο πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ηνλ ρξόλν πνπ αλαθέξεηαη ζηηο βεβαηώζεηο εξγνδνηώλ 

ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα θαη ηηο βεβαηώζεηο ηνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα. Υξόλνο εκπεηξίαο πνπ πεξηέρεηαη 

ζε βεβαηώζεηο εξγνδνηώλ πνπ δελ θαιύπηεηαη από αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη ην αληίζεην, δελ 

ιακβάλεηαη ππόςε θαη αθαηξείηαη.  

Γ. ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 

Ζ ζπλέληεπμε δηελεξγείηαη από ηξηκειή επηηξνπή ηεο επηρείξεζεο πνπ νξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.Ζ ζπλέληεπμε βαζκνινγείηαη κε ζπληειεζηή πνπ θπκαίλεηαη από 0,70 σο θαη 

1,30 επί ηεο βαζκνινγίαο πνπ ν ππνςήθηνο έρεη ιάβεη ζπλνιηθώο ζηα παξαπάλσ θξηηήξηα Α έσο θαη 

Γ .Με ηε ζπλέληεπμε αμηνινγείηαη ε ελ γέλεη πξνζσπηθόηεηα ηνπ ππνςεθίνπ θαη ε δπλαηόηεηά ηνπ λα 

αληαπνθξηζεί ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ, κε ηα νπνία ζπλδέεηαη ακέζσο ε ζέζε πνπ πξόθεηηαη 

λα θαηαιάβεη. 

ΗΟΒΑΘΜΗΑ 

 

Αλ νη αλσηέξσ κνλάδεο ζπκπίπηνπλ, κεηαμύ ησλ ηζνβαζκνύλησλ πξνεγείηαη απηόο πνπ έρεη 

πεξηζζόηεξεο κνλάδεο ζην πξώην θξηηήξην (ηίηινο ζπνπδώλ) θαη, αλ απηέο ζπκπίπηνπλ, απηόο πνπ 

έρεη πεξηζζόηεξεο κνλάδεο ζην δεύηεξν θξηηήξην (δεύηεξνο ηίηινο ζπνπδώλ) θαη νύησ θαζεμήο. Αλ 

εμαληιεζνύλ ηα θξηηήξηα ρσξίο λα θαηαζηεί δπλαηόο ν θαζνξηζκόο ηεο ζεηξάο κεηαμύ ησλ 

ηζνβαζκνύλησλ, πξνεγείηαη απηόο πνπ έρεη ηνλ αξραηόηεξν ηίηιν ζπνπδώλ κε βάζε ην έηνο 

απόθηεζήο ηνπ, θαη αλ θαη απηό ζπκπίπηεη πξνεγείηαη ν κεγαιύηεξνο ζηελ ειηθία κε βάζε ηελ 
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εκεξνκελία γέλλεζήο ηνπ. Αλ εμαληιεζνύλ όια ηα παξαπάλσ θξηηήξηα, ε κεηαμύ ηνπο ζεηξά 

θαζνξίδεηαη κε δεκόζηα θιήξσζε, ε νπνία δηελεξγείηαη πξηλ ηελ θαηάξηηζε ησλ νξηζηηθώλ πηλάθσλ. 

ΓΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΔ ΥΩΡΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΘΑΓΔΝΔΗΑ 

Απαηηείηαη ε γλώζε ηεο ειιεληθήο γιώζζαο ζε βαζκό επαξθή γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο 

ε νπνία απνδεηθλύεηαη κε Πηζηνπνηεηηθό Διιελνκάζεηαο. Γελ απαηηείηαη ε απόδεημε γλώζεο ηεο 

ειιεληθήο γιώζζαο γηα Βνξεηνεπεηξώηεο, Κύπξηνπο Οκνγελείο θαη Οκνγελείο αιινδαπνύο πνπ 

πξνέξρνληαη από ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε θαη από ηα λεζηά Ίκβξν θαη Σέλεδν. 

ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΚΑΗ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΔΩΝ 

Οη ππνςήθηνη ζα ππνβάιινπλ ηελ αίηεζε θαη ηα δηθαηνινγεηηθά, δειψλνληαο ηελ εηδηθφηεηα 

θαη ησλ θσδηθφ ζέζεο ζηα γξαθεία ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Ωξσπνχ θαηά ηηο 

εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ (ππνινγηδφκελεο 

εκεξνινγηαθά) απφ ηελ επνκέλε ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο. Ζ αίηεζε θαη ηα 

δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη είηε απηνπξνζψπσο, είηε κε εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο 

πξφζσπν, εθόζνλ ε εμνπζηνδόηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε από δεκόζηα αξρή, είηε 

ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: 

Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Γήκνπ Χξσπνύ, Αγίνπ Γεσξγίνπ 29, Σ.Κ. 19015, Νέα Παιάηηα Χξσπνύ. 

ηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθψο, ην εκπξφζεζκν ησλ αηηήζεσλ 

θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο, κεηά ηελ 

απνζθξάγηζή ηνπ, επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ. 

ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖ ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ 

Ζ παξνχζα πξνθήξπμε αλαξηάηαη ζην ρψξν ηνπ «ΓΗΑΤΓΔΗΑ», ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ 

ηεο ΚΔΓΩ θαη ηνπ Γήκνπ Ωξσπνχ θαη ζε δχν (2) εκεξήζηεο ή εβδνκαδηαίεο ηνπηθέο 

εθεκεξίδεο ηνπ λνκνχ, εθφζνλ εθδίδνληαη. ε πεξίπησζε πνπ εθδίδεηαη κία εθεκεξίδα 

(εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία) ε δεκνζίεπζε ζα γίλεη ζηελ εθεκεξίδα απηή δχν θνξέο. 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ Κ.Δ.Γ.Ω. 

             ΑΓΓΔΛΟ ΥΑΣΕΖΪΩΑΝΝΟΤ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ         
ΔΗΜΟΤ ΩΡΩΠΟΤ           
Αγίου Γεωργίου 29                                                                                                        Ημερομηνία: 
Νζα Παλάτια                   Αριθ.πρωτ.             
Ωρωποφ           
Σ.Κ. 19015 
Σηλ.:2295032190 
Fax: 2295032192 
           

 
 
 
 

ΑΙΣΗΗ ΠΡΟΛΗΨΗ 

 
ΠΡΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΔΗΜΟΤ ΩΡΩΠΟΤ 

 
ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΟ 
 
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ:………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ:……………………………………………………………………….ΟΝΟΜΑ ΜΗΣΡΟ:……………………………………………… 
 
ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΗ:………………………………………………………………………E-mail:……………………………………………………………….. 
 
Δ/ΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ΣΗΛ. ΟΙΚΙΑ:………………………………………………………………………………ΚΙΝΗΣΟ ΣΗΛΕΦΩΝΟ:…………………………………………. 
 
ΘΕΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ (ΚΩΔΙΚΟ):……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ΕΠΙΤΝΑΠΣΟΝΣΑΙ: 
 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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9. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ 
(άξζξν 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) 

 

 

ΠΡΟ
(1)

: 
 

Ο – Ζ Όλνκα: 
 

Δπώλπκν: 
 

Όλνκα θαη Δπώλπκν 
Παηέξα:  

 

Όλνκα θαη Δπώλπκν 
Μεηέξαο: 

 

Ζκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:  
 

Σόπνο Γέλλεζεο: 
 

Αξηζκόο Γειηίνπ 
Σαπηόηεηαο: 

 Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο: 
 

Οδόο: 
 

Αξηζ: 
 

ΣΚ: 
 

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ 
(Fax): 

 
Γ/λζε Ζιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Δ-mail): 

 

 

 
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο 

(3)
, 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.Η.Γ. ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ 
Ν.2190/1994 όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 παξ.1 ηνπ Ν.2527/1997 ή Ν.Π.Η.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). 
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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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Ζκεξνκελία:      ……….20…… 
 

Ο – Ζ 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.
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