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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ–ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Ταχ.∆/νση: Ελευθερίου .Βενιζέλου 200
Τηλ.: 213 2074 640/641

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
για τη σύναψη συµβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, µερικής α̟ασχόλησης ,
σύµφωνα µε τη διαδικασία του Π.∆. 524/80 (ΦΕΚ 134/Α/17-7-1980), ό̟ως ισχύει.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ -∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Έχοντας υ̟όψη:

1. Τις διατάξεις του Π.∆. 524/80 (ΦΕΚ 134/Α/17-7-1980), ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις της ̟αρ 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/94 ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκαν και ισχύουν µε
το άρθρο 1, ̟αρ. 2 του Ν. 3812/2009, σύµφωνα µε τις ο̟οίες δεν υ̟άγονται στις διατάξεις
των κεφαλαίων Α' Β' και Γ του ν. 2190/94 «Οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και δηµοσιογράφοι
για α̟ασχολήσεις ̟ου ̟ροσιδιάζουν στην ιδιότητα τους».

3. Τις διατάξεις της ̟αρ.5 του άρθρου 75 του ν. 3463/2006, ό̟ως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 168 και της ̟αρ. 5 του άρθρου 223 του ν. 3584/2007 «Κύρωση του
Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υ̟αλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ. Α').

5. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 12 ̟αρ.14 του Ν.4071/2012, ό̟ως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο
48 του Ν. 4325/2015

7. Το µε Α.Π. 7057/25-02-2015 έγγραφο Υ̟ουργείου Εσωτερικών µε το ο̟οίο ζητείται ο
̟ρογραµµατισµός ̟ροσλήψεων έκτακτου ̟ροσω̟ικού έτους 2015.
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8. Το µε Α.Π. οικ 16767/9065/2-3-2015 έγγραφο της Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής.
9. Την υ̟΄ αριθµ. 103/2015 α̟όφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου µε θέµα: «Πρόσληψη
̟ροσω̟ικού αµειβόµενου

α̟οκλειστικά α̟ό έσοδα υ̟ό τη µορφή αντιτίµου για τη

λειτουργία καλλιτεχνικών τµηµάτων του ∆ήµου µας, ̟εριόδου 2015-2016, µε διάρκεια
α̟ασχόλησης οχτώ (8) µηνών»
10. Τη µε Α.Π. 26965/14654/16-04-2015 Εισηγητική Έκθεση της Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Αττικής ̟ρος το Υ̟ουργείο Εσωτερικών σχετικά µε την α̟οστολή στοιχείων ̟ρόσληψης
̟ροσω̟ικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου στο ∆ήµο Κερατσινίου-∆ρα̟ετσώνας
µε αντίτιµο.

11. Το

µε

Α.Π.

12996/22-05-2015

έγγραφο

του

Υ̟.

Εσωτερικών

και

∆ιοικητικής

Ανασυγκρότησης, µε το ο̟οίο εγκρίθηκε η ̟ρόσληψη των αιτηθέντων 51 ατόµων, ύστερα
α̟ό τη µε Α.Π. 16775/18-05-2015 Κοινή Α̟όφαση των Υ̟ουργών Εσωτερικών και
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονοµικών.

12. Τη µε αριθµό 262/30-07-2015 α̟όφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου ̟ερί συγκρότησης
τριµελούς ε̟ιτρο̟ής για την ε̟ιλογή καλλιτεχνικού ̟ροσω̟ικού σύµφωνα µε το άρθρο 4
του Π.∆.524/80.
13. Το µε Α.Π. ∆ΙΠΠ/Φ.1.9/539/11506/31.05.2010 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.∆ σύµφωνα
µε το ο̟οίο εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Π.∆. 524/80 για ̟ροσω̟ικό ̟ου
εξαιρείται των ρυθµίσεων του ν. 3812/09 (̟.χ. καλλιτεχνικό ̟ροσω̟ικό).

14. Την τρο̟ο̟οίηση του Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου Κερατσινίου-∆ρα̟ετσώνας (ΦΕΚ 3270/τ.Β/5-122012 αρ. Φύλλου 3270).

15. Την µε Α.Π. 15936/02-04-2015 βεβαίωση ∆/νσης Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών ̟ερί ύ̟αρξης
̟ίστωσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
ότι ̟ροτίθεται να ̟ροσλάβει για τη λειτουργία των καλλιτεχνικών –ε̟ιµορφωτικών τµηµάτων του,
στην ̟εριοχή του ∆ήµου Κερατσινίου-∆ρα̟ετσώνας, κατά την ̟ερίοδο 2015-2016, µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι.∆.Ο.Χ.) µερικής α̟ασχόλησης (µε ωριαία
α̟οζηµίωση) διάρκειας µέχρι οκτώ (8) µήνες, δασκάλους µουσικής και δασκάλους καλλιτεχνικών
δραστηριοτήτων, µέχρι τον αριθµό των ̟ενήντα ενός (51) ατόµων Ι.∆.Ο.Χ., ̟ανε̟ιστηµιακής (ΠΕ),
και δευτεροβάθµιας (∆Ε) εκ̟αίδευσης για τις εξής, κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες:
Ειδικότητες δασκάλων (έως 23 άτοµα συνολικά) Μουσικών Τµηµάτων
Ειδικότητα

∆άσκαλοι µουσικής (ΠΙΑΝΟ-ΑΡΜΟΝΙΟ)
∆Ε
∆άσκαλοι µουσικής (ΚΙΘΑΡΑ
ΚΛΑΣΣΙΚΗ/ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ) ∆Ε
∆άσκαλοι µουσικής (ΧΑΛΚΙΝΑ
ΠΝΕΥΣΤΑ) ∆Ε

Μέγιστος
Αριθµός Ατόµων
Ι∆ΟΧ
4
5
2

2

∆άσκαλος µουσικής (ΒΙΟΛΙ)∆Ε
∆άσκαλοι µουσικής (ΚΡΟΥΣΤΑ) ∆Ε
∆άσκαλοι µουσικής (ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΛΑΟΥΤΟ-ΜΠΑΓΛΑΜΑΣ) ∆Ε
∆άσκαλος µουσικής (ΣΥΓΧΡΟΝΟ
ΤΡΑΓΟΥ∆Ι) ∆Ε
∆άσκαλοι µουσικής (ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ) ∆Ε
∆άσκαλοι µουσικής (ΧΟΡΩ∆ΙΑ) ∆Ε
ΣΥΝΟΛΟ

1
3
3
1
2
2
23

Ειδικότητες δασκάλων (έως 28 άτοµα συνολικά) Καλλιτεχνικών Τµηµάτων
∆άσκαλοι ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ -ΠΕ

5

∆άσκαλος ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ -∆Ε
∆άσκαλοι ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ-ΠΕ
∆άσκαλος ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ-∆Ε

1
2
1
2

∆άσκαλοι
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ/ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ∆Ε
∆άσκαλος ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ(ΘΑΛΑΜΟΣ/ΦΙΛΜ/ΨΗΦΙΑΚΗ) ∆Ε

1

∆άσκαλοι ΘΕΑΤΡΟΥ /ΣΚΗΝΙΚΩΝ-∆Ε
∆άσκαλος ΣΚΙΤΣΟΥ/ΚΟΜΙΚ-∆Ε
∆άσκαλος ΧΙΠ/ΧΟΠ-∆Ε
∆άσκαλοι ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
(ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ/ΣΕΝΑΡΙΟ/
ΦΩΤΙΣΜΟΣ) ∆Ε
∆άσκαλοι ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ/ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ
ΧΟΡΟΥ ∆Ε
∆άσκαλοι ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ∆Ε
∆άσκαλος ΣΚΑΚΙΟΥ-∆Ε
ΣΥΝΟΛΟ

4
1
1
4
3
2
1
28

1. ΓΕΝΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Οι υ̟οψήφιοι θα ̟ρέ̟ει να είναι, είτε Πανε̟ιστηµιακής Εκ̟αίδευσης (ΠΕ), είτε ∆ευτεροβάθµιας
Εκ̟αίδευσης (∆Ε), ανάλογα µε τις ανάγκες και τις ̟ροδιαγραφές της κάθε ειδικότητας.
2. Οι υ̟οψήφιοι θα ̟ρέ̟ει να έχουν ηλικία α̟ό 18 έως 65 ετών.
3. Οι υ̟οψήφιοι θα ̟ρέ̟ει να έχουν α̟οδεδειγµένη ̟ροϋ̟ηρεσία διδασκαλίας τουλάχιστον δύο (2)
ετών.
4. Οι υ̟οψήφιοι δεν θα ̟ρέ̟ει να έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/2007 « Κώδικας
Κατάστασης των ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υ̟αλλήλων (Ότι δεν τελεί υ̟ό α̟αγόρευση, δικαστική
αντίληψη, και ότι: α) δεν καταδικάστηκε για κακούργηµα και σε ο̟οιαδή̟οτε ̟οινή για κλο̟ή, υ̟εξαίρεση(
κοινή ή στην υ̟ηρεσία),α̟άτη, εκβίαση, ̟λαστογραφία, α̟ιστία δικηγόρου, δωροδοκία , κατα̟ίεση, α̟ιστία ̟ερί
την υ̟ηρεσία , ̟αράβαση καθήκοντος, καθ’ υ̟οτρο̟ή, συκοφαντική δυσφήµηση, καθώς και για ο̟οιοδή̟οτε
έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκληµα οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής β) δεν
είναι υ̟όδικος ̟ου έχει ̟αρα̟εµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα για κακούργηµα ή για κακούργηµα ή για
̟ληµµέληµα της ̟ερί̟τωσης α’, έστω και αν το αδίκηµα έχει ̟αραγραφεί, γ) δεν έχει, λόγω καταδίκης ,
στερηθεί τα ̟ολιτικά του δικαιώµατα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) δεν τελεί υ̟ό στερητική
δικαστική συµ̟αράσταση ( ̟λήρη ή µερική ), υ̟ό ε̟ικουρική δικαστική συµ̟αράσταση (̟λήρη ή µερική) και
υ̟ό τις δύο αυτές καταστάσεις.)
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5. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα ̟ου τους ε̟ιτρέ̟ει την εκτέλεση των
καθηκόντων της ειδικότητας ̟ου ε̟ιλέγουν.
6. Οι άνδρες µέχρι τη λήξη της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής των αιτήσεων να έχουν εκ̟ληρώσει τις
στρατιωτικές τους υ̟οχρεώσεις ή να έχουν α̟αλλαγεί νόµιµα α̟ό αυτές. ∆εν α̟αιτείται εκ̟λήρωση
των στρατιωτικών υ̟οχρεώσεων για τους ̟ολίτες κράτους της Ευρω̟αϊκής Ένωσης στη χώρα των
ο̟οίων δεν ̟ροβλέ̟εται η υ̟οχρέωση στράτευσης.
Οι ενδιαφερόµενοι θα ̟ρέ̟ει να υ̟οβάλλουν υ̟οχρεωτικώς τα ̟αρακάτω δικαιολογητικά:
• Αίτηση.
•

Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής
̟ροσωρινής βεβαίωσης της αρµόδιας αρχής ή των κρισίµων σελίδων του διαβατηρίου ( δηλ.
αυτών ό̟ου αναφέρονται ο αριθµός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου ή των δύο
όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρισίµων σελίδων του ατοµικού βιβλιαρίου υγείας όλων
των ασφαλιστικών φορέων.

•

Φωτοαντίγραφο ̟τυχίου ή δι̟λώµατος, ή µετα̟τυχιακού, ή διδακτορικού τίτλου της
ανάλογης ειδικότητας, ιδρύµατος της ηµεδα̟ής, ή ισότιµου αναγνωρισµένου στην Ελλάδα
τίτλου της αλλοδα̟ής ή βεβαίωση σ̟ουδών αναγνωρισµένου φορέα, συνοδευόµενα α̟ό
την α̟αραίτητη υ̟εύθυνη δήλωση για τη γνησιότητά τους.

•

Έγγραφα ̟ου α̟οδεικνύουν την ̟ροϋ̟ηρεσία, ό̟ως βεβαιώσεις ή άλλα α̟οδεικτικά
στοιχεία του κύριου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (µισθολογικές καταστάσεις ΙΚΑ ή άλλων
ασφαλιστικών ταµείων), ή βεβαιώσεις ή άλλα α̟οδεικτικά στοιχεία φορολογικού
χαρακτήρα (α̟οδείξεις ̟αροχής υ̟ηρεσιών, κλ̟.), ή ̟ιστο̟οιητικά ̟ροϋ̟ηρεσίας
θεωρηµένα α̟ό την Ε̟ιθεώρηση Εργασίας.

•

Αναλυτικό Βιογραφικό Σηµείωµα, ό̟ου θα αναφέρεται η σχετική εκ̟αίδευση, η γενική
̟ροϋ̟ηρεσία στο ∆ηµόσιο ή/και Ιδιωτικό Τοµέα (σε χρόνια και µήνες), καθώς και αν
υ̟άρχει ̟ροϋ̟ηρεσία στα ̟ροηγούµενα ̟ρογράµµατα του ∆ήµου και των Νοµικών του
Προσώ̟ων / ∆ηµοτικών / Κοινωφελών Ε̟ιχειρήσεων (αναλυτική καταγραφή), η
ε̟ιµόρφωση µέσω σεµιναρίων, η α̟όκτηση άλλων ̟τυχίων, κλ̟.

•

Υ̟εύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986, στην ο̟οία να δηλώνεται ότι: α) τα στοιχεία ̟ου
αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σηµείωµα είναι αληθή, β) για τους άνδρες
έχουν εκ̟ληρωθεί οι στρατιωτικές υ̟οχρεώσεις ή έχουν νόµιµα α̟αλλαγεί, γ) δεν έχουν
κώλυµα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/2007 δ) σε ̟ερί̟τωση ανεργίας, το χρονικό
διάστηµα κατά το ο̟οίο είναι άνεργοι µαζί µε τη σχετική βεβαίωση ανεργίας α̟ό τον
Ο.Α.Ε.∆. ε) εάν έχουν α̟ασχοληθεί τους τελευταίους 12 µήνες στο ∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆. ή
Ο.Τ.Α.

•

Πιστο̟οιητικό οικογενειακής κατάστασης.

•

Έγγραφα ̟ου να α̟οδεικνύουν συµµετοχή σε καλλιτεχνικές δράσεις (βεβαιώσεις
σεµιναρίων, κλ̟.) για την ειδικότητα ̟ου α̟αιτείται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλοι οι υ̟οψήφιοι, ̟ου έχουν τα α̟αιτούµενα ̟ροσόντα θα ̟εράσουν α̟ό
συνέντευξη, για τον χρονικό ̟ροσδιορισµό της ο̟οίας θα ενηµερωθούν τηλεφωνικά. Κάθε
υ̟οψήφιος µ̟ορεί να υ̟οβάλλει αίτηση µόνο για ένα (1) κωδικό θέσης σύµφωνα µε τον κατωτέρω
̟ίνακα. Υ̟οβολή αίτησης για ̟ερισσότερους του ενός (1) κωδικού σηµαίνει αυτόµατα α̟οκλεισµός
α̟ό τη διαδικασία ε̟ιλογής.

4

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ (ανά ειδικότητα)
Κωδικός
Θέσης

Ειδικότητα

∆ιάρκεια
σύµβασης

1

(Πτυχιούχος ή δι̟λωµατούχος) ΠΙΑΝΟ ΑΡΜΟΝΙΟ

Μέχρι 8
µήνες και
ο̟ωσδή̟οτε
όχι µετά την
01/07/2016

4

2

(Πτυχιούχος ή δι̟λωµατούχος) ΚΙΘΑΡΑ
ΚΛΑΣΙΚΗ/ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

Μέχρι 8
µήνες και
ο̟ωσδή̟οτε
όχι µετά την
01/07/2016

5

3

(Πτυχιούχος ή δι̟λωµατούχος) ΧΑΛΚΙΝΑ
ΠΝΕΥΣΤΑ

2

4

(Πτυχιούχος ή δι̟λωµατούχος) ΒΙΟΛΙ

5

(Πτυχίο ή βεβαίωση σ̟ουδών) ΚΡΟΥΣΤΑ

Μέχρι 8
µήνες και
ο̟ωσδή̟οτε
όχι µετά την
01/07/2016
Μέχρι 8
µήνες και
ο̟ωσδή̟οτε
όχι µετά την
01/07/2016
Μέχρι 8
µήνες και
ο̟ωσδή̟οτε
όχι µετά την
01/07/2016

6

(Πτυχίο ή βεβαίωση σ̟ουδών)
ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ-ΛΑΟΥΤΟ-ΜΠΑΓΛΑΜΑΣ

7

(Πτυχίο ή βεβαίωση σ̟ουδών)
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΓΟΥ∆Ι

8

(Πτυχιούχος ή δι̟λωµατούχος)
ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Μέχρι 8
µήνες και
ο̟ωσδή̟οτε
όχι µετά την
01/07/2016

2

9

(Πτυχίο – ∆ί̟λωµα διεύθυνσης χορωδίας ή
αρµονίας και µονωδίας ή βεβαίωση
σ̟ουδών αναγνωρισµένου φορέα)
ΧΟΡΩ∆ΙΑ
(Πτυχίο-∆ί̟λωµα σχολής Καλών Τεχνών ή
βεβαίωση σ̟ουδών αναγνωρισµένου
φορέα)
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Μέχρι 8
µήνες και
ο̟ωσδή̟οτε
όχι µετά την
01/07/2016
Μέχρι 8
µήνες και
ο̟ωσδή̟οτε
όχι µετά την
01/07/2016
Μέχρι 8
µήνες και
ο̟ωσδή̟οτε
όχι µετά την
01/07/2016

2

10

11

( Βεβαίωση σ̟ουδών αναγνωρισµένου
φορέα) ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ

Μέχρι 8
µήνες και
ο̟ωσδή̟οτε
όχι µετά την
01/07/2016
Μέχρι 8
µήνες και
ο̟ωσδή̟οτε
όχι µετά την
01/07/2016

Αριθµός
ατόµων

1

3

3

1

5

1

5

12

(Πτυχιούχος )ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Μέχρι 8
µήνες και
ο̟ωσδή̟οτε
όχι µετά την
01/07/2016
Μέχρι 8
µήνες και
ο̟ωσδή̟οτε
όχι µετά την
01/07/2016

2

13

(Βεβαίωση σ̟ουδών αναγνωρισµένου
φορέα ) ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗ

14

(Βεβαίωση σ̟ουδών αναγνωρισµένου
φορέα )
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ-ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ

Μέχρι 8
µήνες και
ο̟ωσδή̟οτε
όχι µετά την
01/07/2016

2

15

(Βεβαίωση σ̟ουδών αναγνωρισµένου
φορέα) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΘΑΛΑΜΟΣ/ΦΙΛΜ/ΨΗΦΙΑΚΗ

Μέχρι 8
µήνες και
ο̟ωσδή̟οτε
όχι µετά την
01/07/2016

1

16

(∆ί̟λωµα ή Πτυχίο ∆ραµατικής Σχολής ή
Βεβαίωση θεατρικών Σ̟ουδών
αναγνωρισµένου φορέα )
ΘΕΑΤΡΟ/ΣΚΗΝΙΚΑ

Μέχρι 8
µήνες και
ο̟ωσδή̟οτε
όχι µετά την
01/07/2016

3

17

(∆ί̟λωµα ή Πτυχίο ∆ραµατικής Σχολής ή
Βεβαίωση θεατρικών Σ̟ουδών καθώς και
βεβαίωση σ̟ουδών σκηνογραφίας)
ΘΕΑΤΡΟ/ΣΚΗΝΙΚΑ

Μέχρι 8
µήνες και
ο̟ωσδή̟οτε
όχι µετά την
01/07/2016

1

18

(Βεβαίωση Σ̟ουδών )
ΣΚΙΤΣΟ-ΚΟΜΙΚΣ

Μέχρι 8
µήνες και
ο̟ωσδή̟οτε
όχι µετά την
01/07/2016

1

19

(∆ί̟λωµα ή Πτυχίο Σχολής Χορού )
ΧΙΠ-ΧΟΠ

1

20

(Πτυχίο –∆ί̟λωµα Κινηµατογραφικών
Σ̟ουδών-Ε̟εξεργασία video ή βεβαίωση
σ̟ουδών αναγνωρισµένου φορέα)
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ/ΣΕΝΑΡΙΟ/ΦΩΤΙΣΜΟΣ)
(∆ί̟λωµα ή Πτυχίο Σχολής Χορού )
ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ-ΜΟΝΤΕΡΝΟΣ ΧΟΡΟΣ

Μέχρι 8
µήνες και
ο̟ωσδή̟οτε
όχι µετά την
01/07/2016
Μέχρι 8
µήνες και
ο̟ωσδή̟οτε
όχι µετά την
01/07/2016
Μέχρι 8
µήνες και
ο̟ωσδή̟οτε
όχι µετά την
01/07/2016
Μέχρι 8
µήνες και
ο̟ωσδή̟οτε
όχι µετά την
01/07/2016
Μέχρι 8
µήνες και
ο̟ωσδή̟οτε
όχι µετά την
01/07/2016

21

22

( Βεβαίωση Σ̟ουδών)
ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ

23

( ∆ί̟λωµα ή ̟τυχίο σκακιού ή διεθνείς
διακρίσεις και εγγραφή στο µητρώο
̟ρο̟ονητών της Ελληνικής Σκακιστικής
Οµοσ̟ονδίας)
ΣΚΑΚΙ

1

4

3

2

1

6

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Τίτλοι σ̟ουδών και λοι̟ά α̟αιτούµενα (τυ̟ικά & τυχόν ̟ρόσθετα) ̟ροσόντα

1

Τίτλοι σ̟ουδών: ∆ί̟λωµα ή ̟τυχίο οργάνου αναγνωρισµένου µουσικού
ιδρύµατος εσωτερικού ή εξωτερικού.
Γενική ̟ροϋ̟ηρεσία στο αντικείµενο: Α̟οδεδειγµένη διδακτική ̟ροϋ̟ηρεσία σε
αναγνωρισµένα µουσικά ιδρύµατα ή µουσικά εκ̟αιδευτικά ιδρύµατα του
∆ηµοσίου ή Ο.Τ.Α. ή ∆ηµοτικές Ε̟ιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.
Παρουσίαση εκ̟αιδευτικής ικανότητας, ̟ροσόντα και σηµείωµα α̟οδεδειγµένης
καλλιτεχνικής δραστηριότητας (Συνέντευξη)

2

Τίτλοι σ̟ουδών: ∆ί̟λωµα ή ̟τυχίο οργάνου αναγνωρισµένου µουσικού
ιδρύµατος εσωτερικού ή εξωτερικού.
Γενική ̟ροϋ̟ηρεσία στο αντικείµενο: Α̟οδεδειγµένη διδακτική ̟ροϋ̟ηρεσία σε
αναγνωρισµένα µουσικά ιδρύµατα ή µουσικά εκ̟αιδευτικά ιδρύµατα του
∆ηµοσίου ή Ο.Τ.Α. ή ∆ηµοτικές Ε̟ιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.
Παρουσίαση εκ̟αιδευτικής ικανότητας, ̟ροσόντα και σηµείωµα α̟οδεδειγµένης
καλλιτεχνικής δραστηριότητας (Συνέντευξη)

3

Τίτλοι σ̟ουδών: ∆ί̟λωµα ή ̟τυχίο οργάνου αναγνωρισµένου µουσικού
ιδρύµατος εσωτερικού ή εξωτερικού.
Γενική ̟ροϋ̟ηρεσία στο αντικείµενο: Α̟οδεδειγµένη διδακτική ̟ροϋ̟ηρεσία σε
αναγνωρισµένα µουσικά ιδρύµατα ή µουσικά εκ̟αιδευτικά ιδρύµατα του
∆ηµοσίου ή Ο.Τ.Α. ή ∆ηµοτικές Ε̟ιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.
Παρουσίαση εκ̟αιδευτικής ικανότητας, ̟ροσόντα και σηµείωµα α̟οδεδειγµένης
καλλιτεχνικής δραστηριότητας (Συνέντευξη)

4

Τίτλοι σ̟ουδών: ∆ί̟λωµα ή ̟τυχίο οργάνου αναγνωρισµένου µουσικού
ιδρύµατος εσωτερικού ή εξωτερικού.
Γενική ̟ροϋ̟ηρεσία στο αντικείµενο: Α̟οδεδειγµένη διδακτική ̟ροϋ̟ηρεσία σε
αναγνωρισµένα µουσικά ιδρύµατα ή µουσικά εκ̟αιδευτικά ιδρύµατα του
∆ηµοσίου ή Ο.Τ.Α. ή ∆ηµοτικές Ε̟ιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.
Παρουσίαση εκ̟αιδευτικής ικανότητας, ̟ροσόντα και σηµείωµα α̟οδεδειγµένης
καλλιτεχνικής δραστηριότητας (Συνέντευξη)

5

Τίτλοι σ̟ουδών: ∆ί̟λωµα ή ̟τυχίο οργάνου αναγνωρισµένου µουσικού
ιδρύµατος εσωτερικού ή εξωτερικού ή βεβαίωση αναγνωρισµένου φορέα.
Γενική ̟ροϋ̟ηρεσία στο αντικείµενο: Α̟οδεδειγµένη διδακτική ̟ροϋ̟ηρεσία σε
αναγνωρισµένα µουσικά ιδρύµατα ή µουσικά εκ̟αιδευτικά ιδρύµατα του
∆ηµοσίου ή Ο.Τ.Α. ή ∆ηµοτικές Ε̟ιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.
Παρουσίαση εκ̟αιδευτικής ικανότητας, ̟ροσόντα και σηµείωµα α̟οδεδειγµένης
καλλιτεχνικής δραστηριότητας (Συνέντευξη)

6

Τίτλοι σ̟ουδών: Πτυχίο ή βεβαίωση σ̟ουδών οργάνου αναγνωρισµένου
µουσικού ιδρύµατος εσωτερικού ή εξωτερικού .
Γενική ̟ροϋ̟ηρεσία στο αντικείµενο: Α̟οδεδειγµένη διδακτική ̟ροϋ̟ηρεσία σε
αναγνωρισµένα µουσικά ιδρύµατα ή µουσικά εκ̟αιδευτικά ιδρύµατα του
∆ηµοσίου ή Ο.Τ.Α. ή ∆ηµοτικές Ε̟ιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.
Παρουσίαση εκ̟αιδευτικής ικανότητας, ̟ροσόντα και σηµείωµα α̟οδεδειγµένης
καλλιτεχνικής δραστηριότητας (Συνέντευξη)

7

7

Τίτλοι σ̟ουδών: Πτυχίο αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος εσωτερικού ή
εξωτερικού ή βεβαίωση αναγνωρισµένου φορέα.
Γενική ̟ροϋ̟ηρεσία στο αντικείµενο: Α̟οδεδειγµένη διδακτική ̟ροϋ̟ηρεσία σε
αναγνωρισµένα µουσικά ιδρύµατα ή µουσικά εκ̟αιδευτικά ιδρύµατα του
∆ηµοσίου ή Ο.Τ.Α. ή ∆ηµοτικές Ε̟ιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.
Παρουσίαση εκ̟αιδευτικής ικανότητας, ̟ροσόντα και σηµείωµα α̟οδεδειγµένης
καλλιτεχνικής δραστηριότητας (Συνέντευξη)

8

Τίτλοι σ̟ουδών: ∆ί̟λωµα ή ̟τυχίο αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος
εσωτερικού ή εξωτερικού.
Γενική ̟ροϋ̟ηρεσία στο αντικείµενο: Α̟οδεδειγµένη συµµετοχή σε ορχηστρικό
σύνολο (Φιλαρµονική, ορχήστρα εγχόρδων κτλ.)
Παρουσίαση εκ̟αιδευτικής ικανότητας, ̟ροσόντα και σηµείωµα α̟οδεδειγµένης
καλλιτεχνικής δραστηριότητας (Συνέντευξη)

9

Τίτλοι σ̟ουδών: ∆ί̟λωµα ή ̟τυχίο ή βεβαίωση σ̟ουδών αναγνωρισµένου
µουσικού ιδρύµατος εσωτερικού ή εξωτερικού ή βεβαίωση αναγνωρισµένου
φορέα.
Γενική ̟ροϋ̟ηρεσία στο αντικείµενο: Α̟οδεδειγµένη διδακτική ̟ροϋ̟ηρεσία σε
αναγνωρισµένα µουσικά ιδρύµατα ή µουσικά εκ̟αιδευτικά ιδρύµατα του
∆ηµοσίου ή Ο.Τ.Α. ή ∆ηµοτικές Ε̟ιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.
Παρουσίαση εκ̟αιδευτικής ικανότητας, ̟ροσόντα και σηµείωµα α̟οδεδειγµένης
καλλιτεχνικής δραστηριότητας (Συνέντευξη)
Τίτλοι σ̟ουδών: ∆ί̟λωµα ή ̟τυχίο αναγνωρισµένου ιδρύµατος εσωτερικού ή
εξωτερικού ή βεβαίωση αναγνωρισµένου φορέα.
Γενική ̟ροϋ̟ηρεσία στο αντικείµενο: Α̟οδεδειγµένη διδακτική ̟ροϋ̟ηρεσία σε
αναγνωρισµένα µουσικά ιδρύµατα ή µουσικά εκ̟αιδευτικά ιδρύµατα του
∆ηµοσίου ή Ο.Τ.Α. ή ∆ηµοτικές Ε̟ιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.
Παρουσίαση εκ̟αιδευτικής ικανότητας, ̟ροσόντα και σηµείωµα α̟οδεδειγµένης
καλλιτεχνικής δραστηριότητας (Συνέντευξη)

10

11

Τίτλοι σ̟ουδών: Βεβαίωση σ̟ουδών αναγνωρισµένου ιδρύµατος εσωτερικού ή
εξωτερικού .
Γενική ̟ροϋ̟ηρεσία στο αντικείµενο: Α̟οδεδειγµένη διδακτική ̟ροϋ̟ηρεσία σε
αναγνωρισµένα µουσικά ιδρύµατα ή µουσικά εκ̟αιδευτικά ιδρύµατα του
∆ηµοσίου ή Ο.Τ.Α. ή ∆ηµοτικές Ε̟ιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.
Παρουσίαση εκ̟αιδευτικής ικανότητας, ̟ροσόντα και σηµείωµα α̟οδεδειγµένης
καλλιτεχνικής δραστηριότητας (Συνέντευξη)

12

Τίτλοι σ̟ουδών: Πτυχίο ή βεβαίωση σ̟ουδών ειδικότητας ιδρύµατος
εσωτερικού ή εξωτερικού.
Γενική ̟ροϋ̟ηρεσία στο αντικείµενο: Α̟οδεδειγµένη διδακτική ̟ροϋ̟ηρεσία σε
αναγνωρισµένα µουσικά ιδρύµατα ή µουσικά εκ̟αιδευτικά ιδρύµατα του
∆ηµοσίου ή Ο.Τ.Α. ή ∆ηµοτικές Ε̟ιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.
Παρουσίαση εκ̟αιδευτικής ικανότητας, ̟ροσόντα και σηµείωµα α̟οδεδειγµένης
καλλιτεχνικής δραστηριότητας (Συνέντευξη)

8

13

Τίτλοι σ̟ουδών: Βεβαίωση σ̟ουδών αναγνωρισµένου ιδρύµατος εσωτερικού ή
εξωτερικού.
Γενική ̟ροϋ̟ηρεσία στο αντικείµενο: Α̟οδεδειγµένη διδακτική ̟ροϋ̟ηρεσία σε
αναγνωρισµένα ιδρύµατα ή εκ̟αιδευτικά ιδρύµατα του ∆ηµοσίου ή Ο.Τ.Α. ή
∆ηµοτικές Ε̟ιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.
Παρουσίαση εκ̟αιδευτικής ικανότητας, ̟ροσόντα και σηµείωµα α̟οδεδειγµένης
καλλιτεχνικής δραστηριότητας (Συνέντευξη)

14

Τίτλοι σ̟ουδών: Βεβαίωση σ̟ουδών αναγνωρισµένου ιδρύµατος εσωτερικού ή
εξωτερικού.
Γενική ̟ροϋ̟ηρεσία στο αντικείµενο: Α̟οδεδειγµένη διδακτική ̟ροϋ̟ηρεσία σε
αναγνωρισµένα ιδρύµατα ή εκ̟αιδευτικά ιδρύµατα του ∆ηµοσίου ή Ο.Τ.Α. ή
∆ηµοτικές Ε̟ιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.
Παρουσίαση εκ̟αιδευτικής ικανότητας, ̟ροσόντα και σηµείωµα α̟οδεδειγµένης
καλλιτεχνικής δραστηριότητας (Συνέντευξη)

15

Τίτλοι σ̟ουδών: Βεβαίωση σ̟ουδών αναγνωρισµένου ιδρύµατος εσωτερικού ή
εξωτερικού.
Γενική ̟ροϋ̟ηρεσία στο αντικείµενο: Α̟οδεδειγµένη διδακτική ̟ροϋ̟ηρεσία σε
αναγνωρισµένα ιδρύµατα ή εκ̟αιδευτικά ιδρύµατα του ∆ηµοσίου ή Ο.Τ.Α. ή
∆ηµοτικές Ε̟ιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.
Παρουσίαση εκ̟αιδευτικής ικανότητας, ̟ροσόντα και σηµείωµα α̟οδεδειγµένης
καλλιτεχνικής δραστηριότητας (Συνέντευξη)

16

Τίτλοι σ̟ουδών:. ∆ί̟λωµα ή Πτυχίο ∆ραµατικής σχολής ή βεβαίωση ειδικότητας
θεατρικών σ̟ουδών αναγνωρισµένου ιδρύµατος εσωτερικού ή εξωτερικού.
Γενική ̟ροϋ̟ηρεσία στο αντικείµενο: Α̟οδεδειγµένη διδακτική ̟ροϋ̟ηρεσία σε
αναγνωρισµένα ιδρύµατα ή εκ̟αιδευτικά ιδρύµατα του ∆ηµοσίου ή Ο.Τ.Α. ή
∆ηµοτικές Ε̟ιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.
Παρουσίαση εκ̟αιδευτικής ικανότητας, ̟ροσόντα και σηµείωµα α̟οδεδειγµένης
καλλιτεχνικής δραστηριότητας (Συνέντευξη)

17

18

Τίτλοι σ̟ουδών: ∆ί̟λωµα ή Πτυχίο ∆ραµατικής σχολής ή βεβαίωση
ειδικότητας θεατρικών σ̟ουδών καθώς και βεβαίωση σ̟ουδών σκηνογραφίας
αναγνωρισµένου ιδρύµατος εσωτερικού ή εξωτερικού.
Γενική ̟ροϋ̟ηρεσία στο αντικείµενο: Α̟οδεδειγµένη διδακτική ̟ροϋ̟ηρεσία
σε αναγνωρισµένα ιδρύµατα ή εκ̟αιδευτικά ιδρύµατα του ∆ηµοσίου ή Ο.Τ.Α.
ή ∆ηµοτικές Ε̟ιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.
Παρουσίαση εκ̟αιδευτικής ικανότητας, ̟ροσόντα και σηµείωµα
α̟οδεδειγµένης καλλιτεχνικής δραστηριότητας (Συνέντευξη)
Τίτλοι σ̟ουδών: Βεβαίωση σ̟ουδών αναγνωρισµένου ιδρύµατος εσωτερικού ή
εξωτερικού.
Γενική ̟ροϋ̟ηρεσία στο αντικείµενο: Α̟οδεδειγµένη διδακτική ̟ροϋ̟ηρεσία
σε αναγνωρισµένα ιδρύµατα ή εκ̟αιδευτικά ιδρύµατα του ∆ηµοσίου ή Ο.Τ.Α. ή
∆ηµοτικές Ε̟ιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.
Παρουσίαση εκ̟αιδευτικής ικανότητας, ̟ροσόντα και σηµείωµα
α̟οδεδειγµένης καλλιτεχνικής δραστηριότητας (Συνέντευξη)

9

19

Τίτλοι σ̟ουδών: ∆ί̟λωµα ή ̟τυχίο ειδικότητας, αναγνωρισµένου ιδρύµατος
εσωτερικού ή εξωτερικού.
Γενική ̟ροϋ̟ηρεσία στο αντικείµενο: Α̟οδεδειγµένη διδακτική ̟ροϋ̟ηρεσία
σε αναγνωρισµένα ιδρύµατα ή εκ̟αιδευτικά ιδρύµατα του ∆ηµοσίου ή Ο.Τ.Α. ή
∆ηµοτικές Ε̟ιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.
Παρουσίαση εκ̟αιδευτικής ικανότητας, ̟ροσόντα και σηµείωµα
α̟οδεδειγµένης καλλιτεχνικής δραστηριότητας (Συνέντευξη)
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Τίτλοι σ̟ουδών: ∆ί̟λωµα ή ̟τυχίο ειδικότητας ή βεβαίωση σ̟ουδών
αναγνωρισµένου φορέα εσωτερικού ή εξωτερικού.
Γενική ̟ροϋ̟ηρεσία στο αντικείµενο: Α̟οδεδειγµένη διδακτική ̟ροϋ̟ηρεσία
σε αναγνωρισµένα µουσικά ιδρύµατα ή µουσικά εκ̟αιδευτικά ιδρύµατα του
∆ηµοσίου ή Ο.Τ.Α. ή ∆ηµοτικές Ε̟ιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.
Παρουσίαση εκ̟αιδευτικής ικανότητας, ̟ροσόντα και σηµείωµα
α̟οδεδειγµένης καλλιτεχνικής δραστηριότητας (Συνέντευξη)

21

Τίτλοι σ̟ουδών: ∆ί̟λωµα ή ̟τυχίο ειδικότητας αναγνωρισµένου φορέα
εσωτερικού ή εξωτερικού.
Γενική ̟ροϋ̟ηρεσία στο αντικείµενο: Α̟οδεδειγµένη διδακτική ̟ροϋ̟ηρεσία
σε αναγνωρισµένα ιδρύµατα ή εκ̟αιδευτικά ιδρύµατα του ∆ηµοσίου ή Ο.Τ.Α. ή
∆ηµοτικές Ε̟ιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.
Παρουσίαση εκ̟αιδευτικής ικανότητας, ̟ροσόντα και σηµείωµα
α̟οδεδειγµένης καλλιτεχνικής δραστηριότητας (Συνέντευξη)

22

Τίτλοι σ̟ουδών: Βεβαίωση σ̟ουδών αναγνωρισµένου φορέα εσωτερικού ή
εξωτερικού. .
Γενική ̟ροϋ̟ηρεσία στο αντικείµενο: Α̟οδεδειγµένη διδακτική ̟ροϋ̟ηρεσία
σε αναγνωρισµένα ιδρύµατα ή εκ̟αιδευτικά ιδρύµατα του ∆ηµοσίου ή Ο.Τ.Α. ή
∆ηµοτικές Ε̟ιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.
Παρουσίαση εκ̟αιδευτικής ικανότητας, ̟ροσόντα και σηµείωµα
α̟οδεδειγµένης καλλιτεχνικής δραστηριότητας (Συνέντευξη)

23

Τίτλοι σ̟ουδών: ∆ί̟λωµα ή ̟τυχίο ειδικότητας αναγνωρισµένου φορέα
εσωτερικού ή εξωτερικού ή ∆ιεθνείς ∆ιακρίσεις και εγγραφή στο µητρώο
̟ρο̟ονητών της Ελληνικής Σκακιστικής Οµοσ̟οινδίας.
Γενική ̟ροϋ̟ηρεσία στο αντικείµενο: Α̟οδεδειγµένη διδακτική ̟ροϋ̟ηρεσία
σε αναγνωρισµένα ιδρύµατα ή εκ̟αιδευτικά ιδρύµατα του ∆ηµοσίου ή Ο.Τ.Α. ή
∆ηµοτικές Ε̟ιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.
Παρουσίαση εκ̟αιδευτικής ικανότητας, ̟ροσόντα και σηµείωµα
α̟οδεδειγµένης καλλιτεχνικής δραστηριότητας (Συνέντευξη)
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Γ ια όλες τις
θέσεις

Ως βαθµολογούµενη εµ̟ειρία για τους ̟αρα̟άνω κωδικούς θέσεων νοείται η
α̟ασχόληση µε σχέση εργασίας ή σύµβαση έργου στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα ή
άσκηση ε̟αγγέλµατος σε καθήκοντα ή έργα του είδους της εξειδικευµένης
εµ̟ειρίας ̟ου ορίζεται στην ̟αρούσα ανακοίνωση ως τυ̟ικό ̟ροσόν ̟ρόσληψης,
µετά την κτήση του τίτλου σ̟ουδών ή βεβαίωσης µε την ο̟οία συµµετέχει στην
̟αρούσα διαδικασία.
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ

Γ ια όλες τις
θέσεις

Η εµ̟ειρία-̟ροϋ̟ηρεσία α̟οδεικνύεται µε ο̟οιοδή̟οτε νόµιµο έγγραφο.

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Η ε̟ιλογή των υ̟οψηφίων θα γίνει α̟ό την τριµελή ε̟ιτρο̟ή διενέργειας του διαγωνισµού
̟ρόσληψης και αξιολόγησης ̟ροσω̟ικού, ό̟ως αυτή ορίστηκε µε την υ̟’ αριθµ. 262/2015
α̟όφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου , σύµφωνα µε τη διαδικασία και τα κριτήρια
µοριοδότησης ̟ου αναφέρονται στην αναλυτική ̟ροκήρυξη, καθώς και τις ανάγκες ̟ου τελικά
θα ̟ροκύψουν, σχετικά µε τη ζήτηση για την κάλυψη των θέσεων των τµηµάτων. Η ε̟ιτρο̟ή
µ̟ορεί να ζητήσει α̟ό τους υ̟οψήφιους ο̟οιοδή̟οτε συµ̟ληρωµατικό στοιχείο θεωρεί
κατάλληλο για την α̟όδειξη των ̟ροσόντων και της καταλληλότητας τους για τη συγκεκριµένη
θέση/ειδικότητα.
Οι ̟ροσωρινοί και οριστικοί ̟ίνακες κατάταξης των υ̟οψηφίων θα αναρτηθούν στον Πίνακα
Ανακοινώσεων στο ∆ηµαρχείο Κερατσινίου ∆ρα̟ετσώνας (οδός Ελ. Βενιζέλου 200), καθώς και
ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κερατσινίου ∆ρα̟ετσώνας :
Κατά των ανωτέρω α̟οτελεσµάτων, οι ενδιαφερόµενοι µ̟ορούν να υ̟οβάλλουν ενστάσεις
µέσα σε α̟οκλειστική ̟ροθεσµία τριών (3) ηµερολογιακών ηµερών στο ∆ήµο, α̟ό την ε̟οµένη
της ηµέρας ανάρτησης των α̟οτελεσµάτων. Οι ενστάσεις θα εξεταστούν α̟ό την αρµόδια
ε̟ιτρο̟ή, η ο̟οία θα εκδώσει και τα τελικά α̟οτελέσµατα.
Η αξιολόγηση των υ̟οψηφίων θα γίνει µε βάση τους ̟αρακάτω ̟ίνακες. Στην τελευταία στήλη
̟αρουσιάζεται η βαρύτητα του κάθε άξονα κριτηρίων στην τελική βαθµολογία όλων των
υ̟οψηφίων.
Σε ̟ερί̟τωση αναγνωρισµένων ή µη οργάνων - ειδικοτήτων η βαρύτητα του κάθε άξονα
κριτηρίων στην τελική βαθµολογία των υ̟οψηφίων διαµορφώνεται ως εξής:
Τίτλοι σ̟ουδών

25%

Προϋ̟ηρεσία

25%

Παρουσίαση, συνέντευξη, ̟ροσόντα και
καλλιτεχνική δραστηριότητα

30%

Οικογενειακή κατάσταση

10%

Ανεργία

10%

ΣΥΝΟΛΟ

100%
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Μοριοδότηση τοµέα αναγνωρισµένων και µη οργάνων-ειδικοτήτων

Βαθµολόγηση τυ̟ικών ειδικών ̟ροσόντων

Κριτήριο
βαθµολόγησης

Μόρια

Τίτλοι Σ̟ουδών

Βασικός τίτλος
σ̟ουδών

20

Άλλοι ̟αρεµφερείς
τίτλοι σ̟ουδών

5

Χωρίς ̟ροϋ̟ηρεσία

10

Α̟ό 1 έως 7 έτη

20

Άνω των 8 ετών

25

Συνέντευξη

Μέγιστο
30

Άγαµος

6

.…

Έγγαµος

7

….

Με 1 ̟αιδί

8

….

Με 2 ̟αιδιά

9

....

Με 3 ̟αιδιά &
Πολύτεκνοι

10

....
∆ιδακτική Προϋ̟ηρεσία στο αντικείµενο

Παρουσίαση, ̟αιδαγωγικά ̟ροσόντα
καλλιτεχνική δραστηριότητα (συνέντευξη)
Οικογενειακή κατάσταση

και

Ανεργία

Α̟ό 0 µήνες έως 6
µήνες

3

....

Α̟ό 6 µήνες έως 12
µήνες

5

....

Α̟ό 12 µήνες και ̟άνω 10
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1. ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ο χώρος και ο χρόνος α̟ασχόλησης (ώρες α̟ασχόλησης ηµερησίως) των ε̟ιλεγέντων
̟ροσώ̟ων, θα καθορισθεί ανάλογα µε τις υ̟ηρεσιακές ανάγκες, ό̟ως αυτές θα διαµορφωθούν
τελικά και θα ̟ρέ̟ει να τηρούνται αυστηρά, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης εργατικής
και ασφαλιστικής νοµοθεσίας.
Ειδικότερα, οι ̟ροσληφθέντες δάσκαλοι είναι υ̟οχρεωµένοι να τηρούν τους όρους και τους
κανονισµούς της σύµβασης εργασίας, καθώς και τα ̟ρογράµµατα ̟ου θα συντάξουν οι
αρµόδιοι, όσον αφορά στην κάλυψη ωρών και το είδος των ̟ρογραµµάτων ̟ου θα τους
ανατεθούν, ̟αρέχοντας στο ∆ήµο το δικαίωµα κλήσης του ε̟όµενου στον ̟ίνακα
µοριοδότησης, σε ̟ερί̟τωση ̟ου για ο̟οιοδή̟οτε λόγο αδυνατούν να καλύψουν τα ωρολόγια
̟ρογράµµατα.
Όσοι τελικά ε̟ιλεγούν να εργαστούν στα ̟ρογράµµατα, θα υ̟ογράψουν σύµβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι.∆.Ο.Χ.) µερικής α̟ασχόλησης (µε ωριαία α̟οζηµίωσηωροµίσθιοι) διάρκειας µέχρι οκτώ (8) µήνες α̟ό την υ̟ογραφή της σύµβασης και ο̟ωσδή̟οτε
όχι µετά την 01/07/2016 και σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις (για τις συµβάσεις Ι.∆.Ο.Χ.
σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994 ό̟ως ισχύει και της ̟αρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.
3812/2009.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι µ̟ορούν να υ̟οβάλλουν αίτηση συµµετοχής και να καταθέσουν όλα τα
δικαιολογητικά τους, είτε αυτο̟ροσώ̟ως, είτε µε άλλο νοµίµως εξουσιοδοτηµένο α̟ό αυτούς
̟ρόσω̟ο στο ∆ήµο Κερατσινίου- ∆ρα̟ετσώνας(οδός Ελ. Βενιζέλου 200),τµήµα Ανθρώ̟ινου
∆υναµικού τηλ. ε̟ικοινωνίας :213 2074 640/641 και 213 2074 677 κατά τις ώρες α̟ό 10.00 ̟.µ.
έως 14.00 µ.µ.), α̟ό την Παρασκευή 28/08/2015 και για δέκα (10) ηµέρες έως και τη ∆ευτέρα
07/09/2015.
Αιτήσεις µε τηλεοµοιοτυ̟ία (φαξ) ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές. Σε ̟ερί̟τωση συστηµένης
α̟οστολής των δικαιολογητικών µέσω ΕΛ.ΤΑ. ή εταιρείας ταχυµεταφοράς, το εµ̟ρόθεσµο των
αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει ηµεροµηνία α̟οστολής εντός της ̟ροαναφερόµενης
̟ροθεσµίας.
Για ̟ληροφορίες σχετικά µε την κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών και γενικότερα για τη
διαδικασία της ̟ροκήρυξης, οι ενδιαφερόµενοι µ̟ορούν να α̟ευθύνονται στα τηλέφωνα 213
2074 640/641 και 213 2074 677 καθηµερινά, στις εργάσιµες ηµέρες και α̟ό ώρα 10.00 ̟.µ. έως
14.00 µ.µ. Η αναλυτική ανακοίνωση/̟ροκήρυξη θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της
(∆ηµαρχείο: Ελ. Βενιζέλου 200), του ∆ήµου Κερατσινίου-∆ρα̟ετσώνας καθώς και ηλεκτρονικά
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και στο ̟ρόγραµµα ∆ιαύγεια.
Η ̟ερίληψη της ̟αρούσας θα δηµοσιευτεί σε µία (1) ηµερήσια εφηµερίδα του Ν. Αττικής.

Ο ∆ήµαρχος Κερατσινίου-∆ρα̟ετσώνας

Χρήστος Βρεττάκος
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