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Σ.Κ. :
72300
ηει. :
28430 - 23775
fax. :
28430 - 22681

e-mail : depotas@otenet.gr
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ππ' αξηζκ. ΜΔ 1/2020
γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΩΗ ΔΡΓΟΤ ΜΔ ΑΝΣΙΣΙΜΟ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.Ο.Κ.Α.. Πεξάθεο Μηραήι
Έρνληαο ππόςε:
Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 2527/1997, όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ.
Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη θαη ηηο όκνηεο ηνπ αξ. 9 ηνπ
λ.3812/2009, όπσο ηζρύεη ή κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2527/1997 όπσο ηζρύεη, θαζώο
θαη απηέο ηνπ Π.Γ 524/1980.
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ.
4. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ . 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ .2190/94 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ην
άξζξν 1 ηνπ λ.3833/2010, ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο δελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ θεθαιαίσλ
Α ,́ Β ́ θαη Γ ́ ηνπ λ
2190/94 «νη ινγνηέρλεο, νη θαιιηηέρλεο θαη δεκνζηνγξάθνη γηα
απαζρνιήζεηο πνπ πξνζηδηάδνπλ ζηελ ηδηόηεηά ηνπο».
5. Σελ αξηζκ. πξση.νηθ. 60605/23-9-2020 (ΑΓΑ:6Σ3Σ46ΜΣΛ6-ΡΞ) Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ
Δζσηεξηθώλ έγθξηζεο ζύλαςεο ζπκβάζεσλ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαη κίζζσζεο έξγνπ.
6. Σελ αξ. 13324/15-7-2020 βεβαίσζε ηνπ ΑΔΠ, όηη νη ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ, βάζε
πξνγξακκαηηζκνύ πξνζιήςεσλ ηνπ ΓΟΚΑ, δελ ππνθξύπηνπλ εμαξηεκέλε εξγαζία γηα ηνπο
θαζεγεηέο Πηάλνπ θαη Κηζάξαο.
7. Σελ ππ’ αξηζκ. 42/30-6-2020 απόθαζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γ.Ο.Κ.Α.. Γήκνπ
εηείαο πεξί πξνγξακκαηηζκνύ πξνζιήςεσλ .
8. Σελ ππ' αξηζκ. 5485/6-7-2020 εηζεγεηηθή έθζεζε ηεο πληνλίζηξηαο ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο Κξήηεο
9. Σελ αξ. 1177/1-7-2020 βεβαίσζε πίζησζεο γηα ηε θάιπςε ηεο δαπάλεο
10. Σελ αξ. 82/29-9-2020 απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ ΓΟΚΑ, πεξί θαζνξηζκνύ εηδηθνηήησλ
11. Σνλ ηξνπνπνηεκέλν ΟΔΤ ηνπ ΓΟΚΑ (ΦΔΚ 5879/31-12-2020 η. β΄)
12. Σν αξ. ΦΔΚ 813/10-5-2020 η. β΄ ζύζηαζεο ηνπ ΓΟΚΑ
1.
2.

Αλαθνηλώλεη
Σε ζύλαςε ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε ζπλνιηθά δύν (2) αηόκσλ γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ
ηνπ Γεκνηηθνύ Οξγαληζκνύ Κνηλσληθνπνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο εηείαο (Γ.Ο.Κ.Α..), πνπ
εδξεύεη ζηελ νδό Μειίλαο Μεξθνύξε 11ζηε εηεία, κε αληηθείκελν ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ:
«Λεηηνπξγία ηνπ Γεκνηηθνύ Ωδείνπ εηείαο (ν ηξαηήο Καινγεξίδεο), δηδαζθαιία εηδηθώλ
καζεκάησλ κνπζηθήο », ζπλνιηθήο δηάξθεηαο από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο έσο 15-062021. ην πιαίζην ηνπ έξγνπ απηνύ ζα απαζρνιεζεί αλά ηόπν εθηέιεζεο, εηδηθόηεηα θαη
δηάξθεηα ζύκβαζεο ν εμήο αξηζκόο αηόκσλ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Α), κε ηα αληίζηνηρα απαηηνύκελα
(ηππηθά θαη ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΠΙΝΑΚΑ Α: ΔΠΙΛΟΓΔ ΑΠΑΥΟΛΗΗ (αλά θσδηθό απαζρόιεζεο)
Κσδηθόο
απαζρόιεζεο

Σόπνο εθηέιεζεο

Δηδηθόηεηα

Γηάξθεηα
ζύκβαζεο

Αξηζκόο
αηόκσλ

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΔΠΙΛΟΓΔ ΑΠΑΥΟΛΗΗ (αλά θσδηθό απαζρόιεζεο)
Κσδηθόο
απαζρόιεζεο

Σόπνο εθηέιεζεο
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Γ.Ο.Κ.Α..
«ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΩΓΔΙΟ
ΗΣΔΙΑ»
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Γ.Ο.Κ.Α..
«ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΩΓΔΙΟ
ΗΣΔΙΑ»

Δηδηθόηεηα

Γηάξθεηα
ζύκβαζεο

Αξηζκόο
αηόκσλ

ΣΔ
ΚΑΘΗΓΗΣΗ
ΠΙΑΝΟΤ

ΑΠΟ ΣΗΝ
ΤΠΟΓΡΑΦ
Η ΣΗ
ΤΜΒΑΗ
 ΔΩ
8ΜΗΝΔ

1

ΣΔ
ΚΑΘΗΓΗΣΗ
ΚΙΘΑΡΑ

ΑΠΟ ΣΗΝ
ΤΠΟΓΡΑΦ
Η ΣΗ
ΤΜΒΑΗ
 ΔΩ 8
ΜΗΝΔ

1

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό απαζρόιεζεο)
Κσδηθόο
απαζρόιεζεο

Σίηινο ζπνπδώλ
θαη
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα

100

Πηπρίν ή Γίπισκα Πηάλνπ από αλαγλσξηζκέλν Ωδείν ή Μνπζηθή ρνιή
ηεο εκεδαπήο ή αληίζηνηρν δίπισκα ηνπ εμσηεξηθνύ (αλαγλσξηζκέλν από
ηελ ρώξα απνλνκήο) ή πηπρίν ΑΔΙ αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ηεο εκεδαπήο ή
ηνπ εμσηεξηθνύ κε ηζνηηκία θαη αληηζηνηρία από ηνλ ΓΟΑΣΑΠ (πξώελ
ΓΙΚΑΣΑ).
- Βεβαίσζε πξνϋπεξεζίαο από Ωδείν ή Μνπζηθή ρνιή, ζηελ νπνία λα
γξάθεηαη ε απόθαζε ηνπ ΤΠ.ΠΟ.Α κε βαζκό ηνπιάρηζηνλ Καζεγεηή
Πηπρίν ή Γίπισκα νξγάλνπ αλαγλσξηζκέλνπ κνπζηθνύ ηδξύκαηνο ηεο
εκεδαπήοή αιινδαπήο.
Γεληθή πξνϋπεξεζία ζην αληηθείκελν: Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή
πξνϋπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά ηδξύκαηα ή κνπζηθά εθπαηδεπηηθά
ηδξύκαηα ηνπ Γεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ιδησηηθέο
ρνιέο.

101

Πηπρίν ή Γίπισκα Κηζάξαο από αλαγλσξηζκέλν Ωδείν ή Μνπζηθή ρνιή
ηεο εκεδαπήο ή αληίζηνηρν δίπισκα ηνπ εμσηεξηθνύ (αλαγλσξηζκέλν από
ηελ ρώξα απνλνκήο) ή πηπρίν ΑΔΙ αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ηεο εκεδαπήο ή
ηνπ εμσηεξηθνύ κε ηζνηηκία θαη αληηζηνηρία από ηνλ ΓΟΑΣΑΠ (πξώελ
ΓΙΚΑΣΑ).
- Βεβαίσζε πξνϋπεξεζίαο από Ωδείν ή Μνπζηθή ρνιή, ζηελ νπνία λα
αλαγξάθεηαη ε απόθαζε ηνπ ΤΠ.ΠΟ.Α κε βαζκό ηνπιάρηζηνλ Καζεγεηή
Πηπρίν ή Γίπισκα νξγάλνπ αλαγλσξηζκέλνπ κνπζηθνύ ηδξύκαηνο ηεο
εκεδαπήο ή αιινδαπήο.
Γεληθή πξνϋπεξεζία ζην αληηθείκελν: Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή
πξνϋπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά ηδξύκαηα ή κνπζηθά εθπαηδεπηηθά
ηδξύκαηα ηνπ Γεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ιδησηηθέο
ρνιέο.

Οη ππνςήθηνη ησλ παξαπάλσ εηδηθνηήησλ πξέπεη λα είλαη ειηθίαο από 18 έσο 67 εηώλ.
1.ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ

Η αμηνιόγεζε ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη κε βάζε ηνπο παξαθάησ πίλαθεο. ηελ ηειεπηαία ζηήιε
παξνπζηάδεηαη ε βαξύηεηα ηνπ θάζε άμνλα θξηηεξίσλ ζηελ ηειηθή βαζκνινγία όισλ ησλ
ππνςεθίσλ.
ε πεξίπησζε αλαγλσξηζκέλσλ νξγάλσλ-εηδηθνηήησλ, ε βαξύηεηα ηνπ θάζε άμνλα θξηηεξίσλ
ζηελ ηειηθή βαζκνινγία ησλ ππνςεθίσλ δηακνξθώλεηαη σο εμήο:
Μνξηνδόηεζε ηνκέα αλαγλσξηζκέλσλ νξγάλσλ-εηδηθνηήησλ
Βαζκνιόγεζε ηππηθώλ εηδηθώλ Πξνζόλησλ
Σίηινη ζπνπδώλ
50%
Πξνϋπεξεζία
20%
Πξνϋπεξεζία ζρεηηθά κε ην
23%
αληηθείκελν ζε λνκηθά
πξόζσπα ηνπ Γήκνπ εηείαο
Αλεξγία
7%
ΤΝΟΛΟ
100%
Κξηηήξην βαζκνιόγεζεο Μόξηα
(Γίπισκα )
21Βαζηθόο ηίηινο ζπνπδώλ
Σίηινη πνπδώλ
(Πηπρίν)
17-20
23
18
Άλσ ησλ 6 εηώλ 20
Γηδαθηηθή Πξνϋπεξεζία ζην Από 1 έσο 5 έηε
αληηθείκελν
1 έσο 5 έηε
20
Άλσ ησλ 6 εηώλ 23
Πξνϋπεξεζία ζρεηηθά κε ην
αληηθείκελν ζε λνκηθά
πξόζσπα ηνπ Γήκνπ
Από 0 έσο 6 κήλεο
4
Από 6 κήλεο έσο 12 κήλεο 5
Αλεξγία
Από 12 κήλεο θαη πάλσ 7
εκείσζε: Γηα ηε κνξηνδόηεζε - βαζκνιόγεζε ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ (είηε δίπισκα, είηε πηπρίν)
ιακβάλεηαη ππ’ όςηλ ν βαζκόο ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ : Καιώο – Λίαλ Καιώο - Άξηζηα.
2. ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ππνρξεσηηθώο ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
1. Αίηεζε.
2. Φσηναληίγξαθν (δηπιήο όςεσο) Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο.
3. Φσηναληίγξαθν Απνιπηεξίνπ ηίηινπ.
4. Φσηναληίγξαθν δηπιώκαηνο ή πηπρίνπ ηεο αλάινγεο εηδηθόηεηαο, ηδξύκαηνο ηεο εκεδαπήο, ή
ηζόηηκνπ αλαγλσξηζκέλνπ ζηελ Διιάδα ηίηινπ εκεδαπήο ή αιινδαπήο, ζπλνδεπόκελα από ηελ
απαξαίηεηε ππεύζπλε δήισζε γηα ηε γλεζηόηεηά ηνπο.
5. Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πξόζθαηεο έθδνζεο.
6. Έγγξαθα πνπ απνδεηθλύνπλ ηελ πξνϋπεξεζία, όπσο βεβαηώζεηο ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία
ηνπ θύξηνπ θνξέα αζθαιηζηηθήο θάιπςεο(κηζζνινγηθέο θαηαζηάζεηο ΙΚΑ ή άιισλ αζθαιηζηηθώλ
ηακείσλ), ή βεβαηώζεηο ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία θνξνινγηθνύ ραξαθηήξα (απνδείμεηο παξνρήο
ππεξεζηώλ, θιπ.), ή πηζηνπνηεηηθά πξνϋπεξεζίαο ζεσξεκέλα από ηελ Δπηζεώξεζε Δξγαζίαο.
7. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία λα δειώλεηαη:
α) Η εθπιήξσζε ησλ ζηξαηησηηθώλ ππνρξεώζεσλ (κόλν γηα άλδξεο) ή ε λόκηκε απαιιαγή θαη ε
αηηία απαιιαγήο.
β) Όηη δελ ηειεί ππό απαγόξεπζε ή δηθαζηηθή αληίιεςε πνηληθή θαηαδίθε, ζηεξεηηθή ή επηθνπξηθή
δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε θαη δελ παξαπέκθζεθε κε ηειεζίδηθν βνύιεπκα γηα θάπνην από ηα
εγθιήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην αξηζ. 22 ηνπ ΠΓ 611/77 (άξζξν 8 ηνπ Ν. 3528/2007, Κώδηθαο
Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ πνιηηηθώλ δηνηθεηηθώλ ππαιιήισλ θαη ππαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ.) έζησ θαη αλ
δελ επαθνινύζεζε πνηληθή δίθε ιόγσ παξαγξαθήο, όπσο θαη αλ εθθξεκεί ελαληίνλ ηνπ θαηεγνξία
γηα νπνηνδήπνηε πιεκκέιεκα ή θαθνύξγεκα.
8. Αλαιπηηθό Βηνγξαθηθό εκείσκα, όπνπ ζα αλαθέξεηαη ε ζρεηηθή εθπαίδεπζε, ε γεληθή
πξνϋπεξεζία ζην Γεκόζην ή/θαη Ιδησηηθό Σνκέα (ζε ρξόληα θαη κήλεο), θαζώο θαη αλ ππάξρεη
πξνϋπεξεζία ζηα πξνεγνύκελα πξνγξάκκαηα ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθώλ ηνπ Πξνζώπσλ /
Γεκνηηθώλ /Κνηλσθειώλ Δπηρεηξήζεσλ.
3. Γεκνζίεπζε ηεο αλαθνίλσζεο
Πεξίιεςε ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο, ζα δεκνζηεπζεί ζε δύν (2) ηνπηθέο εθεκεξίδεο ηνπ λνκνύ.

Αλάξηεζε νιόθιεξεο ηεο αλαθνίλσζεο ζα γίλεη ζηα γξαθεία ηνπ Γ.Ο.Κ.Α. θαη ζην ρώξν ησλ
αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ηνπ δήκνπ εηείαο. Θα ζπληαρζεί θαη ζρεηηθό
πξαθηηθό αλάξηεζεο ζην θνξέα (ζύκθσλα κε ην άξζξν 21 παξ. 9 ηνπ Ν. 2190/1994 όπσο ηζρύεη),
ην νπνίν ζα απνζηαιεί απζεκεξόλ ζην ΑΔΠ είηε ζην e-mail: sme@asep.gr είηε ζην fax: 210
6467728 ή 213 1319188.
4. Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο
Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΜΔ.4 θαη
λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζώπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν από απηνύο πξόζσπν,
εθόζνλ ε εμνπζηνδόηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε από δεκόζηα αξρή, είηε
ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε:
Μειίλαο Μεξθνύξε 11 ζηε εηεία, απεπζύλνληάο ηελ ζηνλ Γεκνηηθό Οξγαληζκό
θνηλσληθνπνιηηηζηηθήο Αλάπηπμεο εηείαο (Γ.Ο.Κ.Α..), ππόςε θαο Ραζνύιε Αηθαηεξίλεο (ηει.
επηθνηλσλίαο: 2843023775). ηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθώο ην
εκπξόζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν
νπνίνο κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ.
Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη δέθα (10) εκέξεο (ππνινγηδόκελεο εκεξνινγηαθά)
θαη αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζαο ζε ηνπηθέο
εθεκεξίδεο ή ηεο αλάξηεζήο ηεο ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο καο θαη ζην ρώξν αλαθνηλώζεσλ
ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο, εθόζνλ ε αλάξηεζε είλαη ηπρόλ κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο
ζηηο εθεκεξίδεο. Η αλσηέξσ πξνζεζκία ιήγεη κε ηελ παξέιεπζε νιόθιεξεο ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο
θαη εάλ απηή είλαη, θαηά λόκν, εμαηξεηέα (δεκόζηα αξγία) ή κε εξγάζηκε, ηόηε ε ιήμε ηεο
πξνζεζκίαο κεηαηίζεηαη ηελ επόκελε εξγάζηκε εκέξα.
Οη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα αλαδεηήζνπλ ηα έληππα ησλ αηηήζεσλ: α) ζηελ ππεξεζία καο ζηελ
αλσηέξσ δηεύζπλζε· β) ζην δηθηπαθό ηόπν ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr) θαη ζπγθεθξηκέλα
αθνινπζώληαο από ηελ θεληξηθή ζειίδα ηε δηαδξνκή: Πνιίηεο  Έληππα – Γηαδηθαζίεο 
Γηαγσληζκώλ Φνξέσλ Μίζζ. Έξγνπ (ΜΔ)· γ) ζηα θαηά ηόπνπο Κέληξα Δμππεξέηεζεο
Πνιηηώλ (ΚΔΠ) αιιά θαη ζηελ ειεθηξνληθή ηνπο δηεύζπλζε (www.kep.gov.gr), απ' όπνπ κέζσ ηεο
δηαδξνκήο: ύλδεζκνη  Αλεμάξηεηεο θαη άιιεο αξρέο  ΑΔΠ ζα νδεγεζνύλ ζηελ θεληξηθή
ζειίδα ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ ηνπ ΑΔΠ θαη από εθεί ζα έρνπλ πξόζβαζε ζηα έληππα κέζσ ηεο
δηαδξνκήο: Πνιίηεο  Έληππα – Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκώλ Φνξέσλ Μίζζ. Έξγνπ
(ΜΔ)·
5. Καηάηαμε ππνςεθίσλ
Η επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη κε απόθαζε Πξνέδξνπ, κεηά από ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο
ηξηκεινύο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ, αλάινγα κε ηε
δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα κνξηνδόηεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αλαιπηηθή πξνθήξπμε, θαζώο θαη
ηηο αλάγθεο πνπ ηειηθά ζα πξνθύςνπλ, ζρεηηθά κε ηε δήηεζε θαη ηελ θάιπςε ησλ ζέζεσλ ησλ
ηκεκάησλ.
Ο Οξγαληζκόο κπνξεί λα δεηήζεη από ηνπο ππνςήθηνπο νπνηνδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθό ζηνηρείν
ζεσξεί θαηάιιειν γηα ηελ απόδεημε ησλ πξνζόλησλ θαη ηεο θαηαιιειόηεηάο ηνπο γηα ηε
ζπγθεθξηκέλε ζέζε/εηδηθόηεηα.
Οη πξνζσξηλνί πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζα αλαξηεζνύλ ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλώζεσλ ηνπ
Οξγαληζκνύ
Καηά ησλ αλσηέξσ απνηειεζκάησλ, νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ ελζηάζεηο κέζα ζε
απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηξηώλ (3) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο
αλάξηεζεο ησλ απνηειεζκάησλ.
Οη ελζηάζεηο ζα εμεηαζηνύλ από ηελ αξκόδηα επηηξνπή θαη ηε ηειηθή απόθαζε ζα ιεθζεί από ην
Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Οξγαληζκνύ. Ο ηειηθόο αξηζκόο ησλ επηιεγέλησλ θαζεγεηώλ ζα
εμαξηεζεί από ηνλ αξηζκό ησλ εγγξαθέλησλ καζεηώλ θαη δύλαηαη λα είλαη κηθξόηεξνο από ηηο
αξρηθά πξνθεξπρζείζεο ζέζεηο.
6. ΟΡΟΙ ΑΠΑΥΟΛΗΗ
Ο ρώξνο θαη ν ρξόλνο απαζρόιεζεο (ώξεο απαζρόιεζεο εκεξεζίσο) ησλ επηιεγέλησλ πξνζώπσλ,
ζα θαζνξηζζεί κε ηελ ζύκβαζε έξγνπ πνπ ζα ππνγξάςνπλ θαηόπηλ απόθαζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ΓΟΚΑ, αλάινγα κε ηηο εγγξαθέο ησλ ζπνπδαζηώλ ηνπ Ωδείνπ,
όπσο απηέο ζα δηακνξθσζνύλ ηειηθά θαη ζα πξέπεη λα ηεξνύληαη απζηεξά, ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο θείκελεο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο.
Δηδηθόηεξα, νη πξνζιεθζέληεο θαζεγεηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα ηεξνύλ ηνπο όξνπο θαη ηνπο
θαλνληζκνύο ηεο ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ, (ην εβδνκαδηαίν πξόγξακκα όζνλ αθνξά ζηελ
θάιπςε σξώλ, αλάινγα ηηο εγγξαθέο ησλ ζπνπδαζηώλ)Όζνη ηειηθά επηιεγνύλ ζα ππνγξάςνπλ
ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ (.Μ.Δ.), δηάξθεηαο από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο έσο 15-6-2020,
ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο
7. Αλάξηεζε πηλάθσλ θαη ππνβνιή ελζηάζεσλ
Μεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ, ε ππεξεζία καο ζα αλαξηήζεη, ην αξγόηεξν κέζα ζε είθνζη
(20) εκέξεο από ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ηνπο πίλαθεο
θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζην θαηάζηεκα ησλ γξαθείσλ καο, ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα απνζηείιεη
άκεζα γηα έιεγρν ζην ΑΔΠ, ελώ ζα ζπληαρζεί θαη ζρεηηθό πξαθηηθό αλάξηεζεο (ζύκθσλα κε
ην άξζξν 21 παξ. 11 ηνπ Ν. 2190/1994 όπσο ηζρύεη) ην νπνίν ζα ππνγξαθεί από δύν (2)
ππαιιήινπο ηεο ππεξεζίαο. Σν πξαθηηθό απηό ζα απνζηαιεί απζεκεξόλ ζην ΑΔΠ είηε ζην email: sme@asep.gr είηε ζην fax: 210 6467728 ή 213 1319188.
Η έλζηαζε θαηαηίζεηαη ή απνζηέιιεηαη κε ζπζηεκέλε επηζηνιή απεπζείαο ζην ΑΔΠ (Πνπιίνπ
6, Αζήλα, Σ.Θ. 14307, Σ.Κ. 11510) θαη, γηα λα εμεηαζηεί, πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από απνδεηθηηθό
θαηαβνιήο παξαβόινπ είθνζη επξώ (20 €) πνπ έρεη εθδνζεί είηε κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ
ειεθηξνληθνύ παξαβόινπ (e-παξάβνιν), βι. ινγόηππν «ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» ζην
δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr), είηε από Γεκόζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (Γ.Ο.Τ.). Ο
ππνςήθηνο πξέπεη λα αλαγξάςεη ηνλ αξηζκό ηνπ παξαβόινπ ζηελ έλζηαζε θαη λα θαηαβάιεη ην
αληίηηκν ηνπ ειεθηξνληθνύ παξαβόινπ κέρξη ηε ιήμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ ελζηάζεσλ. ε
πεξίπησζε πνπ ε ππνβιεζείζα έλζηαζε γίλεη δεθηή, ην θαηαβιεζέλ πνζό επηζηξέθεηαη ζηνλ
εληζηάκελν.
Η ππεξεζία νθείιεη λα απνζηείιεη ζην ΑΔΠ εληόο ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ θσηναληίγξαθα
ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ ππνβάιεη έλζηαζε θαηά ησλ
πηλάθσλ θαηάηαμεο.
8. Απαζρόιεζε
Η ππεξεζία πξνβαίλεη ζηε ζύλαςε ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε ηνπο επηιεγέληεο ππνςεθίνπο
ακέζσο κεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο. Σπρόλ αλακόξθσζε ησλ πηλάθσλ βάζεη
απηεπάγγειηνπ ή θαη΄ έλζηαζε ειέγρνπ ηνπ ΑΔΠ πνπ ζπλεπάγεηαη αλαθαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ,
εθηειείηαη ππνρξεσηηθά από ην θνξέα, ελώ ιύεηαη ε ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ κε ηνπο
ππνςεθίνπο νη νπνίνη δελ δηθαηνύληαη απαζρόιεζεο βάζεη ηεο λέαο θαηάηαμεο. Οη ππνςήθηνη απηνί
ιακβάλνπλ ηηο απνδνρέο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ απαζρόιεζή ηνπο έσο ηελ εκέξα ηεο ιύζεο ηεο
ζύκβαζεο, ρσξίο νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε από ηελ αηηία απηή.
Απαζρνινύκελνη πνπ απνρσξνύλ πξηλ από ηε ιήμε ηεο ζύκβαζήο ηνπο, αληηθαζίζηαληαη κε
άιινπο από ηνπο εγγεγξακκέλνπο θαη δηαζέζηκνπο ζηνλ πίλαθα ηεο νηθείαο εηδηθόηεηαο, θαηά ηε
ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζε απηόλ.
ε θάζε πεξίπησζε, νη ππνςήθηνη πνπ επηιέγνληαη είηε θαηόπηλ αλακόξθσζεο ησλ πηλάθσλ από ην
ΑΔΠ είηε ιόγσ αληηθαηάζηαζεο απνρσξνύλησλ ππνςεθίσλ, απαζρνινύληαη γηα ην
ππνιεηπόκελν, θαηά πεξίπησζε, ρξνληθό δηάζηεκα θαη κέρξη ζπκπιεξώζεσο ηεο εγθεθξηκέλεο
δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ.
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.Ο.Κ.Α.
Μηραήι Πεξάθεο

