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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2017
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10 του
Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/2009).

2.

Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) σε συνδυασμό με το άρθρο 28 του Ν.
4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015).

Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το
άρθρο 1 του Ν.3833/2010, σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄, Β΄
και Γ΄ του Ν.2190/94 «Οι λογοτέχνες, οι καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι για απασχολήσεις που
προσιδιάζουν στην ιδιότητά τους».
4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
5. Την υπ’ αριθμ.:64/01-03-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη,
που αφορά την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας μίσθωσης έργου με αντίτιμο, για το έτος
2017, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πολιτισμού.
6. Την με αρ. πρωτ.: 20318/7268/24-03-2017 εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
7. Την με αρ.πρωτ.:5020/23-06-2017 βεβαίωση του ΑΣΕΠ, με την οποία βάσει της παρ.5 του αρ.6 του
Ν.2527/1997, όπως ισχύει, το υποβαλλόμενο αίτημα έγινε δεκτό για τη σύναψη συμβάσεων έργου.
8. Την με αριθμ. πρωτ.οικ.:23882/13-07-2017 Απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4325/2015.
9. Την υπ’ αριθμ.:176/29-08-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη,
που αφορά την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας μίσθωσης έργου με αντίτιμο, για το έτος
2017, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πολιτισμού, κατόπιν της σχετικής βεβαίωσης του ΑΣΕΠ και της
ανωτέρω Απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών.
10. Την με αρ.πρωτ.: 48126/06-09-2017 βεβαίωση του Τμήματος Προϋπολογισμού της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.
11. Την υπ' αριθμ.: 74739/27072/16-10-2017 απόφαση της ασκούσας καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
12. Την με αρ. 5420 /07-10-2016 Απόφαση Δημάρχου που αφορά τον ορισμό επιτροπής.

3.

Ανακοινώνει
Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά επτά (07) άτομα για την κάλυψη αναγκών του
Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, που εδρεύει στη Νίκαια και συγκεκριμένα για τις ανάγκες της
Διεύθυνσης Πολιτισμού, διάρκειας έως δώδεκα μηνών και όχι πέραν της 31/10/2018. Στο πλαίσιο του
έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός
ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Κωδικός
απασχόλησης

Τόπος
εκτέλεσης

Ειδικότητα

Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Κωδικός
απασχόλησης

101

102

103

104

105

106

Τόπος
εκτέλεσης

Ειδικότητα

Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

Νίκαια

ΠΕ Καθηγητής Ανωτέρων
Θεωρητικών και
Μουσικολογίας και
Διεύθυνσης Συμφωνικής
Ορχήστρας

Έως 12
μήνες και όχι
πέραν της
31/10/2018

1

Νίκαια

ΠΕ Καθηγητής Μονωδίας

Έως 12
μήνες και όχι
πέραν της
31/10/2018

1

Νίκαια

ΤΕ Καθηγητές Πιάνου και
Μουσικής Δωματίου και
Συνοδείας

Έως 12
μήνες και όχι
πέραν της
31/10/2018

2

Νίκαια

ΠΕ Καθηγητής Πιάνου και
Υποχρεωτικών Θεωρητικών

Έως 12
μήνες και όχι
πέραν της
31/10/2018

1

Νίκαια

Έως 12
μήνες και όχι
ΠΕ Καθηγητής Βιολοντσέλου
πέραν της
31/10/2018

1

Νίκαια

Έως 12
ΠΕ Καθηγητής Κλαρινέτου και μήνες και όχι
Ενορχήστρωσης
πέραν της
31/10/2018

1

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

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

1.- Πτυχίο ΑΕΙ μουσικών σπουδών και δίπλωμα σύνθεσης και πτυχίο
ενοργάνωσης και διεύθυνσης πνευστών οργάνων (μπάντα) και τίτλο σπουδών
απολύτου εξειδικεύσεως Πιάνου και πτυχίο διεύθυνσης χορωδίας.
2.- Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε διδακτικό έργο τουλάχιστον δύο (2) ετών.

102

1.- Πτυχίο ΑΕΙ μουσικών σπουδών και τίτλο σπουδών απολύτου εξειδικεύσεως
Μονωδίας και τίτλο σπουδών απολύτου εξειδικεύσεως Πιάνου
2.- Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε διδακτικό έργο τουλάχιστον δύο (2) ετών.

103

1.- Τίτλος σπουδών απολύτου εξειδικεύσεως Πιάνου.
2.- Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε διδακτικό έργο τουλάχιστον δύο (2) ετών.
3.- Καλλιτεχνική σταδιοδρομία, αποδεικνυόμενη με παραστατικά στοιχεία που
αφορούν ρεσιτάλ ή σύμπραξη με ορχήστρες ως σολίστ.

104

1.- Πτυχίο ΑΕΙ μουσικών σπουδών και τίτλο σπουδών απολύτου εξειδικεύσεως
Πιάνου και πτυχίο φυγής .
2.- Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε διδακτικό έργο τουλάχιστον δύο (2) ετών.

105

1.- Τίτλος σπουδών ΑΕΙ απολύτου εξειδικεύσεως Βιολοντσέλου.
2.- Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε διδακτικό έργο τουλάχιστον δύο (2) ετών.

106

1.- Πτυχίο ΑΕΙ μουσικών σπουδών και τίτλο σπουδών απολύτου εξειδικεύσεως
Κλαρινέτου
2.- Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε διδακτικό έργο τουλάχιστον δύο (2) ετών.

Οι υποψήφιοι των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ, ΤΕ
Ως εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς απασχόλησης 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 της
ειδικότητας που ζητείται για την εκτέλεση του έργου.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

101, 102, 103, 104, 105, 106.

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση του ζητούμενου, κατά
περίπτωση, από την παρούσα ανακοίνωση τίτλου σπουδών.

101, 102, 103, 104, 105, 106.

Ως εμπειρία λαμβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένο μουσικό ίδρυμα
της ημεδαπής και η προϋπηρεσία σε συναφή αντικείμενα στη δημόσια εκπαίδευση.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1) Δεκτοί στη διαδικασία επιλογής γίνονται οι υποψήφιοι που είναι έλληνες πολίτες. Δικαίωμα
συμμετοχής στη διαδικασία έχουν και οι πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό
τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.2431/1996. Γίνονται επίσης δεκτοί Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι
Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο
και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας,
υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με
άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958).
2) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.
3) Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 (Ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική
συμπαράσταση) του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007').
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ( ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ)
1) Αίτηση.
2) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (δυο όψεις).
3) Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών που απαιτούνται.
4) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται:
Α.- Ο Δήμος ή Κοινότητα εις τα μητρώα αρρένων ή το γενικό μητρώο δημοτών του οποίου είναι
εγγεγραμμένος.
Β.- Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του.
Γ.- ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση, δικαστική αντίληψη, ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική
συμπαράσταση και δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο βούλευμα για κάποιο από τα εγκλήματα που
αναφέρονται στο αρθ.16 του Ν. 3584/2007, έστω και αν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής,
όπως και αν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.
Δ.- ότι έχει την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που του επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγει.
Ε.- Το έτος γεννήσεως του υποψηφίου.
Όλα τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά συνυποβάλλονται εις διπλούν μαζί με την αίτηση του
υποψηφίου .
Συμπληρωματικά στοιχεία θα γίνονται δεκτά μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής κατάθεσης της
αίτησης .
Οι κάτοχοι σχετικών τίτλων σπουδών πέραν των προαπαιτούμενων δύναται να τους συνυποβάλλουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα τα
στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να 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 να γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος
του δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη (Παναγή Τσαλδάρη 10 – Νίκαια) στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία.
Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του
Ν. 2190/1994 όπως ισχύει).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη αίτηση και να την υποβάλλουν, είτε αυτοπροσώπως,
είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους
θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ος
10 – Νίκαια 3 όροφος Τμήμα ΙΔΑΧ – Έκτακτου Προσωπικού και συγκεκριμένα στις υπαλλήλους
Κατσιματίδου Ανθούσα και Καλατζή Παναγιώτα.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει
από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής
της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η
ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη υποψηφίων
Όσοι πληρούν τα γενικά και τα τυπικά προσόντα τίθενται υπό την κρίση της ορισθείσας τριμελούς επιτροπής
Όσοι υποψήφιοι δεν υπέβαλαν τα απαραίτητα - κατάλληλα δικαιολογητικά αποκλείονται από την επιτροπή με
αιτιολογημένη απόφαση.
Όσοι από τους υποψηφίους πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις δύναται να κληθούν νομίμως να
υποβληθούν σε ακρόαση ή παρουσίαση του έργου τους στην ορισθείσα επιτροπή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει τους πίνακες κατάταξης των
υποψηφίων στο κατάστημα των γραφείων μας.
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική
προθεσμία τριών (3) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της
ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
ος
ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 10 – Νίκαια 3 όροφος Τμήμα ΙΔΑΧ – Έκτακτου Προσωπικού .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Απασχόληση
Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τους επιλεγέντες υποψηφίους σε
εύλογο χρονικό διάστημα μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης. Οι υποψήφιοι αυτοί λαμβάνουν τις
αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της λύσης της σύμβασης, χωρίς
οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.
Απασχολούμενοι που αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με
άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά
εγγραφής τους σε αυτόν.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ

