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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αμαλιάδα:14/09/2016 
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ       Αρ. Πρτ.:    1156 
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ 
Ν.Π.Δ.Δ. «Ο ΗΛΕΙΟΣ» 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  2/2016 
 

Για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με Σύμβαση ορισμένου χρόνου, επί 
ωρομισθία, στο τμήμα του Ωδείου, του ΝΠΔΔ: Ο ΗΛΕΙΟΣ, Δ. Ήλιδας 

              Σύμφωνα με την διαδικασία του Π.Δ. 524/1980 (ΦΕΚ 134/τ.Α’/17-06-1980) 

                                         Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ: Ο ΗΛΕΙΟΣ 
Έχοντας υπόψη: 
 
 

1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 223 του ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007).   

2. Την παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την 

επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), 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, 

καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητά 

τους’. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν. 

4. Το με ΔΙΠΠ/Φ.1.9/539/11506/31.05.2010) έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ σύμφωνα με το 

οποίο εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 524/80 για προσωπικό που 

εξαιρείται των ρυθμίσεων του ν. 3812/09 (πχ καλλιτεχνικό προσωπικό). 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄/31.10.2014) 

«Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων έκτακτου προσωπικού». 

6.  Τις διατάξεις του Π.Δ. 524/80 (ΦΕΚ 134/Α/17-7-1980).  

7. . Τις διατάξεις του Β.Δ. 16/1966 «Περί ιδρύσεως μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α’7). 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/08-06-2006). 

9. Το ΦΕΚ 1293/Β΄/16.6.2011 συγχώνευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του 

Ν.3852/2010 Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των τέως δήμων Αμαλιάδας – 

Πηνείας και σύστασης νέου ΝΠΔΔ στο Δήμο Ήλιδας με την επωνυμία «Νομικό Πρόσωπο 

Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) Δήμου Ήλιδας “Ο ΗΛΕΙΟΣ”» και το ΦΕΚ 2018/Β΄/16.8.2013 

τροποποίησης της συστατικής πράξης του εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. 

10. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ: Ο ΗΛΕΙΟΣ, Δ. Ήλιδας (ΦΕΚ2730/τ. 

Β’/10-10-2012). 

http://www.dimosnet.gr/?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000575_N0000000584_N0000005773_N0000008258
http://www.dimosnet.gr/?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000154_N0000000714
http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000004272_N0000005766
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11. Την αριθ.38/2016 απόφαση Δ.Σ. του ΝΠΔΔ: Ο ΗΛΕΙΟΣ, του Δ. Ήλιδας, με θέμα 

12ο:’Προγραμματισμός προσλήψεων 2016 με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου, έναντι αντιτίμου’ 

12. Την αριθ. πρτ. 79783/8234/17-06-2016 εισηγητική έκθεση της Αποκ/νης Πελ/σου, Δυτ. 

Ελλάδας & Ιονίου, με την οποία συναινεί στην πραγματοποίηση των ανωτέρω 

προσλήψεων  

13. Την με αριθ. πρτ.οικ.25025/1-08-2016 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ 7Ε4Β465ΦΘΕ-ΔΥΒ) που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 4325/2015, με την οποία εγκρίθηκε η απασχόληση οκτώ 

(8) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη 

αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου. 

14. Την αριθ.102/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ: Ο ΗΛΕΙΟΣ, Δ. 

Ήλιδας, με θέμα 8ο: ‘Έκδοση προκήρυξης για την πρόσληψη ωρομίσθιων καθηγητών 

μουσικής στο τμήμα Ωδείου, του νομικού προσώπου, για το σχολικό έτος 2016-2017΄. 

15. Την αριθ. πρτ.124254/13-09-2016 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, περί συγκρότησης επιτροπής για την επιλογή 

Καλλιτεχνικού Προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 524/1980. 

Ανακοινώνει 
 
  Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 

συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος Ωδείου, 
του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) Δήμου Ήλιδας «Ο 
ΗΛΕΙΟΣ», που εδρεύει στο Δήμο Ήλιδας και συγκεκριμένα τους εξής, ανά 
υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων 
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) 
προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία 
Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

101 

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου 
Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) Δήμου Ήλιδας 

«Ο ΗΛΕΙΟΣ» 
(Για τη στελέχωση της δομής του 

Ωδείου) 

Δήμος 
Ήλιδας 

ΤΕ Μουσικός Πιάνου 

Από την υπογραφή της 
σύμβασης έως 

30-06-2017. 

 

1 

102 

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου 
Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) Δήμου Ήλιδας 

«Ο ΗΛΕΙΟΣ» 
(Για τη στελέχωση της δομής του 

Ωδείου) 

Δήμος 
Ήλιδας 

ΤΕ Μουσικός Κιθάρας 

Από την υπογραφή της 

σύμβασης έως 
30-06-2017. 

 

1 

103 

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου 
Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) Δήμου Ήλιδας 

«Ο ΗΛΕΙΟΣ» 
(Για τη στελέχωση της δομής του 

Ωδείου) 

Δήμος 
Ήλιδας 

ΤΕ Μουσικός Βιολιού 
Από την υπογραφή της 

σύμβασης έως 
30-06-2017. 

1 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία 
Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

104 

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου 
Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) Δήμου Ήλιδας 

«Ο ΗΛΕΙΟΣ» 
(Για τη στελέχωση της δομής του 

Ωδείου) 

Δήμος 
Ήλιδας 

ΤΕ Μουσικός Ανωτέρων 
Θεωρητικών 

Από την υπογραφή της 

σύμβασης έως 
30-06-2017. 

 

1 

105 

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου 
Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) Δήμου Ήλιδας 

«Ο ΗΛΕΙΟΣ» 
(Για τη στελέχωση της δομής του 

Ωδείου) 

Δήμος 
Ήλιδας 

ΤΕ Μουσικός Φωνητικής 

Από την υπογραφή της 
σύμβασης έως 

30-06-2017. 
 

1 

106 

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου 
Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) Δήμου Ήλιδας 

«Ο ΗΛΕΙΟΣ» 
(Για τη στελέχωση της δομής του 

Ωδείου) 

Δήμος 
Ήλιδας 

ΤΕ Αρχιμουσικός 
Από την υπογραφή της 

σύμβασης έως 
30-06-2017. 

1 

107 

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου 
Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) Δήμου Ήλιδας 

«Ο ΗΛΕΙΟΣ» 
(Για τη στελέχωση της δομής του 

Χορευτικού) 

Δήμος 
Ήλιδας 

ΠΕ Δάσκαλος 
Παραδοσιακών Χορών 

Από την υπογραφή της 

σύμβασης έως 
30-06-2017. 

 

2 

      

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 

. 
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  
Δίπλωμα Πιάνου από μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής 
αναγνωρισμένο από το κράτος 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα) 
Πτυχίο Πιάνου από μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής 
αναγνωρισμένο από το κράτος 

102 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  
Δίπλωμα Κιθάρας από μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής 
αναγνωρισμένο από το κράτος 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα) 
Πτυχίο Κιθάρας από μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής 
αναγνωρισμένο από το κράτος 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

103 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  
Δίπλωμα Βιολιού από μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής 
αναγνωρισμένο από το κράτος 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα) 
Πτυχίο Βιολιού από μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής 
αναγνωρισμένο από το κράτος 

104 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  
Πτυχίο Φούγκας από μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής 
αναγνωρισμένο από το κράτος. 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα) 
Πτυχίο Αντίστιξης από μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής 
αναγνωρισμένο από το κράτος. 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα προσόντα της Α’ 
επικουρίας). 
Πτυχίο Αρμονίας από μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής 
αναγνωρισμένο από το κράτος. 

105 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
Πτυχίο ή Δίπλωμα αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένου ιδρύματος 
εσωτερικού ή εξωτερικού. 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
Βεβαίωση σπουδών από αναγνωρισμένο μουσικό ίδρυμα. 

106 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
Δίπλωμα οργάνου( κλαρινέτου ή Σαξοφώνου ή Φλάουτου) και ανώτερων 
θεωρητικών, ή δίπλωμα σύνθεσης από μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το κράτος. 
Ειδίκευση στην διεύθυνση Φιλαρμονικής. Εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον, ετών. 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
Πτυχίο ενοργάνωσης και διεύθυνσης μπάντας 

107 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
Πτυχίο ΤΕΦΑΑ, με ειδικότητα στους Παραδοσιακούς Χορούς. 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα) 
Ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, στην αντίστοιχη ειδικότητα. 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα προσόντα της Α’ 
επικουρίας). 
Τριετής, τουλάχιστον, διδακτική ή καλλιτεχνική  εμπειρία στην αντίστοιχη 
ειδικότητα. 
 

     Οι υποψήφιοι  όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 
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ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΕ ΚΑΙ ΤΕ 

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων 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 των προς πλήρωση θέσεων. 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

 

Για όλες τις θέσεις 

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου 
σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία 
επιλογής.  

 

Για όλες τις θέσεις με 
κωδικούς: 

101,102,103,104,105 & 
106  

Καλλιτεχνική δραστηριότητα σε ορχήστρα, συμμετοχή ως σολίστ σε 
επαγγελματικές εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, 
διεθνής καλλιτεχνική σταδιοδρομία( ρεσιτάλ, συναυλίες μουσικής 
δωματίου), ηχογραφήσεις, δισκογραφία, κτλ.  

 
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) Οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία 
από 21 έως 70 ετών.  
3) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 
καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.                                                                                          
4) 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').  
5) Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει 
τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Δεν 
απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της 
Ευρωπαϊκής  Ένωσης στη χώρα των οποίων δεν προβλέπεται η υποχρέωση στράτευσης. 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε 
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η 
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά 
με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠΔΔ: Ο 
ΗΛΕΙΟΣ, Ελ. Βενιζέλου & Παπαγιαννοπούλου 35, Τ.Κ. 27200, Αμαλιάδα, τηλ. 2622023820 
και 2622360512, απευθύνοντας την στην αρμόδια υπάλληλο κ. Συριοπούλου Παναγιώτα, 
μαζί με τα ακόλουθα, νομίμως επικυρωμένα, δικαιολογητικά:  
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1) Αίτηση (υπόδειγμα επισυνάπτεται στην παρούσα)  
2) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (δυο όψεις). 
3) Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών που απαιτούνται ως προσόντα διορισμού. 
4) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται: 
• Το έτος γεννήσεως του υποψηφίου 
• Ο Δήμος ή Κοινότητα εις τα μητρώα αρρένων ή το γενικό μητρώο δημοτών του οποίου 
είναι εγγεγραμμένος. 
• Η  εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή 
και η αιτία απαλλαγής. 
• Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας 
του. 
• Αν υπηρετεί ή προϋπηρέτησε με οποιοδήποτε ειδικότητα στο δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ 
εφόσον δε, εξήλθε της υπηρεσίας για ποια αιτία. 
• 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.22 του ΠΔ 611/77 (άρθρο 8 του Ν. 
3528/2007, Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και 
υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.) έστω και αν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, 
όπως και αν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή 
κακούργημα. 
Όλα τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά συνυποβάλλονται μαζί με την αίτηση του 
υποψηφίου.  
Συμπληρωματικά στοιχεία θα γίνονται δεκτά μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 
κατάθεσης της αίτησης (25-09-2016). 
Οι κάτοχοι σχετικών τίτλων σπουδών πέραν των προαπαιτούμενων δύναται να τους 
συνυποβάλλουν. 
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων 
κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την 
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 
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, 
στην ιστοσελίδα του Δ. Ήλιδας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, 
εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες, και 
συγκεκριμένα από 16-09-2016 έως και 25-09-2016, τις ώρες 09:00 έως 12:00. 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται με τα ακόλουθα κριτήρια: 
1. Εμπειρία: 15 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες. 
2. Βαθμός βασικού τίτλου: για ΠΕ & ΤΕ ο βαθμός βασικού τίτλου με δύο δεκαδικά 

ψηφία πολλαπλασιάζεται με το 40, ενώ για ΔΕ με το 20. 
3. Ανήλικα τέκνα: 30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα και 50 μονάδες για το 

τρίτο. 
4. Πολύτεκνος ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας: 50 μονάδες για κάθε τέκνο. 
5. Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας: ο γονέας βαθμολογείται με 50 μονάδες για κάθε 

τέκνο της οικογένειας. 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
Όσοι πληρούν τα γενικά και τα τυπικά προσόντα τίθενται υπό την κρίση της ορισθείσας 
τριμελούς επιτροπής επιλογής η οποία θα συνεδριάσει στο Λαζαράκειο Δημοτικό Μέγαρο 
Δ. Ήλιδας την 03η -10-2016.  
Όσοι υποψήφιοι δεν υπέβαλλαν τα απαραίτητα - κατάλληλα δικαιολογητικά  αποκλείονται 
από την επιτροπή με αιτιολογημένη απόφαση.  
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Όσοι από τους υποψηφίους πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις δύναται να κληθούν 
νομίμως να υποβληθούν σε ακρόαση. 
Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στην έδρα του νομικού προσώπου, 
στην ιστοσελίδα του Δ. Ήλιδας  και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 
Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις 
ενώπιον της τριμελούς Επιτροπής, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά 
την πάροδο πέντε (5)  ημερών από την ανάρτηση. 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ –  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

Οι επιτυχόντες υποχρεούνται να καταθέσουν εντός 10 ημερών από την ειδοποίησή τους 
από το γραφείο Δ/νσης του νομικού προσώπου, πρόσθετα δικαιολογητικά τα οποία είναι 
τα εξής: 
Α. Κατατίθενται από τον επιτυχόντα 

- Πιστοποιητικό υγείας και αρτιμέλειας από κατάλληλη υγειονομική επιτροπή. 
- Προϋπηρεσία σε δημόσιο φορέα.  
Β. Θα αναζητηθεί από την υπηρεσία: 
- Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης. 
- Αντίγραφο φύλλου στρατολογικού μητρώου (για άνδρες). 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

1) Η προκήρυξη να αναρτηθεί στο πίνακα ανακοινώσεων του νομικού προσώπου, καθώς 
και στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος 
2) Η προκήρυξη θα είναι διαθέσιμη από την ιστοσελίδα του Δ. Ήλιδας 
3) Η περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευθεί όπως ορίζει το ΠΔ 524/80 (ΦΕΚ 134/Α/17-
7-1980) στην εφημερίδα : <<ΠΡΩΪΝΗ>>. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
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ΣΟΧ 2/2016 

 

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 

................................... 
 

Αριθ. ανακοίνωσης   Αριθ. πρτ. αίτησης 
 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  

1.Επωνυμία φορέα: ΝΠΔΔ: Ο ΗΛΕΙΟΣ, Δ. ΗΛΙΔΑΣ 

2. που εδρεύει στο νομό: ΗΛΕΙΑΣ  

3. που εδρεύει/ανήκει στο δήμο: ΗΛΙΔΑΣ 

 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ [συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα τα ατομικά σας στοιχεία] 

1. Επώνυμο:  2.Όνομα 
ΌΌνομα: 

 3. Όν. πατέρα:  

4. Όν. μητέρας:  5. Ημ/νία 
γέννησης: 

 /  /   6. Φύλο: Α   Γ    
 

 
 

7. Α.Δ.Τ.:  8. Τόπος κατοικίας (πόλη, δήμος, κοινότητα): 
  

(νομό
ς):   

9. Οδός:  10. 
Αριθ.: 

 11. Τ.Κ.:   

12. Τηλέφωνο:  13. Κινητό:  14. e-mail:   
 

Γ. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ  

α/α Ονομασία τίτλου Ίδρυμα 
έτος 

κτήσης 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

Δ. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ  

α/α Ονομασία τίτλου Ίδρυμα 
έτος 

κτήσης 

1.    

2.    

3.    

4.    

 
Ε. ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ [δηλώστε ποιες από τις θέσεις εποχικού 

προσωπικού της ανακοίνωσης επιδιώκετε κατά σειρά προτίμησης (πεδίο α.) και καταγράψτε για καθεμία από 
τις προτιμήσεις σας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανακοίνωση, σε ποιο βαθμό εντοπιότητας εντάσσεστε 
(πεδίο β.), αν κατέχετε τα κύρια προσόντα επιλογής ή τυχόν επικουρικά και σε ποιο βαθμό επικουρίας 
(πεδίο γ.) καθώς και πόσους μήνες εμπειρίας διαθέτετε (πεδίο δ.)] 

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 
1

η
 

επιλογή 
2

η
 

επιλογή 
3

η
 

επιλογή 
4

η
 

επιλογή 
5

η
 

επιλογή 

α. Κωδικός θέσης [αναγράψτε για κάθε προτίμησή σας  
τον αντίστοιχο κωδικό θέσης από την ανακοίνωση] 
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β. Εντοπιότητα [αναγράψτε ΝΑΙ ή ΟΧΙ ]      

γ. Κύρια ή επικουρικά προσόντα [αναγράψτε 1 (αν 
κατέχετε τα κύρια προσόντα) ή Α (για τον αντίστοιχο 
βαθμό επικουρίας)] 

     

δ. Εμπειρία [αναγράψτε τον αριθμό μηνών εμπειρίας 
που διαθέτετε για καθεμία από τις προτιμήσεις σας] 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

 

[αριθμήστε σε εμφανές σημείο καθένα από τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά και τα υπόλοιπα έγγραφα 
που επισυνάπτετε  

για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς σας και καταγράψτε τα εδώ, ακολουθώντας την ίδια σειρά 
αρίθμησης] 

 

1. ...........................................................................
......... 

 

10. .............................................................................
........ 

 

2. ...........................................................................
......... 

11. .............................................................................
........ 

 

3. ...........................................................................
......... 

12. .............................................................................
........ 

 

4. ...........................................................................
......... 

13. .............................................................................
........ 

 

5. ...........................................................................
......... 

14. .............................................................................
........ 

 

6. ...........................................................................
......... 

[συμπληρώνεται από το φορέα πρόσληψης]  

7. ...........................................................................
......... 

 

 

8. ...........................................................................
......... 

 

9. ...........................................................................
......... 

 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση-δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο 
άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 

του άρθρ. 22 του Ν. 1599/1986, δηλαδή: «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή 

αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση 

τουλάχιστον τριών μηνών. Επίσης εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 

εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με 
κάθειρξη μέχρι 10 ετών», δηλώνω ότι: 

1. Όλα τα στοιχεία της αίτησής μου είναι ακριβή και αληθή και κατέχω όλα τα απαιτούμενα 

προσόντα για κάθε επιδιωκόμενο κωδικό θέσης, όπως αυτά αναφέρονται στην ανακοίνωση και 

αναγράφονται στην παρούσα αίτηση. Σε περίπτωση ανακρίβειας γνωρίζω ότι θα έχω τις συνέπειες 

που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986. 

2.  Έχω δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι δεν έχω (με την επιφύλαξη 
της επόμενης παραγράφου) κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, σύμφωνα με το 

οποίο δεν μπορεί να επιλεγεί όποιος: α) έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε 

ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία 

δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' 

υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής· β) είναι υπόδικος και έχει 

παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης 
περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε· γ) έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά 

του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή· δ) τελεί υπό δικαστική 

συμπαράσταση. 

3.  Σε περίπτωση ύπαρξης του κωλύματος της παραπάνω παραγράφου και προκειμένου 
για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, εξαιρούμαι από το κώλυμα επειδή έχω εκτίσει 

την ποινή μου ή επειδή έχουν αρθεί τα μέτρα ασφαλείας που μου έχουν επιβληθεί ή επειδή έχω 

απολυθεί υπό όρους (άρθρ. 4 παρ. 6 Ν. 2207/1994).  

 

 Ημερομηνία: . . .. . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . ..  Ο/Η υποψήφι. .. .   

  

 Ονοματεπώνυμο: .. . . .. . . .. . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. .  [υπογραφή]  

 

 
 

ΑΔΑ: ΩΩΦΣΟΕ9Ξ-ΙΕΨ


		2016-09-14T13:22:04+0300
	Athens




