
 

 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                              Θεσσαλονίκη  22 Oκτωβρίου  2013 
∆ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ (Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.)        
28ης   ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ αρ. 59             
Τ.Κ. 56123 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 

 
 
 
 

  Θέµα : Κατάρτιση προκήρυξης έξι (6) θέσεων για Ευρωπαϊκά 
Προγράµµατα περιόδου 2013-2014. 
 

 
 

              ΑΠΟΦΑΣΗ µε αριθµό    61/2013     
 
     Στους Αµπελόκηπους σήµερα 22η Οκτωβρίου 2013 ηµέρα Τρίτη και ώρα 19:00 
µ.µ. στο Κατάστηµα του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης, όπου εδρεύει και η 
Κοινωφελής  ∆ηµοτική Επιχείρηση, συνήλθε το  ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ., σε ΕΚΤΑΚΤΗ  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ, µετά την υπ’ αρίθµ. 737/22-10-2013  
πρόσκληση του προέδρου της κ. ΑΒΡΑΜΙ∆Η ΚΥΡΙΑΚΟΥ.  
 

 
     Στην παρούσα συνεδρίαση ήταν παρόντες οι: 
 
 

1. ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ                                ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ            ΜΕΛΟΣ 
3. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ             ΜΕΛΟΣ   
4. ΞΕΝΟΥ ΑΘΗΝΑ          ΜΕΛΟΣ 
5.  ΚΑΡΡΑΣ   ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ                                ΜΕΛΟΣ 
6.  ΛΕΜΟΝΙ∆ΟΥ  ∆ΕΣΠΟΙΝΑ                             ΜΕΛΟΣ 
7.  ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ                           ΜΕΛΟΣ 
8. ΒΟΥΡΚΙ∆ΟΥ  ΕΥΤΥΧΙΑ                                   ΜΕΛΟΣ 
9. ΜΠΑΚΑΣ   ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ                                   ΜΕΛΟΣ 
10. ΠΟΥΡΣΑΝΙ∆ΗΣ  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ                  ΜΕΛΟΣ 
11. ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΗΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ                         ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

Το  ∆.Σ. έπειτα από σχετική ενηµέρωση επί του Θέµατος από τον 
Πρόεδρο κ. Αβραµίδη Κυριάκο και σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. Πρωτ. 
36495/13-09-2013 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. (Έγκριση πρόσληψης 
προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου) 
και το υπ’ αριθ.πρ. 71418/26 - 09 -2013 έγγραφο της Α∆ΜΘ (Έλεγχος 
Νοµιµότητας της υπ’ αριθ.51/2013 Απόφαση του ∆.Σ. της Κ∆Ε∆ΑΜ), 
οµόφωνα αποφάσισε  την κατάρτιση της προκήρυξης για την 
πρόσληψη των έξι  (6) ατόµων στην Κ∆Ε∆ΑΜ µε σχέση εργασίας Ι∆ΟΧ 
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προς υλοποίηση των Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων για χρονικό 
διάστηµα έως δώδεκα (12) µήνες  µε δικαίωµα ανανέωσης από την 
ηµεροµηνία πρόσληψης και στις παρακάτω  ειδικότητες  :  
 
 
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 

1. 3 Θ  ΠΕ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 
2. 1 Θ  ΠΕ  ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ 
3. 1 Θ  ΠΕ   ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ) 
4. 1 Θ  ∆Ε  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

 
 
Και εγκρίνει το παρακάτω υπόδειγµα της ανακοίνωσης – προκήρυξης 
της Κ∆Ε∆ΑΜ για τα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα. 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
Ν.Π.Ι.∆. « ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» 
28ης Οκτωβρίου 59, Αµπελόκηποι, Τ.Κ. 56123 
Τηλ: 2310556202/727210 
Email: dekpam@otenet.gr 
                                                                                    Αµπελόκηποι, 24/10/2013  

        Αριθµ. Πρωτ.: 741 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  

για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων από νοµικά 
πρόσωπα ΟΤΑ 
 Η Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση ∆ήµου Αµπελοκήπων-
Μενεµένης  

( Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.) 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 3812/2009 σύµφωνα µε 
τις οποίες δεν υπάγεται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α’, Β’ και Γ’  το 
εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των µε οποιαδήποτε ονοµασία 
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή 
αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» 
(ΦΕΚ 267 Α). 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως 
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
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4. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό ∆ίκαιο 
∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών 
Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου» (ΦΕΚ 54 Α). 

5. Την υπ' αριθµ. ∆ΙΠΠ/Φ/ΕΓΚΡ.1/110 Β/23148/30-08-2013 Εγκριτική Απόφαση 
της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή 
διορισµών και προσλήψεων στο ∆ηµόσιο Τοµέα, ΦΕΚ 280 Α), όπως  ισχύει. 

6. Την υπ' αριθµ. 51/23-09-2013 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
7. Την υπ' αριθµ. 71418/26-09-2013 απόφαση έγκρισης του Γ.Γ. της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. 
8. Τον Εσωτερικό Κανονισµό Υπηρεσιών της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.  
9. Την υπ΄ αριθµ. ΚΥΑ: 2.35832/οικ.3.2401/28-12-2012( ΦΕΚ 3484/τ.Β’ /31-12-

2012) η οποία τροποποιεί την υπ’ αριθµ. ΚΥΑ:1.8010/οικ.3.1413/14-6-2011 
(ΦΕΚ 1230 Β) τροποποιητική της ΚΥΑ: 0.8363/οικ.3.1434/29-4-2010 (ΦΕΚ 
556 Β) σύµφωνα µε τον οριστικό πίνακα επιλέξιµων δοµών ανά νοµό για την 
Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. περιόδου 2013– 2014 κατόπιν της υπ΄ αριθµ. 1360/19-06-2013 
πρόσκλησης της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης 
(Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 
(ΕΣΠΑ) για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013. 

 

Ανακοινώνει 
Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόµων για την υλοποίηση 
του ευρωπαϊκού προγράµµατος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ 
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ » της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. , που εδρεύει 
στο ∆ήµο Αµπελοκήπων Μενεµένης, και συγκεκριµένα του 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 ∆ιάρκεια 

σύµβασης 
Αριθµός 
ατόµων 

01 Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. 28ης Οκτωβρίου 
59, Αµπελόκηποι ΠΕ Νηπιαγωγών 

Από την 
υπογραφή της 
σύµβασης έως 
31-8-2014, µε 
δυνατότητα 
παράτασης σε 
περίπτωση 
συνέχισης του 
προγράµµατος 

3 

02 Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. 28ης Οκτωβρίου 
59, Αµπελόκηποι 

ΠΕ Καθηγητών 
Φυσικής Αγωγής 

Από την 
υπογραφή της 
σύµβασης έως 
31-8-2014, µε 
δυνατότητα 
παράτασης σε 
περίπτωση 
συνέχισης του 
προγράµµατος

. 

1 

03 Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. 28ης Οκτωβρίου 
59, Αµπελόκηποι ΠΕ Θεατρολόγων 

Από την 
υπογραφή της 
σύµβασης έως 

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

Κωδικός 
θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα ∆ιάρκεια 

σύµβασης 
Αριθµός 
ατόµων 

31-8-2014, µε 
δυνατότητα 
παράτασης σε 
περίπτωση 
συνέχισης του 
προγράµµατος

. 

04 Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. 28ης Οκτωβρίου 
59, Αµπελόκηποι 

∆Ε Εκπαιδευτών-
Κεραµικής 

Από την 
υπογραφή της 
σύµβασης έως 
31-8-2014, µε 
δυνατότητα 
παράτασης σε 
περίπτωση 
συνέχισης του 
προγράµµατος

. 

1 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

01 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
α) Πτυχίο ή δίπλωµα Παιδαγωγικού τµήµατος Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης και 
Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης ή Επιστηµών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστηµών 
της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Παιδαγωγικού 
Νηπιαγωγών ή Επιστηµών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού 
Σχεδιασµού ή Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ή Ειδικής Αγωγής µε 
κατευθύνσεις: α) Νηπιαγωγού είτε β) Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή 
το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή 
Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος 
σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

02 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
α) Πτυχίο ή δίπλωµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού ΑΕΙ µε ειδίκευση 
στην Ειδική Αγωγή ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της 
ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας. 
β) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών συναφής µε το γνωστικό αντικείµενο της θέσης 
γ) Εµπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στην δηµιουργική απασχόληση Ατόµων µε 
Ειδικές Ανάγκες 

03 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
α) Πτυχίο ή δίπλωµα Θεατρικών Σπουδών ή Θεάτρου ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή 
δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της 
ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας 

04 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
α) Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Κεραµικής-Αγγειοπλαστικής ή 
αντίστοιχο Πτυχίο ή ∆ίπλωµα ή Απολυτήριος Τίτλος των παρακάτω σχολικών 
µονάδων: Ι.Ε.Κ. ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ Κύκλου 
Σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή 
Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας 
του Ο.Α.Ε.∆. του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της 
ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
β) Εµπειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών στην δηµιουργική απασχόληση Ατόµων µε 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

Ειδικές Ανάγκες 

 

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

 
 
 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΕ ΚΑΙ ∆Ε 

 

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 της προς πλήρωση θέσης. 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ 
 
 

01, 03 

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

 
 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

 

1. Αίτηση. 

2. Βιογραφικό σηµείωµα. 

3. ∆ήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έχω κώλυµα κατά το άρθρο 22 του 

Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική 

απαγόρευση).  

4. Επικυρωµένα φωτοαντίγραφα πτυχίων όπως απαιτείται από τα προσόντα 

ανά θέση. 

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 του είδους της εξειδικευµένης εµπειρίας που ορίζεται στην παρούσα 
ανακοίνωση ως τυπικό προσόν πρόσληψης. 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ 
 
 
 

02, 04 

 
Η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη µετά τη λήψη του βασικού τίτλου 
σπουδών µε τον οποίο οι υποψήφιοι µετέχουν στη διαδικασία 
επιλογής. 
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5. Επικυρωµένη φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας. 

6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

7. Έγγραφα που αποδεικνύουν την προϋπηρεσία (εξειδικευµένη και µη 

ανάλογα µε την ειδικότητα) όπως: βεβαιώσεις, ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία 

του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης. 

 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ∆ηµοσίευση της ανακοίνωσης  
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, 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 της ανακοίνωσης να γίνει στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας και στο 
χώρο των ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του δήµου Αµπελοκήπων-
Μενεµένης στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 
Αµπελοκήπων-Μενεµένης (www.ampelokipi-menemeni.gr).  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής 
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση τους 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 µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση 
∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης (Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.), 28ης Οκτωβρίου 59, 
Αµπελόκηποι , Τ.Κ. 56123 , απευθύνοντάς την στο ∆ιοικητικό Τµήµα (τηλ. 
επικοινωνίας: 2310 556202/ 727210 ). 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 επτά (7) 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. 
Συγκεκριµένα, η προθεσµία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 29/10/2013 έως 
04/11/2013. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  Κατάταξη υποψηφίων 

 
 

Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την 
πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου, πραγµατοποιείται ως εξής:  

� Βαθµός πτυχίου: Για την κατηγορία ΠΕ ο βαθµός πολλαπλασιάζεται µε το 
συντελεστή 40 και για την κατηγορία ∆Ε µε το συντελεστή 20.  

*Η κατοχή µεταπτυχιακού τίτλου συναφούς µε το γνωστικό 
αντικείµενο της θέσης αποτελεί απαραίτητο τυπικό προσόν για την 
ειδικότητα ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, αλλά δεν µοριοδοτείται. 
 
 
 

� Προϋπηρεσία: Για κάθε µήνα απασχόλησης και µέχρι τα 5 χρόνια (60 
µήνες), λαµβάνονται 7 µόρια. 
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� Οικογενειακή κατάσταση:  

              i)   Γονέας µε ένα ανήλικο παιδί: 30 µόρια 
              ii)  Γονέας µε δύο ανήλικα παιδιά: 60 µόρια 
              iii) Γονέας µε τρία ανήλικα παιδιά: 110 µόρια 
              iv) Γονέας πολύτεκνης οικογένειας: 50 µόρια για κάθε τέκνο 
               v)Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας: 50 µόρια για κάθε τέκνο 
 
 
Τόσο ο πολύτεκνος όσο και το τέκνο πολυτέκνου δικαιούται περαιτέρω και τις 
µονάδες από το κριτήριο των ανήλικων τέκνων. Η βαθµολογία υπολογίζεται µόνο 
στα ζώντα µέλη της οικογένειας.   

Υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα πολύτεκνος και τέκνο πολύτεκνης οικογένειας 
δικαιούται να κάνει χρήση της προσφορότερης βαθµολογικά από τις δύο ιδιότητες. 
Αποκλείεται η αθροιστική βαθµολόγηση των παραπάνω κριτηρίων. 
Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της 
ειδικότητας. Στην περίπτωση ισοβαθµίας υποψηφίων η σειρά µεταξύ των υποψηφίων 
καθορίζεται µε δηµόσια κλήρωση. Όσοι υποψήφιοι δεν υπέβαλλαν τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά αποκλείονται από την επιτροπή µε αιτιολογηµένη απόφαση. 

 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων 

 

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων 

της Επιχείρησης, στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης και στην 

ιστοσελίδα του ∆ήµου. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, µέσα 

σε αποκλειστική προθεσµία πέντε (5) ηµερών στα γραφεία της Επιχείρησης, από 

την επόµενη της ηµέρας ανάρτησης των αποτελεσµάτων. 

, 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ του ∆.Σ. της            

Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. 
                                                        

                                                                                     ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ   ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 61/2013. 

 
          ΠΙΣΤΟ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  22/10/2013 
 
    Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΟΥ  ∆.Σ. ΤΗΣ  Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. 
 
 
                  ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ   ΚΥΡΙΑΚΟΣ    
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