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Μέγαρα, 31 Οκτωβρίου 2018
Αριθμ. Πρωτ. : 2042
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
Γηα ηελ πξόζιεςε σξνκίζζηνπ Κνπζηθνύ-Θαιιηηερληθνύ πξνζσπηθνύ δύν (2) αηόκσλ κε ζύκβαζε
εξγαζίαο Ηδησηηθνύ Γηθαίνπ Νξηζκέλνπ Σξόλνπ (Η.Γ.Ν.Σ), γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ έλαληη αληηηίκνπ,
εηδηθνηήησλ Θαζεγεηώλ Κνπζηθώλ Νξγάλσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ «ΒΕΑΛΡΔΗΝ ΥΓΔΗΝ» ηνπ Γήκνπ
Κεγαξέσλ θαη ηνπ παξαξηήκαηόο ηνπ ζηελ Λ. Ξέξακν, πνπ ιεηηνπξγνύλ από ηελ Γεκνηηθή Θνηλσθειή
Δπηρείξεζε ηνπ Γήκνπ Κεγαξέσλ (ΓΖ.Θ.Δ.ΓΖ.ΚΔ.), γηα ην δηδαθηηθό έηνο 2018-2019

Η ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΜΔΓΑΡΔΩΝ (Γ.Η.Κ.Δ.Γ.Η.Μ.Δ.)
Λαμβάνονηαρ ςπότη:

1. Ρηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 26, θαζώο θαη ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Λ. 4325/2015
(47 Α΄) & ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ ίδηνπ λόκνπ
2. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Λ. 2527/1997 ( 206Α΄) όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Λ. 3812/2009 ( 234 Α΄)
3. Ρηο δηαηάμεηο ηεο. 2 ηνπ άξζξνπ 14, θαζώο θαη Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ.21 όπσο ηζρύεη ηνπ Λ.
2190/1994 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,
θαιιηηέρλεο θαη δεκνζηνγξάθνη γηα απαζρνιήζεηο πνπ πξνζηδηάδνπλ ζηελ ηδηόηεηά ηνπο».
4. Ρα κε ΓΗΞΞ/Φ.1.9/539/11506/31-05-2010 έγγξαθν ηνπ Ξ.ΔΠ.Α & Ζ.Γ. ζύκθσλα κε ην νπνίν
εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ.524/80 γηα πξνζσπηθό πνπ εμαηξείηαη ησλ
ξπζκίζεσλ ηνπ Λ. 3812/09 (π.ρ. θαιιηηερληθό πξνζσπηθό) .
5. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 524/80 (ΦΔΘ 134/η. Α’/17.07.1980), θαζώο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο όπσο
ηζρύνπλ κέρξη ζήκεξα.
6. Ρελ κε ππ’ αξηζκ. 13/2018 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Θνηλσθεινύο
Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Κεγαξέσλ (ΓΖ.Θ.Δ.ΓΖ.ΚΔ.), πεξί πξνγξακκαηηζκνύ πξνζιήςεσλ
πξνζσπηθνύ ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ην δηδαθηηθό έηνο 2018-2019 κε θάιπςε
ηεο δαπάλεο ππό κνξθή αληηηίκνπ (ΑΓΑ:7ΕΓΙΝΜΞΚ-Ξ41).
7. Ρελ κε αξηζκ. πξση: 17778/6609/13.03.2018 εηζεγεηηθή έθζεζε, πξνο π. Δζ. (Γ/λζε
Ξξνζσπηθνύ Ν.Ρ.Α./ηκήκα πξνζσπηθνύ ηδησηηθνύ δηθαίνπ), γηα ηελ πξόζιεςε ηνπ αλσηέξσ
πξνζσπηθνύ από ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηηηθήο / Γεληθή Γηεύζπλζε Δζσηεξηθήο
Ιεηηνπξγίαο / Γηεύζπλζε Γηνίθεζεο / Ρκήκα Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο & Λνκηθώλ Ξξνζώπσλ.
8. Ρελ κε αξηζκ. πξση.: 20217/16.05.2018 εγθξηηηθή απόθαζε ηνπ π.Δζ. (Γ/λζε Ξξνζσπηθνύ
Ν.Ρ.Α./ηκήκα πξνζσπηθνύ ηδησηηθνύ δηθαίνπ).
9. ην ππ’ αξηζκ. πξση. νηθ.: 21932/18.05.2018 έγγξαθν ηνπ π. Δζ. (Γελ Γ/λζε Απνθέληξσζεο &
Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο)
10. Ρελ από 25.10.2018 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηεο ΓΖ.Θ.Δ.ΓΖ.ΚΔ. γηα ηελ έγθξηζε
ηνπ θαζνξηζκνύ ηνπ αξηζκνύ θαη ησλ εηδηθνηήησλ πξνζσπηθνύ, ησλ όξσλ ζρεδίνπ πξνθήξπμεο αλαθνίλσζεο πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ
(Η.Γ.Ν.Σ.) έλαληη αληηηίκνπ, εηδηθόηεηαο θαζεγεηώλ κνπζηθήο γηα ην «ΒΕΑΛΡΔΗΝΛ ΥΓΔΗΝΛ» ηνπ
Γήκνπ Κεγαξέσλ θαη ηνπ παξαξηήκαηνο ηνπ ζηε Λ. Ξέξακν, γηα ην δηδαθηηθό έηνο 2018-2019.
11. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Λ. 4483/2017 (ΦΔΘ 107/η. Α’/2017)
12 Ρηο δηαηάμεηο ηνπ αξζξ.1 ηνπ Λ.3812/09.
13. Ρνλ Ξξνϋπνινγηζκό Νηθνλνκηθνύ Έηνπο 2018, ζηνλ νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε γηα ηελ
απαζρόιεζε ηνπ ελ ιόγν πξνζσπηθνύ, θαη ζηνλ ππό θαηάξηηζε πξνϋπνινγηζκό ηνπ έηνπο 2019.
14. Ρν άξζξν 12 ηνπ Λ. 4071/2012 πεξί ζεκάησλ πξνζσπηθνύ ΝΡΑ.
15. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο – Ξξόγξακκα Θαιιηθξάηεο»(θεθ87Α) όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ.

Ξξνθεηκέλνπ ινηπόλ λα ζπλερηζηεί ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ «ΒΕΑΛΡΔΗΝ ΥΓΔΗΝ» ηνπ Γήκνπ
Κεγαξέσλ θαη ηνπ παξαξηήκαηόο ηνπ ζηελ Λ. Ξέξακν, πνπ ιεηηνπξγνύλ από ηελ Γεκνηηθή Θνηλσθειή
Δπηρείξεζε ηνπ Γήκνπ Κεγαξέσλ (ΓΖ.Θ.Δ.ΓΖ.ΚΔ.), ζα πξέπεη λα πξνβνύκε άκεζα ζηελ πξόζιεςε ηνπ
αληίζηνηρνπ πξνζσπηθνύ θαη ζπγθεθξηκέλα: ζηελ πξόζιεςε δύν (2) κνπζηθώλ γηα ηελ πινπνίεζε θαη
ππνζηήξημε ηεο δξάζεο.
Πύκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία (λ.2190/94), θαζώο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 524/1980, θαηά
πεξίπησζε ην θαιιηηερληθό πξνζσπηθό εμαηξείηαη από ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ΑΠΔΞ, επνκέλσο δύλαηαη ν
Φνξέαο λα νξίζεη ηα εηδηθά θαη ηππηθά πξνζόληα θαζώο θαη ηνλ ηξόπν αμηνιόγεζεο ηνπ πξνζσπηθνύ, έηζη
ώζηε λα εθδνζεί άκεζα ε πξνθήξπμε ησλ ζέζεσλ.
Υο εθ ηνύηνπ πξέπεη λα πξνβνύκε ζε πξνθήξπμε γηα ηελ πξόζιεςε σξνκίζζηνπ – θαιιηηερληθνύ
πξνζσπηθνύ κε ηεο εμήο αλά εηδηθόηεηα, αξηζκνύ αηόκσλ θαη δηάξθεηα ζύκβαζεο:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΔΙ
όηη πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηελ πξόζιεςε σξνκίζζηνπ Κνπζηθνύ-Θαιιηηερληθνύ πξνζσπηθνύ γηα ηηο
αλάγθεο ηνπ «ΒΕΑΛΡΔΗΝ ΥΓΔΗΝ» ηνπ Γήκνπ Κεγαξέσλ θαη ηνπ παξαξηήκαηόο ηνπ ζηελ Λ.
Ξέξακν πνπ ιεηηνπξγνύλ από ηελ
Γεκνηηθή Θνηλσθειή Δπηρείξεζε ηνπ Γήκνπ Κεγαξέσλ
(ΓΖ.Θ.Δ.ΓΖ.ΚΔ.), γηα ηηο εμήο αλά εηδηθόηεηα, αξηζκνύ αηόκσλ θαη δηάξθεηα ζύκβαζεο:

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜ.
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣ
ΥΡΟΝΟ ΔΡΓΑΙΑ
ΔΙΓΗΚΟΣΗΣΑ
ΘΔΔΩΝ
. ΒΑΘΜΙΓΑ
Θαιιηηερληθό
Ξξνζσπηθό –
Θαζεγεηήο
1
ΞΔ ή ΡΔ ή ΓΔ
Δλλέα (9) κήλεο από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο
Βπδαληηλήο
Κνπζηθήο
Θαιιηηερληθό
Ξξνζσπηθό –
1
ΞΔ ή ΡΔ ή ΓΔ
Δλλέα (9) κήλεο από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο
Θαζεγεηήο
Ρξνκπέηαο
Θαζνξίδνληαη ινηπόλ νη πξνϋπνζέζεηο θαη νη όξνη γηα ηελ θάιπςε ησλ δύν (2) ζέζεσλ, σξνκίζζηνπ
κνπζηθνύ – θαιιηηερληθνύ πξνζσπηθνύ κε Πύκβαζε Δξγαζίαο Ηδησηηθνύ Γηθαίνπ Νξηζκέλνπ Σξόλνπ
(Η.Γ.Ν.Σ.), σο απαηηνύκελα ηππηθά θαη εηδηθά πξνζόληα σο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ :

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜ.
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣ
ΔΙΓΗΚΟΣΗΣΑ
ΘΔΔΩΝ . ΒΑΘΜΙΓΑ
Μοςζικό – Καλλιηεσνικό πποζυπικό

Θαιιηηερληθό
Ξξνζσπηθό
Θαζεγεηήο
Βπδαληηλήο
Κνπζηθήο

–
1

ΞΔ ή ΡΔ ή ΓΔ

ΥΡΟΝΟ
ΔΡΓΑΙΑ

Δλλέα (9) κήλεο
από ηελ
ππνγξαθή ηεο
ζύκβαζεο

ΣΤΠΙΚΑ ΔΙΓΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ

1. Γίπισκα ή Ξηπρίν αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο,
αλαγλσξηζκέλνπ από ην π.Ξν.Α. κνπζηθνύ
ηδξύκαηνο εζσηεξηθνύ ή εμσηεξηθνύ.
2. Γεληθή Ξξνϋπεξεζία ζην αληηθείκελν:
απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνϋπεξεζία ζε
αλαγλσξηζκέλα
κνπζηθά
ηδξύκαηα,
επνπηεπόκελα από ην π.Ξν.Α.
3. Ξξνϋπεξεζία ζηνλ θνξέα.
4. Θαιιηηερληθή δξαζηεξηόηεηα: Θαιιηηερληθή
δξαζηεξηόηεηα απνδεδεηγκέλε & Βηνγξαθηθό
ζεκείσκα κε ην επξύηεξν αληηθείκελν
ελαζρόιεζεο.

Θαιιηηερληθό
Ξξνζσπηθό
Θαζεγεηήο
Ρξνκπέηαο

ΤΝΟΛΟ
ΘΔΔΩΝ

–

1

ΞΔ ή ΡΔ ή ΓΔ

Δλλέα (9) κήλεο
από ηελ
ππνγξαθή ηεο
ζύκβαζεο

Ξαηδαγσγηθά
θαη
εηδηθά
πξνζόληα:
Ξαηδαγσγηθή/εθπαηδεπηηθή
εκπεηξία,
ζεκηλάξηα-επηκόξθσζε ζην αληηθείκελν.
5. Δληνπηόηεηα: Κεηαμύ ησλ ππνςεθίσλ πνπ
δηαζέηνπλ
ηζνδύλακα
πξνζόληα,
πξνηάζζνληαη νη κόληκνη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ
Κεγαξέσλ. Ζ ηδηόηεηα ηνπ κνλίκνπ θαηνίθνπ
απνδεηθλύεηαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 279
ηνπ Λ. 3463/2006 (Α’ 114).
1.Ρίηινη ζπνπδώλ : Γίπισκα ή Ξηπρίν
αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο, αλαγλσξηζκέλνπ από
ην π.Ξν.Α. κνπζηθνύ ηδξύκαηνο εζσηεξηθνύ
ή εμσηεξηθνύ.
2. Γεληθή Ξξνϋπεξεζία ζην αληηθείκελν:
απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνϋπεξεζία ζε
αλαγλσξηζκέλα
κνπζηθά
ηδξύκαηα,
επνπηεπόκελα
από
ην
π.Ξν.Α.
3.
Ξξνϋπεξεζία ζηνλ θνξέα.
4. Θαιιηηερληθή δξαζηεξηόηεηα: Θαιιηηερληθή
δξαζηεξηόηεηα απνδεδεηγκέλε & Βηνγξαθηθό
ζεκείσκα κε ην επξύηεξν αληηθείκελν
ελαζρόιεζεο.
Ξαηδαγσγηθά
θαη
εηδηθά
πξνζόληα:
Ξαηδαγσγηθή/εθπαηδεπηηθή
εκπεηξία,
ζεκηλάξηα-επηκόξθσζε ζην αληηθείκελν.
5. Δληνπηόηεηα: Κεηαμύ ησλ ππνςεθίσλ πνπ
δηαζέηνπλ
ηζνδύλακα
πξνζόληα,
πξνηάζζνληαη νη κόληκνη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ
Κεγαξέσλ. Ζ ηδηόηεηα ηνπ κνλίκνπ θαηνίθνπ
απνδεηθλύεηαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 279
ηνπ Λ. 3463/2006 (Α’ 114).

2

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Νη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα είλαη, είηε Ξαλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο (ΞΔ), είηε Ρερλνινγηθήο
Δθπαίδεπζεο (ΡΔ), είηε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο
εθάζηνηε εηδηθόηεηαο. Νη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ Διιεληθή ηζαγέλεηα λα έρνπλ ειηθία από 21
εηώλ θαη άλσ θαη λα κελ έρνπλ ππεξβεί ην 64ν έηνο (άξζξν 13 ηνπ Λ. 3584/2007). Νη ππνςήθηνη ζα
πξέπεη λα έρνπλ απνδεδεηγκέλε πξνϋπεξεζία δηδαζθαιίαο γηα ηελ αηηνύκελε εηδηθόηεηα.
Γειώλνπλ ζπκκεηνρή ζπκπιεξώλνληαο ηελ αίηεζε ηνπ θνξέα, ζηελ νπνία αλαθέξνπλ ξεηά ηελ ζέζε
πνπ δηεθδηθνύλ. Καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο πξέπεη λα ππνβάιινπλ ππνρξεσηηθώο ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:
1. Φσηναληίγξαθν ησλ δύν όςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηνπο ηαπηόηεηαο.
2. Φσηναληίγξαθν δηπιώκαηνο ή πηπρίνπ, ή κεηαπηπρηαθνύ, ή δηδαθηνξηθνύ ηίηινπ ηεο αλάινγεο
εηδηθόηεηαο, ηδξύκαηνο ηεο εκεδαπήο, ή ηζόηηκνπ αλαγλσξηζκέλνπ ζηελ Διιάδα ηίηινπ ηεο αιινδαπήο.
Πε πεξίπησζε ηίηινπ ζπνπδώλ ηεο αιινδαπήο, επίζεκε κεηάθξαζε απηνύ ζηελ ειιεληθή γιώζζα, όπσο
νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο ( άξζξν 29 ΞΓ 50/2001).
Δπηζήκαλζε: Νη ηίηινη ζπνπδώλ (πηπρία θαη δηπιώκαηα) από Αλαγλσξηζκέλα Κνπζηθά Δθπαηδεπηήξηα
(Υδεία θαη Κνπζηθέο Πρνιέο) θαη ζε αλαγλσξηζκέλα από ην πνπξγείν Ξνιηηηζκνύ & Αζιεηηζκνύ
(π.Ξν.Α.) γλσζηηθά κνπζηθά πεδία, ζα πξέπεη λα θέξνπλ απαξαηηήησο ηε ζεώξεζε ηνπ ελ ιόγσ
πνπξγείνπ.
3. Βεβαίσζε πξνϋπεξεζίαο ζην αληηθείκελν. Γίλεηαη δεθηή ε πξνϋπεξεζία κε ζρέζε εξγαζίαο ή ζύκβαζε
έξγνπ ζε αλαγλσξηζκέλα-από ην π.Ξν.Α.-Κνπζηθά Δθπαηδεπηηθά Ηδξύκαηα ηνπ Γεκόζηνπ ή Ηδησηηθνύ

Ρνκέα ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ζε θαζήθνληα ζπλαθή πξνο ην αληηθείκελν ησλ πξνο πιήξσζε ζέζεσλ,
όπσο βεβαηώζεηο ησλ θνξέσλ απαζρόιεζεο ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηνπ θύξηνπ θνξέα αζθαιηζηηθήο
θάιπςεο (π.ρ. θαηαζηάζεηο ελζήκσλ ΗΘΑ όπνπ θαίλεηαη ν εξγνδόηεο, ή άιισλ αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ), ή
βεβαηώζεηο ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία θνξνινγηθνύ ραξαθηήξα (απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηώλ, θιπ) ή
πηζηνπνηεηηθά πξνϋπεξεζίαο ζεσξεκέλα από ηελ Δπηζεώξεζε Δξγαζίαο.
Δπηζήκαλζε: Ζ εκπεηξία ιακβάλεηαη ππόςε κεηά ηε ιήςε ηνπ βαζηθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ κε ηνλ νπνίν νη
ππνςήθηνη κεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο.
4. Αλαιπηηθό Βηνγξαθηθό ζεκείσκα.
5. Ξηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ ηδίνπ ηνπ ππνςεθίνπ, πξόζθαηεο έθδνζεο.
6. Βεβαίσζε κνλίκνπ θαηνηθίαο
7. Απνδεηθηηθό πξνζηαηεπόκελνπ κέινπο ΑΚΔΑ.
8. Βεβαίσζε αλεξγίαο από ηνλ ΝΑΔΓ πξόζθαηεο έθδνζεο. Απνθιείεηαη ε απόδεημε κε ππνβνιή πεύζπλεο
Γήισζεο θαη θάξηαο αλεξγίαο.
9. πεύζπλε Γήισζε ηνπ Λ. 1599/86, όπνπ δειώλεηαη ηπρόλ απαζρόιεζε ζε Γεκόζην ή ηδησηηθό
εθπαηδεπηηθό ίδξπκα (παξάιιειε απαζρόιεζε).
10. πεύζπλε δήισζε ηνπ Λ. 1599/86 ζηελ νπνία λα δειώλεηαη:
 Ζ εθπιήξσζε ησλ ζηξαηησηηθώλ ππνρξεώζεσλ (κόλν γηα άλδξεο) ή ε λόκηκε απαιιαγή θαη ε αηηία
απαιιαγήο. Θάζε πξάμε ηνπ βίνπ ηνπ ε νπνία ζα αζθνύζε επηξξνή ζηελ θξίζε ηεο θαηαιιειόηεηαο ηνπ
γηα ηελ ππεξεζία πνπ πξννξίδεηαη, ηδηαίηεξα δε εάλ ηπρόλ έρεη θαηαδηθαζηεί ιόγσ πνηληθνύ αδηθήκαηνο.
 Όηη δελ ηειεί ππό απαγόξεπζε ή δηθαζηηθή αληίιεςε θαη
 Όηη δελ παξαπέκθζεθε κε ηειεζίδηθν Βνύιεπκα γηα θάπνην από ηα αλαθεξόκελα ζην άξζξν 22 ηνπ Ξ.
Γ/ηνο 611/77 εγθιήκαηα έζησ θαη εάλ δελ επαθνινύζεζε πνηληθή δίθε ιόγσ παξαγξαθήο, θαζώο θαη εάλ
εθθξεκεί ελαληίνλ ηνπ θαηεγνξία γηα νπνηνδήπνηε πιεκκέιεκα ή θαθνύξγεκα.
Κεηαμύ ησλ ππνςεθίσλ πνπ δηαζέηνπλ ηζνδύλακα πξνζόληα, πξνηάζζνληαη απηνί πνπ δηαζέηνπλ
εληνπηόηεηα.
Όζνη ππνςήθηνη δελ ππέβαιιαλ ηα απαξαίηεηα – θαηάιιεια δηθαηνινγεηηθά απνθιείνληαη από ηε
δηαδηθαζία.
Όζνη από ηνπο ππνςεθίνπο πιεξνύλ ηηο σο άλσ πξνϋπνζέζεηο δύλαηαη λα θιεζνύλ λνκίκσο λα
ππνβιεζνύλ ζε πξαθηηθή δνθηκαζία (αθξόαζε), εάλ απηό ην ζειήζεη ε επηηξνπή. Ζ δηαδηθαζία ηεο
ζπλέληεπμεο - αθξόαζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί γηα όινπο ηνπο ππνςήθηνπο πνπ πιεξνύλ ηα πξνζόληα ηεο
πξνθήξπμεο θαη δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πίλαθα ησλ απνξξηπηέσλ. Θαηά ηελ δηαδηθαζία απηή είλαη
δπλαηόλ-εθηόο ησλ άιισλ-λα δεηεζεί λα δηδάμνπλ ελώπηνλ ηεο επηηξνπήο, έξγν πνπ ζα επηιεγεί εθείλε
ηελ ζηηγκή.
Ρα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη αξηζκεκέλα θαη ππνγεγξακκέλα κε ηε ζεηξά πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ
αλαθνίλσζε θαη ζα γίλνληαη δεθηά, εθόζνλ θαηαηίζεληαη εκπξόζεζκα.
Γεθηά ζα γίλνληαη κόλν ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα ζπλνδεύνληαη από ην έληππν αίηεζεο ηνπ θνξέα ην
νπνίν κπνξεί λα απνζηαιεί ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο θαη κε θαμ ή email.
Θάζε ππνςήθηνο κπνξεί λα ππνβάιιεη αίηεζε γηα δύν (2) θσδηθνύο εηδηθόηεηαο – αιιά κε δπλαηόηεηα
πξόζιεςεο γηα κία (1) – ζέζε ζύκθσλα κε ην ζρεηηθό πίλαθα ηεο αλαιπηηθήο πξνθήξπμεο θαη κε
δεινύκελε, ζηελ αίηεζε, ηελ ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο πνπ επηζπκεί.
Νη ελδηαθεξόκελνη πνπ ζα πξνζιεθζνύλ νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ηπρόλ απαξαίηεηε άδεηα εξγαζίαο
από ηελ πεξεζία ηνπο.
Ρν εβδνκαδηαίν σξνιόγην πξόγξακκα απαζρόιεζεο ησλ επηηπρόλησλ δύλαηαη λα αλαπξνζαξκόδεηαη, με
δςναηόηηηα αύξηζηρ ή μείυζηρ ηυν υπών επγαζίαρ ηοςρ, αλάινγα κε ηελ πξνζέιεπζε ή
απνρώξεζε ησλ ζπνπδαζηώλ ζηα επηκέξνπο ηκήκαηα ησλ δξάζεσλ ηνπ Φνξέα.

ΔΜΠΔΙΡΙΑ
Γηα όιεο ηηο ζέζεηο, σο βαζκνινγνύκελε εκπεηξία λνείηαη ε απαζρόιεζε κε ζρέζε εξγαζίαο ή ζύκβαζε
έξγνπ ζην δεκόζην ή ηδησηηθό ηνκέα ή άζθεζε επαγγέικαηνο ζε θαζήθνληα ή έξγα ηνπ είδνπο ηεο
εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο πνπ νξίδεηαη ζηελ παξνύζα αλαθνίλσζε σο ηππηθό πξνζόλ πξόζιεςεο.
Γηα ηνπο θσδηθνύο 1, 2, απαηηείηαη ν αξηζκόο πξόζιεςεο (δηδαθηηθή πξνϋπεξεζία) ηνπ π.Ξν.Α. Ζ
εκπεηξία-πξνϋπεξεζία, ε βεβαίσζε εξγαζίαο θαη νη δηεζλείο δηαθξίζεηο απνδεηθλύνληαη κε νπνηνδήπνηε
λόκηκν έγγξαθν.

Ζ εκπεηξία ιακβάλεηαη ππόςε κεηά ηε ιήςε ηνπ βαζηθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ κε ην νπνίν νη ππνςήθηνη
κεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο.
ΣΡΟΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Ζ αμηνιόγεζε ηνπ πξνζσπηθνύ ζα γίλεη κε βάζε ηνλ παξαθάησ πίλαθα. Πηελ ηειεπηαία ζηήιε
παξνπζηάδεηαη ε βαξύηεηα ηνπ θάζε άμνλα θξηηεξίσλ ζηελ ηειηθά βαζκνινγία όισλ ησλ ππνςεθίσλ.
Πεκεηώλεηαη όηη ε πξνϋπεξεζία ζηνλ Φνξέα πξνζηίζεηαη αζξνηζηηθά.
Ζ γεληθή πξνϋπεξεζία κνξηνδνηείηαη αλεμάξηεηα ηνπ θνξέα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε.
Ξξνϋπεξεζία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε έλα εθπαηδεπηηθό έηνο αλεμάξηεηα αλ είλαη ζε πεξηζζόηεξνπο ηνπ
ελόο θνξέα κνξηνδνηείηαη σο πξνϋπεξεζία ελόο έηνπο.
Πε πεξίπησζε πηπρίνπ ΑΔΗ/ΡΔΗ ηεο αιινδαπήο απαηηείηαη αλαγλώξηζε από ηνλ ΓΝΑΡΑΞ.

ΠΙΝΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Ρίηινη ζπνπδώλ: Βαζηθέο θαη παξεκθεξείο ζπνπδέο, ζρεηηθή επηκόξθσζε
πξνϋπεξεζία ζην αληηθείκελν
Ξξνϋπεξεζία ζηνλ Φνξέα
Θαιιηηερληθό έξγν
Σξόλνο αλεξγίαο ( από 4 έσο 12 κήλεο)
Θνηλσληθά θαη νηθνγελεηαθά θξηηήξηα: νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε
(Ξνιύηεθλνο, κνλνγνλέαο, Γνλέαο κέινο νηθνγέλεηαο ΑΚΔΑ).
Ξαηδαγσγηθά θαη Δθπαηδεπηηθά πξνζόληα – Ππλέληεπμε

30%
15%
15%
7%
8%
10%
15%

ΜΟΡΙΟΓΟΣΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΜΟΤΙΚΩΝ

Βαθμολόγηζη
ηςπικών
& ειδικών πποζόνηυν

Κπιηήπιο βαθμολόγηζηρ

Μόπια

ΞΡΣΗΝ ΑΛΥΡΑΡΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΚΔ
20 ΚΝΟΗΑ
ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑ
(1)
ΞΡΣΗΝ ΑΛΥΡΑΡΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΣΥΟΗΠ
10 ΚΝΟΗΑ
ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑ (ΚΝΠΗΘΝΙΝΓΗΑ)
(2)
ΓΗΓΑΘΡΝΟΗΘΝ
5 ΚΝΟΗΑ
(2)
ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ
3 ΚΝΟΗΑ
(1)
ΞΡΣΗΝ ΥΓΔΗΝ ΖΚΔΓΑΞΖΠ
12 ΚΝΟΗΑ
(1)
ΞΡΣΗΝ ΚΔ ΑΟΗΠΡΑ
12+1 ΚΝΟΗΑ
(1)
ΓΗΞΙΥΚΑ
15 ΚΝΟΗΑ
(1)
ΓΗΞΙΥΚΑ ΚΔ ΑΟΗΠΡΑ
15 +1 ΚΝΟΗΑ
(1)
Κνξηνδνηείηαη ην Ξηπρίν Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο
ή ην Ξηπρίν Υδείνπ ή ην Γίπισκα Υδείνπ
θαη όρη αζξνηζηηθά θαη ηα ηξία (3)
(1)

ΡΗΡΙΝΗ ΠΞΝΓΥΛ

(2)

Κνξηνδνηείηαη ην κεηαπηπρηαθό ή ην δηδαθηνξηθό
θαη όρη αζξνηζηηθά θαη ηα δύν (2)
ΥΓΔΗΑΘΝΗ ΡΗΡΙΝΗ ΞΔΟΑΛ ΡΖΠ ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑΠ

ΔΞΗΚΝΟΦΥΠΖ

ΔΥΠ 2 ΞΡΣΗΑ
ΑΞΝ 3 ΞΡΣΗΑ ΘΑΗ ΑΛΥ
ΒΔΒΑΗΥΠΖ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ
ΓΗΑ ΝΙΝΘΙΖΟΥΚΔΛΑ ΠΔΚΗΛΑΟΗΑ

1 ΚΝΟΗΝ
2 ΚΝΟΗΑ
3 ΚΝΟΗΑ

(ΡΝΙΑΣΗΠΡΝΛ ΓΝ ΘΘΙΥΛ)

ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΑ
ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΑ
ΞΟΝΠΝΛΡΑ

ΠΛΔΛΡΔΜΖ & ΑΘΟΝΑΠΖ & ΓΗΓΑΠΘΑΙΗΑ

15 ΚΝΟΗΑ

ΘΑΘΖΓΖΡΖΠ
ΓΑΠΘΑΙΝΠ
ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΠ

12 ΚΝΟΗΑ
9 ΚΝΟΗΑ
7 ΚΝΟΗΑ

ΓΗΓΑΘΡΗΘΖ
ΞΟΝΫΞΖΟΔΠΗΑ ΠΡΝΛ
ΦΝΟΔΑ
ΘΑΙΙΗΡΔΣΛΗΘΝ ΔΟΓΝ
ΑΛΔΟΓΗΑ

ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΑΘΖ
ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ
ΞΝΤΖΦΗΝ

ΞΟΝΫΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΓΑΘΡΗΘΖ ΑΞΝΓΔΓΔΗΓΚΔΛΖ ΑΞΝ
ΦΝΟΔΗΠ ΞΙΖΛ π.Ξν.Α.
ΑΛΥ ΡΥΛ 5 ΔΡΥΛ
ΑΛΥ ΡΥΛ 3 ΔΡΥΛ
ΑΞΝ 1 ΔΥΠ 3 ΔΡΖ
ΑΞΝΓΔΓΔΗΓΚΔΛΖ ΘΑΙΙΗΡΔΣΛΗΘΖ
ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑ ΡΝ ΞΝΤΖΦΗΝ
ΑΛΔΟΓΗΑ 1 ΔΡΝΠ ΘΑΗ ΑΛΥ
ΑΛΔΟΓΗΑ 4 έσο 12 ΚΖΛΔΠ
ΑΓΑΚΝΠ
ΔΓΓΑΚΝΠ
ΔΓΓΑΚΝΠ ΚΔ 1 ΞΑΗΓΗ
ΔΓΓΑΚΝΠ ΚΔ 2 ΞΑΗΓΗΑ
ΔΓΓΑΚΝΠ ΞΝΙΡΔΘΛΝΠ
ΚΝΛΝΓΝΛΔΑΠ ΚΔ ΚΔΣΟΗ 2 ΞΑΗΓΗΑ
ΚΝΛΝΓΝΛΔΑΠ ΞΝΙΡΔΘΛΖΠ ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΑΠ ή
ΓΝΛΔΑΠ ΚΔ ΚΔΙΝΠ ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΑΠ Α.Κ.Δ.Α.

4 ΚΝΟΗΑ
15 ΚΝΟΗΑ
10 ΚΝΟΗΑ
5 ΚΝΟΗΑ
7 ΚΝΟΗΑ
8
5
2
3
6
7
8
9

ΚΝΟΗΑ
ΚΝΟΗΑ
ΚΝΟΗΑ
ΚΝΟΗΑ
ΚΝΟΗΑ
ΚΝΟΗΑ
ΚΝΟΗΑ
ΚΝΟΗΑ

10 ΚΝΟΗΑ

ΑΙΣΗΔΙ – ΠΡΟΘΔΜΙΔ
Νη αηηήζεηο ζα απεπζύλνληαη ζηελ Θνηλσθειή Δπηρείξεζε ηνπ Γήκνπ Κεγαξέσλ (ΓΖ.Θ.Δ.ΓΖ.ΚΔ) θαη ζα
ππνβάιινληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο 09:00– 14:00, ζηα γξαθεία ηεο Δπηρείξεζεο ζην
Θπξηαθνύιεην Ξνιηηηζηηθό Θέληξν (Θεληξηθή πιαηεία Κεγάξσλ- 1νο όξνθνο), Ρειέθσλν 2296082747 &
89150 θαη θαμ 2296089121), καδί κε ηα αληίγξαθα όισλ ησλ απαηηνύκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη ηίηισλ.
Αλ δελ ζπλππνβιεζνύλ νη ππνςήθηνη ζα ηίζεληαη εθηόο δηαδηθαζίαο θαη ε αίηεζε ηνπο ζα απνξξίπηεηαη.
Ζ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10)
εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ επνκέλε ηεο δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο ηεο παξνύζαο ζε δύν (2)
ηνπηθέο εθεκεξίδεο.
Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζα αξρίδεη από ηελ Ξαξαζθεπή 02 Λνεκβξίνπ 2018 θαη ζα δηαξθεί
σο θαη ηελ Γεπηέξα 12 Λνεκβξίνπ 2018 (δέθα εκεξνινγηαθέο εκέξεο).
Μεηά ηην λήξη ςποβολήρ ηυν αιηήζευν θα ππαγμαηοποιηθούν οι ζςνενηεύξειρ - ακποάζειρ ηυν
ςποτηθίυν από ηην οπιζμένη επιηποπή. Γίλεηαη δεθηή θαη ε ηαρπδξνκηθή απνζηνιή ηεο αίηεζεο κε
ηα επηζπλαπηόκελα δηθαηνινγεηηθά. Ρν εκπξόζεζκν ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο θξίλεηαη κε βάζε ηε
ζθξαγίδα ηαρπδξνκείνπ.
Νη ζπλεληεύμεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ από ηελ νξηζκέλε κε ηελ ππ΄αξηζκ.:
112/2018 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Θνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ
Κεγαξέσλ (ΓΖ.Θ.Δ.ΓΖ.ΚΔ.) ηξηκειή Δπηηξνπή, ζηα γξαθεία ηεο Δπηρείξεζεο ζην Θπξηαθνύιεην
Ξνιηηηζηηθό Θέληξν (Θεληξηθή πιαηεία Κεγάξσλ- 1νο όξνθνο).
Νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα αλαδεηήζνπλ νιόθιεξε ηελ πξνθήξπμε ζην πξόγξακκα Γηαύγεηα ε λα ηελ
παξαιάβνπλ από ηα γξαθεία ηεο Θνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Κεγαξέσλ καδί κε ηελ αίηεζε, ή
από ην επίζεκν site ηεο Γεκνηηθήο Θνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Κεγαξέσλ (ΓΖ.Θ.Δ.ΓΖ.ΚΔ.):
(www.dikedime.gr.)
Πε πεξίπησζε πνπ αδπλαηνύλ λα πξνζέιζνπλ ζηα γξαθεία πξνθεηκέλνπ λα παξαιάβνπλ ην έληππν ηεο
αίηεζεο, ζα πξέπεη λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνλ θνξέα πξνθεηκέλνπ λα ηνπο απνζηαιεί κε θαμ ε κέζσ
ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ.

ΔΠΙΛΟΓΗ - ΑΝΑΡΣΗΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΝΣΑΔΩΝ
Ζ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη από ηελ επηηξνπή επηινγήο πξνζσπηθνύ πνπ ζπζηάζεθε κε ηελ ππ’
αξηζ.: 112/2018 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ, κεηά ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ
δηθαηνινγεηηθώλ θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπλεληεύμεσλ, ζην θηίξην πνπ ζηεγάδεηαη ε Θνηλσθειήο
Δπηρείξεζε ηνπ Γήκνπ Κεγαξέσλ (ΓΖ.ΘΔ.ΓΖ.ΚΔ). Ν πξνζσξηλόο πίλαθαο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζα
αλαξηεζεί ζην πξόγξακκα Γηαύγεηα, ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηεο Γεκνηηθήο Θνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο
ηνπ Γήκνπ Κεγαξέσλ (ΓΖ.Θ.Δ.ΓΖ.ΚΔ.). Θαηά ηνπ αλσηέξσ πίλαθα νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα
ππνβάινπλ έλζηαζε, ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο ησλ Αηηήζεσλ κέζα ζε απνθιεηζηηθή

πξνζεζκία, ε νπνία ιήγεη κεηά ηελ πάξνδν ηξηώλ (3) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ αλάξηεζε εθ όζνλ
θαηαζέζνπλ παξάβνιν αμίαο πελήληα Δπξώ (50€), ζην ηακείν ηνπ Γήκνπ Κεγαξέσλ.
Ν νξηζηηθόο πίλαθαο ησλ επηηπρόλησλ ζα θαηαξηηζζεί από ηελ σο άλσ ηξηκειή επηηξνπή ε νπνία ζα
ηεξήζεη όιε ηελ δηαδηθαζία ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ 524/80.
Ζ παξνύζα αλαιπηηθή πξνθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζηνλ Ξίλαθα Αλαθνηλώζεσλ
 ηεο Γεκνηηθήο Θνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Κεγαξέσλ (ΓΖ.Θ.Δ.ΓΖ.ΚΔ.), Θπξηαθνύιεην
Ξνιηηηζηηθό Θέληξν, Θεληξηθή πιαηεία Κεγάξσλ – 1νο όξνθνο
 ηνπ Γήκνπ Κεγαξέσλ (ηζόγεην Γεκαξρείνπ), θαζώο θαη
 ειεθηξνληθά ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γεκνηηθήο Θνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Κεγαξέσλ
(ΓΖ.Θ.Δ.ΓΖ.ΚΔ.): (www.dikedime.gr.) θαη από ην site ηνπ Γήκνπ Κεγαξέσλ (www.megara.gr).
Ξεξίιεςε ηεο παξνύζαο ζα δεκνζηεπηεί ζε δύν (2) ηνπηθέο εθεκεξίδεο.

Ν Ξξόεδξνο ηεο ΓΖ.Θ.Δ.ΓΖ.ΚΔ.

ΘΝΟΥΠΖΠ ΠΞΟΗΓΥΛ

ΑΙΣΗΗ

Δπώλπκν: …………………………………………………..

Ππορ : ΓΗ.Κ.Δ.ΓΗ.ΜΔ.

Κε ηελ παξνύζα, αηηνύκαη ηελ εμέηαζε ηνπ θαθέινπ κνπ,

Όλνκα: ……………………………………………………….

κε ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά, κε ζθνπό ηελ πξόζιεςή κνπ

Ξαηξώλπκν: ………………………………………………..

σο: θαζεγεηνύ/ηξίαο……………………………………………………………

Γ/λζε Θαηνηθίαο: …………………………………………

ζην «ΒΕΑΛΡΔΗΝ ΥΓΔΗΝ» ηνπ Γήκνπ Κεγαξέσλ θαη ηνπ

………………………………………………………………………

παξαξηήκαηόο ηνπ ζηελ Λ. Ξέξακν πνπ ιεηηνπξγνύλ από ηελ

Ξόιε: …………………………………… Ρ.Θ.: …………….

Γεκνηηθή

Ρει. Δπηθνηλσλίαο: ……………………………………….

(ΓΖ.Θ.Δ..ΓΖ.ΚΔ.), γηα ην δηδαθηηθό έηνο 2018-2019,

Α.Γ.Ρ.: …………………………………………………………..

Θνηλσθειή Δπηρείξεζε ηνπ Γήκνπ Κεγαξέσλ

ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο ζρεηηθήο πξνθήξπμεο.

Α.Κ.Θ.Α.: ……………………………………………………….
Α.Φ.Κ.: ……………………………… Γ.Ν..:………………
Email.: …………………………………………………………….

Ππλεκκέλα Γηθαηνινγεηηθά:
Ζ παξνύζα αίηεζε
έγγξαθα………………………………………
(νινγξάθσο)
έγγξαθα……………………………………………
(νινγξάθσο)
έγγξαθα……………………………………………
(νινγξάθσο)
έγγξαθα……………………………………………
(νινγξάθσο)
έγγξαθα……………………………………………
(νινγξάθσο)
έγγξαθα ……………………………………………
(νινγξάθσο)
έγγξαθα……………………………………………
(νινγξάθσο)
έγγξαθα……………………………………………
(νινγξάθσο)

Κέγαξα, ……………/………./………..

Αριθμ.Πρωτ.: ……………………./…………………...
Ο Παραλαβών υπάλληλος της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.:

(Ονοματεπώνυμο & υπογραφή υπαλλήλου)

