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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΕΣΚΑΤΗΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ-ΑΝ∆ΡΟΜΑΝΑ                     ∆εσκάτη 19 Σεπτεµβρίου 2012 
∆/νση: Ανδροµάνας 2                                            Αριθµ. Πρωτ.: 285  
Τ.Κ. 51200  ∆εσκάτη              
Τηλ.: 24623-51122 
Φαξ: 24623-51105 
Email: dimosdes@otenet.gr                         

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ  1/2012 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 

 
                                         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ-                                  

ΑΝ∆ΡΟΜΑΝΑ  ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΕΣΚΑΤΗΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις 

του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009, τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 40 του Ν. 

4024/2011 και του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

4. Την υπ' αριθµ. ∆ΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/68/23941/30.12.2011 Εγκριτική Απόφαση της  

Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισµών και 

προσλήψεων στο ∆ηµόσιο Τοµέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως  ισχύει. 

5. Την αριθµ. 1/2012 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού Κοινωνικής 

Προστασίας, Αλληλεγγύης & Παιδείας-Ανδροµάνα µε θέµα «Εισήγηση σχετικά µε τον 

καθορισµό του αριθµού και των ειδικοτήτων σύναψης συµβάσεων µίσθωσης έργου» 

6. Την αριθµ. 9/2012 απόφαση  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆εσκάτης µε θέµα «Εγκριση 

της υπ΄αριθµ. 1/2012 απόφασης του ∆Σ του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου  

«Ανδροµάνα» µε θέµα Σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου για µουσική διδασκαλία 

στη µουσική σχολή ∆εσκάτης και των ειδικοτήτων της σύµβασης» 

7. Την υπ' αριθµ. ΟΙΚ17528/1235/9.4.2012 Εγκριτική απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας για την σύναψη 

συµβάσεων µίσθωσης έργου 

 

Ανακοινώνει 
 

Τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε συνολικά τέσσερα ( 4 ) άτοµα 
για την κάλυψη αναγκών του ∆ηµοτικού Ωδείου του Οργανισµού 
Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Παιδείας-Ανδροµάνα του ∆ήµου 
∆εσκάτης, που εδρεύει στη ∆εσκάτη του Νοµού Γρεβενών, µε αντικείµενο 
την εκτέλεση του έργου: «Μουσική διδασκαλία» συνολικής διάρκειας  
οκτώ ( 8 ) µηνών. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο 
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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 
∆ιάρκεια 
σύµβασης 

Αριθµός 
ατόµων 

101 ∆εσκάτη Ν. Γρεβενών  ∆Ε Καλλιτεχνικός 
∆ιευθυντής 

8 µήνες 1 

102 ∆εσκάτη Ν. Γρεβενών 
∆Ε Καθηγητής πιάνου 

και Ανωτέρω 
Θεωρητικών 

8 µήνες  1 

103 ∆εσκάτη Ν. Γρεβενών  
∆Ε Καθηγητής 

Κιθάρας και Ανωτέρω 
Θεωρητικών 

8 µήνες 1 

104 ∆εσκάτη Ν. Γρεβενών 
∆Ε Καθηγητής 
Μπουζουκιού  

8 µήνες 1 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 
απασχόλησης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
 
∆ίπλωµα πιάνου ή ∆ίπλωµα σύνθεσης – Πτυχίο Αρµονίας – Πτυχίο Αντίστιξης και 
Φυγής από µη πανεπιστηµιακό ίδρυµα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισµένο 
από το κράτος 

              102 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
 

Πτυχίο ή δίπλωµα πιάνου ειδίκευσης ανωτέρω θεωρητικών µουσικών σπουδών 
από µη πανεπιστηµιακό ίδρυµα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισµένο από το 
κράτος 

  

103 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
 
Πτυχίο ή δίπλωµα κιθάρας ειδίκευσης ανωτέρω θεωρητικών µουσικών σπουδών 
από µη πανεπιστηµιακό ίδρυµα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισµένο από το 
κράτος   
 

104 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
 
∆εν απαιτείται τίτλος σπουδών διότι το συγκεκριµένο όργανο δεν είναι 
αναγνωρισµένο από το Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού  

 

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

Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των  

καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 

Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/2007 ( καταδίκη, υποδικία,    
δικαστική συµπαράσταση ) µε την επιφύλαξη της επόµενης εξαίρεσης.    
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Η σειρά κατάταξης µεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 
 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
 

  1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 µονάδες για 4 µήνες ανεργίας και 75 µονάδες ανά µήνα ανεργίας άνω των 4 µηνών, µε ανώτατο όριο τους 12 µήνες) 

µήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 και άνω 

µονάδες 0 0 0 200 275 350 425 500 575 650 725 800 
 

       2. ή 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 µονάδες για κάθε τέκνο) 

αριθµός τέκνων 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 …. 

µονάδες 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 …. 

      *αφορά µόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας µε τρία (3) τέκνα     
 

       4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 µονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 µονάδες για το τρίτο) 

αριθµός τέκνων 1 2 3 

µονάδες 30 60 110 
 

       5. ή 6. ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 µονάδες για κάθε τέκνο)  

αριθµός τέκνων 1 2 3 4 5 …. 

µονάδες 50 100 150 200 250 …. 

 

        7. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ  (για ΠΕ και ΤΕ οι µονάδες του βασικού τίτλου µε 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται µε το 40, ενώ για ∆Ε µε το 20) 

κατηγορίες  ΠΕ & ΤΕ 5 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 … 8 … 8,5 … 9 … 9,5 … 10 

κατηγορία ∆Ε 10 … 11 … 12 … 13 … 14 … 15 … 16 … 17 … 18 … 19 … 20 

µονάδες 200 … 220 … 240 … 260 … 280 … 300 … 320 … 340 … 360 … 380 … 400 
 

       8. ΕΜΠΕΙΡΙΑ  (7 µονάδες ανά µήνα εµπειρίας και έως 60 µήνες) 

µήνες εµπειρίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 57 58 59 60 και άνω 

µονάδες 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 … 399 406 413 420 

 
 

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ 

Για τις επιλογές απασχόλησης µε κωδικό 101, 102, 103 και 104, προτάσσονται των 
λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των µονάδων που συγκεντρώνουν, οι 
µόνιµοι κάτοικοι του δήµου ∆εσκάτης. 
 
 

                                                ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΕΜΠΕΙΡΙΑ ( ανά κωδικό θέσης ) 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ 

101, 102,  

103, 104  

∆ύο ( 2 ) τελευταίων ετών εµπειρίας στην αντίστοιχη ειδικότητα στο ∆ηµοτικό Ωδείο 
του Οργανισµού Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Παιδείας – Ανδροµάνα 
του ∆ήµου ∆εσκάτης.   

 
 

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν: 
 

1. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση συµµετοχής ( ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.2 ) 
2. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 16 του            

Ν. 3584/2007 
3. Επικυρωµένο αντίγραφο των 2 όψεων της Αστυνοµικής ταυτότητας 
4. Επικυρωµένα αντίγραφα τίτλων σπουδών 
5. Αποδεικτικά εργασιακής εµπειρίας 
6. Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας 
7. Βεβαίωση ΟΑΕ∆ για την απόδειξη χρόνου ανεργίας 
8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
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Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής: 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 
ΣΜΕ.2 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: Οργανισµός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & 
Παιδείας - Ανδροµάνα ∆ήµου ∆εσκάτης, Ανδροµάνας 2, Τ.Κ.51200, ∆εσκάτη Ν. Γρεβενών, 
απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού υπόψιν κας Κουλούσιου Αγγελικής (τηλ. 
επικοινωνίας: 24623-51122). 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 
και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν 
µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες. 

Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία 
µας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και 
συγκεκριµένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδροµή: Έντυπα αιτήσεων ���� 
∆ιαγωνισµών Φορέων ���� Συµβάσεων Έργου (ΣΜΕ) 

 
Κατάταξη υποψηφίων και ανάρτηση πινάκων: 

Αφού η υπηρεσία µας  επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει 
των κριτηρίων του νόµου θα αναρτήσει, το αργότερο µέσα σε είκοσι ( 20 ) µέρες από 
τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής, τους πίνακες 
κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστηµα των γραφείων µας και θα συνταχθεί και 
σχετικό πρακτικό ανάρτησης ( άρθρο 21 παρ. 11 Ν. 2190/1994 ) το οποίο θα 
υπογραφεί από δύο ( 2 ) υπαλλήλους της υπηρεσίας.  

 
Υποβολή ενστάσεων: 

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόµενους η άσκηση ένστασης µέσα 
σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) η οποία 
αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται στα γραφεία 
του φορέα και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής 
παραβόλου πενήντα ευρώ (50 €) που εκδίδεται από ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία 
(∆.Ο.Υ.).  

 
Απασχόληση:   

Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε τους επιλεγέντες 
υποψηφίους αµέσως µετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης. Τυχόν αναµόρφωση 
των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ΄ ένσταση ελέγχου του φορέα που συνεπάγεται 
ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ λύεται η 
σύµβαση µίσθωσης έργου µε τους υποψηφίους οι οποίοι δεν δικαιούνται απασχόλησης 
βάσει της νέας 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. 
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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. 

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που επιλέγονται είτε κατόπιν αναµόρφωσης των 
πινάκων είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το 
υπολειπόµενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστηµα και µέχρι συµπληρώσεως της 
εγκεκριµένης διάρκειας της σύµβασης µίσθωσης έργου. 

 
 
 
              Ο Πρόεδρος 

 
 

 

                                                                Τζιαφέτας Νικόλαος  
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