
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 633ff14b70128e28a8486ae3 στις 07/10/22 13:39
- 1 -

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ με δεκαεπτά (17) άτομα, για την 

κάλυψη αναγκών λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου «Γεώργιος Μιχαλακέας» και 
των Πολιτιστικών Τμημάτων του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ Α΄ 206/8.10.1997) «Τροποποίηση 
και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α΄ 107/31.7.2017) με τις οποίες 
αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 12, παρ. 14 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 
85/11.4.2012).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 524/1980 (ΦΕΚ Α΄ 143/17.6.1980) «Περί καθορισμού διαδικασίας 
επιλογής του επί συμβάσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου τεχνικού και βοηθητικού 
προσωπικού των οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως (ΟΤΑ)».
4. Την υπ’ αρ. 85/2022 απόφαση (ορθή επανάληψη) της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης (ΑΔΑ: 96ΒΦΩΡ7-Κ12), περί προγραμματισμού 
προσλήψεων με σύναψη συμβάσης μίσθωσης έργου, για το έτος 2022, με κάλυψη της 
δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου.
5. Την υπ’ αρ. πρωτ. 9616/9.5.2022 βεβαίωση του ΑΣΕΠ.
6. Την υπ' αριθ. πρωτ. 48665/20.7.2022 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: 
Ψ6ΕΨ46ΜΤΛ6-79Σ), με την οποία εγκρίθηκε η απασχόληση δεκαεπτά (17) ατόμων με 
σύμβαση μίσθωσης έργου στον Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης, για χρονικό διάστημα 
έως ένα (1) έτος, για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου.
7. Την υπ΄αρ. 234/2022 απόφαση (ορθή επανάληψη) της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης (ΑΔΑ: 9ΘΘΚΩΡ7-5ΥΦ), με την οποία καθορίστηκαν ο 
αριθμός και οι ειδικότητες προσωπικού με συμβάση μίσθωσης έργου, για το εκπαιδευτικό 
έτος 2022-2023, των οποίων η δαπάνη καλύπτεται υπό μορφή αντιτίμου, για τις ανάγκες 
λειτουργίας των Πολιτιστικών Τμημάτων του Δήμου και του Δημοτικού Ωδείου Ελληνικού - 
Αργυρούπολης “Γ. Μιχαλακέας”.
8. Την υπ’ αρ πρωτ. 54649/8.9.2022 βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου.
9. Την υπ' αριθ. πρωτ. 106973/4.10.2022 απόφαση (ορθή επανάληψη) του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΑΔΑ: Ψ6ΧΟΟΡ1Κ-ΒΘ3), με την οποία εγκρίθηκε η 
σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου δεκαεπτά (17) φυσικών προσώπων με τον Δήμο 
Ελληνικού - Αργυρούπολης, για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο από την 
καταβολή αντιτίμου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Κύπρου 68 - Τ.Κ. 16452

Τηλ.: 213.2018.700 Fax: 213.2018.765
email: protokollo@elliniko-argyroupoli.gr

___________________________________
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
   Πληροφορίες : Ε. Γεροντή
   Τηλ.: 213.2018.741
   email: prosopiko@elliniko-argyroupoli.gr

                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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10. Την υπ' αριθ. πρωτ. 106600/3.10.2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, με την οποία συγκροτήθηκαν οι τριμελείς Επιτροπές για την τήρηση της 
διαδικασίας επιλογής καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, έναντι 
αντιτίμου, για τις ανάγκες λειτουργίας των Πολιτιστικών Τμημάτων του Δήμου και του 
Δημοτικού Ωδείου Ελληνικού - Αργυρούπολης “Γ. Μιχαλακέας”.

Ανακοινώνει

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δεκαεπτά (17) άτομα, για την κάλυψη αναγκών 
λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου «Γεώργιος Μιχαλακέας» και των Πολιτιστικών Τμημάτων 
του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης, με αντικείμενο την εκτέλεση έργων διδασκαλίας και 
διοργάνωσης και διεξαγωγής πολιτιστικών σεμιναρίων αντιστοίχως. Στο πλαίσιο των έργων 
αυτών θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, ο εξής 
αριθμός ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα:

Α/Α Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα Τίτλος σπουδών και λοιπά 
προσόντα

Διάρκεια 
σύμβασης

Αριθμός 
ατόμων

1
Σχολή Έκφρασης & 
Δημιουργίας -     Θεατρικό  
Εργαστήρι

Ηθοποιός

Πτυχίο Τμήματος Θεατρικών 
Σπουδών των ΑΕΙ της χώρας, ή 
ισότιμος τίτλος σπουδών της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή Πτυχίο 
από αναγνωρισμένη Ανώτερη 
Σχολή Δραματικής Τέχνης. Η 
διδακτική και επαγγελματική 
εμπειρία που ενδέχεται να διαθέτει 
ο  υποψήφιος θα ληφθεί υπόψη 
κατ' εκτίμηση από την αρμόδια 
καλλιτεχνική επιτροπή σύμφωνα 
με το αρ. 5 του Π.Δ. 524/1980.

8 μήνες 1

2
Σχολή Εικαστικών    
Τεχνών - Εργαστήρι 
Ζωγραφικής

ΠΕ Καθηγητής 
Εικαστικός/Ζωγράφος

Πτυχίο Τμήματος Εικαστικών και 
Εφαρμοσμένων Τεχνών των ΑΕΙ 
της χώρας, ή ισότιμος τίτλος 
σπουδών της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής. Η διδακτική και 
επαγγελματική εμπειρία που 
ενδέχεται να διαθέτει ο  
υποψήφιος θα ληφθεί υπόψη κατ' 
εκτίμηση από την αρμόδια 
καλλιτεχνική επιτροπή σύμφωνα 
με το αρ. 5 του Π.Δ. 524/1980.

8 μήνες 1

3
Σχολή Εικαστικών     
Τεχνών - Εργαστήρι   
Φωτογραφίας

ΤΕ Φωτογράφος

Πτυχίο Τμήματος Φωτογραφίας  
των ΤΕΙ της χώρας, ή ισότιμος 
τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής. Η διδακτική και 
επαγγελματική εμπειρία που 
ενδέχεται να διαθέτει ο  
υποψήφιος θα ληφθεί υπόψη κατ' 
εκτίμηση από την αρμόδια 
καλλιτεχνική επιτροπή σύμφωνα 
με το αρ. 5 του Π.Δ. 524/1980.

8 μήνες 1
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4 Σχολή Χορού - Τμήμα 
Μοντέρνου   χορού ΔΕ Χορευτής/τρια

Πτυχίο από την Ανώτερη Κρατική 
Σχολή Χορού - Κρατική Σχολή 
Ορχηστικής Τέχνης ή από 
αναγνωρισμένη Ανώτερη 
Επαγγελματική Ιδιωτική Σχολή 
Χορού, ή ισότιμος τίτλος σπουδών 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Η 
διδακτική και επαγγελματική 
εμπειρία που ενδέχεται να διαθέτει 
ο  υποψήφιος θα ληφθεί υπόψη 
κατ' εκτίμηση από την αρμόδια 
καλλιτεχνική επιτροπή σύμφωνα 
με το αρ. 5 του Π.Δ. 524/1980.

8 μήνες 1

5 Δημοτικό Ωδείο «Γ. 
Μιχαλακέας»

ΠΕ ή ΤΕ Καθηγητής 
Μουσικής για 

διδασκαλία κλασικής 
κιθάρας

Πτυχίο Τμήματος Μουσικών 
Σπουδών των ΑΕΙ της χώρας, με 
ειδίκευση στην κιθάρα, ή ισότιμος 
τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής ή Δίπλωμα ή Πτυχίο 
κιθάρας από αναγνωρισμένο 
Ωδείο ή Μουσική Σχολή. Με 
τουλάχιστον 6 έτη επαγγελματική 
και διδακτική εμπειρία.

8 μήνες 1

6 Δημοτικό Ωδείο «Γ. 
Μιχαλακέας»

ΠΕ ή ΤΕ Καθηγητής 
Μουσικής για 
διδασκαλία 

ηλεκτρικής κιθάρας

Πτυχίο Τμήματος Μουσικών 
Σπουδών των ΑΕΙ της χώρας, με 
ειδίκευση στην κιθάρα, ή ισότιμος 
τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής ή Δίπλωμα ή Πτυχίο 
κιθάρας από αναγνωρισμένο 
Ωδείο ή Μουσική Σχολή. Με 
τουλάχιστον 6 έτη επαγγελματική 
και διδακτική εμπειρία στην 
ηλεκτρική κιθάρα.

8 μήνες 1

7 Δημοτικό Ωδείο «Γ. 
Μιχαλακέας»

ΠΕ ή ΤΕ Καθηγητής 
Μουσικής για 

διδασκαλία βιολιού

Πτυχίο Τμήματος Μουσικών 
Σπουδών των ΑΕΙ της χώρας, με 
ειδίκευση στο βιολί, ή ισότιμος 
τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής ή Δίπλωμα ή Πτυχίο 
βιολιού από αναγνωρισμένο Ωδείο 
ή Μουσική Σχολή. Με τουλάχιστον 
3 έτη επαγγελματική και διδακτική 
εμπειρία.

8 μήνες 1

8 Δημοτικό Ωδείο «Γ. 
Μιχαλακέας»

Καθηγητής Μουσικής 
για διδασκαλία 

κρουστών

Πτυχίο Τμήματος Μουσικών 
Σπουδών ΑΕΙ της χώρας, με 
ειδίκευση στα ντραμς ή τα 
παραδοσιακά κρουστά, ή ισότιμος 
τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής ή βεβαίωση σπουδών 
ντραμς ή παραδοσιακών 
κρουστών  από αναγνωρισμένο 
Ωδείο ή Μουσική Σχολή. Η 
διδακτική και επαγγελματική 
εμπειρία που ενδέχεται να διαθέτει 
ο  υποψήφιος θα ληφθεί υπόψη 
κατ' εκτίμηση από την αρμόδια 
καλλιτεχνική επιτροπή σύμφωνα 
με το αρ. 5 του Π.Δ. 524/1980.

8 μήνες 1
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9 Δημοτικό Ωδείο «Γ. 
Μιχαλακέας»

ΤΕ Καθηγητής 
Μουσικής για 

διδασκαλία μονωδίας

Δίπλωμα ή Πτυχίο μονωδίας  από 
αναγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσική 
Σχολή. Με τουλάχιστον 2 έτη 
επαγγελματική και διδακτική 
εμπειρία.

8 μήνες 1

10 Δημοτικό Ωδείο «Γ. 
Μιχαλακέας»

ΤΕ ή ΔΕ Μουσικός 
για διδασκαλία 
βιολοντσέλου

Δίπλωμα ή Πτυχίο βιολοντστέλου 
από αναγνωρισμένο Ωδείο ή 
Μουσική Σχολή. Με τουλάχιστον 1 
έτος επαγγελματική και διδακτική 
εμπειρία.

8 μήνες 1

11 Δημοτικό Ωδείο «Γ. 
Μιχαλακέας»

ΠΕ ή ΤΕ Καθηγητής 
Μουσικής για 

διδασκαλία πιάνου & 
υποχρεωτικών και 

ανώτερων 
θεωρητικών

Πτυχίο Τμήματος Μουσικών 
Σπουδών των ΑΕΙ της χώρας, με 
ειδίκευση στο πιάνο, ή ισότιμος 
τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής ή Δίπλωμα ή Πτυχίο 
πιάνου από αναγνωρισμένο Ωδείο 
ή Μουσική Σχολή 
και 
Πτυχίο Τμήματος Μουσικών 
Σπουδών των ΑΕΙ της χώρας, με 
ειδίκευση στη φυγή (φούγκα) ή 
σύνθεση, ή ισότιμος τίτλος 
σπουδών της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής ή Πτυχίο φυγής 
(φούγκας) ή σύνθεσης από 
αναγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσική 
Σχολή. Με τουλάχιστον  5 έτη 
επαγγελματική και διδακτική 
εμπειρία.

8 μήνες 1

12 Δημοτικό Ωδείο «Γ. 
Μιχαλακέας»

ΔΕ Μουσικός για 
διδασκαλία 

μπουζουκιού

Βεβαίωση σπουδών μπουζουκιού  
από αναγνωρισμένο Ωδείο ή 
Μουσική Σχολή. Με τουλάχιστον 1 
έτος επαγγελματική και διδακτική 
εμπειρία. Επιθυμητή η δυνατότητα 
διδασκαλίας ταμπουρά, 
μπαγλαμά και τζουρά.

8 μήνες 1

13 Δημοτικό Ωδείο «Γ. 
Μιχαλακέας»

ΤΕ ή ΔΕ Καθηγητής 
Μουσικής για 

διδασκαλία φλάουτου

Δίπλωμα ή Πτυχίο φλάουτου από 
αναγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσική 
Σχολή. Με τουλάχιστον  5 έτη 
επαγγελματική και διδακτική 
εμπειρία.

8 μήνες 1

14 Δημοτικό Ωδείο «Γ. 
Μιχαλακέας»

ΤΕ ή ΔΕ Καθηγητής 
Μουσικής για 
διδασκαλία 
τρομπέτας

Δίπλωμα ή Πτυχίο τρομπέτας από 
αναγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσική 
Σχολή. Με τουλάχιστον 2 έτη 
επαγγελματική και διδακτική 
εμπειρία.

8 μήνες 1

15 Δημοτικό Ωδείο «Γ. 
Μιχαλακέας»

ΤΕ ή ΔΕ Καθηγητής 
Μουσικής για 

διδασκαλία κλαρινέτο 
και σαξόφωνο

Δίπλωμα ή Πτυχίο κλαρινέτου ή 
σαξοφώνου από αναγνωρισμένο 
Ωδείο ή Μουσική Σχολή. Με 
τουλάχιστον 2 έτη επαγγελματική 
και διδακτική εμπειρία.

8 μήνες 1
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16 Δημοτικό Ωδείο «Γ. 
Μιχαλακέας»

Καθηγητής Μουσικής 
για διδασκαλία 
κανονάκι και 

σαντούρι

Πτυχίο Τμήματος Μουσικών 
Σπουδών ΑΕΙ της χώρας, με 
ειδίκευση στο κανονάκι ή το 
σαντούρι, ή ισότιμος τίτλος 
σπουδών της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής ή  βεβαίωση σπουδών 
για κανονάκι ή σαντούρι από 
αναγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσική 
Σχολή. Με τουλάχιστον 2 έτη 
επαγγελματική και διδακτική 
εμπειρία. 

8 μήνες 1

17 Δημοτικό Ωδείο «Γ. 
Μιχαλακέας»

ΠΕ ή ΤΕ Καθηγητής 
Μουσικής για 
διδασκαλία 

βυζαντινής μουσικής

Πτυχίο Τμήματος Μουσικών 
Σπουδών ΑΕΙ της χώρας, με 
κατεύθυνση στη βυζαντινή 
μουσική, ή ισότιμος τίτλος 
σπουδών της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής ή Πτυχίο βυζαντινής 
μουσικής από αναγνωρισμένο 
Ωδείο ή Μουσική Σχολή. Η 
διδακτική και επαγγελματική 
εμπειρία που ενδέχεται να διαθέτει 
ο  υποψήφιος θα ληφθεί υπόψη 
κατ' εκτίμηση από την αρμόδια 
καλλιτεχνική επιτροπή σύμφωνα 
με το αρ. 5 του Π.Δ. 524/1980.

8 μήνες 1

  
ΓΕΝΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, θα πρέπει:
1. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. 
2. Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή να είναι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με απαιτούμενη τη γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την 
άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας.
3. Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του 
Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ Α΄ 143/28.6.2007) ήτοι: α) να μην 
έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση 
(κοινή ή 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 έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) να μην είναι 
υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για 
πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί, γ) 
λόγω καταδίκης, να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο 
διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη 
ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές 
καταστάσεις (θα υποβληθεί από τους υποψήφιους σχετική υπεύθυνη δήλωση). 
4. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των 
καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Μαζί με την αίτησή τους οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής 
δικαιολογητικά:
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1. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία, στην επιμόρφωση μέσω 
σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λ.π..
2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 υπογεγραμμένη φυσικά με θεωρημένο το γνήσιο 
της υπογραφής ή υπογεγραμμένη ψηφιακά ή υπογεγραμμένη μέσω του διαδικτυακού 
τόπου «www.gov.gr», στην οποία να δηλώνεται ότι:
α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή. 
β) δεν υπάρχει κώλυμα πρόσληψης κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/2007 (καταδίκη, 
υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), σύμφωνα με το προαναφερόμενο αναλυτικό κείμενο.
3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.
4. Τίτλο σπουδών ειδικότητας.
5. Τίτλο σπουδών Τριτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
6. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.
7. Πιστοποιητικό απόδειξης γνώσης της ελληνικής γλώσσας (αφορά μόνο στους 

υποψήφιους χωρίς ελληνική ιθαγένεια).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση στην οποία μπορούν να έχουν 
πρόσβαση μέσω του διαδικτυακού τόπου του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης 
(www.elliniko-argyroupoli.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται 
και για την αναζήτηση της παρούσας ανακοίνωσης, δηλαδή: Πολίτης και Δήμος  
Προκηρύξεις - Διακηρύξεις  Προκηρύξεις Πρόσληψης Προσωπικού  Ανακοίνωση για τη 
σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δεκαεπτά (17) άτομα, για την κάλυψη αναγκών 
λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου «Γεώργιος Μιχαλακέας» και των Πολιτιστικών Τμημάτων 
του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης.
Η αίτηση υπογεγραμμένη (φυσικά ή ψηφιακά) και τα λοιπά δικαιολογητικά θα πρέπει να 
υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή, αφού σαρωθούν ηλεκτρονικά (σκαναριστούν), στην 
ακόλουθη διεύθυνση: protokollo@elliniko-argyroupoli.gr. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα 
γίνονται δεκτές.
Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον 
δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων 
συμμετοχής.

Όσοι υποψήφιοι δεν υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά αποκλείονται αυτόματα από 
τη διαδικασία. 

Για πληροφορίες οι υποψήφιοι θα μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ανθρώπινου 
Δυναμικού στο τηλέφωνο 213 2018741.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες 
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της περίληψης της 
ανακοίνωσης σε μία εφημερίδα και της ανάρτησης της παρούσας στον χώρο ανακοινώσεων 
του δημοτικού καταστήματος (Λ. Κύπρου 68, Αργυρούπολη), ήτοι από το Σάββατο 8 
Οκτωβρίου 2022, και λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας, ήτοι τη 
Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022.

Η επεξεργασία των αιτήσεων των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί από τις αρμόδιες 
τριμελείς Επιτροπές που συγκροτήθηκαν με την υπ' αριθ. πρωτ. 106600/3.10.2022 
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, οι οποίες θα 
συνεδριάσουν στο κτίριο του Δημοτικού Ωδείου «Γεώργιος Μιχαλακέας» (Χρ. Σμύρνης & 
Κύπρου 97, Αργυρούπολη) την έκτη (6) εργάσιμη ημέρα από της λήξεως της προθεσμίας 
υποβολής των αιτήσεων (άρθρο 5 του Π.Δ. 524/1980), ήτοι την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022. 

mailto:protokollo@elliniko-argyroupoli.gr
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Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει η ανακοίνωση, υποχρεούνται 
όπως παραστούν ενώπιον της αρμόδιας τριμελούς Επιτροπής για την ενέργεια πρακτικής, 
κατά τον προσφορότερο τρόπο, δοκιμασίας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 524/1980.
Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα συνταχθούν το αργότερο εντός πενθημέρου από 
της συνεδριάσεως των αρμόδιων τριμελών Επιτροπών και θα αναρτηθούν στο κατάστημα 
της συνεδριάσεως, στον χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στον 
διαδικτυακό τόπο του Δήμου. 

Επισημαίνεται ότι: σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας 
Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 γνωστό ως GDPR, που ετέθη σε εφαρμογή τον Μάιο 2018, 
καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα 
τα κράτη μέλη της ΕΕ. Για το λόγο αυτό, η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία 
πρόσληψης με την οικειοθελή υποβολή αίτησης με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά 
προς τον Φορέα, συνεπάγεται τη συναίνεση του υποψηφίου για τη συλλογή και επεξεργασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και για την ασφαλή 
διατήρησή τους σε αρχείο (φυσικό ή ψηφιακό) για συγκεκριμένο σκοπό και για όσο χρόνο 
απαιτείται, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι νόμιμες διαδικασίες πρόσληψης. Πρόσβαση 
στα προσωπικά δεδομένα θα έχουν μόνο εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα για την 
εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίον αυτά συλλέχθηκαν. Αποδέκτες των δεδομένων 
δύνανται να είναι και οι συνυποψήφιοι που μετέχουν στη διαδικασία και θα αιτηθούν 
πρόσβαση, επικαλούμενοι ειδικό έννομο συμφέρον. Οι φορείς οφείλουν να προστατεύουν 
τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων από τυχόν υποκλοπή προκειμένου να 
επιτυγχάνεται η ασφαλής επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι 
υποψήφιοι ως υποκείμενα των δεδομένων, έχουν τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, 
εναντίωσης, φορητότητας, περιορισμού επεξεργασίας, διαγραφής και καταγγελίας στην 
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Επίσης, διατηρούν το δικαίωμα 
ανάκλησης της συναίνεσής τους ανά πάσα στιγμή και κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης 
προς το Φορέα.  Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας 
που έχει ήδη πραγματοποιηθεί.

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Κωνσταντάτος
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