
 

 

 

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                                           Σζνηχιη:  16  / 09 / 2022 

ΝΟΜΟ ΚΟΕΑΝΖ                                                                                         Αξηζκ. Πξση:  862 

Ν.Π.Γ.Γ. «ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ, 

ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ, ΠΑΗΓΔΗΑ & ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ » 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΧΓΔΗΟ ΒΟΨΟΤ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ   

Πξόζιεςεο Μνπζηθώλ (θαιιηηερληθνύ – δηδαθηηθνύ ) πξνζσπηθνύ                                                             

κε ζύκβαζε εξγαζίαο Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξόλνπ                                                            

(ΧΡΟΜΙΘΙΟ ΠΡΟΧΠΙΚΟ)                                                                                                                                  

ΜΔ ΣΟ Π.Γ. 524/1980                                                                                                                                        

ζην Γεκνηηθό Χδείν ηάηηζηαο ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ 

Ζ Πξφεδξνο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Αιιειεγγχεο, Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ Γήκνπ Βνΐνπ   

έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 524/80 (ΦΔΚ 143/Α΄/17-7-1980). 

2. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 2190/94 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην άξζξν 1 ηνπ          

λ. 3833/2010, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο δελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ θεθαιαίσλ Α' Β' θαη Γ΄ ηνπ λ. 2190/94          

« Οη ινγνηέρλεο, θαιιηηέρλεο θαη δεκνζηνγξάθνη γηα απαζρνιήζεηο πνπ πξνζηδηάδνπλ ζηελ ηδηφηεηά ηνπο ». 

3. Σν κε ΓΗΠΠ/Φ.1.9/539/11506/31.05.2010 έγγξαθν ηνπ ΤΠ.Δ.Α.&Ζ.Γ. ζχκθσλα κε ην νπνίν εμαθνινπζνχλ 

λα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 524/80 γηα πξνζσπηθφ πνπ εμαηξείηαη ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ λ. 3812/09                 

(π.ρ. θαιιηηερληθφ πξνζσπηθφ). 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 523/17-06-1980 (ΦΔΚ 143/η.Α΄/1980) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην 

ππ΄αξηζκ. 476/1981 Π.Γ. (ΦΔΚ 132/η.Α΄/21-05-1981). 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 524/17-06-1980 (ΦΔΚ 143/η.Α΄/1980). 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 παξ. 8 ηνπ Ν. 4325/2015. 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Β.Γ. 16/1966 «Πεξί ηδξχζεσο κνπζηθψλ ηδξπκάησλ» (ΦΔΚ Α'7). 

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Β.Γ. 57/1957 «Πεξί θπξψζεσο ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ηνπ Χδείνπ Θεζζαινλίθεο» 

(ΦΔΚ 229/Α/1957). 

9. Σν ππ΄ αξηζκ. ΦΔΚ 1406/η.Β΄/16-06-2011 πεξί « πγρψλεπζε ησλ ΝΠΓΓ ηνπ Γήκνπ Βντνπ θαη ζχζηαζε λένπ 

εληαίνπ ΝΠΓΓ κε ηελ επσλπκία Ννκηθφ Πξφζσπν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Αιιειεγγχεο, Παηδείαο θαη 

Πνιηηηζκνχ » ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.   

10. Σνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Αιιειεγγχεο, 

Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ Γήκνπ Βνΐνπ ΦΔΚ αξ. 995/η.Β΄/22-04-2014.   

11. Σελ ππ΄αξηζκ. 8/2022 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πξνζιήςεσλ πξνζσπηθνχ 

Η.Γ.Ο.Υ. έηνπο 2022, κε αληίηηκν θαη ηελ ππ΄αξηζκ. 34507/01-04-2022 εηζεγεηηθή έθζεζε ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο Ζπείξνπ – Γπη. Μαθεδνλίαο πξνο ην ΤΠ.Δ. ζρεηηθή κε ην ππνβαιιφκελν αίηεκα ηνπ Ν.Π. 

12. Σελ ππ’αξηζκ. πξση. νηθ: 27547/28-04-2022 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ (ΑΓΑ: 6Ζ6Η46ΜΣΛ6-

ΔΧΦ) κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε απαζρφιεζε δεθαηεζζάξσλ (14) αηφκσλ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ, γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ έλαληη αληηηίκνπ.  

13. Σελ ππ’ αξηζκ. 20/2022 απφθαζε ηνπ Γ.. (ΑΓΑ: ΦΤ7ΦΧ97-4Ρ6) ηνπ ΝΠΓΓ ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ κε ηελ νπνία 

εγθξίλεηαη ε πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, γηα ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ έλαληη αληηηίκνπ γηα ην Γεκνηηθφ Χδείν ηάηηζηαο. 

14. Σελ αξηζκ. πξση. 104893/15-09-2022 απφθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ζπείξνπ-Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε αξηζκ. 20/2022 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ ΝΠΓΓ Γήκνπ Βνΐνπ. 

ΑΔΑ: 62ΑΕΩ97-Ψ4Ο



 

ΑΝΑΚΟΗΝΧΝΔΗ  

Σελ πξφζιεςε κνπζηθψλ ( θαιιηηερληθνχ – δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ) κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ επί σξνκηζζία, ζπλνιηθνχ αξηζκνχ δεθαηξηψλ (13) αηφκσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο 

ηξέρνπζαο ρξνληάο (2022-2023) ηνπ Γεκνηηθνχ Χδείνπ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Γήκνπ Βνΐνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπο εμήο, 

αλά ππεξεζία, έδξα, εηδηθφηεηα θαη δηάξθεηα ζχκβαζεο, αξηζκνχ αηφκσλ (βι. ΠΗΝΑΚΑ Α), κε ηα αληίζηνηρα 

απαηηνχκελα (ηππηθά θαη ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα (βι. ΠΗΝΑΚΑ Β): 

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο 

ζέζεο 

Τπεξεζία Έδξα 

ππεξεζίαο 

Δηδηθόηεηα Γηάξθεηα 

ζύκβαζεο 

Αξηζκόο 

αηόκσλ 
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Ν.Π.Γ.Γ. Κ.Π.Α.Π.Π. 

Γ. ΒΟΨΟΤ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΧΓΔΗΟ 

ΗΑΣΗΣΑ 

 

 

ηάηηζηα 

ΠΔ Μνπζηθφο  

γηα δηδαζθαιία 

Πηάλνπ 

Απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο 

έσο 

9 κήλεο 

 

2 
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Ν.Π.Γ.Γ. Κ.Π.Α.Π.Π. 

Γ. ΒΟΨΟΤ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΧΓΔΗΟ 

ΗΑΣΗΣΑ 

 

 

ηάηηζηα 

ΠΔ Μνπζηθφο  

γηα δηδαζθαιία 

Θεσξίαο-Πξνπαηδείαο 

Απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο 

έσο 

9 κήλεο 

 

1 
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Ν.Π.Γ.Γ. Κ.Π.Α.Π.Π. 

Γ. ΒΟΨΟΤ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΧΓΔΗΟ 

ΗΑΣΗΣΑ 

 

 

ηάηηζηα 

ΠΔ Μνπζηθφο 

γηα δηδαζθαιία 

Βηνιηνχ-Βηφιαο 

Απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο 

έσο 

9 κήλεο 

 

1 
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Ν.Π.Γ.Γ. Κ.Π.Α.Π.Π. 

Γ. ΒΟΨΟΤ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΧΓΔΗΟ 

ΗΑΣΗΣΑ 

 

 

 

ηάηηζηα 

ΠΔ Μνπζηθφο              

γηα δηδαζθαιία    

Παξαδνζηαθνχ θιαξίλνπ 

Απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο 

έσο 

9 κήλεο 

 

1 
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Ν.Π.Γ.Γ. Κ.Π.Α.Π.Π. 

Γ. ΒΟΨΟΤ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΧΓΔΗΟ 

ΗΑΣΗΣΑ 

 

 

ηάηηζηα 

ΠΔ Μνπζηθφο              

γηα δηδαζθαιία Λατθήο 

θηζάξαο 

Απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο 

έσο 

9 κήλεο 

 

1 
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Ν.Π.Γ.Γ. Κ.Π.Α.Π.Π. 

Γ. ΒΟΨΟΤ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΧΓΔΗΟ 

ΗΑΣΗΣΑ 

 

 

ηάηηζηα 

ΓΔ Μνπζηθφο              

γηα δηδαζθαιία     

Νηξακο-θξνπζηψλ 

Απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο 

έσο 

9 κήλεο 

 

1 
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Ν.Π.Γ.Γ. Κ.Π.Α.Π.Π. 

Γ. ΒΟΨΟΤ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΧΓΔΗΟ 

ΗΑΣΗΣΑ 

 

 

ηάηηζηα 

ΠΔ Μνπζηθφο              

γηα δηδαζθαιία      

Κηζάξαο 

Απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο 

έσο 

9 κήλεο 

 

1 

ΑΔΑ: 62ΑΕΩ97-Ψ4Ο



 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό) 

Καηεγνξία Σίηινο ζπνπδώλ θαη ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά θαη εηδηθά) πξνζόληα 

Π.Δ. 1. Πηπρίν αληίζηνηρεο εηδίθεπζεο Σκεκάησλ Μνπζηθψλ πνπδψλ αλαγλσξηζκέλσλ 

Παλεπηζηεκίσλ εκεδαπήο ή άιιεο ηζφηηκεο αλψηαηεο ζρνιήο αιινδαπήο. 

Σ.Δ. 1. Πηπρίν ή δίπισκα αληίζηνηρεο κνπζηθήο εηδίθεπζεο αλαγλσξηζκέλνπ κε αλψηαηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο ηεο εκεδαπήο (Χδείνπ) ή πηπρίν κνπζηθήο εηδηθφηεηαο ηνπ άξζξνπ 

8 παξ. 5 ηνπ Ν. 2158/1993 (Α΄109) ή πηπρίν ηζφηηκν θαη αληίζηνηρν ηεο αιινδαπήο θαη                                                                                     

2. Απνιπηήξην εμαηάμηνπ Γπκλαζίνπ ή Λπθείνπ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν ηεο αιινδαπήο.                 

Γ.Δ. 1. Απνιπηήξην εμαηάμηνπ Γπκλαζίνπ ή Λπθείνπ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν ηεο αιινδαπήο θαη 

2. Βεβαίσζε πεξάησζεο ζπνπδψλ αληίζηνηρνπ κνπζηθνχ αληηθεηκέλνπ απφ αλαγλσξηζκέλν 

κε αλψηαην εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο ηεο εκεδαπήο (Χδείν).                                                

εκ. ε πεξίπησζε κε ππαξρφλησλ ππνςεθίσλ κε ηελ απαηηνχκελε βεβαίσζε, γίλνληαη 

δεθηνί ππνςήθηνη κε επαξθείο κνπζηθέο γλψζεηο πξνζεθφλησο απνδεηθλπφκελεο (αξ.1, παξ.ε, 

ΠΓ 476/81).  
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Ν.Π.Γ.Γ. Κ.Π.Α.Π.Π. 

Γ. ΒΟΨΟΤ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΧΓΔΗΟ 

ΗΑΣΗΣΑ 

 

 

ηάηηζηα 

ΣΔ Μνπζηθφο              

γηα δηδαζθαιία     

Μπνπδνπθηνχ 

Απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο 

έσο 

9 κήλεο 

 

1 
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Ν.Π.Γ.Γ. Κ.Π.Α.Π.Π. 

Γ. ΒΟΨΟΤ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΧΓΔΗΟ 

ΗΑΣΗΣΑ 

 

 

ηάηηζηα 

ΠΔ Μνπζηθφο              

γηα  δηδαζθαιία 

Αθνξληεφλ 

Απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο 

έσο 

9 κήλεο 

 

1 
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Ν.Π.Γ.Γ. Κ.Π.Α.Π.Π. 

Γ. ΒΟΨΟΤ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΧΓΔΗΟ 

ΗΑΣΗΣΑ 

 

 

ηάηηζηα 

TΔ Μνπζηθφο              

γηα δηδαζθαιία 

Μνλσδίαο 

Απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο 

έσο 

9 κήλεο 

 

1 

111 Ν.Π.Γ.Γ. Κ.Π.Α.Π.Π. 

Γ. ΒΟΨΟΤ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΧΓΔΗΟ 

ΗΑΣΗΣΑ 

 

 

ηάηηζηα 

TΔ Μνπζηθφο              

γηα δηδαζθαιία 

Βηνινληζέινπ  

Απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο 

έσο 

9 κήλεο 

 

1 

112 Ν.Π.Γ.Γ. Κ.Π.Α.Π.Π. 

Γ. ΒΟΨΟΤ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΧΓΔΗΟ 

ΗΑΣΗΣΑ 

 

 

ηάηηζηα 

ΓΔ Μνπζηθφο              

γηα δηδαζθαιία 

Σξνκπέηαο  

Απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο 

έσο 

9 κήλεο 

 

1 

ΑΔΑ: 62ΑΕΩ97-Ψ4Ο



 

(γηα φινπο ηνπο 

θσδηθνχο ζέζεο) 

Σίηινη ζπνπδώλ πέξαλ ηεο εηδηθόηεηαο 

 

Καιιηηερληθή δξαζηεξηόηεηα: Καιιηηερληθή δξαζηεξηφηεηα απνδεδεηγκέλε: ζπλαπιίεο 

(ζπκκεηνρή ζε νξρήζηξα, ζπκκεηνρή σο ζνιίζη, δηεζλή θαιιηηερληθή ζηαδηνδξνκία, ξεζηηάι, 

ζπλαπιίεο κνπζηθήο δσκαηίνπ), ερνγξαθήζεηο, δηζθνγξαθία, ζπλέδξηα, εθδφζεηο, δηαιέμεηο, 

ζεκηλάξηα, ζπγγξαθή ζρεηηθνχ βηβιίνπ, δεκνζηεχζεηο, κειέηεο, άξζξα, εηδηθά εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα, ζπζηάζεηο – δηαθξίζεηο θ.ι.π. 

 

Παηδαγσγηθέο πνπδέο: Απφ αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά ηδξχκαηα εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ, 

ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα, εκεξίδεο, θαζψο θαη απφ αλαγλσξηζκέλεο κε κνπζηθέο παηδαγσγηθέο 

ζρνιέο θαη ηκήκαηα παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ. 

 

Πξνϋπεξεζία ζην αληηθείκελν: Χο δηδαθηηθή εκπεηξία λνείηαη ε απαζρφιεζε κε ζρέζε 

εξγαζίαο ή ζχκβαζε έξγνπ ζηα κνπζηθά ηδξχκαηα επνπηείαο Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ  ζε 

θαζήθνληα ζπλαθή πξνο ην αληηθείκελν ησλ πξνο πιήξσζε ζέζεσλ. ηε βεβαίσζε πξέπεη λα 

αλαγξάθεηαη θαη ν αξηζκφο πξφζιεςεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ (γηα ηα αλαγλσξηζκέλα 

ηκήκαηα). 

 

ΓΔΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΦΗ 

Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη:                                                                                                                                              

1. Να είλαη Έιιελεο πνιίηεο.                                                                                                                                        

2. Οη ππνςήθηνη φισλ ησλ εηδηθνηήησλ λα είλαη ειηθίαο απφ 18 έσο 67 εηψλ.                                                                                                                      

3. Να κελ έρνπλ θψιπκα θαηά ην άξζξν 16 (Πνηληθή θαηαδίθε, ζηεξεηηθή ή επηθνπξηθή δηθαζηηθή 

ζπκπαξάζηαζε) ηνπ Ν. 3584/07 (ΦΔΚ 143/Α΄/28-06-2007).                                                                                     

4. Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειφηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο 

εηδηθφηεηαο πνπ επηιέγνπλ.                                                                                                                                                                                

5. Οη άλδξεο κέρξη ηε ιήμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ λα έρνπλ εθιπεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο 

ππνρξεψζεηο ή λα έρνπλ απαιιαγεί λφκηκα απφ απηέο. 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ - ΓΙΔΤΚΡΙΝΗΔΙ 

Οη ελδηαθεξφκελνη δειψλνπλ ζπκκεηνρή ζπκπιεξψλνληαο αίηεζε ζηελ νπνία αλαθέξνπλ ξεηά ηνλ θσδηθφ ηεο 

ζέζεο πνπ δηεθδηθνχλ. Έρνπλ δηθαίσκα λα ππνβάιινπλ αίηεζε έσο δχν (2) θσδηθνχο ζέζεο.  

 Μαδί κε ηελ αίηεζή ηνπο πξέπεη λα ππνβάιινπλ ππνρξεσηηθά ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

Α)  ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΑ 

1) Φσηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο 

2) Φσηναληίγξαθν ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ ηνπο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο επηκφξθσζεο. ε πεξίπησζε πηπρίνπ 

ή ηίηινπ ζπνπδψλ ηεο αιινδαπήο, επίζεκε κεηάθξαζε απηνχ ζηελ ειιεληθή γιψζζα, φπσο νξίδνπλ νη θείκελεο 

δηαηάμεηο (άξζξν 29 ΠΓ 50/2001). Σα μελφγισζζα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηηο λφκηκεο 

κεηαθξάζεηο. Οη ηίηινη ζπνπδψλ ηνπ εμσηεξηθνχ πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ πξάμε ή βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ 

νξγάλνπ (ΓΟΑΣΑΠ, ΓΗΚΑΣΑ) κε ηελ νπνία αλαγλσξίδνληαη σο ηζφηηκνη θαη αληίζηνηρνη πξνο ηίηινπο πνπ 

απνλέκνληαη απφ ηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ηεο εκεδαπήο. 

3) Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86, φπνπ δειψλεηαη ηπρφλ απαζρφιεζε ζε Γεκφζην ή ηδησηηθφ εθπαηδεπηηθφ 

ίδξπκα (παξάιιειε απαζρφιεζε) 

4) Βεβαίσζε πξνυπεξεζίαο ζην αληηθείκελν 

5) Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, πξφζθαηεο έθδνζεο 

6) Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα 

7) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/86 ζηελ νπνία λα δειψλνληαη:  
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1. Ζ εθπιήξσζε ησλ ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ (κφλν γηα άλδξεο) ή ε λφκηκε απαιιαγή θαη ε αηηία απαιιαγήο. 

Κάζε πξάμε ηνπ βίνπ ηνπ ε νπνία ζα αζθνχζε επηξξνή ζηελ θξίζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ γηα ηελ ππεξεζία πνπ 

πξννξίδεηαη, ηδηαίηεξα δε εάλ ηπρφλ έρεη θαηαδηθαζηεί ιφγσ πνηληθνχ αδηθήκαηνο. 

2. Όηη δελ ηειεί ππφ απαγφξεπζε ή δηθαζηηθή αληίιεςε. 

3. Όηη δελ παξαπέκθζεθε κε ηειεζίδηθν βνχιεπκα γηα θάπνην απφ ηα εγθιήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην αξζ.22 ηνπ 

ΠΓ 611/77 έζησ θαη εάλ δελ επαθνινχζεζε πνηληθή δίθε ιφγσ παξαγξαθήο, φπσο θαη εάλ εθθξεκεί ελαληίνλ ηνπ 

θαηεγνξία γηα νπνηνδήπνηε πιεκκέιεκα ή θαθνχξγεκα. 

4. Όηη εθφζνλ επηιεγεί, ζα είλαη δηαζέζηκνο/ε λα δηδάμεη ζην Γεκνηηθφ Χδείν ζηε ηάηηζηα γηα φζεο ψξεο ηνπ/ηεο 

δεηεζεί. 

 

Β) ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΑ 

1. Βεβαίσζε πξνυπεξεζίαο ζην αληηθείκελν. Χο δηδαθηηθή εκπεηξία λνείηαη ε απαζρφιεζε κε ζρέζε εξγαζίαο ή 

ζχκβαζε έξγνπ ζηνλ δεκφζην ή ζηα ηδησηηθά κνπζηθά ηδξχκαηα επνπηείαο Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, ζε θαζήθνληα 

ζπλαθή πξνο ην αληηθείκελν ησλ πξνο πιήξσζε ζέζεσλ.                                   

Γηα φιεο ηηο εηδηθφηεηεο ε εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε κεηά ηε ιήςε ηνπ βαζηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ κε ηνλ νπνίν νη 

ππνςήθηνη κεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο. ηελ βεβαίσζε πξέπεη λα αλαγξάθεηαη θαη ν αξηζκφο πξφζιεςεο 

ηνπ ΤΠ.ΠΟ.Σ. (γηα ηα αλαγλσξηζκέλα ηκήκαηα). 

2.  Απνδεηθηηθά θαιιηηερληθήο δξαζηεξηφηεηαο: ζπλαπιίεο, (ζπκκεηνρή ζε νξρήζηξα, ζπκκεηνρή σο ζνιίζη, 

δηεζλή θαιιηηερληθή ζηαδηνδξνκία, ξεζηηάι, ζπλαπιίεο κνπζηθήο δσκαηίνπ), ερνγξαθήζεηο, δηζθνγξαθία, 

ζπλέδξηα, εθδφζεηο, δηαιέμεηο, ζεκηλάξηα, ζπγγξαθή ζρεηηθνχ βηβιίνπ, δεκνζηεχζεηο, κειέηεο, άξζξα, εηδηθά 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ζπζηάζεηο-δηαθξίζεηο θιπ. 

3.   Πξνυπεξεζία ζηνλ θνξέα απνδεδεηγκέλε. 

    Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη κε ηε ζεηξά πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ αλαθνίλσζε θαη γίλνληαη δεθηά, εθφζνλ 

θαηαηίζεληαη εκπξφζεζκα. 

 

ΔΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΣΗΗ ΠΙΝΑΚΧΝ – ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΝΣΑΔΧΝ 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη απφ εηδηθή ηξηκειή επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ. 524/80, πνπ νξίζηεθε 

κε ηελ ππ΄αξηζκ. 104879/2022 απφθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ζπείξνπ – Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο.  Δθφζνλ θξηζεί αλαγθαίν, ε επηηξνπή ζα θαιέζεη απζεκεξφλ φζνπο ππνςήθηνπο θξίλεη, πξνθεηκέλνπ 

λα ππνβιεζνχλ ζε πξαθηηθή δνθηκαζία (αθξφαζε) θαη ζπλέληεπμε. Οη ππνςήθηνη ζα εηδνπνηεζνχλ ηειεθσληθά γηα 

ηελ εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο επηηξνπήο. 

Καηφπηλ ζα ζπληάμεη πίλαθα κε αμηνινγηθή ζεηξά θαηά ηελ θξίζε ηεο ν νπνίνο ζηελ ζπλέρεηα ζα εγθξηζεί απφ ην 

Γ.. ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Κ.Π.Α.Π.Π. Γήκνπ Βντνπ κεηά απφ ηελ ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο. 

    Πέξαλ ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ, ε επηηξνπή ζα ιάβεη ππφςε ηεο, επηθνπξηθά, ηα αθφινπζα ζηνηρεία ησλ 

ππνςεθίσλ: 

 εκηλάξηα εηδηθφηεηαο εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ. 

 Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά ηδξχκαηα ή κνπζηθά εθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα 

ηνπ Γεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ηδησηηθέο ρνιέο. 

 Πξνυπεξεζία ζην Φνξέα απνδεδεηγκέλε. 

     Τπνβνιή ηεο αίηεζεο ζπλεπάγεηαη ηελ αλεπηθχιαθηε απνδνρή ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, θαζψο θαη 

ηε ζπλαίλεζε ηνπ ππνςεθίνπ ζηε δηεμαγσγή ηπρφλ πξαθηηθήο δνθηκαζίαο (αθξφαζε). 

    Οη πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζα αλαξηεζνχλ ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Χδείνπ 

ηάηηζηαο.  

Καηά ησλ αλσηέξσ πηλάθσλ δελ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν (ΠΓ 524/80) ε ππνβνιή ελζηάζεσλ. 

Η πξόζιεςε ησλ επηιεγέλησλ ζα εμαξηεζεί από ηνλ αξηζκό ησλ πξνζεξρόκελσλ αηόκσλ ζηα ηκήκαηα πνπ 

ζα ιεηηνπξγήζεη ε Γηεύζπλζε ηνπ Χδείνπ.  

    Οη επηηπρφληεο ζα πξνζιεθζνχλ κφλν εάλ ππάξρεη δηαζεζηκφηεηα ζπνπδαζηψλ ζην εηδηθφ αληηθείκελν νξγάλνπ 

ή ππνρξεσηηθνχ καζήκαηνο. Ο ρξφλνο απαζρφιεζήο ηνπο ζα θαζνξηζηεί αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θνξέα πνπ 

εμαξηάηαη απφ ηε δήηεζε, φπσο απηέο ζα δηακνξθσζνχλ. ε πεξίπησζε πνπ νη επηηπρφληεο δελ ζα κπνξνχλ λα 
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θαιχςνπλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ην σξνιφγην πξφγξακκα πνπ ζα ηνπο αλαηεζεί, παξέρνπλ ζην θνξέα ην δηθαίσκα 

θιήζεο ηνπ επφκελνπ ζηνλ αμηνινγηθφ πίλαθα. 

 

ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ 

     Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε θαη λα ηελ ππνβάιινπλ, είηε απηνπξνζψπσο, είηε 

κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε 

απφ δεκφζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηε γξακκαηεία ηνπ σδείνπ ηάηηζηαο ζηελ 

αθφινπζε δηεχζπλζε: Γεκνηηθό Χδείν ηάηηζηαο, Αζ. ηξαθαιή 2, Σ.Κ. 50300, (ηει. επηθνηλσλίαο: 24650 

22208).   ηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθψο ην εκπξφζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε 

ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε 

ησλ ππνςεθίσλ.                                                                                                                                                        

πκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ζα γίλνληαη δεθηά κέρξη θαη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο.   

Η ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζα ζε πξνζεζκία επηά (7) 

εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ επνκέλε ηεο δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζαο ζε  κία ηνπηθή εθεκεξίδα ηνπ 

Ννκνύ Κνδάλεο θαη ζπγθεθξηκέλα από  18/09/2022 έσο θαη  24/09/2022.                                                     

Παξαιαβή ησλ αηηήζεσλ ζα γίλεηαη θαζεκεξηλά ηηο εξγάζηεο εκέξεο θαη ώξεο Γεπηέξα-Παξαζθεπή                      

θαη ώξεο 11:00 έσο 13:00 θαη 17:00 έσο 20:00. 

ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

 

Ζ αλαθνίλσζε ζα αλαξηεζεί ζην πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ, ηνπ Γεκνηηθνχ Χδείνπ ηάηηζηαο, ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη ζην πξφγξακκα ΓΗΑΤΓΔΗΑ.  

Ζ πεξίιεςε ηεο αλαθνίλσζεο ζα δεκνζηεπζεί φπσο νξίδεη ην ΠΓ 524/80 (ΦΔΚ 143/Α΄/17-06-1980) ζε κία  

εκεξήζηα εθεκεξίδα ηνπ Ννκνχ Κνδάλεο. 

 

 

H ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΝΠΓΓ 

 

 

ΚΟΤΣΖ ΑΝΑΣΑΗΑ 
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