
 
 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΟΥΩ 1/2017 

 

Για ηην πρόζληυη προζφπικού ιδιφηικού δικαίοσ οριζμένοσ τρόνοσ, μερικής απαζτόληζης 
ζύμθφνα με ηην διαδικαζία ηοσ Π.Γ. 524/80 (ΦΔΚ 134/Α/17-7-1980) 

όπφς ιζτύει. 
 

Ν  Ξξφεδξνο ηνπ «Νξγαληζκνχ Άζιεζεο θαη Ξνιηηηζκνχ Γήκνπ Θνξπδαιινχ» έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο:  

 Ρνπ Ξ.Γ. 524/80 (ΦΔΘ 134/Α/17-7-1980), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ. 

 ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Λ.2190/1994, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ, κε ην άξζξν 1, 

παξ 2 ηνπ Λ. 3812/2009, ζχκθσλα 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 ηδηφηεηα ηνπο» θαζψο θαη απηέο ηνπ Ξ.Γ. 524/1980 θαηά πεξίπησζε 

 ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ λ. 3463/2006, φπσο ηζρχνπλ. 

 Ρνπ άξζξνπ 168 θαη ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 223 ηνπ λ. 3584/2007 « Θχξσζε ηνπ Θψδηθα 

Θαηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Θνηλνηηθψλ παιιήισλ (ΦΔΘ 143/η.Α’ )   

 ηελ αξηζκ. 17/2017 απφθαζε ηνπ Γ.Π. 

 ηνπ λ.3852/2010 « Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-

Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο. 

 Ρνπ άξζξνπ 12 παξ. 14 ηνπ Λ. 4071/2012, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 48 ηνπ Λ. 

44325/2015 ΦΔΘ 47/Α/2015 

Θαη ην ππ’ αξηζκ. πξση : 

 Νηθ.3948/6-2-2017 Έγγξαθν  πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ κε ην νπνίν δεηείηαη ν πξνγξακκαηηζκφο  

πξνζιήςεσλ έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ έηνπο 2017. 

 Ρν κε αξίζκ.πξση.:10836/4043/9-2-2017έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο γηα ηελ 

απνζηνιή αηηεκάησλ ησλ ΝΡΑ γηα ηελ πξφζιεςε έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ γηα ην έηνο 2017. 

 Νηθ.36569/13692/3-5-2017 Δηζεγεηηθή έθζεζε ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο πξνο ην 

πνπξγείν Δζσηεξηθψλ ζρεηηθά κε ηελ απνζηνιή ζηνηρείσλ πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζην ΛΞΓΓ «Νξγαληζκφο Άζιεζεο θαη Ξνιηηηζκνχ Γήκνπ Θνξπδαιινχ» 

κε αληίηηκν . 

  17/2017 Απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηνπ «Νξγαληζκνχ Άζιεζεο θαη Ξνιηηηζκνχ Γήκνπ Θνξπδαιινχ» πεξί 

πξνγξακκαηηζκνχ πξφζιεςεο έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ 

Νξηζκέλνπ Σξφλνπ, κε  θάιπςε ηεο δαπάλεο ππφ ηελ κνξθή αληηηίκνπ (άξζξν 48 ηνπ Λ. 

4325/2015 ΦΔΘ 47/Α/2017) γηα ην έηνο 2017. 

 76/2017 Απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηνπ «Νξγαληζκνχ Άζιεζεο θαη Ξνιηηηζκνχ Γήκνπ Θνξπδαιινχ» γηα 

ηελ έγθξηζε πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ (48) ζαξάληα νθηψ αηφκσλ κε ζρέζε εξγαζίαο Ηδησηηθνχ 

Γηθαίνπ Νξηζκέλνπ Σξφλνπ, γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ έλαληη αληηηίκνπ 

ζχκθσλα 

  ΝΗΘ. 19648/13-6-2017 απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ (ΑΓΑ: 6ΖΔ465ΣΘ7ΓΠΓ), γηα ηε 

ιεηηνπξγία ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ Ν.Α.Ξ. θαη αξ. πξση.: 14595/16-6-2017 έγθξηζε πξφζιεςεο 
πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Νξηζκέλνπ Σξφλνπ Απφθαζε Γεληθνχ Γξακκαηέα 

π. Δζσηεξηθψλ.  

 ΓΗΞΞ/Φ.1.9/539/11506/31.05.2010 έγγξαθν ηνπ Ξ.ΔΠ.Α.& Ζ.Γ ζχκθσλα  κε ην νπνίν 

εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 524/80 γηα πξνζσπηθφ πνπ εμαηξείηαη ησλ 
ξπζκίζεσλ λ. 3812/09 (π.ρ. θαιιηηερληθφ πξνζσπηθφ). 

 79/27-3-2017 βεβαίσζε ηνπ Ρκήκαηνο Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ πεξί χπαξμεο πίζησζεο 

   
ΔΛΛΗΝΙΚΗ    ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ   ΑΣΣΙΚΗ 
Ν.Π.Γ.Γ  ΟΡΓΑΝΙΜΟ  
ΑΘΛΗΗ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 
ΓΗΜΟΤ  ΚΟΡΤΓΑΛΛΟΤ   
 

 
                                   ΑΓΑ: 
  
                                  Κορσδαλλός,  22/8 /2017 
                                  Αρ. Πρφη.: 375 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΔΙ  

 

φηη πξνηίζεηαη λα πξνζιάβεη  γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ θαιιηηερληθψλ –επηκνξθσηηθψλ ηκεκάησλ ηνπ, 

εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, γηα ηε πεξίνδν 2017-2018  κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ 

ρξφλνπ (ΗΓΝΣ) κεξηθήο απαζρφιεζεο (κε σξηαία απνδεκίσζε)  ρξνληθήο δηάξθεηαο έσο ελλέα (9) κελψλ γηα 

ηηο εμήο εηδηθφηεηεο: 

 

 Ρξηάληα ηξείο (33) θαζεγεηέο ή δάζθαινη ζηηο εμήο εηδηθφηεηεο: 

 

 Έλαο (1) θαζεγεηήο κνπζηθήο κε δίπισκα ή πηπρίν ελνξρήζηξσζεο θαη δηεχζπλζεο νξρήζηξαο θαη 

αλσηέξσλ ζεσξεηηθψλ. 

 Ρέζζεξηο (4) θαζεγεηέο ή δαζθάινπο ζεσξεηηθψλ κνπζηθήο κε δίπισκα ή πηπρίν αξκνλίαο ή 

αλσηέξσλ ζεσξεηηθψλ κνπζηθήο. 

 Δπηά (7) δαζθάινπο ή θαζεγεηέο θηζάξαο κε πηπρίν ή δίπισκα θηζάξαο. 

 Δπηά (7) δαζθάινπο ή θαζεγεηέο πηάλνπ κε πηπρίν ή δίπισκα πηάλνπ. 

 Ρξείο (3) δαζθάινπο ή θαζεγεηέο ηνμνηψλ εγρφξδσλ (βηνιί, βηφια, θφληξα κπάζνπ, βηνινληζέινπ) 

κε πηπρίν ή δίπισκα ησλ αληίζηνηρσλ νξγάλσλ. 

 Γχν (2) δαζθάινπο ή θαζεγεηέο αξκνλίνπ κε πηπρίν ή δίπισκα αξκνλίνπ. 

 Έλα (1) δάζθαιν ή θαζεγεηή ράιθηλσλ πλεπζηψλ κε πηπρίν ή δίπισκα ράιθηλσλ πλεπζηψλ. 

 Γχν (2) δαζθάινπο ή θαζεγεηέο μχιηλσλ πλεπζηψλ κε πηπρίν ή δίπισκα μχιηλσλ πλεπζηψλ. 

 Έλα (1) δάζθαιν ή θαζεγεηή θξνπζηψλ κε πηπρίν ή δίπισκα θξνπζηψλ. 

 Έλα (1) δάζθαιν ή θαζεγεηή κνλσδίαο θαη ηξαγνπδηνχ κε πηπρίν ή δίπισκα κνλσδίαο. 

 Έλα (1) δάζθαιν ή θαζεγεηή ρνξσδίαο κε αληίζηνηρν πηπρίν ή δίπισκα. 

 Ρξείο (3) δάζθαινπο ή θαζεγεηέο κνληέξλαο κνπζηθήο κε αληίζηνηρν πηπρίν ή δίπισκα. 

 

Όηη πξνηίζεηαη λα πξνζιάβεη  γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ θαιιηηερληθψλ –επηκνξθσηηθψλ ηκεκάησλ ηνπ, 

εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, γηα ηε πεξίνδν 2017-2018  κε ζρέζε εξγαζίαο   ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΗΓΝΣ) κεξηθήο απαζρφιεζεο ( κε σξηαία απνδεκίσζε)  ρξνληθήο δηάξθεηαο έσο 

νθηψ (8) κελψλ γηα ηηο εμήο εηδηθφηεηεο: 

 

 Γέθα πέληε (15) θαζεγεηέο ή δάζθαινη ζηηο εμήο εηδηθφηεηεο: 

 

 Ξέληε (5) θαζεγεηέο δσγξαθηθήο, γιππηηθήο κε πηπρίν αλψηαηεο ζρνιήο Θαιψλ Ρερλψλ ή ηζφηηκεο 

ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο. 

 Έλαο (1) θαζεγεηή θσηνγξαθίαο κε πηπρίν θσηνγξαθίαο ΡΔΗ ή απφθνηην δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο κε πεληαεηή επαγγεικαηηθή εκπεηξία. 

 Έλα (1) θαζεγεηή ςεθηδσηνχ κε πηπρίν αλψηαηεο ζρνιήο Θαιψλ Ρερλψλ ή απφθνηην 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε πεληαεηή επαγγεικαηηθή εκπεηξία. 

 Έλα (1) θαζεγεηή θνζκήκαηνο κε πηπρίν αλψηαηεο ζρνιήο Θαιψλ Ρερλψλ ή απφθνηην 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε πεληαεηή επαγγεικαηηθή εκπεηξία. 

 Έλα (1) θαζεγεηή αγηνγξαθίαο κε πηπρίν αλψηαηεο ζρνιήο Θαιψλ Ρερλψλ ή απφθνηην 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε πεληαεηή επαγγεικαηηθή εκπεηξία. 

 Γχν (2) θαζεγεηέο θιαζηθνχ κπαιέηνπ ή ξπζκηθήο κε δίπισκα ηεο αλσηέξαο ζρνιήο ρνξνχ. 

 Γχν (2) θαζεγεηή κνληέξλσλ ρνξψλ απφθνηην δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε πεληαεηή 

επαγγεικαηηθή ή εθπαηδεπηηθή εκπεηξία. 

 Γχν (2) θαζεγεηέο παξαδνζηαθψλ ρνξψλ απφθνηηνη ΡΔΦΑΑ κε εηδίθεπζε ζην ρνξφ ή απφθνηηνη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε πεληαεηή επαγγεικαηηθή ή εθπαηδεπηηθή εκπεηξία. 

 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ιεηηνπξγίαο θάπνηνπ ηκήκαηνο, είλαη ε χπαξμε ελδηαθέξνληνο απφ καζεηέο γηα 

ηελ ζηειέρσζε ηνπο. 
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        Διδικά ησπικά προζόνηα : 

 Ρίηινο Ππνπδψλ ζπλαθήο κε ηελ εηδηθφηεηα ηεο Αίηεζεο ηνπ ππνςεθίνπ γηα ηελ πξφζιεςε. 

 Απνδεδεηγκέλε Ξξνυπεξεζία ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εηψλ, ζηελ δηδαζθαιία ηεο εηδηθφηεηαο ηεο 

Αίηεζεο ηνπ ππνςεθίνπ, γηα ηελ πξφζιεςε (απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ε θαηάζεζε βεβαίσζεο 

πξνυπεξεζίαο ζε αληίζηνηρε ζέζε). 

 Απνδεδεηγκέλε Θαιιηηερληθή Γξαζηεξηφηεηα θαη Δπαγγεικαηηθή Δκπεηξία ζηνλ ρψξν.   

 Νη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ειηθία άλσ ησλ 18-65 εηψλ 

 Νη άλδξεο κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο  ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ λα έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο 

ζηξαηησηηθέο ηνπο  ππνρξεψζεηο  ή λα έρνπλ απαιιαγεί λφκηκα απφ απηέο. Γελ απαηηείηαη 

εθπιήξσζε ησλ ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ γηα ηνπο πνιίηεο θξάηνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ζηε ρψξα ησλ νπνίσλ δελ πξνβιέπεηαη ε ππνρξέσζε ζηξάηεπζεο. 

 Νη ππνςήθηνη δελ ζα πξέπεη λα έρνπλ θψιπκα θαηά ην άξζξν 16 ηνπ Λ.3584/2007 

Θψδηθαο θαηάζηαζεο ησλ Γεκνηηθψλ θαη Θνηλνηηθψλ παιιήισλ: (α) φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί 

γηα θαθνχξγεκα θαη δελ έρνπλ ιφγσ θαηαδίθεο, ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηψκαηα, έζησ θαη αλ 

έρεη ιήμεη ν ρξφλνο πνπ νξίζηεθε γηα ηε ζηέξεζε, (β) φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα θινπή, 

ππεμαίξεζε (θνηλή θαη ζηελ ππεξεζία), απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία απηζηία δηθεγφξνπ, 

δσξνδνθία ή δσξνιεςία, θαηαπίεζεο, παξάβαζε θαζήθνληνο, ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε ή 

εγθιήκαηα θαηά ησλ εζψλ ή ην λφκηζκα, (γ) φηη δελ είλαη ππφδηθνη θαη δελ έρνπλ παξαπεκθζεί κε 

ηειεζίδηθφ βνχιεπκα γηα θαθνχξγεκα ή γηα πιεκκέιεκα ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο, έζησ θαη 

αλ ην αδίθεκα παξαγξάθεθε, (δ) φηη δελ ππάξρεη θψιπκα απφ απαγφξεπζε ή δηθαζηηθή αληίιεςε. 

 Λα έρνπλ ηελ πγεία θαη ηελ θπζηθή θαηαιιειφηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηεο εηδηθφηεηαο πνπ επηιέγνπλ.  

 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

 
Νη ελδηαθεξφκελνη καδί κε ηελ Αίηεζε ηνπο πξέπεη λα ππνβάινπλ ππνρξεσηηθψο ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

1. Αίηεζε. 

2. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, φπνπ ζα αλαθέξεηαη ε ζρεηηθή εθπαίδεπζε , ε γεληθή πξνυπεξεζία ζην Γεκφζην 

ή /θαη Ηδησηηθφ ηνκέα (ζε ρξφληα θαη κήλεο) θαζψο θαη αλ ππάξρεη εκπεηξία  ζε πξνεγνχκελα 

πξνγξάκκαηα ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Λνκηθψλ ηνπ Ξξνζψπσλ, ε επηκφξθσζε κέζσ ζεκηλαξίσλ, ε 

απφθηεζε άιισλ πηπρίσλ θ.ι.π. 

3. Φσηναληίγξαθν ησλ δχν φςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή ηεο ζρεηηθήο πξνζσξηλήο βεβαίσζεο  

ηεο αξκφδηαο αξρήο ή ησλ ζειίδσλ φπνπ αλαγξάθνληαη ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία  ζε  δηαβαηήξην ή άδεηα  

νδήγεζεο ή αηνκηθφ βηβιηάξην πγείαο.  

4. Φσηναληίγξαθν απνιπηεξίνπ ιπθείνπ ή ινηπψλ ηίηισλ ζπνπδψλ ηνπο. (πηπρίνπ θ.ι.π.) 

5. Έγγξαθα πνπ λα πηζηνπνηνχλ  ζπκκεηνρή ζε θαιιηηερληθέο δξάζεηο (βεβαηψζεηο, ζεκηλάξηα, θ,ιπ) γηα 

ηελ εηδηθφηεηα πνπ απαηηείηαη 

6. Ξηζηνπνηεηηθφ Νηθνγελεηαθήο Θαηάζηαζεο. 

7. Βεβαίσζε πξνυπεξεζίαο (βεβαίσζε εκεξψλ  αζθάιηζε  απφ ην κεηξψν ηνπ Ηδξχκαηνο Θνηλσληθψλ 

Αζθαιίζεσλ ΗΘΑ) ή Ξηζηνπνηεηηθφ εκπεηξίαο ζην αληηθείκελν ηεο εηδηθφηεηαο.  

8. πεχζπλε δήισζε ηνπ Λ 1599/1986, ζηελ νπνία λα δειψλεηαη  φηη: α) ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ αίηεζε θαη ζην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα είλαη αιεζή, β) γηα ηνπο άλδξεο έρνπλ εθπιεξσζεί νη 

ζηξαηησηηθέο ππνρξεψζεηο ή έρνπλ απαιιαγεί λφκηκα, γ)δελ έρνπλ θψιπκα θαηά ην άξζξν 16 ηνπ Λ. 

3584/2007, δ) ζε πεξίπησζε αλεξγίαο , ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν είλαη άλεξγνη καδί κε ηε 

ζρεηηθή βεβαίσζε αλεξγίαο απφ ηνλ Ν.Α.Δ.Γ., ε) εάλ έρνπλ απαζρνιεζεί ηνπο ηειεπηαίνπο  12 κήλεο 

ζην Γεκφζην, ΛΞΓΓ ή Ν.Ρ.Α. 

9. Νη ππνςήθηνη, πνπ πιεξνχλ ηηο άλσ πξνυπνζέζεηο, ζα θιεζνχλ, ζε αθξφαζε εθηέιεζεο έξγνπ, θαηά 

ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο, ε νπνία ζα αμηνινγήζεη, ηα πιείνλα πξνζφληα, ηελ θαιιηηερληθή 

ζηαδηνδξνκία, ηηο βξαβεχζεηο θαη δηαθξίζεηο ζε επίζεκνπο δηεζλείο θαη παλειιήληνπο δηαγσληζκνχο, 

ζπλεθηηκψληαο θαη ηελ εθπαηδεπηηθή παξνπζία. 

Θάζε ππνςήθηνο κπνξεί λα ππνβάιιεη αίηεζε  κφλν γηα έλα (1) θσδηθφ ζέζεο ζχκθσλα κε ηνλ 

θαηψηεξν πίλαθα. πνβνιή αίηεζεο πέξαλ ηνπ ελφο θσδηθνχ ζεκαίλεη απηφκαηα απνθιεηζκφο απφ ηελ 

δηαδηθαζία επηινγήο 

ΑΔΑ: ΩΥ04ΟΚ6Θ-ΘΥΑ
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Α. ΠΙΝΑΚΑ 

ΚΩΓ.ΘΔΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΑΙΣΟΤΜΔΝΔ 

ΘΔΔΙ 2017 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ  

ΤΜΒΑΗ ΔΩ 
 

01 ΘΑΘΖΓΖΡΖΠ ΚΝΠΗΘΖΠ ΚΔ 
ΓΗΞΙΥΚΑ ή ΞΡΣΗΝ 

ΔΛΝΟΣΖΠΡΟΥΠΖΠ ΘΑΗ ΓΗΔΘΛΠΖΠ 

ΝΟΣΖΠΡΟΑΠ ΘΑΗ ΑΛΥΡΔΟΥΛ 
ΘΔΥΟΖΡΗΘΥΛ 

 
1 

 
9 ΚΖΛΔΠ 

02 ΘΑΘΖΓΖΡΔΠ ή ΓΑΠΘΑΙΝΠ 

ΘΔΥΟΖΡΗΘΥΛ ΚΝΠΗΘΖΠ ΚΔ 
ΓΗΞΙΥΚΑ ή ΞΡΣΗΝ ΑΟΚΝΛΗΑΠ ή 

ΑΛΥΡΔΟΥΛ ΘΔΥΟΖΡΗΘΥΛ 
ΚΝΠΗΘΖΠ  

 

4 

 

9 ΚΖΛΔΠ 

03 ΓΑΠΘΑΙΝΠ ή ΘΑΘΖΓΖΡΔΠ 

ΘΗΘΑΟΑΠ ΚΔ ΞΡΣΗΝ ή ΓΗΞΙΥΚΑ 
ΘΗΘΑΟΑΠ  

 

7 
 

 

9 ΚΖΛΔΠ 

04 ΓΑΠΘΑΙΝΠ ή ΘΑΘΖΓΖΡΔΠ ΞΗΑΛΝ 

ΚΔ ΞΡΣΗΝ ή ΓΗΞΙΥΚΑ ΞΗΑΛΝ  
 

 

7 

 

9 ΚΖΛΔΠ 

05 ΓΑΠΘΑΙΝΠ ή ΘΑΘΖΓΖΡΔΠ 
ΡΝΜΝΡΥΛ ΔΓΣΝΟΓΥΛ (ΒΗΝΙΗ, 

ΒΗΝΙΑ, ΘΝΛΡΟΑ ΚΞΑΠΝ, 

ΒΗΝΙΝΛΡΠΔΙΝ) ΚΔ ΞΡΣΗΝ ή 
ΓΗΞΙΥΚΑ ΡΥΛ ΑΛΡΗΠΡΝΗΣΥΛ 

ΝΟΓΑΛΥΛ  

 
3 

 
9 ΚΖΛΔΠ 

06 ΓΑΠΘΑΙΝΠ ή ΘΑΘΖΓΖΡΔΠ 
ΑΟΚΝΛΗΝ ΚΔ ΞΡΣΗΝ ή ΓΗΞΙΥΚΑ 

ΑΟΚΝΛΗΝ  

 
2 

 

 
9 ΚΖΛΔΠ 

07 ΓΑΠΘΑΙΝ ή ΘΑΘΖΓΖΡΖ ΣΑΙΘΗΛΥΛ 

ΞΛΔΠΡΥΛ ΚΔ ΞΡΣΗΝ ή ΓΗΞΙΥΚΑ 

ΣΑΙΘΗΛΥΛ ΞΛΔΠΡΥΛ 
 

 

1 

 

9 ΚΖΛΔΠ 

08 ΓΑΠΘΑΙΝΠ ή ΘΑΘΖΓΖΡΔΠ 

ΜΙΗΛΥΛ ΞΛΔΠΡΥΛ  ΚΔ ΞΡΣΗΝ ή 
ΓΗΞΙΥΚΑ ΜΙΗΛΥΛ ΞΛΔΠΡΥΛ 

  

 

2 

 

9 ΚΖΛΔΠ 

09 ΓΑΠΘΑΙΝ ή ΘΑΘΖΓΖΡΖ ΘΟΝΠΡΥΛ 
ΚΔ ΞΡΣΗΝ ή ΓΗΞΙΥΚΑ ΘΟΝΠΡΥΛ 

 

 
1 

 
9 ΚΖΛΔΠ 

10 ΓΑΠΘΑΙΝ ή ΘΑΘΖΓΖΡΖ ΚΝΛΥΓΗΑΠ 

ΘΑΗ ΡΟΑΓΝΓΗΝ ΚΔ ΞΡΣΗΝ ή 

ΓΗΞΙΥΚΑ ΚΝΛΥΓΗΑΠ 
 

 

1 

 

9 ΚΖΛΔΠ 

11 ΓΑΠΘΑΙΝ ή ΘΑΘΖΓΖΡΖ ΣΝΟΥΓΗΑΠ 

ΚΔ ΑΛΡΗΠΡΝΗΣΝ ΞΡΣΗΝ ή 
ΓΗΞΙΥΚΑ  

  

 

1 

 

9 ΚΖΛΔΠ 

12 ΓΑΠΘΑΙΝΠ ή ΘΑΘΖΓΖΡΔΠ 

ΚΝΛΡΔΟΛΑΠ ΚΝΠΗΘΖΠ ΚΔ 

ΑΛΡΗΠΡΝΗΣΝ ΞΡΣΗΝ ή ΓΗΞΙΥΚΑ 
   

 

3 

 

9 ΚΖΛΔΠ 
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ΚΩΓ.ΘΔΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΑΙΣΟΤΜΔΝΔ 

ΘΔΔΙ 2017 
ΓΙΑΡΚΔΙΑ  

ΤΜΒΑΗ ΔΩ 

 

13 ΘΑΘΖΓΖΡΔΠ ΕΥΓΟΑΦΗΘΖΠ, 

ΓΙΞΡΗΘΖΠ ΚΔ ΞΡΣΗΝ ΑΛΥΡΑΡΖΠ 

ΠΣΝΙΖΠ ΘΑΙΥΛ ΡΔΣΛΥΛ ή 
ΗΠΝΡΗΚΖΠ ΠΣΝΙΖΠ ΡΖΠ 

ΖΚΔΓΑΞΖΠ ή ΡΖΠ ΑΙΙΝΓΑΞΖΠ 

 

5 

 

8 ΚΖΛΔΠ 

14 ΘΑΘΖΓΖΡΖ ΦΥΡΝΓΟΑΦΗΑΠ ΚΔ 
ΞΡΣΗΝ ΦΥΡΝΓΟΑΦΗΑΠ ΡΔΗ ή 

ΑΞΝΦΝΗΡΝ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ 
ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΚΔ ΞΔΛΡΑΔΡΖ 

ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ 

 
1 

 

 
8 ΚΖΛΔΠ 

15 ΘΑΘΖΓΖΡΖ ΤΖΦΗΓΥΡΝ ΚΔ 
ΞΡΣΗΝ ΑΛΥΡΑΡΖΠ ΠΣΝΙΖΠ 

ΘΑΙΥΛ ΡΔΣΛΥΛ ή ΑΞΝΦΝΗΡΝ 
ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ 

ΚΔ ΞΔΛΡΑΔΡΖ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖ 

ΔΚΞΔΗΟΗΑ 

 
1 

 
8 ΚΖΛΔΠ 

16 ΘΑΘΖΓΖΡΖ ΘΝΠΚΖΚΑΡΝΠ ΚΔ 

ΞΡΣΗΝ ΑΛΥΡΑΡΖΠ ΠΣΝΙΖΠ 
ΘΑΙΥΛ ΡΔΣΛΥΛ ή ΑΞΝΦΝΗΡΝ 

ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ 

ΚΔ ΞΔΛΡΑΔΡΖ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖ 
ΔΚΞΔΗΟΗΑ 

 

1 

 

8 ΚΖΛΔΠ 

17 ΘΑΘΖΓΖΡΖ ΑΓΗΝΓΟΑΦΗΑΠ ΚΔ 

ΞΡΣΗΝ ΑΛΥΡΑΡΖΠ ΠΣΝΙΖΠ 
ΘΑΙΥΛ ΡΔΣΛΥΛ ή ΑΞΝΦΝΗΡΝ 

ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ 
ΚΔ ΞΔΛΡΑΔΡΖ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖ 

ΔΚΞΔΗΟΗΑ 

 

1 
 

 

8ΚΖΛΔΠ 

18 ΘΑΘΖΓΖΡΖ ΘΙΑΠΗΘΝ ΚΞΑΙΔΡΝ 
ή ΟΘΚΗΘΖΠ ΚΔ ΓΗΞΙΥΚΑ ΡΖΠ 

ΑΛΥΡΔΟΑΠ ΠΣΝΙΖΠ ΣΝΟΝ 

 
2 

 
8 ΚΖΛΔΠ 

19 ΘΑΘΖΓΖΡΖ ΚΝΛΡΔΟΛΥΛ ΣΝΟΥΛ 
ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ 

ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΚΔ ΞΔΛΡΑΔΡΖ 
ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖ ή ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ 

ΔΚΞΔΗΟΗΑ 

 
2 

 
8 ΚΖΛΔΠ 

20 ΘΑΘΖΓΖΡΔΠ ΞΑΟΑΓΝΠΗΑΘΥΛ 
ΣΝΟΥΛ ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΡΔΦΑΑ ΚΔ 

ΔΗΓΗΘΔΠΖ ΠΡΝ ΣΝΟΝ ή 
ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ 

ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΚΔ ΞΔΛΡΑΔΡΖ 

ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖ ή ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ 
ΔΚΞΔΗΟΗΑ 

 
2 

 
8 ΚΖΛΔΠ 

 

Β.ΠΙΝΑΚΑ 

Κφδ. 
θέζης 

Σίηλοι ζποσδών και λοιπά απαιηούμενα (ησπικά  & ηστόν πρόζθεηα) προζόνηα  

01 Σίηλοι ζποσδών :Γίπισκα ή πηπρίν νξγάλνπ ή βεβαίσζε ζπνπδψλ αλαγλσξηζκέλνπ 

κνπζηθνχ ηδξχκαηνο εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ. 
Γενική προϋπηρεζία ζηο ανηικείμενο:  Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε 

αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά ηδξχκαηα ή κνπζηθά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηνπ Γεκνζίνπ ή 

Ν.Ρ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ηδησηηθέο Πρνιέο. Ξαξνπζίαζε εθπαηδεπηηθήο 
ηθαλφηεηαο, πξνζφληα θαη ζεκείσκα απνδεδεηγκέλεο θαιιηηερληθήο δξαζηεξηφηεηαο 

(Ππλέληεπμε) 

02 Σίηλοι ζποσδών :Γίπισκα ή πηπρίν νξγάλνπ ή βεβαίσζε ζπνπδψλ αλαγλσξηζκέλνπ 
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κνπζηθνχ ηδξχκαηνο εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ. 
Γενική προϋπηρεζία ζηο ανηικείμενο:  Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε 

αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά ηδξχκαηα ή κνπζηθά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηνπ Γεκνζίνπ ή 
Ν.Ρ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ηδησηηθέο Πρνιέο. Ξαξνπζίαζε εθπαηδεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο, πξνζφληα θαη ζεκείσκα απνδεδεηγκέλεο θαιιηηερληθήο δξαζηεξηφηεηαο 

(Ππλέληεπμε) 

03 Σίηλοι ζποσδών :Γίπισκα ή πηπρίν νξγάλνπ ή βεβαίσζε ζπνπδψλ αλαγλσξηζκέλνπ 

κνπζηθνχ ηδξχκαηνο εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ. 
Γενική προϋπηρεζία ζηο ανηικείμενο:  Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε 

αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά ηδξχκαηα ή κνπζηθά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηνπ Γεκνζίνπ ή 

Ν.Ρ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ηδησηηθέο Πρνιέο. Ξαξνπζίαζε εθπαηδεπηηθήο 
ηθαλφηεηαο, πξνζφληα θαη ζεκείσκα απνδεδεηγκέλεο θαιιηηερληθήο δξαζηεξηφηεηαο 

(Ππλέληεπμε) 

04 Σίηλοι ζποσδών :Γίπισκα ή πηπρίν νξγάλνπ ή βεβαίσζε ζπνπδψλ αλαγλσξηζκέλνπ 
κνπζηθνχ ηδξχκαηνο εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ. 

Γενική προϋπηρεζία ζηο ανηικείμενο:  Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε 
αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά ηδξχκαηα ή κνπζηθά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηνπ Γεκνζίνπ ή 

Ν.Ρ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ηδησηηθέο Πρνιέο. Ξαξνπζίαζε εθπαηδεπηηθήο 
ηθαλφηεηαο, πξνζφληα θαη ζεκείσκα απνδεδεηγκέλεο θαιιηηερληθήο δξαζηεξηφηεηαο 

(Ππλέληεπμε) 

05 Σίηλοι ζποσδών :Γίπισκα ή πηπρίν νξγάλνπ ή βεβαίσζε ζπνπδψλ αλαγλσξηζκέλνπ 
κνπζηθνχ ηδξχκαηνο εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ. 

Γενική προϋπηρεζία ζηο ανηικείμενο:  Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε 

αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά ηδξχκαηα ή κνπζηθά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηνπ Γεκνζίνπ ή 
Ν.Ρ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ηδησηηθέο Πρνιέο. Ξαξνπζίαζε εθπαηδεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο, πξνζφληα θαη ζεκείσκα απνδεδεηγκέλεο θαιιηηερληθήο δξαζηεξηφηεηαο 
(Ππλέληεπμε) 

06 Σίηλοι ζποσδών :Γίπισκα ή πηπρίν νξγάλνπ ή βεβαίσζε ζπνπδψλ αλαγλσξηζκέλνπ 

κνπζηθνχ ηδξχκαηνο εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ. 
Γενική προϋπηρεζία ζηο ανηικείμενο:  Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε 

αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά ηδξχκαηα ή κνπζηθά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηνπ Γεκνζίνπ ή 
Ν.Ρ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ηδησηηθέο Πρνιέο. Ξαξνπζίαζε εθπαηδεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο, πξνζφληα θαη ζεκείσκα απνδεδεηγκέλεο θαιιηηερληθήο δξαζηεξηφηεηαο 

(Ππλέληεπμε) 

07 Σίηλοι ζποσδών :Γίπισκα ή πηπρίν νξγάλνπ ή βεβαίσζε ζπνπδψλ αλαγλσξηζκέλνπ 

κνπζηθνχ ηδξχκαηνο εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ. 

Γενική προϋπηρεζία ζηο ανηικείμενο:  Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε 
αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά ηδξχκαηα ή κνπζηθά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηνπ Γεκνζίνπ ή 

Ν.Ρ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ηδησηηθέο Πρνιέο. Ξαξνπζίαζε εθπαηδεπηηθήο 
ηθαλφηεηαο, πξνζφληα θαη ζεκείσκα απνδεδεηγκέλεο θαιιηηερληθήο δξαζηεξηφηεηαο 

(Ππλέληεπμε) 

08 Σίηλοι ζποσδών :Γίπισκα ή πηπρίν νξγάλνπ ή βεβαίσζε ζπνπδψλ αλαγλσξηζκέλνπ 
κνπζηθνχ ηδξχκαηνο εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ. 

Γενική προϋπηρεζία ζηο ανηικείμενο:  Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε 
αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά ηδξχκαηα ή κνπζηθά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηνπ Γεκνζίνπ ή 

Ν.Ρ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ηδησηηθέο Πρνιέο. Ξαξνπζίαζε εθπαηδεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο, πξνζφληα θαη ζεκείσκα απνδεδεηγκέλεο θαιιηηερληθήο δξαζηεξηφηεηαο 
(Ππλέληεπμε) 

09 Σίηλοι ζποσδών :Γίπισκα ή πηπρίν νξγάλνπ ή βεβαίσζε ζπνπδψλ αλαγλσξηζκέλνπ 
κνπζηθνχ ηδξχκαηνο εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ. 

Γενική προϋπηρεζία ζηο ανηικείμενο:  Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε 

αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά ηδξχκαηα ή κνπζηθά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηνπ Γεκνζίνπ ή 
Ν.Ρ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ηδησηηθέο Πρνιέο. Ξαξνπζίαζε εθπαηδεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο, πξνζφληα θαη ζεκείσκα απνδεδεηγκέλεο θαιιηηερληθήο δξαζηεξηφηεηαο 
(Ππλέληεπμε) 

10 Σίηλοι ζποσδών :Γίπισκα ή πηπρίν νξγάλνπ ή βεβαίσζε ζπνπδψλ αλαγλσξηζκέλνπ 

κνπζηθνχ ηδξχκαηνο εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ. 
Γενική προϋπηρεζία ζηο ανηικείμενο:  Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε 

αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά ηδξχκαηα ή κνπζηθά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηνπ Γεκνζίνπ ή 
Ν.Ρ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ηδησηηθέο Πρνιέο. Ξαξνπζίαζε εθπαηδεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο, πξνζφληα θαη ζεκείσκα απνδεδεηγκέλεο θαιιηηερληθήο δξαζηεξηφηεηαο 

(Ππλέληεπμε) 
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11 Σίηλοι ζποσδών :Γίπισκα ή πηπρίν νξγάλνπ ή βεβαίσζε ζπνπδψλ αλαγλσξηζκέλνπ 
κνπζηθνχ ηδξχκαηνο εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ. 

Γενική προϋπηρεζία ζηο ανηικείμενο:  Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε 
αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά ηδξχκαηα ή κνπζηθά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηνπ Γεκνζίνπ ή 

Ν.Ρ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ηδησηηθέο Πρνιέο. Ξαξνπζίαζε εθπαηδεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο, πξνζφληα θαη ζεκείσκα απνδεδεηγκέλεο θαιιηηερληθήο δξαζηεξηφηεηαο 
(Ππλέληεπμε) 

12 Σίηλοι ζποσδών :Γίπισκα ή πηπρίν νξγάλνπ ή βεβαίσζε ζπνπδψλ αλαγλσξηζκέλνπ 
κνπζηθνχ ηδξχκαηνο εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ. 

Γενική προϋπηρεζία ζηο ανηικείμενο:  Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε 

αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά ηδξχκαηα ή κνπζηθά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηνπ Γεκνζίνπ ή 
Ν.Ρ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ηδησηηθέο Πρνιέο. Ξαξνπζίαζε εθπαηδεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο, πξνζφληα θαη ζεκείσκα απνδεδεηγκέλεο θαιιηηερληθήο δξαζηεξηφηεηαο 
(Ππλέληεπμε) 

13 Σίηλοι ζποσδών :Γίπισκα ή πηπρίν αλαγλσξηζκέλνπ ηδξχκαηνο εζσηεξηθνχ ή 

εμσηεξηθνχ. 
Γενική προϋπηρεζία ζηο ανηικείμενο:  Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε 

αλαγλσξηζκέλα ηδξχκαηα ή  εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηνπ Γεκνζίνπ ή Ν.Ρ.Α. ή Γεκνηηθέο 

Δπηρεηξήζεηο ή Ηδησηηθέο Πρνιέο. Ξαξνπζίαζε εθπαηδεπηηθήο ηθαλφηεηαο, πξνζφληα θαη 
ζεκείσκα απνδεδεηγκέλεο θαιιηηερληθήο δξαζηεξηφηεηαο (Ππλέληεπμε) 

14 Σίηλοι ζποσδών :Γίπισκα ή πηπρίν ή βεβαίσζε ζπνπδψλ αλαγλσξηζκέλνπ ηδξχκαηνο 
εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ. 

Γενική προϋπηρεζία ζηο ανηικείμενο:  Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε 

αλαγλσξηζκέλα ηδξχκαηα ή  εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηνπ Γεκνζίνπ ή Ν.Ρ.Α. ή Γεκνηηθέο 
Δπηρεηξήζεηο ή Ηδησηηθέο Πρνιέο. Ξαξνπζίαζε εθπαηδεπηηθήο ηθαλφηεηαο, πξνζφληα θαη 

ζεκείσκα απνδεδεηγκέλεο θαιιηηερληθήο δξαζηεξηφηεηαο (Ππλέληεπμε) 

15 Σίηλοι ζποσδών :Γίπισκα ή πηπρίν ή βεβαίσζε ζπνπδψλ αλαγλσξηζκέλνπ ηδξχκαηνο 
εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ. 

Γενική προϋπηρεζία ζηο ανηικείμενο:  Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε 
αλαγλσξηζκέλα ηδξχκαηα ή  εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηνπ Γεκνζίνπ ή Ν.Ρ.Α. ή Γεκνηηθέο 

Δπηρεηξήζεηο ή Ηδησηηθέο Πρνιέο. Ξαξνπζίαζε εθπαηδεπηηθήο ηθαλφηεηαο, πξνζφληα θαη 
ζεκείσκα απνδεδεηγκέλεο θαιιηηερληθήο δξαζηεξηφηεηαο (Ππλέληεπμε) 

16 Σίηλοι ζποσδών :Γίπισκα ή πηπρίν ή βεβαίσζε ζπνπδψλ αλαγλσξηζκέλνπ ηδξχκαηνο 

εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ. 
Γενική προϋπηρεζία ζηο ανηικείμενο:  Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή  ή επαγγεικαηηθή 

πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα ηδξχκαηα ή  εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηνπ Γεκνζίνπ ή 

Ν.Ρ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ηδησηηθέο Πρνιέο. Ξαξνπζίαζε εθπαηδεπηηθήο 
ηθαλφηεηαο, πξνζφληα θαη ζεκείσκα απνδεδεηγκέλεο θαιιηηερληθήο δξαζηεξηφηεηαο 

(Ππλέληεπμε) 

17 Σίηλοι ζποσδών :Γίπισκα ή πηπρίν ή βεβαίσζε ζπνπδψλ αλαγλσξηζκέλνπ ηδξχκαηνο 

εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ. 

Γενική προϋπηρεζία ζηο ανηικείμενο:  Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή  ή επαγγεικαηηθή 
πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα ηδξχκαηα ή  εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηνπ Γεκνζίνπ ή 

Ν.Ρ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ηδησηηθέο Πρνιέο. Ξαξνπζίαζε εθπαηδεπηηθήο 
ηθαλφηεηαο, πξνζφληα θαη ζεκείσκα απνδεδεηγκέλεο θαιιηηερληθήο δξαζηεξηφηεηαο 

(Ππλέληεπμε) 

18 Σίηλοι ζποσδών :Γίπισκα ή πηπρίν ή βεβαίσζε ζπνπδψλ αλαγλσξηζκέλνπ ηδξχκαηνο 
εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ. 

Γενική προϋπηρεζία ζηο ανηικείμενο:  Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή  ή επαγγεικαηηθή 

πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα ηδξχκαηα ή  εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηνπ Γεκνζίνπ ή 
Ν.Ρ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ηδησηηθέο Πρνιέο. Ξαξνπζίαζε εθπαηδεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο, πξνζφληα θαη ζεκείσκα απνδεδεηγκέλεο θαιιηηερληθήο δξαζηεξηφηεηαο 
(Ππλέληεπμε) 

19 Σίηλοι ζποσδών :Γίπισκα ή πηπρίν ή βεβαίσζε ζπνπδψλ αλαγλσξηζκέλνπ ηδξχκαηνο 

εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ. 
Γενική προϋπηρεζία ζηο ανηικείμενο:  Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή  ή επαγγεικαηηθή 

πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα ηδξχκαηα ή  εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηνπ Γεκνζίνπ ή 
Ν.Ρ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ηδησηηθέο Πρνιέο. Ξαξνπζίαζε εθπαηδεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο, πξνζφληα θαη ζεκείσκα απνδεδεηγκέλεο θαιιηηερληθήο δξαζηεξηφηεηαο 

(Ππλέληεπμε) 
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ΚΩΓΙΚΟ ΘΔΔΩΝ  ΔΜΠΔΙΡΙΑ 

Γηα φιεο ηηο ζέζεηο Υο βαζκνινγνχκελε εκπεηξία γηα ηνπο παξαπάλσ θσδηθνχο ζέζεσλ λνείηαη 

ε απαζρφιεζε κε ζρέζε εξγαζίαο ή ζχκβαζε έξγνπ ζην δεκφζην ή ηδησηηθφ 

ηνκέα ή άζθεζε επαγγέικαηνο ζε θαζήθνληα ή έξγα ηνπ είδνπο ηεο 

εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο πνπ νξίδεηαη ζηελ παξνχζα αλαθνίλσζε σο ηππηθφ 

πξνζφλ πξφζιεςεο, κεηά ηελ θηήζε ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ή βεβαίσζεο κε 

ηελ νπνία ζπκκεηέρεη ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία 

 ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΓΔΙΞΗ 

Γηα φιεο ηηο ζέζεηο Ζ εκπεηξία- πξνυπεξεζία απνδεηθλχεηαη κε βεβαίσζε εκεξψλ αζθάιηζεο 

ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα φπνπ αλήθεη ν ππνςήθηνο. 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ –ΑΝΑΡΣΗΗ ΠΙΝΑΚΩΝ-ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΝΣΑΔΩΝ 

Ζ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη απφ ηελ ηξηκειή επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πξφζιεςεο θαη 

αμηνιφγεζεο πξνζσπηθνχ, ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα κνξηνδφηεζεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ αλαιπηηθή πξνθήξπμε, θαζψο θαη ηηο αλάγθεο πνπ ηειηθά ζα πξνθχςνπλ, ζρεηηθά κε ηε δήηεζε γηα ηελ 
θάιπςε ησλ ζέζεσλ ησλ ηκεκάησλ. Ζ επηηξνπή κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηνπο ππνςεθίνπο νπνηνδήπνηε 

ζπκπιεξσκαηηθφ ζηνηρείν ζεσξεί θαηάιιειν γηα ηελ απφδεημε ησλ πξνζφλησλ θαη ηεο θαηαιιειφηεηαο 
ηνπο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ζέζε/εηδηθφηεηα. 

Νη πξνζσξηλνί θαη νξηζηηθνί πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζα αλαξηεζνχλ ζηνλ Ξίλαθα Αλαθνηλψζεσλ 

ηνπ Λ.Ξ.Γ.Γ. « Νξγαληζκφο Άζιεζεο & Ξνιηηηζκνχ Γήκνπ Θνξπδαιινχ» (Πνισκνχ 2-4, Θνξπδαιιφο) 
θαζψο θαη ειεθηξνληθά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Θνξπδαιινχ. 

Θαηά ησλ αλσηέξσ απνηειεζκάησλ , νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ελζηάζεηο κέζα ζε 
απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηξηψλ (3) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ ζηνλ « Νξγαληζκφο Άζιεζεο & Ξνιηηηζκνχ 

Γήκνπ Θνξπδαιινχ» απφ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο αλάξηεζεο ησλ απνηειεζκάησλ. Νη ελζηάζεηο ζα 
εμεηαζηνχλ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ε νπνία ζα εθδψζεη ηα ηειηθά απνηειέζκαηα. 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη κε βάζε ηνπο παξαθάησ πίλαθεο. Πηελ ηειεπηαία ζηήιε 

παξνπζηάδεηαη ε βαξχηεηα ηνπ θάζε άμνλα θξηηεξίσλ ζηελ ηειηθή βαζκνινγία φισλ ησλ ππνςεθίσλ . Πε 
πεξίπησζε αλαγλσξηζκέλσλ ή κε νξγάλσλ-εηδηθνηήησλ ε βαξχηεηα ηνπ θάζε άμνλα θξηηεξίσλ ζηελ ηειηθή 

βαζκνινγία ησλ ππνςεθίσλ δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 
 

Ρίηινη ζπνπδψλ 25% 

Ξξνυπεξεζία 25% 

Ξαξνπζίαζε, ζπλέληεπμε, πξνζφληα θαη θαιιηηερληθή 

δξαζηεξηφηεηα 

30% 

Νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 10% 

Αλεξγία 10% 

ΤΝΟΛΟ 100% 

 

Μοριοδόηηζη ηομέα  αναγνφριζμένφν και μη οργάνφν-ειδικοηήηφν 

Βαθμολόγηζη ησπικών 

ειδικών προζόνηφν 

Κριηήριο βαθμολόγηζης Μόρια 

1.Ρίηινη ζπνπδψλ Βαζηθφο ηίηινο ζπνπδψλ  20 

« Άιινη παξεκθεξήο ηίηινη 

ζπνπδψλ 

5 

2.Γηδαθηηθή πξνυπεξεζία 

ζην αληηθείκελν 

Σσξίο πξνυπεξεζία 10 

 Απφ 1-7 έηε 20 

 Άλσ ησλ 8 εηψλ 25 

20 Σίηλοι ζποσδών :Γίπισκα ή πηπρίν ή βεβαίσζε ζπνπδψλ αλαγλσξηζκέλνπ ηδξχκαηνο 
εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ. 

Γενική προϋπηρεζία ζηο ανηικείμενο:  Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή  ή επαγγεικαηηθή 
πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα ηδξχκαηα ή  εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηνπ Γεκνζίνπ ή 

Ν.Ρ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ηδησηηθέο Πρνιέο. Ξαξνπζίαζε εθπαηδεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο, πξνζφληα θαη ζεκείσκα απνδεδεηγκέλεο θαιιηηερληθήο δξαζηεξηφηεηαο 
(Ππλέληεπμε) 
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3. Ξαξνπζίαζε, 

παηδαγσγηθά πξνζφληα, 

θαιιηηερληθή 

δξαζηεξηφηεηα 

(Ππλέληεπμε) 

 

ζπλέληεπμε 

 

Κέγηζην 

30 

4. Νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε  

Άγακνο 

6 

 Έγγακνο 7 

 Κε 1 παηδί 8 

 Κε 2 παηδηά 9 

 Κε 3 παηδηά & πνιχηεθλνη 10 

5. Αλεξγία Απφ 0-6 κήλεο 3 

 Απφ 6-12 κήλεο 5 

 Απφ 12 θαη πάλσ 10 

   

 

  ΟΡΟΙ ΑΠΑΥΟΛΗΗ 

Ν ρψξνο θαη ν ρξφλνο απαζρφιεζεο  (ψξεο απαζρφιεζεο εκεξεζίσο) ησλ επηιεγέλησλ πξνζψπσλ, ζα 

θαζνξηζζεί αλάινγα κε ηηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο, φπσο απηέο ζα δηακνξθσζνχλ ηειηθά θαη ζα πξέπεη λα 

ηεξνχληαη απζηεξά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο. 

Δηδηθφηεξα, νη πξνζιεθζέληεο δάζθαινη είλαη ππνρξεσκέλνη λα ηεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηνπο θαλνληζκνχο 

ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο , θαζψο θαη ηα πξνγξάκκαηα πνπ ζα ζπληάμνπλ νη αξκφδηνη, φζνλ αθνξά ζηελ 

θάιπςε σξψλ θαη ην είδνο ησλ πξνγξακκάησλ πνπ ζα ηνπο αλαηεζνχλ, παξέρνληαο ζην Λ.Ξ.  ην δηθαίσκα 

θιήζεο ηνπ επφκελνπ ζηνλ πίλαθα κνξηνδφηεζεο, ζε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν αδπλαηνχλ λα 

θαιχςνπλ ηα σξνιφγηα πξνγξάκκαηα. Όζνη ηειηθά επηιεγνχλ λα εξγαζηνχλ ζηα πξνγξάκκαηα ζα 

ππνγξάςνπλ ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ( Η.Γ.Ν.Σ.) κεξηθήο απαζρφιεζεο  ( κε 

σξηαία απνδεκίσζε-σξνκίζζηνη) δηάξθεηαο κέρξη νθηψ (8) κήλεο ή θαη ελλέα (9) κήλεο γηα αλαγλσξηζκέλεο 

ζρνιέο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο (γηα ηηο ζπκβάζεηο Η.Γ.Ν.Σ. 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ΡΝ λ. 2190/1994 φπσο ηζρχεη θαη ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Λ.3812/2009. 

 

ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ 

Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε ζπκκεηνρήο θαη λα θαηαζέζνπλ φια ηα δηθαηνινγεηηθά 

ηνπο, είηε απηνπξνζψπσο, είηε κε άιιν λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν ζηνλ Νξγαληζκφ 
Άζιεζεο & Ξνιηηηζκνχ Γήκνπ Θνξπδαιινχ (Πνισκνχ 2-4-18121 Θνξπδαιιφο) ηει. επηθνηλσλίαο 

2104944364-5 εζση 4. θαη 2104967116 θαηά ηηο ψξεο 10.00-14.00 απφ ηελ Ρεηάξηε 23/8/2017 θαη γηα 
δέθα (10) εκέξεο έσο ηε Ξαξαζθεπή 1/9/2017. 

Αηηήζεηο κε ηειενκνηνηππία (θαμ) ή e-mail δελ ζα γίλνληαη δεθηέο. Πε πεξίπησζε ζπζηεκέλεο απνζηνιήο 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ κέζσ Δ.Ι.Ρ.Α. ή εηαηξεία ηαρπκεηαθνξάο, ην εκπξφζεζκν ησλ αηηήζεσλ ηζρχεη 
εθφζνλ ν θάθεινο θέξεη εκεξνκελία απνζηνιήο εληφο ηεο πξναλαθεξφκελεο πξνζεζκίαο, Γηα πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηελ θαηάζεζε αηηήζεσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ θαη γεληθφηεξα γηα ηελ δηαδηθαζία ηεο πξνθήξπμεο, 
νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηα ηειέθσλα 2104944364-5 εζση. 4 & 2104967116 

θαζεκεξηλά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη απφ ψξα 10.00-14:00. Ζ αλαιπηηθή αλαθνίλσζε/πξνθήξπμε ζα 

αλαξηεζεί ζηνλ Ξίλαθα Αλαθνηλψζεσλ ηνπ Νξγαληζκφ Άζιεζεο & Ξνιηηηζκνχ Γήκνπ Θνξπδαιινχ 
(Πνισκνχ 2-4 ηθ 18121 Θνξπδαιιφο) θαζψο θαη ειεθηξνληθά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη ζην 

πξφγξακκα Γηαχγεηα 
Ζ πεξίιεςε ηεο παξνχζαο ζα δεκνζηεπηεί ζε κία (1) εκεξήζηα εθεκεξίδα ηνπ Λ. Αηηηθήο. 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 
ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

 
ΛΩΝΑ ΜΙΥΑΗΛ 

ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ 
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