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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 01/2019 

 

γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, επί σξνκηζζία, γηα ηελ πξφζιεςε θαιιηηερληθνχ 

πξνζσπηθνχ, θαζεγεηψλ κνπζηθήο, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ επί 

σξνκηζζία απφ 01.10.2019 έσο 30.06.2020, ηνπ ΝΠΓΓ Κέληξν Πνιηηηζκνχ Γήκνπ Ξάλζεο – 

Σκήκα Πνιηηηζκνχ, πνπ εδξεχεη ζηε Ξάλζε, Πι. Γηνηθεηεξίνπ 1
Α
, ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ 

Π.Γ. 524/80 (ΦΔΚ 134/Α/17.07.1980). 

 

Ο πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κέληξνπ Πνιηηηζκνχ Γήκνπ Ξάλζεο έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 223 ηνπ Ν.3584/2007 (ΦΔΚ 143/Α/28.06.2007). 

2. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 2190/1994 (ΦΔΚ 18/Α/03.03.1994) φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

3. Σν κε ΓΙΠΠ/Φ.1.9/539/11506/31.05.2010) έγγξαθν ηνπ ΤΠ.Δ.Α.&Η.Γ ζχκθσλα κε ην νπνίν 

εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 524/80 γηα πξνζσπηθφ πνπ εμαηξείηαη ησλ 

ξπζκίζεσλ ηνπ Ν. 3812/09 (πρ θαιιηηερληθφ πξνζσπηθφ). 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 524/80 (ΦΔΚ 134/Α/17.07.1980). 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Β.Γ. 16/1966 «Πεπί ιδπύζευρ μοςζικών ιδπςμάηυν» (ΦΔΚ Α’7). 
6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Β.Γ. 57/1957 «Πεπί κςπώζευρ ηος εζυηεπικού κανονιζμού ηος Ωδείος 

Θεζζαλονίκηρ» (ΦΔΚ 229/Α/1957). 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 240 ηνπ Ν.3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α/08.06.2006). 

8. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν.4325/2015 (ΦΔΚ 47/Α/11.05.2015). 

9. Σνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Κέληξνπ Πνιηηηζκνχ Γήκνπ Ξάλζεο (ΦΔΚ 

 2233/Β/02-08-2012). 

10. Σελ ππ’ αξηζκ. 08/06.02.2019 (ΑΓΑ: 6ΙΓΟΚ7Δ-Κ73) απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

ηνπ Κέληξνπ Πνιηηηζκνχ Γήκνπ Ξάλζεο, πεξί «Ππογπαμμαηιζμόρ πποζλήτευν υπομίζθιος 

πποζυπικού έηοςρ 2019-2020». 

11. Σελ ΚΤΑ νηθ. 17817/08.03.2019 (ΑΓΑ: Ω716465ΥΘ7-ΞΡ4) «Έγκπιζη ζύνατηρ ηεηπακοζίυν 

δεκαεννέα (419) ζςμβάζευν με ζσέζη επγαζίαρ ιδιυηικού δικαίος οπιζμένος σπόνος  

ζε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ ηηρ σώπαρ, για ηην παποσή ςπηπεζιών ένανηι ανηιηίμος» ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ & Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, κε ην νπνίν εγθξίζεθαλ δέθα (10) ζέζεηο Ι.Γ.Ο.Υ. 

12. Σελ κε αξηζκφ 2976/04.04.2019 (ΑΓΑ: 6Τ73ΟΡ1Τ-ΠΣΑ) απφθαζε ηνπ πληνληζηή ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο, πεξί «Σςγκπόηηζη Επιηποπήρ για ηην επιλογή 

Καλλιηεσνικού Πποζυπικού ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηηρ παπ. 2 ηος άπθπος 4 ηος ΠΔ 524/1980). 

13. Σελ απφθαζε 25/2019 (ΑΓΑ: ΩΟΙ6ΟΚ7Δ-0Ξ4) ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κέληξνπ 

Πνιηηηζκνχ Γήκνπ Ξάλζεο πεξί «Έκδοζη πποκήπςξηρ για ηην ππόζλητη υπομιζθίυν καθηγηηών 

μοςζικήρ ζηο Δημοηικό Ωδείο για ηο ζσολικό έηορ 2019 -2020 ». 

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΔΙ 

Σελ πξφζιεςε θαιιηηερληθνχ κνπζηθνχ πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ επί σξνκηζζία, ζπλνιηθνχ αξηζκνχ δέθα (10) αηφκσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ηνπ Γεκνηηθνχ Ωδείνπ ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηζκνχ ηνπ Κέληξνπ Πνιηηηζκνχ Γήκνπ 

Ξάλζεο πνπ εδξεχεη ζηελ Ξάλζε θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπο εμήο, αλά ππεξεζία, έδξα, εηδηθφηεηα θαη 
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δηάξθεηα ζχκβαζεο, αξηζκνχ αηφκσλ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Α), κε ηα αληίζηνηρα απαηηνχκελα (ηππηθά θαη 

ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

 
ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΙ ΔΠΟΥΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ (αλά θσδηθφ ζέζεο) 

Κσδηθφο 
ζέζεο 

Τπεξεζία Έδξα 
ππεξεζίαο 

Δηδηθφηεηα Γηάξθεηα ζχκβαζεο Αξηζκφο 
αηφκσλ 

 

101 
Κέληξν 

Πνιηηηζκνχ Γήκνπ 

Ξάλζεο 

 

Ξάλζε 
Καζεγεηήο 

πηάλνπ 
Απφ 01.10.2019 έσο 

ηηο 30.06.2020 

 

1 

 

102 
Κέληξν 

Πνιηηηζκνχ Γήκνπ 
Ξάλζεο 

 

Ξάλζε 
Καζεγεηήο 

θηζάξαο 
Απφ 01.10.2019 έσο 

ηηο 30.06.2020 

 

1 

 

103 
Κέληξν 

Πνιηηηζκνχ Γήκνπ 

Ξάλζεο 

 

Ξάλζε 
Καζεγεηήο 

βηνιηνχ 
Απφ 01.10.2019 έσο 

ηηο 30.06.2020 

 

1 

 
104 

Κέληξν 

Πνιηηηζκνχ Γήκνπ 

Ξάλζεο 

 
Ξάλζε 

Καζεγεηήο 

ζεσξεηηθψλ 
καζεκάησλ 

Απφ 01.10.2019 έσο 

ηηο 30.06.2020 

 
3 

 

105 
Κέληξν 

Πνιηηηζκνχ Γήκνπ 
Ξάλζεο 

 

Ξάλζε 
Καζεγεηήο 

πλεπζηψλ 
Απφ 01.10.2019 έσο 

ηηο 30.06.2020 

 

1 

 
106 

Κέληξν 

Πνιηηηζκνχ Γήκνπ 

Ξάλζεο 

 
Ξάλζε 

Καζεγεηήο 
βπδαληηλήο 

κνπζηθήο 

Απφ 01.10.2019 έσο 

ηηο 30.06.2020 

 
1 

 

107 
Κέληξν 

Πνιηηηζκνχ Γήκνπ 

Ξάλζεο 

 

Ξάλζε 
Καζεγεηήο 

κνλσδίαο 
Απφ 01.10.2019 έσο 

ηηο 30.06.2020 

 

1 

 
108 

Κέληξν 

Πνιηηηζκνχ Γήκνπ 

Ξάλζεο 

 
Ξάλζε 

Καζεγεηήο 

κνπζηθνθηλεηηθήο 
αγσγήο 

Απφ 01.10.2019 έσο 

ηηο 30.06.2020 

 
1 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθφ ζέζεο) 

Κσδηθφο 
ζέζεο 

Σίηινο ζπνπδψλ θαη ινηπά απαηηνχκελα (ηππηθά & ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα 

 

 

101 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
Γίπισκα Πηάλνπ απφ κνπζηθφ ίδξπκα ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο αλαγλσξηζκέλν απφ ην 

θξάηνο 

ΠΡΟΟΝΣΑ Α' ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα) 

Πηπρίν Πηάλνπ απφ κνπζηθφ ίδξπκα ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο αλαγλσξηζκέλν απφ ην 

θξάηνο 

 

 

102 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
Γίπισκα Κηζάξαο απφ κνπζηθφ ίδξπκα ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο αλαγλσξηζκέλν απφ ην 

θξάηνο 

ΠΡΟΟΝΣΑ Α' ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα) 

Πηπρίν Κηζάξαο απφ κνπζηθφ ίδξπκα ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο αλαγλσξηζκέλν απφ ην 

θξάηνο 

 

 
103 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
Γίπισκα Βηνιηνχ απφ κνπζηθφ ίδξπκα ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο αλαγλσξηζκέλν απφ ην 

θξάηνο 

ΠΡΟΟΝΣΑ Α' ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα) 
Πηπρίν Βηνιηνχ απφ κνπζηθφ ίδξπκα ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο αλαγλσξηζκέλν απφ ην 

ΑΔΑ: 6Φ9ΙΟΚ7Ε-ΛΓΦ



 θξάηνο 

 

 

 

 

104 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

Πηπρίν Φνχγθαο απφ κνπζηθφ ίδξπκα ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο αλαγλσξηζκέλν απφ ην 

θξάηνο. 

ΠΡΟΟΝΣΑ Α' ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα) 
Πηπρίν Αληίζηημεο απφ κνπζηθφ ίδξπκα ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο αλαγλσξηζκέλν απφ ην 

θξάηνο. 

ΠΡΟΟΝΣΑ Β’ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ 

(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα πξνζφληα ηεο Α’ επηθνπξίαο). 

Πηπρίν Αξκνλίαο απφ κνπζηθφ ίδξπκα ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο αλαγλσξηζκέλν απφ ην 

θξάηνο. 

 

 

 

 
105 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
Πηπρίν Πλεπζηνχ νξγάλνπ θαη πηπρίν Δλνξγάλσζεο πλεπζηψλ νξγάλσλ θαη Φνχγθαο απφ 

κνπζηθφ ίδξπκα ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο αλαγλσξηζκέλν απφ ην θξάηνο. 

ΠΡΟΟΝΣΑ Α' ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα) 

Δθηειεζηήο Πλεπζηνχ κνπζηθνχ νξγάλνπ θαη πηπρίν Δλνξγάλσζεο πλεπζηψλ νξγάλσλ απφ 

κνπζηθφ ίδξπκα ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο αλαγλσξηζκέλν απφ ην θξάηνο. 

ΠΡΟΟΝΣΑ Β’ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ 

(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα πξνζφληα ηεο Α’ επηθνπξίαο). 

Δθηειεζηήο Πλεπζηνχ κνπζηθνχ νξγάλνπ κε πξνυπεξεζία ζε κπάληα. 

 

 

106 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
Γίπισκα Βπδαληηλήο Μνπζηθήο απφ κνπζηθφ ίδξπκα ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο 

αλαγλσξηζκέλν απφ ην θξάηνο 

ΠΡΟΟΝΣΑ Α' ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα) 

Πηπρίν Βπδαληηλήο Μνπζηθήο απφ κνπζηθφ ίδξπκα ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο 

αλαγλσξηζκέλν απφ ην θξάηνο 

 

 

107 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
Γίπισκα Μνλσδίαο απφ κνπζηθφ ίδξπκα ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο αλαγλσξηζκέλν απφ 

ην θξάηνο. 

ΠΡΟΟΝΣΑ Α' ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα) 

Πηπρίν Μνλσδίαο απφ κνπζηθφ ίδξπκα ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο αλαγλσξηζκέλν απφ ην 

θξάηνο. 

 

 

108 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
Σίηινο ζπνπδψλ κνπζηθνπαηδαγσγηθήο θαηεχζπλζεο θαη πηπρίν Αξκνλίαο απφ κνπζηθφ 

ίδξπκα ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο αλαγλσξηζκέλν απφ ην θξάηνο. 

ΠΡΟΟΝΣΑ Α' ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα) 

Σίηινο ζπνπδψλ κνπζηθνπαηδαγσγηθήο θαηεχζπλζεο απφ κνπζηθφ ίδξπκα ηεο εκεδαπήο ή 

αιινδαπήο αλαγλσξηζκέλν απφ ην θξάηνο. 

ΠΡΟΟΝΣΑ Β' ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα πξνζφληα ηεο Α’ επηθνπξίαο) 

Βεβαίσζε κνπζηθνθηλεηηθήο αγσγήο απφ αλαγλσξηζκέλν κνπζηθφ ίδξπκα ( Ωδείν – 

Μνπζηθή ρνιή). 
 

ΔΝΣΟΠΙΟΣΗΣΑ 

Γηα όλες ηηο ζέζεηο, προηάζζονηαι ησλ ινηπψλ ππνςεθίσλ, νη μόνιμοι κάηοικοι ηνπ Γήκνπ 

Ξάλζεο. 
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ΔΜΠΔΙΡΙΑ 

ΠΙΝΑΚΑ Γ: ΔΜΠΔΙΡΙΑ (αλά θσδηθφ ζέζεο) 

Κσδηθφο 
ζέζεο 

Η εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε μεηά ηε ιήςε ηνπ βαζηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ κε ηνλ 
νπνίν νη ππνςήθηνη κεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο. 

105, 107 
Ωο εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνυπεξεζία αλαγλσξηζκέλνπ κνπζηθνχ 
ηδξχκαηνο ηεο εκεδαπήο. 

101, 102, 103, 
104, 106 

Πεληαεηήο (5) ηνπιάρηζηνλ πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλν κνπζηθφ ίδξπκα ηεο 
εκεδαπήο. 

        
108 Γελ απαηηείηαη. 

 

Γηα φιεο ηηο 

ζέζεηο 

Η θαιιηηερληθή  δξαζηεξηφηεηα ζε νξρήζηξα,  ζπκκεηνρή  σο ζνιίζη ζε 

επαγγεικαηηθέο εθδειψζεηο ππφ  ηελ αηγίδα έγθξηησλ θνξέσλ, δηεζλήο 

θαιιηηερληθή ζηαδηνδξνκία (ξεζηηάι, ζπλαπιίεο κνπζηθήο δσκαηίνπ), 

ερνγξαθήζεηο, δηζθνγξαθία, θηι. θαη νπνηαδήπνηε ζπκκεηνρή ζε κνπζηθά ζχλνια. 
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ΓΔΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΨΗ 

1) Οη ππνςήθηνη, γηα λα γίλνπλ δεθηνί ζηε δηαδηθαζία επηινγήο, πξέπεη λα έρνπλ ειηθία απφ 21 έσο 

70 εηψλ. 

2) Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειφηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηεο εηδηθφηεηαο πνπ επηιέγνπλ. 

3) Να κελ έρνπλ θψιπκα θαηά ην άξζξν 16 (Ποινική καηαδίκη, ζηεπηηική ή επικοςπική δικαζηική 

ζςμπαπάζηαζη) ηνπ Ν. 3584/07 (ΦΔΚ 143/Α/28.06.2007). 

4) Οη 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. 

 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε 

ασηοπροζώπως, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε 

θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή, είηε ηατσδρομικά με ζσζηημένη 

επιζηολή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: νδφο Πι. Γηνηθεηεξίνπ 1
Α
, 3

νο
 

φξνθνο, ζηε Γξακκαηεία ηνπ Γεκνηηθνχ Ωδείνπ, αξκφδηνο ππάιιεινο θα. Αλαζηαζία ηνχηα, ηει. 

2541024542/Σκήκα Πνιηηηζκνχ, ηα αθφινπζα, ζχκθσλα κε ηνλ Ν.4250/2014 

(ΦΔΚ74/Α/26.03.2014), δηθαηνινγεηηθά: 

1) Αίηεζε (ππφδεηγκα επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα). 

2) Φσηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο (δπν φςεηο). 

3) Φσηναληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδψλ πνπ απαηηνχληαη σο πξνζφληα δηνξηζκνχ. 

4) Βεβαίσζε κνλίκνπ θαηνηθίαο. 

5) Βεβαίσζε πξνυπεξεζίαο. (κε αξηζκφ έγθξηζεο απφ ην ΤΠ.ΠΟ. ζην εηδηθφ κάζεκα γηα ην νπνίν 

αηηείηαη ηελ ζέζε. Σαπηφρξνλε πξνυπεξεζία ζε πεξηζζφηεξα κνπζηθά ηδξχκαηα δελ πξνζκεηξάηαη. 

6) Πηζηνπνηεηηθφ Οηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο 

7) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86 ζηελ νπνία λα δειψλεηαη: 

• Σν έηνο γελλήζεσο ηνπ ππνςεθίνπ. 

• Ο Γήκνο ή Κνηλφηεηα εηο ηα κεηξψα αξξέλσλ ή ην γεληθφ κεηξψν δεκνηψλ ηνπ νπνίνπ είλαη 

εγγεγξακκέλνο. 

• Η 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. 

• Αλ ππεξεηεί ή πξνυπεξέηεζε κε νπνηνδήπνηε εηδηθφηεηα ζην δεκφζην ή ΝΠΓΓ ή ΟΣΑ εθφζνλ 

δε, εμήιζε ηεο ππεξεζίαο γηα πνηα αηηία. 

• φηη δελ ηειεί ππφ απαγφξεπζε, δηθαζηηθή αληίιεςε, πνηληθή θαηαδίθε, ζηεξεηηθή ή επηθνπξηθή 

δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε θαη δελ παξαπέκθζεθε κε ηειεζίδηθν βνχιεπκα γηα θάπνην απφ ηα 

εγθιήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην αξζ.22 ηνπ ΠΓ 611/77 (άξζξν 8 ηνπ Ν. 3528/2007, Κψδηθαο 

Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ πνιηηηθψλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ θαη ππαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ.) έζησ θαη αλ 

δελ επαθνινχζεζε πνηληθή δίθε ιφγσ παξαγξαθήο, φπσο θαη αλ εθθξεκεί ελαληίνλ ηνπ θαηεγνξία 

γηα νπνηνδήπνηε πιεκκέιεκα ή θαθνχξγεκα. 

Όια ηα πξναπαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζπλππνβάιινληαη καδί κε ηελ αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ. 

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

θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο 24.06.2019. 

Οη θάηνρνη ζρεηηθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ πέξαλ ησλ πξναπαηηνχκελσλ δχλαηαη λα ηνπο 

ζπλππνβάιινπλ. 
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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. 

Η προθεζμία σποβολής ηων αιηήζεων είναι δέκα (10) ημέρες (ππνινγηδφκελεο εκεξνινγηαθά) 

θαη αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο ζε ηνπηθέο 

εθεκεξίδεο ή ηεο αλάξηεζήο ηεο ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο καο θαη ζην ρψξν αλαθνηλψζεσλ 

ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο, εθφζνλ ε αλάξηεζε είλαη ηπρφλ κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο 

ζηηο εθεκεξίδεο, θαη ζπγθεθξηκέλα από 15.06.2019 έως και 24.06.2019, ηις ώρες 08:00 έως  

14:00. 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ 

Όζνη πιεξνχλ ηα γεληθά θαη ηα ηππηθά πξνζφληα ηίζεληαη ππφ ηελ θξίζε ηεο νξηζζείζαο ηξηκεινχο 

επηηξνπήο επηινγήο ε νπνία ζα ζπλεδξηάζεη ζηελ έδξα ηνπ Κέληξνπ Πνιηηηζκνχ Γήκνπ Ξάλζεο ηελ 

02.07.2019. 

Όζνη ππνςήθηνη δελ ππέβαιιαλ ηα απαξαίηεηα - θαηάιιεια δηθαηνινγεηηθά απνθιείνληαη απφ ηελ 

επηηξνπή κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε. 

Όζνη απφ ηνπο ππνςεθίνπο πιεξνχλ ηηο σο άλσ πξνυπνζέζεηο δχλαηαη λα θιεζνχλ λνκίκσο λα 

ππνβιεζνχλ ζε αθξφαζε. 

Οη πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ αλαξηψληαη ζηελ έδξα ηνπ Κέληξνπ Πνιηηηζκνχ Γήκνπ 

Ξάλζεο θαη ζηε «ΓΙΑΤΓΔΙΑ». 

Καηά ησλ αλσηέξσ πηλάθσλ νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ ελζηάζεηο ελψπηνλ ηεο 

ηξηκεινχο Δπηηξνπήο, κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία, ε νπνία ιήγεη κεηά ηελ πάξνδν πέληε (5) 

εκεξψλ απφ ηελ αλάξηεζε ησλ απνηειεζκάησλ. 
 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΘΔΣΩΝ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ – ΠΡΟΘΔΜΙΑ 

Οη επηηπρφληεο ππνρξενχληαη λα θαηαζέζνπλ εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ εηδνπνίεζή ηνπο απφ 

ην Κέληξν Πνιηηηζκνχ Γήκνπ Ξάλζεο πξφζζεηα δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία είλαη ηα εμήο: 

Α. Καηαηίζεληαη απφ ηνλ επηηπρφληα 

- Πηζηνπνηεηηθφ πγείαο θαη αξηηκέιεηαο απφ θαηάιιειε πγεηνλνκηθή επηηξνπή. 

- Πξνυπεξεζία ζε δεκφζην θνξέα. 

Β. Θα αλαδεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία: 

- Αληίγξαθν ιεμηαξρηθήο πξάμεο γέλλεζεο. 

- Αληίγξαθν θχιινπ ζηξαηνινγηθνχ κεηξψνπ (γηα άλδξεο). 

 

ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

1) Η πξνθήξπμε λα αλαξηεζεί ζην πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Κέληξνπ Πνιηηηζκνχ Γήκνπ Ξάλζεο. 
2) Η πξνθήξπμε ζα είλαη δηαζέζηκε απφ ην www.cultureofxanthi.gr θαη ην www.cityofxanthi.gr. 

3) Η πεξίιεςε ηεο πξνθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί ζε κία ηνπηθή εθεκεξίδα φπσο νξίδεη ην ΠΓ 524/80 

(ΦΔΚ 134/Α/17.07.1980). 

 

Ξάλζε 12 Ινπλίνπ 2019 

 

Ο πξφεδξνο 

Παζράιεο Λχξαηδεο 

http://www.cultureofxanthi.gr/
http://www.cityofxanthi.gr/
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Ο Υ 1/2018 

 

ΑΙ ΣΗ  Η – ΤΠΔ ΤΘ ΤΝ Η ΓΗ ΛΧΗ 

 

 

................................... 

 

Απιθ. ανακοίνυζηρ  Απιθ. ππυη/λος αίηηζηρ  

Α. ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΟΡΔΑ ΠΡΟΛΗΦΗ  

1.Επσλπκία θνξέα: ΚΕΝΣΡΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΔΗΜΟΤ ΞΑΝΘΗ 

2. πνπ εδξεύεη ζην λνκό: ΞΑΝΘΗ 

3. πνπ εδξεύεη/αλήθεη ζην δήκν: ΞΑΝΘΗ 

 

Β. ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ [ζπκπιεξώζηε κε θεθαιαία γξάκκαηα ηα αηνκηθά ζαο ζηνηρεία] 
 

 

1. Επώλπκν: 2. 3. Όλ. παηέξα: 
Ό 

4. Όλ. κεηέξαο: 5. Ηκ/λία γέλλεζεο: / / 6. Φύιν: Α Γ 

 

6. Α.Δ.Σ.: 7. Σόπνο θαηνηθίαο (πόιε, δήκνο, θνηλόηεηα): 
(λνκόο): 

 

8. Οδόο: 
  

9. Αξηζ.: 
 

10. Σ.Κ.: 

 

11. Σειέθσλν: 
 

12. Κηλεηό: 
 

13. e-mail: 
 

 

Γ. ΣΙΣΛΟΙ  ΠΟΤΓΧΝ 

 
α/α 

 
Ολνκαζία ηίηινπ 

 
Ίδξπκα 

έηνο 
θηήζεο 

 
1. 

   

 
2. 

   

 
3. 

   

 
4. 

   

 

Γ. ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ ΠΔΡΑΝ ΣΧΝ ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΧΝ 

 
α/α 

 
Ολνκαζία ηίηινπ 

 
Ίδξπκα 

έηνο 
θηήζεο 

 
1. 

   

 
2. 

   

 
3. 

   

 
4. 

   

 

Δ. ΔΠΙΓΙΧΚΟΜΔΝΔ ΘΔΔΙ ΚΑΣΑ ΔΙΡΑ ΠΡΟΣΙΜΗΗ [δειώζηε πνηεο από ηηο ζέζεηο επνρηθνύ πξνζσπηθνύ ηεο  
αλαθνίλσζεο επηδηώθεηε θαηά ζεηξά πξνηίκεζεο (πεδίο α.) θαη θαηαγξάςηε γηα θαζεκία από ηηο πξνηηκήζεηο ζαο, ζύκθσλα κε όζα 
νξίδνληαη ζηελ αλαθνίλσζε, ζε πνην βαζκό εληνπηόηεηαο εληάζζεζηε (πεδίν β.), αλ θαηέρεηε ηα θύξηα πξνζόληα επηινγήο ή ηπρόλ 
επηθνπξηθά θαη ζε πνην βαζκό επηθνπξίαο (πεδίν γ.) θαζώο θαη πόζνπο κήλεο εκπεηξίαο δηαζέηεηε (πεδίν δ.)] 

ΔΙΡΑ ΠΡΟΣΙΜΗΗ: 1
η
 επιλογή 2

η
 επιλογή 3

η
 επιλογή 4

η
 επιλογή 5

η
 επιλογή 

α. Κυδικόρ θέζηρ [αλαγξάςηε γηα θάζε πξνηίκεζή ζαο 
ηνλ αληίζηνηρν κυδικό θέζηρ από ηελ αλαθνίλσζε] 

     

β. Δνηοπιόηηηα [αλαγξάςηε ΝΑΙ ή ΟΥΙ ]      

γ. Κύπια ή επικοςπικά πποζόνηα [αλαγξάςηε 1 (αλ θαηέρεηε ηα 
θύξηα πξνζόληα) ή Α (γηα ηνλ αληίζηνηρν βαζκό επηθνπξίαο)] 

     

δ. Δμπειπία [αλαγξάςηε ηνλ απιθμό μηνών εκπεηξίαο πνπ δηαζέηεηε 
γηα θαζεκία από ηηο πξνηηκήζεηο ζαο] 
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ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΝΗΜΜΔΝΧΝ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ 
[απιθμήζηε ζε εμθανέρ ζημείο θαζέλα από ηα ζπλππνβαιιόκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα ππόινηπα έγγξαθα πνπ επηζπλάπηεηε 

γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ππνςεθηόηεηάο ζαο θαη θαηαγξάςηε ηα εδώ, ακολοςθώνηαρ ηην ίδια ζειπά απίθμηζηρ] 
ε πεπίπηυζη πος έσοςν ςποβληθεί ζε παλαιόηεπερ πποκηπύξειρ, ζημειώζηε ηο έηορ ςποβολήρ. 

1. .................................................................................... 10. ..................................................................................... 

2. .................................................................................... 11. ..................................................................................... 

3. .................................................................................... 12. ..................................................................................... 

4. .................................................................................... 13. ..................................................................................... 

5. .................................................................................... 14. ..................................................................................... 

6. .................................................................................... 

7. .................................................................................... 

8. .................................................................................... 

9. .................................................................................... 

 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ 
Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή ηελ αίηεζε-δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ 

(άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο κςπώζειρ  πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξ. 22 ηνπ  
Ν. 1599/1986, δειαδή: «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε 
ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Επίζεο εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ 
πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα 
βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ», δηλώνυ όηι: 

1. Όια ηα ζηοισεία ηεο αίηεζήο κνπ είλαη ακπιβή και αληθή θαη καηέσυ όλα ηα απαιηούμενα πποζόνηα γηα θάζε 
επηδησθόκελν θσδηθό ζέζεο, όπσο απηά αλαθέξνληαη ζηελ αλαθνίλσζε θαη αλαγξάθνληαη ζηελ παξνύζα αίηεζε. ε 
πεξίπησζε αλαθξίβεηαο γλσξίδσ όηη ζα έρσ ηηο ζπλέπεηεο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1599/1986. 

2.  Έρσ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο θαζόηη δελ έρσ (κε ηελ επηθύιαμε ηεο επόκελεο 
παξαγξάθνπ) κώλςμα θαηά ην άπθπο 8 ηος Τπαλληλικού Κώδικα, ζύκθσλα κε ην νπνίν δελ κπνξεί λα επηιεγεί 
όπνηνο: α) έρεη καηαδικαζηεί γηα θαθνύξγεκα θαη ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή, ππεμαίξεζε (θνηλή θαη ζηελ 
ππεξεζία), απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγόξνπ, δσξνδνθία, θαηαπίεζε, απηζηία πεξί ηελ ππεξεζία, 
παξάβαζε θαζήθνληνο θαζ' ππνηξνπή, ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε, θαζώο θαη γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα θαηά ηεο 
γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο· β) είλαη ςπόδικορ θαη έρεη παξαπεκθζεί κε 
ηειεζίδηθν βνύιεπκα γηα θαθνύξγεκα ή γηα πιεκκέιεκα ηεο πξνεγνύκελεο πεξίπησζεο, έζησ θαη αλ ην αδίθεκα 
παξαγξάθεθε· γ) έρεη, ιόγσ θαηαδίθεο, ζηεπηθεί ηα πολιηικά ηος δικαιώμαηα θαη γηα όζν ρξόλν δηαξθεί ε ζηέξεζε 
απηή· δ) ηειεί ςπό δικαζηική ζςμπαπάζηαζη. 

3.  ε πεξίπησζε ύπαξμεο ηνπ θσιύκαηνο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ θαη πξνθεηκέλνπ γηα ζέζεηο βνεζεηηθνύ ή 
αλεηδίθεπηνπ πξνζσπηθνύ, εξαιπούμαι από ην θώιπκα επεηδή έρσ εθηίζεη ηελ πνηλή κνπ ή επεηδή έρνπλ αξζεί ηα κέηξα 
αζθαιείαο πνπ κνπ έρνπλ επηβιεζεί ή επεηδή έρσ απνιπζεί ππό όξνπο (άξζξ. 4 παξ. 6 Ν. 2207/1994). 

 

Ημεπομηνία:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ο/ Η ςποτήθι.. ..  

 

Ονομαηεπώνςμο:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ππνγξαθή] 

[ζπκπιεξώλεηαη από ην θνξέα πξόζιεςεο] 

ΑΔΑ: 6Φ9ΙΟΚ7Ε-ΛΓΦ
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