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ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΚΟΙΝΩΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ – ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ –  

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΛΗΝΗ                                                                                                

 

 

 

 

 

           

Παιιήλε , 5επηεκβξίνπ2019 

        Αξηζκ. Πξση.:992 

      

  ΑΓΑ: 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ  

γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ( κε αληίηηκν) 
 

Η Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Αζιεηηζκνύ-Πνιηηηζκνύ-Πεξηβάιινληνο 
Γήκνπ Παιιήλεο  

 

Έρνληαο ππόςε: 
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 2527/1997, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 3812/2009.  

2. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 2190/94 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη 

κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 3833/2010, ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο δελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο 

ησλ θεθαιαίσλ Α΄ Β΄ θαη Γ ηνπ Ν. 2190/94 «Οη ινγνηέρλεο, θαιιηηέρλεο θαη 

δεκνζηνγξάθνη γηα απαζρνιήζεηο πνπ πξνζηδηάδνπλ ζηελ ηδηόηεηα ηνπο»&«Σν 

εθπαηδεπηηθό ή δηδαθηηθό πξνζσπηθό ησλ Α.Δ.Ι.,ησλ Σ.Δ.Ι. θαη ησλ κε νπνηαδήπνηε 

νλνκαζία ζρνιώλή ζρνιείσλ ή ππεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Ν.Π.Γ.Γ.,ησλ 

Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξώηνπ θαηδεύηεξνπ βαζκνύ θαη ησλ λνκηθώλ 

πξνζώπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν» 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 4210/2014.  

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 524/80 (ΦΔΚ 134/Α/17-7-1980).  

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87 Α), όπσο έρνπλ 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ. 

6. Σελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2527/1997 

7. Σν άξζξν 205 ηνπ λ. 3584/2007 (Α΄ 143) 

8. Σν άξζξν 10 ηνπ λ.4257/2014 

9. Σν άξζξν 48 ηνπ λ. 4325/2015 . 
10. Σν άξζξν 107 λ.4483/2017 
11. Σελ εγθύθιην ΤΠ.Δ. νηθ.3955/21.01.2019 

12. Σελ ππ΄αξηζ. 8/31-1-2019απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Κνηλσθεινύο 

Δπηρείξεζεο Αζιεηηζκνύ-Πνιηηηζκνύ-Πεξηβάιινληνο Γήκνπ Παιιήλεο  

13. Σν ππ΄ αξηζ. πξση. 130/1-2-2019 αίηεκα ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Αζιεηηζκνύ-

Πνιηηηζκνύ-Πεξηβάιινληνο Γήκνπ Παιιήλεο  γηα ηνλ Πξνγξακκαηηζκό πξνζιήςεσλ 

Δλληνική
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κε ζπκβάζεηο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ σξνκίζζηνπ πξνζσπηθνύ κε 

θάιπςε ηεο δαπάλεο ππό ηε κνξθή αληηηίκνπ 

14. Σελ Α.Π. 11050/3168/19.02.2019 ζεηηθή εηζεγεηηθή έθζεζε ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο Αηηηθήο  γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ αηηήκαηνο 

15. Σελ ππ. αξ. πξση. νηθ.: 19881/15-3-2019(ΑΓΑ: Χ3Γ465ΥΘ7-ΥΦΧ)Απόθαζε ηνπ 

Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ  πνπ εθδόζεθε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 107 

λ.4483/2017 . 

16. Σελ ππ΄ αξ. 59/2019 Απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο 

Γήκνπ Παιιήλε γηα ηελ έγθξηζε ηεο παξνύζαο  

17. Σηο ζρεηηθέο πηζηώζεηο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό 

18. Σνλ θαλνληζκό εζσηεξηθώλ ππεξεζηώλ 

 

 

Αλαθνηλώλεη 
 

Σε ζύλαςε ζύκβαζεο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ (Ι.Γ.Ο.Υ.) κε 
σξηαία απνδεκίσζε θαη ρξνληθή δηάξθεηα κέρξη νθηώ (8) κήλεο,ζπλνιηθά 
δεθαπέληε (15) αηόκσλ γηα ηελ θάιπςε επνρηαθώλ ε παξνδηθώλ 
αλαγθώλ(κεαληίηηκν)ησλ πνιηηηζηηθώλ πξνγξακκάησλ ηεο Κ.Δ.Α.Π.Π.Γ.Π., 

πνπ εδξεύεη ζην Γήκν Παιιήλεο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ εμήο, αλά 
ππεξεζία, έδξα, εηδηθόηεηα θαη δηάξθεηα ζύκβαζεο, αξηζκό αηόκσλ 
(βι. ΠΙΝΑΚΑ Α), κε ηα αληίζηνηρα απαηηνύκελα (ηππηθά θαη ηπρόλ 
πξόζζεηα) πξνζόληα (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

 

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΙ ΔΠΟΥΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο 
ζέζεο 

Τπεξεζία Έδξα ππεξεζίαο Δηδηθόηεηα 
Γηάξθεηα 

ζύκβαζεο 
Αξηζκόο 
αηόκσλ 

01 Κ.Δ.Α.Π.Π.Γ.Π. 
ΚΛΔΙΣΑΡΥΟΤ&ΑΡΙ

ΣΔΙΓΟΤ, 
ΓΔΡΑΚΑ 

ΔΙΚΑΣΙΚΟΙ –ΚΑΛΧΝ 
ΣΔΥΝΧΝ  

ΠΔ 
8 5 

02 Κ.Δ.Α.Π.Π.Γ.Π. 
ΚΛΔΙΣΑΡΥΟΤ&ΑΡΙ

ΣΔΙΓΟΤ, 
ΓΔΡΑΚΑ 

ΓΑΚΑΛΟΙ ΛΑΣΙΝ 
ΥΟΡΧΝ  
TE ή ΓΔ 

8 1 

03 Κ.Δ.Α.Π.Π.Γ.Π. 
ΚΛΔΙΣΑΡΥΟΤ&ΑΡΙ

ΣΔΙΓΟΤ, 
ΓΔΡΑΚΑ 

ΓΑΚΑΛΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΧΝ 

ΥΟΡΧΝ  
ΠΔ ή  
ΓΔ  

8 2 

04 Κ.Δ.Α.Π.Π.Γ.Π. 
ΚΛΔΙΣΑΡΥΟΤ&ΑΡΙ

ΣΔΙΓΟΤ, 
ΓΔΡΑΚΑ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ –
ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΟ 

ΠΡΟΧΠΙΚΟ 
ΘΔΑΣΡΙΚΔ 

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ-
ΘΔΑΣΡΙΚΧΝ 
ΠΟΤΓΧΝ  

ΠΔ ή  
TE ή ΓΔ  

8 2 

05 Κ.Δ.Α.Π.Π.Γ.Π. 
ΚΛΔΙΣΑΡΥΟΤ&ΑΡΙ

ΣΔΙΓΟΤ, 
ΓΔΡΑΚΑ 

ΚΑΘΗΓΗΣΗ 
Σξνκπέηαο 

ΠΔ ή  
TE ή ΓΔ 

8 1 
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ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΙ ΔΠΟΥΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο 
ζέζεο 

Τπεξεζία Έδξα ππεξεζίαο Δηδηθόηεηα 
Γηάξθεηα 

ζύκβαζεο 
Αξηζκόο 
αηόκσλ 

06 Κ.Δ.Α.Π.Π.Γ.Π. 
ΚΛΔΙΣΑΡΥΟΤ&ΑΡΙ

ΣΔΙΓΟΤ, 
ΓΔΡΑΚΑ 

ΚΑΘΗΓΗΣΗαμνθώλν
π 

ΠΔ ή  
TE ή ΓΔ 

8 1 

07 Κ.Δ.Α.Π.Π.Γ.Π. 
ΚΛΔΙΣΑΡΥΟΤ&ΑΡΙ

ΣΔΙΓΟΤ, 
ΓΔΡΑΚΑ 

ΚΑΘΗΓΗΣΗ 
Φιάνπηνπ 

ΠΔ ή  
TE ή ΓΔ 

8 1 

08 Κ.Δ.Α.Π.Π.Γ.Π. 
ΚΛΔΙΣΑΡΥΟΤ&ΑΡΙ

ΣΔΙΓΟΤ, 
ΓΔΡΑΚΑ 

ΚΑΘΗΓΗΣΗ 
Σξνκπνληνύ 

ΠΔ ή  
TE ή ΓΔ 

8 1 

09 Κ.Δ.Α.Π.Π.Γ.Π. 
ΚΛΔΙΣΑΡΥΟΤ&ΑΡΙ

ΣΔΙΓΟΤ, 
ΓΔΡΑΚΑ 

ΚΑΘΗΓΗΣΗ 
Σνύκπαο 

ΠΔ ή  
TE ή ΓΔ 

8 1 

 
 

 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό απαζρόιεζεο) 

Κσδηθόο 
απαζρόιεζεο 

Σίηινο ζπνπδώλ  
θαη  

ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

01 
ΔΙΚΑΣΙΚΟΙ  

ΠΔ 

ΠΡΟΟΝΣΑ: 
Πηπρίν ή Γίπισκα Αλώηεξεο ρνιήο Καιώλ Σερλώλ ηνπ Σκήκαηνο Δηθαζηηθώλ 
Σερλώλ ή ΠΔ Παηδαγσγηθώλ ρνιώλ ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκν θαη αληίζηνηρν 
ηίηιν ηεο αιινδαπήο – πηζηνπνηεκέλν από ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. ζε επηθπξσκέλν 
αληίγξαθν. 
ΠΡΟΫΠΗΡΔΙΑ: 
Πξνϋπεξεζία ζην αληηθείκελν:Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνϋπεξεζία ζε 
αλαγλσξηζκέλα Ιδξύκαηα ηνπ δεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α. ή Γεκνηηθέο επηρεηξήζεηο 
(Πξνϋπεξεζία   γίλεηαη δεθηή κόλν γηα ην αληηθείκελν ηεο πξνθήξπμεο) 
ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ: 
πκκεηνρή ζε αηνκηθέο εθζέζεηο, νξγάλσζε θαη επηκέιεηα εθζέζεσλ δεκνηηθώλ 
εηθαζηηθώλ ηκεκάησλ. 

02 
ΓΑΚΑΛΟΙ ΛΑΣΙΝ 

ΥΟΡΧΝ  
ΓΔ ή TE 

ΠΡΟΟΝΣΑ: 
Γίπισκα αλαγλσξηζκέλεο Αλώηεξεο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο Υνξνύ ε ΚΟΣ ηεο 
Ηκεδαπήο ή αλαγλσξηζκέλεο Αλώηεξεο ή Αλώηαηεο ζρνιήο ηεο Αιινδαπήο. 
Δηδηθόηεηα ζην Λάηηλ ρνξό  
ΠΡΟΫΠΗΡΔΙΑ: 
Πξνϋπεξεζία ζην αληηθείκελν: Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνϋπεξεζία ζε 
αλαγλσξηζκέλα Ιδξύκαηα ηνπ δεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α. ή Γεκνηηθέο επηρεηξήζεηο ή 
ηδησηηθέο ζρνιέο. (Πξνϋπεξεζία γίλεηαη δεθηή κόλν γηα ην αληηθείκελν ηεο 
πξνθήξπμεο) 
ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ: 
πκκεηνρή ζε εθδειώζεηο θαη θεζηηβάι ρνξνύ σο επηκειεηήο ησλ ζπκκεηερόλησλ 
ηκεκάησλ. 

03 
ΓΑΚΑΛΟΙ 

ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΧΝ 
ΥΟΡΧΝ  

ΠΔ ή  
ΓΔ  

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
Πηπρίν ΑΔΙ ΣΔΦΑΑ κε εηδηθόηεηα παξαδνζηαθώλ ρνξώλ ή άιιε πηζηνπνηεκέλε 
ζρνιή θξαηηθή ή ηδησηηθή αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο εζσηεξηθνύ ή εμσηεξηθνύ. Δπίζεο 
γίλνληαη δεθηέο θαη βεβαηώζεηο παξαθνινύζεζεο καζεκάησλ παξαδνζηαθώλ ρνξώλ 
ζε θνξείο όπσο ην παλεπηζηήκην, ιύθεην Διιελίδσλ,θηι. 
Πξσηόηππεο βεβαηώζεηο ή αθξηβή αληίγξαθα. Σα πηπρία  εμσηεξηθνύ λα έρνπλ 
αλαγλσξηζηεί από ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.  θαη λα αλαθέξεηαη ζηα Διιεληθά ε ηδηόηεηα 

 

ΑΔΑ: 6Θ9ΤΟΚΟΚ-ΣΒ1



ειίδα 4 από 9 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό απαζρόιεζεο) 

Κσδηθόο 
απαζρόιεζεο 

Σίηινο ζπνπδώλ  
θαη  

ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

ΠΡΟΫΠΗΡΔΙΑ: 
Πξνϋπεξεζία ζην αληηθείκελν: Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνϋπεξεζία ζε 
αλαγλσξηζκέλα Ιδξύκαηα ηνπ δεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α. ή Γεκνηηθέο επηρεηξήζεηο ή 
ηδησηηθέο ζρνιέο. (Πξνϋπεξεζίαγίλεηαη δεθηή κόλν γηα ην αληηθείκελν ηεο 
πξνθήξπμεο) 
 
ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ: 
πκκεηνρή ζε εθδειώζεηο θαη θεζηηβάι ρνξνύ σο επηκειεηήο ησλ ζπκκεηερόλησλ 
ηκεκάησλ. 

04 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ –
ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΟ 

ΠΡΟΧΠΙΚΟ 
ΘΔΑΣΡΙΚΔ 

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ-
ΘΔΑΣΡΙΚΧΝ 
ΠΟΤΓΧΝ  

ΠΔ ή  
TE ή ΓΔ  

ΠΡΟΟΝΣΑ: 
Πηπρίν ΑΔΙ ή  Πηπρίν θξαηηθήο δξακαηηθήο ζρνιήο ή ηδησηηθήο εζσηεξηθνύ ή 
εμσηεξηθνύ .Βεβαηώζεηο ζπνπδώλ ζηνλ αληίζηνηρν ηνκέα ζε αλαγλσξηζκέλα 
ηδξύκαηα. Πξσηόηππεο βεβαηώζεηο ή Αθξηβή αληίγξαθα.  Σα πηπρία  εμσηεξηθνύ λα 
έρνπλ αλαγλσξηζηεί από ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. θαη λα αλαθέξεηαη ζηα Διιεληθά ε 
ηδηόηεηα. 
ΠΡΟΫΠΗΡΔΙΑ: 
Πξνϋπεξεζία ζην αληηθείκελν:Απνδεδεηγκέλε Γηδαθηηθή πξνϋπεξεζία ζε 
αλαγλσξηζκέλα Ιδξύκαηα ηνπ δεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α. ή Γεκνηηθέο επηρεηξήζεηο 
(Πξνϋπεξεζίαγίλεηαη δεθηή κόλν γηα ην αληηθείκελν ηεο πξνθήξπμεο) 
ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ: 
Καιιηηερληθή δξαζηεξηόηεηα σο ζθελνζέηεο-εζνπνηόο ζε παξαζηάζεηο αληίζηνηρσλ 
δεκνηηθώλ πξνγξακκάησλ κε  απνδεηγκέλε βεβαίσζε πξαγκαηνπνίεζεο ησλ 
παξαζηάζεσλ από ηνλ αξκόδην  θνξέα νξγάλσζεο.  

05,06,07,08 θαη 09 
ΚΑΘΗΓΗΣΗΜΟΤΙΚ

ΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ 
ΠΔ ή  

TE ή ΓΔ  

ΠΡΟΟΝΣΑ: 
1. Πηπρίν Μνπζηθώλ πνπδώλ ή Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο Α.Δ.Ι. 
θαηεύζπλζεο ηνπ αληίζηνηρνπ θάζε πεξίπησζεο κνπζηθνύ νξγάλνπ ηεο εκεδαπήο ή 
ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο –
πηζηνπνηεκέλνπ από ην Γ.O.A.T.Α.Π. ζε επηθπξσκέλν αληίγξαθν ή 
2. Γίπισκα ή Πηπρίν ηεο αληίζηνηρεο εηδηθόηεηνο νξγάλνπ από αλαγλσξηζκέλν 
σδείν ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο –πηζηνπνηεκέλνπ από ην Γ.O.A.T.Α.Π. ζε 
επηθπξσκέλν αληίγξαθν 
ΠΡΟΫΠΗΡΔΙΑ: 
Πξνϋπεξεζία ζην αληηθείκελν:Απνδεδεηγκέλε πξνϋπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
κνπζηθά ηδξύκαηα ή κνπζηθά Ιδξύκαηα ηνπ δεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α. ή Γεκνηηθέο 
επηρεηξήζεηο. (Πξνϋπεξεζία γίλεηαη δεθηή κόλν γηα ην αληηθείκελν ηεο πξνθήξπμεο) 
ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ: 
πκκεηνρή ζε νξρήζηξεο, θηιαξκνληθέο, ρνξσδίεο, ζύλνια κνπζηθήο δσκαηίνπ, 
ζπκκεηνρή σο ζνιίζη ζε ξεζηηάι θαη ζπλαπιίεο, εθηέιεζε έξγσλ ηνπ ππνςήθηνπ σο 
ζπλζέηε ή ελνξρεζηξσηή, ερνγξαθήζεηο, δηζθνγξαθία, ζπγγξαθηθό έξγν θ.ιπ.  

 

 

1. ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ-ΓΗΛΩΗ 

 

1) Οι ςποτήθιοι, για να γίνοςν δεκηοί ζηη διαδικαζία επιλογήρ, ππέπει να έσοςν ηλικία από 18 εηών 

2) Να μην έσοςν κώλςμα καηά ηο άπθπο 16 (Ποινική καηαδίκη, ζηεπηηική ή επικοςπική δικαζηική ζςμπαπάζηαζη) ηος 

Ν. 3584/07 (ΦΔΚ 143/Α/28-06-2007'). 

3)Οι ςποτήθιοι δεν ππέπει να έσοςν κώλςμα καηά ηο άπθπο 8 και 9 ηος Τπαλληλικού Κώδικα 

4) Να έσοςν ηην ςγεία και ηη θςζική καηαλληλόηηηα πος ηοςρ επιηπέπει ηην εκηέλεζη ηυν καθηκόνηυν ηηρ θέζηρ πος 

επιλέγοςν 

5) Οι άνδπερ μέσπι ηη λήξη ηηρ πποθεζμίαρ ςποβολήρ ηυν αιηήζευν να έσοςν εκπληπώζει ηιρ ζηπαηιυηικέρ ηοςρ 

ςποσπεώζειρ ή να έσοςν απαλλαγεί νόμιμα από αςηέρ. Γεν απαιηείηαι εκπλήπυζη ηυν ζηπαηιυηικών ςποσπεώζευν για 

ηοςρ πολίηερ κπάηοςρ ηηρ Δςπυπαφκήρ Ένυζηρ ζηη σώπα ηυν οποίυν δεν πποβλέπεηαι η ςποσπέυζη ζηπάηεςζηρ. 
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ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΠΡΟΛΗΦΗ – ΜΟΡΙΟΓΟΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
Οη ππνςήθηνη αμηνινγνύληαη θαη κνξηνδνηνύληαη κε βάζε ηα παξαθάησ θξηηήξηα. 

 

ΑΝΑΛΤΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ 

1.Βαζηθέο θαη παξεκθεξείο ζπνπδέο. ρεηηθή Δπηκόξθσζε: 40% 

 

Α-Σίηινη Αλώηεξεο ρνιήο Καιώλ Σερλώλ 

Πηπρίν Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο κε εηδηθόηεηα, κόξηα 28 

Πηπρίν Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο κε εηδηθόηεηα & Άξηζηα (8.5 θαη άλσ), κόξηα 28 + 2 

Μεηαπηπρηαθό (master) κόξηα 3 

Γηδαθηνξηθό κόξηα 5 
Β-Σίηινη Γξακαηηθήο ρνιήο 

Γίπισκα, κόξηα 18 ( ή Βεβαίσζε ηξηεηνύο θνίηεζεο Γξακαηηθήο ρνιήο) 

Γίπισκα κε Άξηζηα, κόξηα 18+1 

Παξαθνινύζεζε Θεαηξηθώλ θύθισλ ζπνπδώλ θαη επηκνξθσηηθώλ ζεκηλαξίσλ,  κόξηα 12 
Γ- Σίηινη Αλώηεξεο ρνιήο Υνξνύ 

Γίπισκα, κόξηα 18 ( ή Βεβαίσζε ηξηεηνύο θνίηεζεο ζε Αλώηεξε Δπαγγεικαηηθή ρνιή 
Υνξνύ) 

Γίπισκα κε Άξηζηα, κόξηα 18+1 

Παξαθνινύζεζε θύθισλ ζπνπδώλ θαη επηκνξθσηηθώλ ζεκηλαξίσλ,  κόξηα 12 
Γ- Σίηινη Παξαδνζηαθώλ ρνξώλ 

 Πηπρίν ΑΔΙ ΣΔΦΑΑ κε εηδηθόηεηα παξαδνζηαθώλ ρνξώλ, κόξηα 18  

Πηπρίν πηζηνπνηεκέλεο ζρνιήο θξαηηθήο ή ηδησηηθήο αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο εζσηεξηθνύ 
ή εμσηεξηθνύ, κόξηα 12 

Παξαθνινύζεζε θύθισλ ζπνπδώλ θαη επηκνξθσηηθώλ ζεκηλαξίσλ,  κόξηα 10 
 
Δ - Σίηινη Χδείσλ εκεδαπήο ή αιινδαπήο: 
1.1 Πηπρίν ή δίπισκα ζηελ αηηνύκελε εηδηθόηεηα (κέγηζην 25 κόξηα) 

Πηπρίν  ζηελ αηηνύκελε εηδηθόηεηα 12κόξηα 

Πηπρίν  κε Άξηζηα ζηελ αηηνύκελε εηδηθόηεηα 12+1κόξηα 

Γίπισκα ζηελ αηηνύκελε εηδηθόηεηα 18κόξηα 

Γίπισκα  κε Άξηζηα ζηελ αηηνύκελε εηδηθόηεηα 18+1κόξηα 

Γίπισκα  κε Άξηζηα & Β’ Βξαβείν ζηελ αηηνύκελε εηδηθόηεηα 18+2κόξηα 

Γίπισκα  κε Άξηζηα & Α’ Βξαβείν ζηελ αηηνύκελε εηδηθόηεηα 18+3κόξηα 

Πηπρίν Αλώηαηεο Μνπζηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ αηηνύκελε εηδηθόηεηα 24κόξηα 

Πηπρίν Αλώηαηεο Μνπζηθήο Δθπαίδεπζεο κε Άξηζηα ζηελ αηηνύκελε εηδηθόηεηα 24+1 

κόξηα 
1.2 Μεηαπηπρηαθό Αλώηαηεο Μνπζηθήο Δθπαίδεπζεο (κέγηζην 5 κόξηα) 

Μεηαπηπρηαθό Αλώηαηεο Μνπζηθήο Δθπαίδεπζεο 2 κόξηα 

Μεηαπηπρηαθό Αλώηαηεο Μνπζηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ αηηνύκελε εηδηθόηεηα 5 

κόξηα 
1.3 Γηδαθηνξηθό Αλώηαηεο Μνπζηθήο Δθπαίδεπζεο (κέγηζην 5 κόξηα) 

Γηδαθηνξηθό Αλώηαηεο Μνπζηθήο Δθπαίδεπζεο 2 κόξηα 

Γηδαθηνξηθό Αλώηαηεο Μνπζηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ αηηνύκελε εηδηθόηεηα 5 κόξηα 

1.4 πλαθή Πηπρία θαη δηπιώκαηα Μνπζηθήο πέξαλ ηεο αηηνύκελεο εηδηθόηεηαο 
(κέγηζην 5 κόξηα) 

Γηα έλα επηπιένλ αλαγλσξηζκέλν Πηπρίν ή δίπισκα Μνπζηθήο 2 κόξηα 

Γηα δύν επηπιένλ αλαγλσξηζκέλα Πηπρία ή δηπιώκαηα Μνπζηθήο 3 κόξηα 

Γηα ηξία &πιένλ αλαγλσξηζκέλα Πηπρία ή δηπιώκαηα Μνπζηθήο 5 κόξηα 
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Πξνζνρή: ηνλ ζπγθεθξηκέλν άμνλα ε βαζκνινγία ησλ ππνςεθίσλ είλαη ην κέγηζην 30, 

αθόκα θαη αλ πξνθύπηνπλ από ηα πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία πεξηζζόηεξα κόξηα. 

 

2.ΠΡΟΫΠΗΡΔΙΑ: Απνδεδεηγκέλε πξνϋπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα ηδξύκαηα ή 
εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα ή ζρνιέο ηνπ δεκνζίνπ, ΟΣΑ, δεκνηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ: 

35% 

 
2.1 πξνϋπεξεζία (ζε ζρνιηθά έηε) (κέγηζην 10 κόξηα) 

έσο 2 έηε, κόξηα 1 

έσο 5 έηε, κόξηα 3 

έσο 10 έηε, κόξηα 5 

έσο 15 έηε, κόξηα 8 

από 15 έηε θαη πιένλ, κόξηα 10 
Πξνζνρή: ε πεξίπησζε πνπ πξνθύπηνπλ ζρνιηθά έηε ζπλππεξέηεζεο ζε 
πεξηζζόηεξνπο από έλαλ θνξείο ιακβάλνληαη ππόςε ηα έηε κόλν ελόο θνξέα. 

3.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΟ ΔΡΓΟ: Καιιηηερληθή δξαζηεξηόηεηα, εηδηθέο δξαζηεξηόηεηεο, θ.ιπ. 

25% 

3.1  Καιιηηερληθή δξαζηεξηόηεηα πξνζσπηθή θαη ησλ καζεηώλ απνδεηγκέλε κε 
παξαζηαηηθά  
ΔΙΚΑΣΙΚΟΙ 

πκκεηνρή ζε αηνκηθέο εθζέζεηο, νξγάλσζε θαη επηκέιεηα εθζέζεσλ δεκνηηθώλ εηθαζηηθώλ 
ηκεκάησλ. 
 
ΜΟΤΙΚΔ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ  

πκκεηνρή ζε νξρήζηξεο, θηιαξκνληθέο, ρνξσδίεο, ζύλνια κνπζηθήο δσκαηίνπ, 
ζπκκεηνρή σο ζνιίζη ζε ξεζηηάι θαη ζπλαπιίεο, εθηέιεζε έξγσλ ηνπ ππνςήθηνπ σο 
ζπλζέηε ή ελνξρεζηξσηή, ερνγξαθήζεηο, δηζθνγξαθία, ζπγγξαθηθό έξγν θ.ιπ.  
 
ΓΑΚΑΛΟΙ ΥΟΡΟΤ (ΛΑΣΙΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΟΙ) 

πκκεηνρή ζε εθδειώζεηο θαη θεζηηβάι ρνξνύ σο επηκειεηήο ησλ ζπκκεηερόλησλ 
ηκεκάησλ.  
 

ΘΔΑΣΡΙΚΔ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ  

Καιιηηερληθή δξαζηεξηόηεηα σο ζθελνζέηεο-εζνπνηόο ζε παξαζηάζεηο αληίζηνηρσλ 
δεκνηηθώλ πξνγξακκάησλ  απνδεηγκέλε κε βεβαίσζε πξαγκαηνπνίεζεο ησλ 
παξαζηάζεσλ από ηνλ αξκόδην θνξέα νξγάλσζεο. 
 
Γηα όιεο ηηο ζέζεηο, ε θαιιηηερληθή δξαζηεξηόηεηα ζην αληίζηνηρν ηεο πξνθεξπρζείζαο 
εηδηθόηεηαο αληηθείκελν, κνξηνδνηείηαη σο εμήο (κέγηζην 12 κόξηα).: 
έσο 3 ζπκκεηνρέο, κόξηα 2 
έσο 6 ζπκκεηνρέο, κόξηα 4 
έσο 9 ζπκκεηνρέο, κόξηα 6 
έσο 12 ζπκκεηνρέο, κόξηα 8 
έσο 15 ζπκκεηνρέο, κόξηα 10 
από 15 ζπκκεηνρέο θαη άλσ, κόξηα 12 
Χο ζπκκεηνρή λνείηαη ε δξαζηεξηνπνίεζε ζε θαιιηηερληθέο εθδειώζεηο ζρεηηθέο κε 
ηηοαληίζηνηρεο πξνθεξπρζείζεο εηδηθόηεηεο. 
 
εκείσζε: ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ιακβάλνληαη ππόςε πξόζζεηα πξνζόληα όπσο ν 
ρξόλνο θηήζεο πηπρίνπ, ε αμηνιόγεζε ηνπ ππνςεθίνπ από ην θνξέα (ζε πεξίπησζε πνπ 
έρεη πξνϋπεξεζία ζηνλ νηθείν θνξέα θαη ζην ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα). (Μέγηζην 15 
κόξηα). 
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ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ 
Όζνη πιεξνύλ ηα γεληθά θαη ηα ηππηθά πξνζόληα ηίζεληαη ππό ηελ θξίζε ηεο 
νξηζζείζαοηξηκεινύο επηηξνπήο επηινγήο ε νπνία ζα ζπλεδξηάζεη ζηελ έδξα ηεο 
Κ.Δ.Α.Π.Π.Γ.Π. Όζνη ππνςήθηνη δελ ππέβαιιαλ ηα απαξαίηεηα - θαηάιιεια 
δηθαηνινγεηηθά απνθιείνληαηαπό ηελ επηηξνπή κε αηηηνινγεκέλε απόθαζε. 
 
Η επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη από ην Γ.. ηεο επηρείξεζεο κεηά από ζρεηηθή 
εηζήγεζε ηεο ηξηκεινύο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ πξόζιεςεο θαη 
αμηνιόγεζεο πξνζσπηθνύ, αλάινγα κε ηα ηππηθά πξνζόληα ησλ ππνςεθίσλ θαη ηηο 
αλάγθεο πνπ ηειηθά ζα πξνθύςνπλ, ζρεηηθά κε ηε δήηεζε θαη ηελ θάιπςε ησλ ζέζεσλ ησλ 
ηκεκάησλ. 
 
Η επηρείξεζε  κπνξεί λα δεηήζεη από ηνπο ππνςήθηνπο νπνηνδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθό 
ζηνηρείν ζεσξεί θαηάιιειν γηα ηελ απόδεημε ησλ πξνζόλησλ θαη ηεο θαηαιιειόηεηαο ηνπο 
γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε. 
 

Απαζρόιεζε  

Η ππεξεζία πξνβαίλεη ζηε ζύλαςε ζύκβαζεο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ 
(Ι.Γ.Ο.Υ.) κε σξηαία απνδεκίσζε θαη ρξνληθή δηάξθεηα κέρξη νθηώ (8) κήλεο κε ηνπο 
επηιεγέληεο ππνςεθίνπο ακέζσο κεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο. Σπρόλ 
αλακόξθσζε ησλ πηλάθσλ βάζεη απηεπάγγειηνπ ή θαη΄ έλζηαζε ειέγρνπ πνπ 
ζπλεπάγεηαη αλαθαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, εθηειείηαη ππνρξεσηηθά από ην θνξέα, ελώ 
ιύεηαη ε ζύκβαζε κε ηνπο ππνςεθίνπο νη νπνίνη δελ δηθαηνύληαη απαζρόιεζεο βάζεη ηεο 
λέαο θαηάηαμεο. Οη ππνςήθηνη απηνί ιακβάλνπλ ηηο απνδνρέο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ 
απαζρόιεζή ηνπο έσο ηελ εκέξα ηεο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο, ρσξίο νπνηαδήπνηε 
απνδεκίσζε από ηελ αηηία απηή. 

Απαζρνινύκελνη πνπ απνρσξνύλ πξηλ από ηε ιήμε ηεο ζύκβαζήο ηνπο, αληηθαζίζηαληαη 
κε άιινπο από ηνπο εγγεγξακκέλνπο θαη δηαζέζηκνπο ζηνλ πίλαθα ηεο νηθείαο εηδηθόηεηαο, 
θαηά ηε ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζε απηόλ. 

ε θάζε πεξίπησζε, νη ππνςήθηνη πνπ επηιέγνληαη είηε θαηόπηλ αλακόξθσζεο ησλ 
πηλάθσλ είηε ιόγσ αληηθαηάζηαζεο απνρσξνύλησλ ππνςεθίσλ, απαζρνινύληαη γηα ην 
ππνιεηπόκελν, θαηά πεξίπησζε, ρξνληθό δηάζηεκα θαη κέρξη ζπκπιεξώζεσο ηεο 
εγθεθξηκέλεο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο . 
 

 
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

 

 

Οη ππνςήθηνη γηα ηελ απόδεημε ησλ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β), ησλ 
ινηπώλ ηδηνηήησλ ηνπο θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ όια ηα  
απαηηνύκελα από ηελ παξνύζα αλαθνίλσζε δηθαηνινγεηηθά:  
 

1. Αίηεζε ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ν θσδηθόο απαζρόιεζεο θαη ηα επηζπλαπηόκελα 
δηθαηνινγεηηθά  

2. Βηνγξαθηθό ζεκείσκα πνπ λα αλαθέξεηαη ε πξνϋπεξεζία, ε επηκόξθσζε κέζσ 
ζεκηλαξίσλ, ε απόθηεζε άιινπ πηπρίνπ ή κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ ή εηδηθόηεηαο θ.ιπ. 

3. Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86 όηη ηα ζηνηρεία ζηελ αίηεζε θαη ην βηνγξαθηθό είλαη 
αιεζή θαη όηη ηα πξνζθνκηδόκελα απιά αληίγξαθα είλαη αθξηβή αληίγξαθα ησλ 
πξσηνηύπσλ θαη ζα βξίζθνληαη ζηελ δηάζεζε ηεο ππεξεζίαο όπνηε δεηεζνύλ. 

4. Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86 όηη δελ πθίζηαηαη θώιπκα θαηά ην άξζξν 16 
(Πνηληθή θαηαδίθε, ζηεξεηηθή ή επηθνπξηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε) ηνπ Ν. 3584/07 
(ΦΔΚ 143/Α/28-06-2007')θαη  θαηά ην άξζξν 8 θαη 9 ηνπ ππαιιειηθνύ θώδηθα . 
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5. Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86 γηα εθπιήξσζε ησλ ζηξαηησηηθώλ ππνρξεώζεσλ ή 
ε λόκηκε απαιιαγή θαη ε αηηία απαιιαγήο. (κόλν γηα άλδξεο) 

6. Δπθξηλή θσηναληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδώλ. ε πεξίπησζε πηπρίνπ ή ηίηινπ ζπνπδώλ 
ηεο αιινδαπήο, απηόο πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από επίζεκε κεηάθξαζε απηνύ ζηελ 
ειιεληθή γιώζζα θαη λα θέξεη ηζνηηκία ηνπ Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. Οη θάηνρνη ζπκπιεξσκαηηθώλ 
ηίηισλ ζπνπδώλ πέξαλ ησλ πξναπαηηνύκελσλ δύλαληαη λα ηνπο ζπλππνβάιινπλ. 

7. Απνδεηθηηθά ηεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο. Χο εκπεηξία λνείηαη ε απαζρόιεζε κε ζρέζε 
εξγαζίαο ανξίζηνπ θαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ ή κε ζύκβαζε έξγνπ ζηνλ δεκόζην ή ηδησηηθό 
ηνκέα-εηδηθόηεξα όζνλ αθνξά ζηνπο κνπζηθνύο ζε αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά ηδξύκαηα, 
ζε θαζήθνληα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ησλ πξνο πιήξσζε ζέζεσλ.  
Σα έγγξαθα πνπ απνδεηθλύνπλ ηελ πξνϋπεξεζία είλαη:1)Βεβαηώζεηο ή άιια 
απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηνπ θύξηνπ θνξέα αζθαιηζηηθήο θάιπςεο (κηζζνινγηθέο 
θαηαζηάζεηο Ι.Κ.Α. ή άιισλ αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ, 2) Βεβαηώζεηο ή άιια απνδεηθηηθά 
ζηνηρεία θνξνινγηθνύ ραξαθηήξα (απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηώλ ή πηζηνπνηεηηθά 
πξνϋπεξεζίαο ζεσξεκέλα από ηελ Δπηζεώξεζε Δξγαζίαο θαη 3) Άιια δηθαηνινγεηηθά 
πνπ λα απνδεηθλύνπλ όζα αλαθέξνληαη ζην βηνγξαθηθό ζεκείσκα θαη ηα νπνία 
απνηέιεζαλ θξηηήξην επηινγήο ( π.ρ.ύκβαζεο εξγαζίαο ή ΜΔ)  

8. Δπθξηλέο θσηναληίγξαθν ησλ δύν όςεσλ ηεο Αζηπλνκηθήο ηνπο Σαπηόηεηαο. 
9. Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο 
 

Παξαηεξήζεηο  
 
· Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα θαηαζέζνπλ αίηεζε γηα κηα κόλν εηδηθόηεηα. 
Τπνςήθηνη πνπ θαηαζέζνπλ γηα πάλσ από κηα ζέζε ζα απνξξίπηνληαη εμαξρήο. 
 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΝΗΜΜΔΝΧΝ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ &ΑΙΣΗΗ 

Ο ππνςήθηνο, αθνύ ειέγμεη όηη έρεη ζπγθεληξώζεη όια ηα δηθαηνινγεηηθά – πηζηνπνηεηηθάηα 
νπνία πξνβιέπνληαη γηα ηελ απόδεημε ησλ πξνζόλησλ ηνπ, ηα αξηζκεί ζε εκθαλέο ζεκείν 
θαηά θύιιν. Αθνινύζσο, ζηνλ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΝΗΜΜΔΝΧΝ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ηεο 
αίηεζεο ηα αλαθέξεη θαηά είδνο έλα πξνο έλα θαη θαηαγξάθεη ην ζύλνιν ησλ αξηζκεκέλσλ 
θύιισλ όισλ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ-πηζηνπνηεηηθώλ πνπ θαηαζέηεη (π.ρ. ζπλεκκέλα θύιια 
20). 
 
 
ΔΠΙΛΟΓΗ –ΑΝΑΡΣΗΗ ΠΙΝΑΚΧΝ- ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΝΣΑΔΧΝ 
Η επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη από ην Γ.. ηεο επηρείξεζεο κεηά από ζρεηηθή 
εηζήγεζε ηεο ηξηκεινύο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ πξόζιεςεο θαη 
αμηνιόγεζεο πξνζσπηθνύ, αλάινγα κε ηα ηππηθά πξνζόληα ησλ ππνςεθίσλ θαη ηηο 
αλάγθεο πνπ ηειηθά ζα πξνθύςνπλ, ζρεηηθά κε ηε δήηεζε θαη ηελ θάιπςε ησλ ζέζεσλ ησλ 
ηκεκάησλ. Οη πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζα αλαξηεζνύλ ζηνλ πίλαθα 
αλαθνηλώζεσλ ηεο επηρείξεζεο. Καηά ησλ αλσηέξσ απνηειεζκάησλ νη ελδηαθεξόκελνη 
κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ ελζηάζεηο, κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δέθα (10) 
εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ ζηα γξαθεία ηεο επηρείξεζεο, από ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο 
αλάξηεζεο ησλ απνηειεζκάησλ. 
 
Οη ελζηάζεηο ζα εμεηαζηνύλ από ηελ αξκόδηα επηηξνπή θαη ε ηειηθή απόθαζε ζα ιεθζεί 
από ην Γ.. ηεο επηρείξεζεο. 
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ειίδα 9 από 9 

 
ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ 
 
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε ζπκκεηνρήο θαη λα θαηαζέζνπλ όια ηα 
δηθαηνινγεηηθά ηνπο, είηε απηνπξνζώπσο, είηε κέζσ άιινπ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνπ 
από απηνύο πξνζώπνπ ζην πξσηόθνιιν ηεο Δπηρείξεζεο ζηα γξαθεία ηεο Γεκνηηθήο 
Δπηρείξεζεο ηεο Κ.Δ.Α.Π.Π.Γ.Π., νδόο Κιεηηάξρνπ&Αξηζηείδνπ, ηει. επηθνηλσλίαο: 210-
6619937, ώξεο από 10.00 π.κ. έσο 14.00 κ.κ., από την Δεστέρα 9-9-2019 έως και την  
Τετάρτη 18-9-2019 (εληόοδέκα (10) ημερολογιακών  ημερώναπό ηην ηελεσηαία ημέρα 
δημοζίεσζης ηης παρούζας ζηον ηοπικό ηύπο). 
 
Αηηήζεηο κε ηειενκνηνηππία (θαμ) ή e-mail δελ ζα γίλνληαη δεθηέο. 
ε πεξίπησζε ζπζηεκέλεο απνζηνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ κέζσ ΔΛ.ΣΑ. δηεπθξηλίδεηαη 
όηη νη ππνςήθηνη θέξνπλ αθέξαηα ηελ επζύλε ηεο έγθαηξεο παξαιαβήο ηνπο εληόο ησλ 
πξναλαθεξόκελσλ ρξνληθώλ πεξηζσξίσλ. 
 
Η παξνύζα αλαθνίλσζε/πξνθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ: 1) ηεο 
Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Αζιεηηζκνύ-Πνιηηηζκνύ-Πεξηβάιινληνο Γήκνπ Παιιήλεο ζην 
Πνιηηηζηηθό Κέληξν Γέξαθα θαη 2) ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα  θαζώο θαη ειεθηξνληθά ζηελ 
ηζηνζειίδα «ΓΙΑΤΓΔΙΑ» ηεο Δπηρείξεζεο. Πεξίιεςε ηεο παξνύζεο ζα δεκνζηεπηεί ζε δύν 
(2) ηνπηθέο εκεξήζηεο εθεκεξίδεο ηνπ Ν. Αηηηθήο. 
 
 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. ΣΗ Κ.Δ.Α.Π.Π.Γ.Π. 

 
 

Αθανάσιος Ζούτσος 
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