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ΛΪπιζα, 26/08/2021  

 

Απιθμ. Ππυη.: 839/2021 

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ 1/2021 

για ηη ζύνατη ζύμβαζηρ πποζυπικού 

ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΗΓΗΧΣΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ 

(ΧΡΟΜΗΘΗΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ) 

ΜΔ ΣΟ Π.Γ. 524/1980 

 
Σο ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΧΓΔΗΟ ΛΑΡΗΑ 

Έσονηαρ ςπότη: 
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 524/80 (ΦΔΚ134/Α/17-7-1980). 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ 2  θαη  ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 4765/21 θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 

θαη ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 4443/2016 

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. Σνλ Ο.Δ.Τ. ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Γεκνηηθφ Χδείν Λάξηζαο (ΦΔΚ 604/η.Β/24-02-2017) θαη ηελ 1ε 
ηξνπνπνίεζή ηνπ (ΦΔΚ 6211/Β/31-12-2018). 

5. Σελ κε αξίζκ.πξση. Α.Π.νηθ.44866/15.06.2021 Απφθαζε Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ «Έγθξηζε 
πξφζιεςεο ελληαθνζίσλ εβδνκήληα επηά (977) αηφκσλ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 
νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζε ΟΣΑ ηεο ρψξαο, γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ έλαληη αληηηίκνπ», κε ηελ 
νπνία εγθξίλεηαη ε πξφζιεςε 50 κνπζηθψλ δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ ζην ΓΧΛ   

6. Σελ ππ' αξηζκ. 58542/24.03.2021 εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο-ηεξεάο Διιάδαο πεξί ζπλαίλεζεο ζχλαςεο 
ζχκβαζεο πξνζσπηθνχ ΗΓΟΥ πελήληα (50) ζέζεσλ, γηα ελλέα (9) κήλεο ζην Γεκνηηθφ Χδείν 
Λάξηζαο. 

7. Σελ ππ’ αξηζκ. 21/01.09.2020 (ΑΓΑ 6ΝΖΒΟΔΗ4-1ΣΝ) απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 
ηνπ Γεκνηηθνχ Χδείνπ Λάξηζαο πεξί «ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΤΝΑΦΖ 
ΤΜΒΑΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΗΓΗΧΣΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΜΔ 
ΣΟ Π.Γ. 524/1980 ΣΖ 1Ζ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ 2021 ΣΟΤ ΓΧΛ» 

8. Σελ ππ’ αξηζκ. 22/01.09.2020 (ΑΓΑ 6ΕΠ7ΟΔΗ4-ΧΤΓ) απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 
ηνπ Γεκνηηθνχ Χδείνπ Λάξηζαο «ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΠΡΟΟΝΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΤΝΑΦΖ ΤΜΒΑΖ 
ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΗΓΗΧΣΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΜΔ ΣΟ Π.Γ. 
524/1980 ΣΖ 1Ζ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ 2021 ΣΟΤ ΓΧΛ» 

9. Σελ ππ’ αξηζκ. 16/15.07.2021 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γεκνηηθνχ Χδείνπ 
Λάξηζαο πεξί «Πξφηαζε γηα ηε ζχζηαζε ηξηκεινχο επηηξνπήο ζχκθσλα κε ην ΠΓ 524/1980» 

10. Σελ ππ’ αξηζκ. 147717/19.07.2021 απφθαζε ηεο  Απνθεληξσκέλεο Γ/ζε Θεζζαιίαο – 
ηεξεάο Διιάδαο πεξί «Καζνξηζκφο ηξηκεινχο επηηξνπήο ζχκθσλα κε ην ΠΓ 524/1980 γηα 

mailto:dodiolar@yahoo.gr
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4443%2F2016
ΑΔΑ: Ω81ΣΟΕΙ4-1Η2
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ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ζπκβάζεηο ΗΓΟΥ ζην  Ν.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ Λαξηζαίσλ κε ηελ 
επσλπκία: ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΧΓΔΗΟ ΛΑΡΗΑ»  

Ανακοινώνει 

Ση ζύνατη ζύμβαζηρ υπομέζθιος πποζυπικού ιδιυηικού δικαέος οπιζμΫνος 
σπόνος (ΗΓΟΥ) με ζςνολικΪ εέκοζι εννΫα  (29) μοςζικούρ με εκπαιδεςηικό Ϋπγο 
διαθόπυν ειδικοηάηυν, δύο (2) μοςζικούρ με καλλιηεσνικό Ϋπγο και Ϋξι (6) 
μοςζικούρ εκηελεζηΫρ Φιλαπμονικάρ, για ηην κΪλςτη ηυν αναγκών ηος 
ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΧΓΔΗΟΤ ΛΑΡΗΑ,  πος  εδπεύει  ζηη   ΛΪπιζα,  Πλαηεέα Λαού ΣΚ 
41221, με ανηικεέμενο: ηη «διδαζκαλέα μοςζικάρ», ηη «Γ/νζη μοςζικών ζσημΪηυν» 
και ηοςρ «μοςζικούρ εκηελεζηΫρ» ζςνολικάρ διΪπκειαρ Ϋυρ εννΫα (9) μάνερ. 
 

ΠΗΝΑΚΑ Α: ΔΠΗΛΟΓΔ ΑΠΑΥΟΛΖΖ (ανΪ κυδικό απαζσόληζηρ) 

 
Α/Α 

Σόπορ εκηΫλεζηρ Διδικόηηηα 
ΓιΪπκεια 

ζύμβαζηρ 
Απιθμόρ 
αηόμυν 

1 Γεκνηηθφ Χδείν Λάξηζαο 
ΠΔ Μνπζηθψλ  

(Γηεχζπλζε Υνξσδίαο) 
Έσο 9 
κήλεο 

1 

2 Γεκνηηθφ Χδείν Λάξηζαο 
ΠΔ Μνπζηθψλ 

 (Γηεχζπλζε πκθσληθψλ 
Οξρεζηξψλ) 

Έσο 9 
κήλεο 

1 

3 Γεκνηηθφ Χδείν Λάξηζαο 
ΠΔ Μνπζηθψλ  

(πηάλν) 
Έσο 9 
κήλεο 

1 

4 Γεκνηηθφ Χδείν Λάξηζαο 
ΠΔ Μνπζηθψλ 
 (Κηζάξα jazz) 

Έσο 9 
κήλεο 

1 

5 Γεκνηηθφ Χδείν Λάξηζαο 
ΠΔ Μνπζηθψλ  

(χλζεζεο) 
Έσο 9 
κήλεο 

1 

6 Γεκνηηθφ Χδείν Λάξηζαο 
ΠΔ Μνπζηθψλ 

 (θιάνπην) 
Έσο 9 
κήλεο 

1 

7 Γεκνηηθφ Χδείν Λάξηζαο 
ΣΔ Μνπζηθψλ  

(πηάλν) 
Έσο 9 
κήλεο 

3 

8 Γεκνηηθφ Χδείν Λάξηζαο 
ΣΔ Μνπζηθψλ  
 (ζεσξεηηθά)  

Έσο 9 
κήλεο 

2 

9 Γεκνηηθφ Χδείν Λάξηζαο 
ΣΔ Μνπζηθψλ  

(θιαζζηθή θηζάξα) 
Έσο 9 
κήλεο 

3 

10 Γεκνηηθφ Χδείν Λάξηζαο 
ΣΔ Μνπζηθψλ 

 (κνλσδία) 
Έσο 9 
κήλεο 

2 

11 Γεκνηηθφ Χδείν Λάξηζαο 
ΣΔ Μνπζηθψλ  

(βηνιί) 
Έσο 9 
κήλεο 

2 

12 Γεκνηηθφ Χδείν Λάξηζαο 
ΣΔ Μνπζηθψλ  

(Βπδαληηλή Μνπζηθή) 
Έσο 9 
κήλεο 

1 

13 Γεκνηηθφ Χδείν Λάξηζαο 
ΣΔ Μνπζηθψλ  
(Σξνκπέηα)  

Έσο 9 
κήλεο 

1 

14 Γεκνηηθφ Χδείν Λάξηζαο 
ΣΔ Μνπζηθψλ  
(βηνινληζέιν) 

Έσο 9 
κήλεο 

1 

15 Γεκνηηθφ Χδείν Λάξηζαο 
ΣΔ Μνπζηθψλ  
(ζαμφθσλν) 

Έσο 9 
κήλεο 

1 

16 Γεκνηηθφ Χδείν Λάξηζαο 
ΣΔ Μνπζηθψλ  

(θιάνπην) 
Έσο 9 
κήλεο 

1 

17 Γεκνηηθφ Χδείν Λάξηζαο 
ΣΔ Μνπζηθψλ  
(βαζχρνξδν) 

Έσο 9 
κήλεο 

1 

18 Γεκνηηθφ Χδείν Λάξηζαο 
ΣΔ Μνπζηθψλ  

(φκπνε) 
Έσο 9 
κήλεο 

1 

ΑΔΑ: Ω81ΣΟΕΙ4-1Η2
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ΠΗΝΑΚΑ Α: ΔΠΗΛΟΓΔ ΑΠΑΥΟΛΖΖ (ανΪ κυδικό απαζσόληζηρ) 

 
Α/Α 

Σόπορ εκηΫλεζηρ Διδικόηηηα 
ΓιΪπκεια 

ζύμβαζηρ 
Απιθμόρ 
αηόμυν 

19 Γεκνηηθφ Χδείν Λάξηζαο 
ΣΔ Μνπζηθψλ  

(ηξνκπφλη) 
Έσο 9 
κήλεο 

1 

20 Γεκνηηθφ Χδείν Λάξηζαο 
ΣΔ Μνπζηθψλ  

(παξαδνζηαθά θξνπζηά) 
Έσο 9 
κήλεο 

1 

21 Γεκνηηθφ Χδείν Λάξηζαο 
ΓΔ Μνπζηθψλ  

(παξαδνζηαθφ ιανχην) 
Έσο 9 
κήλεο 

1 

22 Γεκνηηθφ Χδείν Λάξηζαο 
ΓΔ Μνπζηθψλ  

(παξαδνζηαθφ θιαξίλν) 
Έσο 9 
κήλεο 

1 

23 Γεκνηηθφ Χδείν Λάξηζαο 
ΓΔ Μνπζηθψλ  

(θαλνλάθη) 
Έσο 9 
κήλεο 

1 

24 Γεκνηηθφ Χδείν Λάξηζαο 
ΓΔ Μνπζηθψλ  
(κπνπδνχθη) 

Έσο 9 
κήλεο 

1 

25 Γεκνηηθφ Χδείν Λάξηζαο 
ΣΔ Μνπζηθφο Δθηειεζηήο  

(θιαζζηθά θξνπζηά)  
Έσο 9 
κήλεο 

1 

26 Γεκνηηθφ Χδείν Λάξηζαο 
ΣΔ Μνπζηθφο Δθηειεζηήο  

(θιαξηλέην)   
Έσο 9 
κήλεο 

1 

27 Γεκνηηθφ Χδείν Λάξηζαο 
ΣΔ Μνπζηθφο Δθηειεζηήο  

(ηξνκπφλη) 
Έσο 9 
κήλεο 

1 

28 Γεκνηηθφ Χδείν Λάξηζαο 
ΓΔ Μνπζηθφο Δθηειεζηήο  

(αμφθσλν) 
Έσο 9 
κήλεο 

1 

29 Γεκνηηθφ Χδείν Λάξηζαο 
ΓΔ Μνπζηθφο Δθηειεζηήο  

(ηξνκπέηα)  
Έσο 9 
κήλεο 

2 

ΤΝΟΛΟ 37 

 

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανΪ κυδικό απαζσόληζηρ) 

Κυδικόρ 
απαζσόληζηρ 

Σέηλορ ζποςδών και  
λοιπΪ απαιηούμενα (ηςπικΪ & ηςσόν ππόζθεηα) πποζόνηα 

1, 2, 3, 4, 5, 6 
 

ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
1. Οκψλπκν, θαηά εηδηθφηεηα ζέζεο, ηίηιν ζπνπδψλ  ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή 
ηζφηηκν αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, αλαγλσξηζκέλν απφ ην 
ΓΟΑΣΑΠ. 
 

 
7, 8, 9, 10,11,12,13,14, 
15,16,17,18,19, 25, 26, 

27   

ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
1.Γίπισκα ή Πηπρίν αλαγλσξηζκέλνπ Χδείνπ απφ ην ΤΠΠΟΑ  αληίζηνηρεο 
εηδηθφηεηαο ζέζεο, ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο  
αλαγλσξηζκέλν απφ ην ΓΟΑΣΑΠ. 
2.Απνιπηήξην ηίηιν Λπθείνπ: Δληαίνπ ή Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθνχ 
Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο δεπηεξνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο ή ρνιήο Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/83 ή άιινπ ηζφηηκνπ 
ηίηινπ ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο,  αλαγλσξηζκέλν απφ ην 
ΓΟΑΣΑΠ. 

20 ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
1. Πηπρίν ΣΔΗ  αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ζέζεο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο 
ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο αλαγλσξηζκέλν απφ ην ΓΟΑΣΑΠ. 

 
 

21, 22, 23, 24, 28, 29 
 

ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
1. Απνιπηήξην ηίηιν Λπθείνπ: Δληαίνπ ή Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθνχ 
Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο δεπηεξνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο ή ρνιήο Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/83 ή άιινπ ηζφηηκνπ 

ΑΔΑ: Ω81ΣΟΕΙ4-1Η2
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ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανΪ κυδικό απαζσόληζηρ) 

 ηίηινπ ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο,  αλαγλσξηζκέλν απφ ην 
ΓΟΑΣΑΠ. 
2.Βεβαίσζε πεξάησζεο Α΄ ή Β΄ θχθινπ ζπνπδψλ αληίζηνηρεο ζέζεο, κε 
αλαγλσξηζκέλεο απφ ην Τ.Π.Π.Ο.Α., σδείνπ ή κνπζηθήο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο 
ή αιινδαπήο  αλαγλσξηζκέλε απφ ην ΓΟΑΣΑΠ. 
εκείσζε: ε πεξίπησζε κε χπαξμεο ηεο αληίζηνηρεο βεβαίσζεο γίλνληαη 
δεθηνί ππνςήθηνη κε επαξθείο κνπζηθέο  γλψζεηο πξνζεθφλησο 
απνδεηθλπφκελεο.  (αξ. 1, παξ ε, πδ 476/81) 

 

1. ΓΔΝΗΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΖΦΖ  

Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη: 

1. Να είλαη Έιιελεο πνιίηεο 

Γηθαηνχληαη λα είλαη ππνςήθηνη θαη φζνη απέθηεζαλ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα κε πνιηηνγξάθεζε, θαη 
έρεη παξέιζεη έηνο απφ ηελ απφθηεζή ηεο, κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 
ησλ ειεθηξνληθψλ αηηήζεσλ εθφζνλ κέρξη ηελ απφθηεζή ηεο ήηαλ ππήθννη θξάηνπο κέινπο ηεο 
Δπξσπατθήο Δλψζεσο. Γηθαηνχληαη λα είλαη ππνςήθηνη θαη πνιίηεο ησλ Κξαηψλ − κειψλ ηεο 
Δπξσπατθήο Δλψζεσο (N. 2431/1996) κε ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ άξζξνπ 1 παξ.1 απηνχ θαη κε ηελ 
επηθχιαμε ηνπ Π.Γ. 255/1998.  

ΔΠΗΖΜΑΝΖ: 

Όζνη απνθηνχλ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα κε πνιηηνγξάθεζε δελ κπνξνχλ λα πξνζιεθζνχλ σο 
ππάιιεινη πξηλ απφ ηε ζπκπιήξσζε ελφο (1) έηνπο απφ ηελ απφθηεζή ηεο, κέρξη ηελ εκεξνκελία 
ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. Γηα ηνπο αλσηέξσ πνιίηεο απαηηείηαη ε γλψζε ηεο 
Διιεληθήο γιψζζαο ζε βαζκφ επαξθή γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ νηθείνπ θιάδνπ, ε 
νπνία απνδεηθλχεηαη κε Πηζηνπνηεηηθφ Διιελνκάζεηαο (Ν. 2413/1996 άξζξν10 παξ. 1), πνπ 
ρνξεγείηαη απφ ην Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο: α) Τ.ΠΟ.ΠΑΗ.Θ. Αλδξέα Παπαλδξένπ 37, Σ.Κ 151 
80 Αζήλα, ηει. 210−3443384 θαη β) Καξακανχλα 1, Πι. θξά, Σ.Κ. 55132 Θεζζαινλίθε, ηει. 
2310− 459101 ησλ θαησηέξσ επηπέδσλ ηα νπνία αληηζηνηρίδνληαη κε επίπεδα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
Δπξψπεο: 
Β΄ ΔΠΗΠΔΓΟ/Β1 ΔΠΗΠΔΓΟ (.Δ): Γηα ηελ Καηεγνξία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Γ.Δ.) κε 
Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ ή θαη Δξγαηνηερληθνχ Πξνζσπηθνχ.  
Γ΄ ΔΠΗΠΔΓΟ/Β2 ΔΠΗΠΔΓΟ (.Δ.): Γηα ηελ Καηεγνξία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Γ.Δ.) 
Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ . 
Δπίζεο απνδεηθλχεηαη κε αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ρνιείνπ ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο ηνπ 
Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (Παλεπηζηεκηνχπνιε, Θεζζαινλίθε, Σ.Κ. 54006, ηει. 
2310/997571−72−76) ην νπνίν ρνξεγείηαη χζηεξα απφ ζρεηηθή εμέηαζε ηνπ ππνςεθίνπ ή απφ άιιε 
ζρνιή ή ζρνιείν Διιεληθήο Γιψζζαο. Γίλνληαη επίζεο δεθηνί, γηα πιήξσζε ησλ 
απνθεξπζζνκέλσλ ζέζεσλ, Βνξεηνεπεηξψηεο, Κχπξηνη Οκνγελείο θαη Οκνγελείο αιινδαπνί, πνπ 
πξνέξρνληαη απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη απφ ηα λεζηά Ίκβξν θαη Σέλεδν, ρσξίο λα απαηηείηαη 
πηζηνπνηεηηθφ ειιεληθήο ηζαγέλεηαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ηδηφηεηά ηνπο σο Διιήλσλ θαηά ην 
γέλνο θαη ηε ζπλείδεζε απνδεηθλχεηαη κε άιινπο ηξφπνπο (Ν.Γ. 3832/1958). 
2. Οη ππνςήθηνη φισλ ησλ εηδηθνηήησλ  πξέπεη λα είλαη ειηθίαο απφ 18 έσο 65 εηψλ. 
3. Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειφηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ 
θαζεθφλησλ ηεο εηδηθφηεηαο πνπ επηιέγνπλ. 
4. 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). 
5. Οη άλδξεο κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ λα έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο 
ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ή λα έρνπλ απαιιαγεί λφκηκα απφ απηέο.  

2. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΔΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
 Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε ηνπο θαη λα ηελ ππνβάινπλ 
αςηοπποζώπυρ, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε 
θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή, εέηε ηασςδπομικΪ με ζςζηημΫνη 
επιζηολά, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΧΓΔΗΟ ΛΑΡΗΑ, 
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ΝΠΓΓ ΓΖΜΟΤ ΛΑΡΗΑΗΧΝ, Πιαηεία Λανχ,  41221 Λάξηζα, (ηει. Δπηθνηλσλίαο 2410-536886, 
2410-531960) ηα αθφινπζα νομέμυρ δικαιολογηηικΪ: 

 
 Α. ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ 

1. Αίηεζε (ππφδεηγκα ζην site www.dodiolar.org ) 
2. Φσηναληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο (δχν φςεηο), 
3. Φσηναληίγξαθν ησλ ηίηισλ Μνπζηθψλ πνπδψλ φπσο απαηηνχληαη σο πξνζφληα απφ ηελ 

πξνθήξπμε. Σα πηπρία θαη ηα Γηπιψκαηα ησλ Χδείσλ πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ  
βεβαηψζεηο βαζκνινγίαο.  

4. Απνιπηήξην ηίηιν Λπθείνπ: Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ 
Λπθείνπ ή Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ρνιήο 
Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/83 ή άιινπ ηζφηηκνπ ηίηινπ ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο 
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αλαγλσξηζκέλν απφ ην ΓΟΑΣΑΠ φπνπ απαηηείηαη απφ ηελ 
πξνθήξπμε. (ΣΔ θαη ΓΔ) 

5. Φσηναληίγξαθα βεβαηψζεσλ Α΄ ή Β΄ θχθινπ ζπνπδψλ κε αλαγλσξηζκέλεο ζρνιήο απφ ην 
Τ.Π.Π.Ο.Α., ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο  αλαγλσξηζκέλε απφ ην ΓΟΑΣΑΠ , φπνπ απαηηείηαη 
απφ ηελ πξνθήξπμε. 

6. Φσηναληίγξαθν βεβαίσζεο επαξθψλ κνπζηθψλ   γλψζεσλ πξνζεθφλησο απνδεηθλπφκελεο 
βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αξ. 1, παξ ε, πδ 476/81,  φπνπ απαηηείηαη απφ ηελ πξνθήξπμε. 

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

 

Β.  ΠΡΟΘΔΣΑ ΜΟΡΗΟΓΟΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 
1.  Βεβαέυζη πποϋπηπεζέαρ  ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ο απιθμόρ Ϋγκπιζηρ ππόζλητηρ 

από ηο Τ.Π.Π.Ο.Α.. (αθνξά κφλν ζην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ).  Χο δηδαθηηθή εκπεηξία 
λνείηαη ε απαζρφιεζε κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ή ε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ 
ζε δεκφζην ή ηδησηηθφ κνπζηθφ ίδξπκα επνπηείαο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, ζηελ 
εηδηθφηεηα πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε. 

2. Τπεύθςνη δάλυζη εμπειπέαρ ςποτηθέος (ε ζπκπιήξσζε ηεο δήισζεο είλαη ππνρξέσζε 
ηνπ ππνςεθίνπ) ζην αληηθείκελν ηεο πξνο πιήξσζε ζέζεο, ζπλνδεπφκελε κε αληίζηνηρε 
θαηάζηαζε ελζήκσλ απφ ην ΔΦΚΑ. Τπφδεηγκα ππεχζπλεο δήισζεο ζην site 
www.dodiolar.org )  

3. Ππόζθεηοι ηέηλοι μοςζικών ζποςδών: Οη ππνςήθηνη  κπνξνχλ λα πξνζθνκίζνπλ 
επηπιένλ ηίηινπο κνπζηθψλ ζπνπδψλ, πέξαλ απηψλ πνπ δεηνχληαη γηα θάζε ζέζε 
μερσξηζηά. Οη ηίηινη απηνί ζα κνξηνδνηεζνχλ αλάινγα κε ηε ζπλάθεηά ηνπο πξνο ην 
δεηνχκελν αληηθείκελν θαη δελ ζα ακεηθζνχλ κεηά ηελ πξφζιεςε. 

4. Απόδειξη Καλλιηεσνικάρ δπαζηηπιόηηηαρ (Αθνξά κφλν ηνπο ππνςεθίνπο κε θαιιηηερληθφ 
έξγν): Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα πξνζθνκίζνπλ λέζηα κε ηελ επαγγεικαηηθή καλλιηεσνικά 
ηοςρ  δπαζηηπιόηηηα, φπσο Γ/λζε νξρήζηξαο, Γ/λζε ρνξσδίαο, ξεζηηάι, ζπλαπιίεο, 
ερνγξαθήζεηο, δηαθξίζεηο θ.ιπ.  

5. Βεβαέυζη Ανεπγέαρ: Βεβαίσζε εγγξαθήο ζηα κεηξψα αλέξγσλ ηνπ ΟΑΔΓ ζε ηζρχ θαηά 
ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. 

Κάζε ππνςήθηνο κπνξεί λα ππνβάιιεη μια μόνο αέηηζη και για θΫζειρ μέαρ μόνο καηηγοπέαρ 
πποζυπικού (ΠΔ, ΣΔ ά ΓΔ). Ζ ζψξεπζε ζέζεσλ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ πξνζσπηθνχ ζε κία 
ή πεξηζζφηεξεο αηηήζεηο ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο ζε θάζε πεξίπησζε αθχξσζε φισλ ησλ 
αηηήζεσλ θαη απνθιεηζκφ ηνπ ππνςεθίνπ απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία. Καη’ εμαίξεζε, ζψξεπζε 
ζέζεσλ δχν θαηεγνξηψλ επηηξέπεηαη κφλν φηαλ ζηελ αλαθνίλσζε πξνβιέπνληαη ηφζν ζέζεηο 
θαηεγνξίαο Π.Δ. πνπ κπνξεί λα θαιπθζνχλ επηθνπξηθψο κε εκπεηξία θαη ηίηιν Γ.Δ. ζε θάζε άιιε 
πεξίπησζε ηζρχεη ν απνθιεηζκφο ηνπ ππνςεθίνπ απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία.  

3. ΜΟΡΗΟΓΟΣΖΖ  ΠΡΟΟΝΣΧΝ  ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ 

Ζ κνξηνδφηεζε ησλ πξνζφλησλ ησλ ππνςεθίσλ ηεο πξνθήξπμεο νξίδεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ 
ηξηκειή επηηξνπή ηνπ αξ.4 ηνπ ΠΓ 524/80 πνπ νξίζζεθε κε ηελ  147717/19.07.2021 απφθαζε ηεο  
Απνθεληξσκέλεο Γ/ζε Θεζζαιίαο – ηεξεάο Διιάδαο πεξί «Καζνξηζκφο ηξηκεινχο επηηξνπήο 
ζχκθσλα κε ην ΠΓ 524/1980 γηα ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ζπκβάζεηο ΗΓΟΥ ζην  Ν.Π.Γ.Γ. 

http://www.dodiolar.org/
http://www.dodiolar.org/
ΑΔΑ: Ω81ΣΟΕΙ4-1Η2



                                                                                                                                

ειίδα 6 απφ 7 

ηνπ Γήκνπ Λαξηζαίσλ κε ηελ επσλπκία: ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΧΓΔΗΟ ΛΑΡΗΑ», βάζεη ηνπ 836/27.08.2021 
εγγξάθνπ ηεο Σξηκεινχο Δπηηξνπήο  ε κνξηνδφηεζε ζα έρεη σο θαησηέξσ: 

Α. ΜΟΡΗΟΓΟΣΖΖ ΠΣΤΥΗΧΝ - ΓΗΠΛΧΜΑΣΧΝ ΑΔΗ  

1) Όινη νη ηίηινη πηπρίσλ ΑΔΗ (θαηεγνξία Π.Δ.)  ηδίαο εμεηδίθεπζεο  κε ηελ εηδηθφηεηα ηεο ζέζεο  10 
ΜΟΡΗΑ 

2) Μεηαπηπρηαθφο  ηίηινο ζπνπδψλ ηδίαο εμεηδίθεπζεο  κε ηελ εηδηθφηεηα ηεο ζέζεο  15 ΜΟΡΗΑ  

3) Γηδαθηνξηθφο ηίηινο ζπνπδψλ  ηδίαο εμεηδίθεπζεο   κε ηελ εηδηθφηεηα ηεο ζέζεο     20 ΜΟΡΗΑ  

Όηαλ θαηαηίζεληαη ηίηινη αλψηεξσλ βαζκίδσλ πάλσ ζηελ ίδηα εμεηδίθεπζε, ζα βαζκνινγείηαη κφλν ν 
πςειφηεξεο βαζκίδαο ηίηινο.  

π.ρ.  πηπρίν ΑΔΗ,  κεηαπηπρηαθφ θαη δηδαθηνξηθφ, ζα βαζκνινγείηαη κφλν ην δηδαθηνξηθφ 

Β  ΜΟΡΗΟΓΟΣΖΖ ΠΣΤΥΗΧΝ - ΓΗΠΛΧΜΑΣΧΝ  ΣΔΗ   

1) Όινη νη ηίηινη πηπρίσλ ΣΔΗ (θαηεγνξία Σ.Δ.)  ηδίαο εμεηδίθεπζεο  κε ηελ εηδηθφηεηα ηεο ζέζεο  10 
ΜΟΡΗΑ  

2) Μεηαπηπρηαθφο  ηίηινο ζπνπδψλ ηδίαο εμεηδίθεπζεο  κε ηελ εηδηθφηεηα ηεο ζέζεο  15 ΜΟΡΗΑ  

3) Γηδαθηνξηθφο ηίηινο ζπνπδψλ  ηδίαο εμεηδίθεπζεο   κε ηελ εηδηθφηεηα ηεο ζέζεο     20 ΜΟΡΗΑ  

Όηαλ θαηαηίζεληαη ηίηινη αλψηεξσλ βαζκίδσλ πάλσ ζηελ ίδηα εμεηδίθεπζε, ζα βαζκνινγείηαη κφλν ν 
πςειφηεξεο βαζκίδαο ηίηινο.  

π.ρ.  πηπρίν ΣΔΗ,  κεηαπηπρηαθφ θαη δηδαθηνξηθφ, ζα βαζκνινγείηαη κφλν ην δηδαθηνξηθφ 

Γ  ΜΟΡΗΟΓΟΣΖΖ ΠΣΤΥΗΧΝ - ΓΗΠΛΧΜΑΣΧΝ  ΧΓΔΗΧΝ   

1) Μνξηνδνηνχληαη βάζεη ηνπ αλαγξαθφκελνπ ζην ηίηιν ζπνπδψλ Βαζκφ * 1  

(π.ρ. 9,75 * 1 = 9,75 ΜΟΡΗΑ) 

2) Όηαλ θαηαηίζεληαη πηπρίν θαη δίπισκα ηδίαο εμεηδίθεπζεο  κε ηελ εηδηθφηεηα ηεο ζέζεο  ζα 
βαζκνινγείηαη κφλν ην δίπισκα. 

Όηαλ νη ηίηινη σδείσλ δελ ζπλνδεχνληαη απφ βεβαίσζε γηα ηελ αθξηβή βαζκνινγία, ζα 
κνξηνδνηνχληαη βάζεη ηεο ειάρηζηεο βαζκνινγίαο θάζε ραξαθηεξηζκνχ, φπσο απηή πξνβιέπεηαη 
απφ ην ΤΠΠΟΑ. 

ΚΑΛΧ            Απφ 5,50 έσο 7,49  άξα 5,50 ΜΟΡΗΑ 

ΛΗΑΝ ΚΑΛΧ  Απφ 7,50 έσο 9,49  άξα 7,50 ΜΟΡΗΑ 

ΑΡΗΣΑ           Απφ 9,50 έσο 10  άξα 9,50 ΜΟΡΗΑ 

Γ. ΜΟΡΗΟΓΟΣΖΣΖΖ ΒΔΒΑΗΧΖ ΠΟΤΓΧΝ ΛΑΨΚΖ & ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΜΟΤΗΚΖ 
(ΥΟΛΔ ΜΖ ΑΝΑΓΝΧΡΗΜΔΝΔ ΑΠΟ ΣΟ ΤΠΠΟΑ) 

1) Βεβαίσζε ζπνπδψλ  Α’ ή Β’ θχθινπ    10 ΜΟΡΗΑ 

2) Βεβαίσζε επάξθεηαο κνπζηθψλ  γλψζεσλ (πξνζεθφλησο απνδεηθλπφκελεο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ 
ηνπ  αξ. 1, παξ ε, πδ 476/81)   5 ΜΟΡΗΑ 

Δ. ΜΟΡΗΟΓΟΣΖΖ ΒΔΒΑΗΧΖ ΠΡΟΩΠΖΡΔΗΑ ΜΔ ΑΡΗΘΜΟ ΔΓΚΡΗΖ ΑΠΟ ΣΟ ΤΠΠΟΑ 

Βεβαίσζε ΤΠΠΟΑ θαζεγεηνχ   10 ΜΟΡΗΑ 

Βεβαίσζε ΤΠΠΟΑ δαζθάινπ      5 ΜΟΡΗΑ 

Βεβαίσζε ΤΠΠΟΑ επηκειεηή      2 ΜΟΡΗΑ 

Υσξίο βεβαίσζε                           0 ΜΟΡΗΑ 

Σ. ΜΟΡΗΟΓΟΣΖΖ ΔΡΓΑΗΑΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ 

Γηα θάζε νινθιεξσκέλν έηνο 1 ΜΟΡΗΟ 

Ε.  ΜΟΡΗΟΓΟΣΖΖ ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΣΗΣΛΧΝ ΜΟΤΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ 
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Ζ ηξηκειήο επηηξνπή ζα αμηνινγήζεη ηνπο επηπιένλ ηίηινπο ζην ζχλνιφ ηνπο, κε θιίκαθα απφ 0-10 
ΜΟΡΗΑ 

Ζ. ΜΟΡΗΟΓΟΣΖΖ  ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

Ζ ηξηκειήο επηηξνπή ζα αμηνινγήζεη ηελ  θαιιηηερληθή δξαζηεξηφηεηα κε θιίκαθα απφ 0-10 ΜΟΡΗΑ 

Θ.  ΑΝΔΡΓΗΑ  

Αλεξγία απνδεδεηγκέλε κε βεβαίσζε εγγξαθήο ζηα κεηξψα ηνπ Ο.Α.Δ.Γ.  10 ΜΟΡΗΑ 

Η. ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 

Ζ κνξηνδφηεζε ηεο πλέληεπμεο – Αθξφαζεο είλαη θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο κε 
θιίκαθα απφ     0-30 ΜΟΡΗΑ 

4. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ-ΔΠΗΛΟΓΖ  

 

Ζ αξιολόγηζη ηυν ςποτηθέυν ζα γίλεη απφ ηελ ηξηκειή επηηξνπή ηνπ αξζξ. 4 ηνπ πδ 524/80 θαη 
έρεη νξηζζεί κε ηελ ππ΄ αξίζκ. 147717/19.07.2021 απφθαζε ηεο  Απνθεληξσκέλεο Γ/ζε 
Θεζζαιίαο – ηεξεάο Διιάδαο πεξί «Καζνξηζκφο ηξηκεινχο επηηξνπήο ζχκθσλα κε ην ΠΓ 
524/1980 γηα ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ζπκβάζεηο ΗΓΟΥ ζην  Ν.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ Λαξηζαίσλ 
κε ηελ επσλπκία: ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΧΓΔΗΟ ΛΑΡΗΑ» 
Ο πένακαρ αποππιπηΫυν ζα αλαξηεζεί ηελ Γεπηέξα 13/09/2021, ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ 
Γ.Χ.Λ. θαη ζην site  www.dodiolar.org θαη ζα πεξηιακβάλεη ηνπο απνξξηπηένπο ππνςήθηνπο  
ειιείςεη πξνζφλησλ ή δηθαηνινγεηηθψλ ηεο πξνθήξπμεο.  

Οι πένακερ καηΪηαξηρ ηυν επιηςσόνηυν ζα αλαξηεζνχλ ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ, ζην θηίξην 
ηνπ Γ.Χ.Λ. θαη ζην site ηνπ ΓΧΛ www.dodiolar.org Ο 1νο (πξνζσξηλφο) ηελ 20ε/09/2021  θαη  2νο 
(νξηζηηθφο) πίλαθαο επηινγήο έσο ηελ Σεηάξηε  29ε/09/2021  
ΔΝΣΑΔΗ 
Οη ελζηάζεηο απεπζχλνληαη πξνο ηελ 3κειή επηηξνπή κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία, ε νπνία 
ιήγεη κεηά ηελ πάξνδν πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ αλάξηεζε ηνπ 1νπ πίλαθα ησλ 
επηηπρφλησλ (πξνζσξηλφο). Οη ελζηάζεηο ζα απαληεζνχλ αηνκηθά κεηά ηελ δεκνζίεπζε ηνπ 
νξηζηηθνχ πίλαθα επηηπρφλησλ. 

     Λφγσ ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ ησλ νπνίσλ απηή ηελ πεξίνδν δηαλχνπκε (covid-19) ε πξφζιεςε 
ζα γίλεηαη αλάινγα κε ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο πνπ ζα θαζνξίζεη ην ΤΠΠΟΑ θαη αλάινγα 
κε ηηο αλάγθεο (εγγξαθέο ζπνπδαζηψλ) ηνπ Γεκνηηθνχ Χδείνπ Λάξηζαο. 

5. ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ 

Ζ πξνθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί: 
1. ηνλ ηνπηθφ ηχπν φπσο νξίδεη ην ΠΓ 524/80 (ΦΔΚ 134/Α/17-7-1980). 
2. Ζ αλσηέξσ πξνθήξπμε θαζψο θαη ην έληππν ηεο αίηεζεο γηα ζπκκεηνρή, ζα αλαξηεζεί ζην 

θαηάζηεκα ηεο Τπεξεζίαο καο ζην ρψξν ησλ αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γ.Χ.Λ. θαη ζην site 
www.dodiolar.org.    

3. Ζ πξνθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζηε Γηαχγεηα. 

 Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη δέθα (10) εκέξεο (ππνινγηδφκελεο 
εκεξνινγηαθά) θαη αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο ζε 
ηνπηθέο εθεκεξίδεο ή ηεο αλάξηεζήο ηεο ζην ρψξν αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γ.Χ.Λ., εθφζνλ ε αλάξηεζε 
είλαη ηπρφλ κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο θαη ζπγθεθξηκέλα απφ Γεπηέξα 
30/08/2021 κέρξη Σξίηε 07/09/2021. Ζ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ ζα γίλεηαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 
κφλν θαη θαηά ηηο ψξεο 09:00 -13:00. 

 Γηα πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα απεπζχλεζηε ζηα ηειέθσλα: 2410536886, 2410531960 
2410250956, Καζεκεξηλά απφ 09:00-13:00.  

                                                       Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. ΣΟΤ ΓΧΛ  
 
                                                    

                                                          ΑΠΚΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 
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