
ειίδα 1 απφ 6 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ     ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ    
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ        
ΓΗΜΟ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ  
ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ  
Πι. Γεκνθξαηίαο 1, Πεξηζηέξη - Σ.Κ. 121 34 
Σειέθσλν: 210.57.01.106, 210.57.83.260 
                                                                                    Πεπιζηέπι, 7/8/2019 
                                                                                    Απ. Ππυη.: οικ.36851 
                                                                                   
 

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ςπ' απιθμ. ΜΔ 1/2019 

για ηη ζύνατη ΤΜΒΑΔΧΝ ΜΙΘΧΗ ΔΡΓΟΤ 
 

Ο ΓΗΜΟ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 
 
 

Έσονηαρ ςπότη: 
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3852/2010 «Πεξί αξκνδηνηήησλ Γεκάξρνπ» (ΦΔΚ 87/2010/η.Α’). 

2. Σελ αξηζκ.πξση.νηθ.15664/28-4-2017 απφθαζε Γεκάξρνπ κε ηελ νπνία νξίδεη σο Αλαπιεξσηή ηνπ, 

ηνλ Αληηδήκαξρν θ.Β. Μπέηζε. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2190/1994 φπσο ηζρχεη θαη ηηο φκνηεο ηνπ Ν. 2527/1997 θαη ηνπ Ν.3812/2009 

φπσο ηζρχνπλ. 

4. Σν Π.Γ. 524/1980. 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν.3870/2010, φπσο αληηθαηαζηήζεθε κε ην άξζξν 78 ηνπ 

Ν.4257/2014 θαη ην άξζξν 82 ηνπ Ν.4604/2019, ζχκθσλα κε ην νπνίν εμαηξνχληαη απφ ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ιφγσ ηεο δηεμαγσγήο ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη δεκνηηθψλ εθινγψλ, νη πξνζιήςεηο 

πξνζσπηθνχ ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη ε ζχλαςε ζπβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ, θαζψο 

θαη νη πξνπαξαζθεπαζηηθέο απηψλ ελέξγεηεο απφ ηνπο Ο.Σ.Α., ηνπ έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ κε αληίηηκν 

θαη ινηπέο αληηθαηαβνιέο. 

6. Σελ ππ’ αξηζκ. 44/2019 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Πεξηζηεξίνπ «πεξί έγθξηζεο πξφζιεςεο 

νθηψ (8) κνπζηθψλ κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ έλαληη αληηηίκνπ (άξζξν 107 Ν.4483/2017)». 

7. Σελ αξηζκ.πξση.3700/20-3-2019 βεβαίσζε ηνπ ΑΔΠ. 

8. Σελ αξηζκ.πξση.νηθ.25780/5-4-2019 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ (ΑΓΑ: 674Δ465ΥΘ7-6ΣΙ) 

πεξί έγθξηζεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ έλαληη αληηηίκνπ κε 

νθηψ (8) άηνκα. 

9. Σελ αξηζκ.πξση.44724/12469/30-05-2019 (νξζή επαλάιεςε) απφθαζε ηνπ πληνληζηή 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο πεξί έγθξηζεο ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ ζην Γήκν 

Πεξηζηεξίνπ. 

 

Ανακοινώνει 
 

Ση ζύνατη ζύμβαζηρ μίζθυζηρ έπγος με ζςνολικά οκηώ (8) άηομα για ηην εκηέλεζη ηος έπγος 

«Δύπςθμη λειηοςπγία ηος Γημοηικού Χδείος», ζςνολικήρ διάπκειαρ έυρ δώδεκα (12) μήνερ. ηο 
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πλαίζιο ηος έπγος αςηού θα απαζσοληθεί ανά ηόπο εκηέλεζηρ, ειδικόηηηα και διάπκεια ζύμβαζηρ 

ο εξήρ απιθμόρ αηόμυν (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με ηα ανηίζηοισα απαιηούμενα (ηςπικά και ηςσόν 

ππόζθεηα) πποζόνηα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) και ηα επιθςμηηά πποζόνηα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Γ): 

 

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΔΠΙΛΟΓΔ ΑΠΑΥΟΛΗΗ (ανά κυδικό απαζσόληζηρ) 

Κυδικόρ 
απ/ζηρ 

Σόπορ Δκηέλεζηρ Διδικόηηηα Γιάπκεια ζύμβαζηρ 
Απιθμόρ 
αηόμυν 

101 Γήκνο Πεξηζηεξίνπ 
ΣΔ θαζεγεηήο 

κνπζηθνθηλεηηθήο αγσγήο – 
ζχζηεκα Orff 

Έσο δψδεθα (12) κήλεο απφ 

ηελ εκεξνκελία πξφζιεςεο 
1 

102 Γήκνο Πεξηζηεξίνπ 
ΣΔ θαζεγεηήο ζχγρξνλνπ 

ηξαγνπδηνχ 

Έσο δψδεθα (12) κήλεο απφ 

ηελ εκεξνκελία πξφζιεςεο 
1 

103 Γήκνο Πεξηζηεξίνπ 
ΣΔ θαζεγεηήο ζπλνδείαο 
πηάλνπ ηάμεο κνλσδίαο & 
ζχγρξνλνπ ηξαγνπδηνχ 

Έσο δψδεθα (12) κήλεο απφ 

ηελ εκεξνκελία πξφζιεςεο 
1 

104 Γήκνο Πεξηζηεξίνπ ΣΔ θαζεγεηήο ζχλζεζεο 
Έσο δψδεθα (12) κήλεο απφ 

ηελ εκεξνκελία πξφζιεςεο 
1 

105 Γήκνο Πεξηζηεξίνπ 
ΣΔ θαζεγεηήο ζχγρξνλνπ 

πηάλνπ 

Έσο δψδεθα (12) κήλεο απφ 

ηελ εκεξνκελία πξφζιεςεο 
1 

106 Γήκνο Πεξηζηεξίνπ ΣΔ θαζεγεηήο βηνιηνχ 
Έσο δψδεθα (12) κήλεο απφ 

ηελ εκεξνκελία πξφζιεςεο 
1 

107 Γήκνο Πεξηζηεξίνπ ΣΔ θαζεγεηήο βηνινληζέινπ 
Έσο δψδεθα (12) κήλεο απφ 

ηελ εκεξνκελία πξφζιεςεο 
1 

108 Γήκνο Πεξηζηεξίνπ 
ΠΔ/ ΣΔ Μνπζηθφο γηα ηε 
ζέζε ηνπ Καιιηηερληθνχ 

Γηεπζπληή 

Έσο δψδεθα (12) κήλεο απφ 

ηελ εκεξνκελία πξφζιεςεο 
1 

 
 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κυδικό απαζσόληζηρ) 

Κυδικόρ 
απαζσόληζηρ 

Σίηλορ ζποςδών  
και  

λοιπά απαιηούμενα (ηςπικά & ηςσόν ππόζθεηα) πποζόνηα 

101 
 

1) ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: Απνιπηήξην εμαηάμηνπ Γπκλαζίνπ ή Λπθείνπ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν 

ηεο αιινδαπήο θαη βεβαίσζε  ζπνπδψλ ηνπιάρηζηνλ  2εηνχο, επαγγεικαηηθνχ  θχθινπ  

κνπζηθνθηλεηηθήο αγσγήο Carl Orff. 

2) ΠΡΟΫΠΗΡΔΙΑ: 5εηή βεβαησκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά 

ηδξχκαηα ηδησηηθά, ηνπ Γεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α, ζην αληηθείκελν ηεο εηδηθφηεηαο. 

102 

1) ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: Απνιπηήξην εμαηάμηνπ Γπκλαζίνπ ή Λπθείνπ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν 

ηεο αιινδαπήο θαη βεβαίσζε ζπνπδψλ ζηνλ αληίζηνηρν ηνκέα απφ αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά  

ηδξχκαηα εζσηεξηθνχ. 

2) ΠΡΟΫΠΗΡΔΙΑ: 5εηή βεβαησκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα  κνπζηθά 

ηδξχκαηα ηδησηηθά, ηνπ Γεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α,  ζην αληηθείκελν ηεο εηδηθφηεηαο. 

3) ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΑΠΟΓΔΓΔΙΓΜΔΝΗ: πκκεηνρή ζε κνπζηθά ζρήκαηα, 

δηζθνγξαθία, ερνγξαθήζεηο, ζπλαπιίεο, δεκηνπξγία θαη παξνπζίαζε ζεκηλαξίσλ 

103 

1) ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: Απνιπηήξην εμαηάμηνπ Γπκλαζίνπ ή Λπθείνπ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν 

ηεο αιινδαπήο θαη Γίπισκα πηάλνπ αλαγλσξηζκέλνπ κνπζηθνχ ηδξχκαηνο εζσηεξηθνχ ή 

εμσηεξηθνχ. 

2) ΠΡΟΫΠΗΡΔΙΑ: 5εηή βεβαησκέλε πξνυπεξεζία ζην αληηθείκελν (ζπλνδεία ρνξσδηψλ, 

ηάμεο κνλσδίαο, ζχγρξνλνπ ηξαγνπδηνχ, κεινδξακαηηθήο, ζπλνδεία θαιιηηερλψλ), ζε 
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κυδικό απαζσόληζηρ) 

Κυδικόρ 
απαζσόληζηρ 

Σίηλορ ζποςδών  
και  

λοιπά απαιηούμενα (ηςπικά & ηςσόν ππόζθεηα) πποζόνηα 

αλαγλσξηζκέλα  κνπζηθά ηδξχκαηα ηδησηηθά, ηνπ Γεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α,  ζην αληηθείκελν ηεο 

εηδηθφηεηαο. 

3) ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΑΠΟΓΔΓΔΙΓΜΔΝΗ: πκκεηνρή ζε κνπζηθά ζρήκαηα, 

δηζθνγξαθία, ερνγξαθήζεηο, ζπλαπιίεο. 

104 

1)ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: Απνιπηήξην εμαηάμηνπ Γπκλαζίνπ ή Λπθείνπ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν 

ηεο αιινδαπήο θαη Γίπισκα χλζεζεο αλαγλσξηζκέλνπ κνπζηθνχ ηδξχκαηνο.  

2) ΠΡΟΫΠΗΡΔΙΑ: 5εηή βεβαησκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα  κνπζηθά 

ηδξχκαηα ηδησηηθά, ηνπ Γεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α,  ζην αληηθείκελν ηεο εηδηθφηεηαο. 

105 

1)ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: Απνιπηήξην εμαηάμηνπ Γπκλαζίνπ ή Λπθείνπ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν 

ηεο αιινδαπήο θαη απνιπηήξηνο ηίηινο, ή πηπρίν, ή δίπισκα γηα ην ζχγρξνλν πηάλν (jazz 

θ.ά.) αλαγλσξηζκέλνπ απφ ην ΤΠ.ΠΟ.Α. κνπζηθνχ ηδξχκαηνο, ή παλεπηζηεκίνπ ηεο 

εκεδαπήο, ή ηεο αιινδαπήο. 

 2) ΠΡΟΫΠΗΡΔΙΑ: 5εηή βεβαησκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα  κνπζηθά 

ηδξχκαηα ηδησηηθά, ηνπ Γεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α,  ζην αληηθείκελν ηεο εηδηθφηεηαο. 

106 

1)ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: Απνιπηήξην εμαηάμηνπ Γπκλαζίνπ ή Λπθείνπ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν 

ηεο αιινδαπήο θαη Γίπισκα βηνιηνχ αλαγλσξηζκέλνπ κνπζηθνχ ηδξχκαηνο.                                   

2) ΠΡΟΫΠΗΡΔΙΑ: 5εηή βεβαησκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα  κνπζηθά 

ηδξχκαηα ηδησηηθά, ηνπ Γεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α,  ζην αληηθείκελν ηεο εηδηθφηεηαο. 

107 

1)ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: Απνιπηήξην εμαηάμηνπ Γπκλαζίνπ ή Λπθείνπ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν 

ηεο αιινδαπήο θαη Γίπισκα Βηνινληζέινπ αλαγλσξηζκέλνπ κνπζηθνχ ηδξχκαηνο. 

2) ΠΡΟΫΠΗΡΔΙΑ: 5εηή βεβαησκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα  κνπζηθά 

ηδξχκαηα ηδησηηθά, ηνπ Γεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α,  ζην αληηθείκελν ηεο εηδηθφηεηαο. 

108 

1)ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: Απνιπηήξην εμαηάμηνπ Γπκλαζίνπ ή Λπθείνπ ηεο εκεδαπήο ή πηπρίν 

ΑΔΙ ηεο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηεο Διιάδαο  θαζψο θαη  ηα πξνζφληα πνπ νξίδνληαη ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10  παξάγξαθνο 13 α' ηνπ Ν. 3207/2003 (ΦΔΚ 302/Α/24-12-2003), 

ζχκθσλα κε ηα νπνία ν Γηεπζπληήο Μνπζηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο (Ωδείνπ, Μνπζηθήο 

ρνιήο ή παξ/ηνο) πξέπεη λα έρεη: 10-εηή δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα Ωδεία 

θαη Μνπζηθέο ρνιέο θαη Γίπισκα χλζεζεο ή Γίπισκα Πηάλνπ ή Οξγάλνπ πκθσληθήο 

Οξρήζηξαο ή Μνλσδίαο ή Κιαζηθήο Κηζάξαο θαη Πηπρίν Φπγήο, ηνπ Κξαηηθνχ Ωδείνπ 

Θεζζαινλίθεο ή αλαγλσξηζκέλνπ Μνπζηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ ηεο εκεδαπήο ή Αλσηέξαο ή 

Αλσηάηεο ρνιήο ηεο Αιινδαπήο κε αλαγλσξηζκέλε ηζνηηκία. 

Διιείςεη 10-εηνχο δηδαθηηθήο πξνυπεξεζίαο, Γίπισκα χλζεζεο ή Γίπισκα Πηάλνπ ή 

Οξγάλνπ πκθσληθήο Οξρήζηξαο ή Μνλσδίαο ή Κιαζηθήο Κηζάξαο θαη 10-εηή απνδεδεηγκέλε 

απφ παξαζηαηηθά ζηνηρεία θαιιηηερληθή ζηαδηνδξνκία. 

Ωο θαιιηηερληθή ζηαδηνδξνκία λνείηαη ε  ζχκπξαμε κε γλσζηέο νξρήζηξεο σο ζνιίζη ζηελ 

Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ, ε ζπκκεηνρή ζε ξεζηηάι θαη ζεζκνζεηεκέλεο κνπζηθέο εθδειψζεηο 

θαη  παξαζηαηηθά ζηνηρεία λννχληαη ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, αλαθνξέο, θξηηηθέο θαη 

πξνγξάκκαηα. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηε δηαδηθαζία ζα πξνζθνκίζνπλ έγγξαθα θιπ πνπ ζα απνδεηθλχνπλ φζα 

αλαθέξνληαη ζην βηνγξαθηθφ. 

2) ΠΡΟΫΠΗΡΔΙΑ: 5εηή ηνπιάρηζηνλ πξνυπεξεζία ζε ζέζε θαιιηηερληθνχ δηεπζπληή 

αλαγλσξηζκέλνπ Ωδείνπ. 

 
 

ΠΙΝΑΚΑ Γ: ΔΠΙΘΤΜΗΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κυδικό απαζσόληζηρ) 

Κυδικόρ 
απαζσόληζηρ 

 

101 
 

1) ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΑ: Πηπρία αλψηεξσλ ζεσξεηηθψλ – κνπζηθνχ νξγάλνπ. Βεβαηψζεηο 

ζεκηλαξίσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ κεζφδνπο κνπζηθήο αγσγήο, παηδαγσγηθήο πξνζέγγηζεο 
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ΓΔΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΦΗ 

 
1. Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ειηθία 18 έσο 65 εηψλ. 
2. Γεθηνί ζηε δηαδηθαζία επηινγήο γίλνληαη νη ππνςήθηνη πνπ είλαη: α) Έιιελεο πνιίηεο, β) πνιίηεο ησλ 

άιισλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ππφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1 ηνπ 
N.2431/1996 θαη γ) 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 (λ.δ.3832/1958). 

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

4. Να έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ή λα έρνπλ ιάβεη λφκηκε απαιιαγή (γηα 
ηνπο άλδξεο ππνςήθηνπο). 

5. Να κελ έρνπλ θψιπκα θαηά ην άξζξν 16 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ 
ππάιιεισλ (πνηληθή θαηαδίθε, ζηεξεηηθή ή επηθνπξηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε). 

 
 
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

 
Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ: 
1. Αίηεζε ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ν θσδηθφο ζέζεο θαη ε εηδηθφηεηα θαζψο θαη ηα επηζπλαπηφκελα 

δηθαηνινγεηηθά. 
2. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 φηη: 

2) ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΑΠΟΓΔΓΔΙΓΜΔΝΗ: δεκηνπξγία παηδηθψλ 

παξαζηάζεσλ. 

3) Βεβαησκέλε εκπεηξία ζην θνξέα.  

102 
1)  ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΑ: Πηπρίν αλψηεξσλ ζεσξεηηθψλ 
2) Βεβαησκέλε εκπεηξία ζην θνξέα 

103 

1)  ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΑ: Πηπρίν ή δίπισκα κνλσδίαο, βεβαίσζε ζπνπδψλ ζχγρξνλνπ ηξαγνπδηνχ 
2) ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΑΠΟΓΔΓΔΙΓΜΔΝΗ: πλαπιίεο,  ξεζηηάι, 
ερνγξαθήζεηο   
3) Βεβαησκέλε εκπεηξία ζην θνξέα 

104 

1) ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΑ: Βεβαίσζε ρνξήγεζεο πηπρίσλ αλψηεξσλ ζεσξεηηθψλ θαη δηπισκάησλ 
ζχλζεζεο. 
2) ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΑΠΟΓΔΓΔΙΓΜΔΝΗ: Μέινο ηεο Έλσζεο Διιήλσλ 
Μνπζνπξγψλ, εθηειέζεηο κνπζηθψλ έξγσλ ηνπ ζπλζέηε απφ νξρήζηξεο ηνπ εζσηεξηθνχ ή 
εμσηεξηθνχ, ερνγξαθήζεηο, ζεκηλάξηα.  
3) Βεβαησκέλε  εκπεηξία ζην θνξέα. 

105 

1) ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΑ: Βεβαηψζεηο ζεκηλαξίσλ. Βεβαίσζε ζπνπδψλ, γηα ην ζχγρξνλν πηάλν.  Θα 

ζπλεθηηκεζνχλ ζπλαθείο ηίηινη κνπζηθψλ ζπνπδψλ   

2) ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΑΠΟΓΔΓΔΙΓΜΔΝΗ: πλαπιίεο,  ξεζηηάι, 
ερνγξαθήζεηο (σο ζνιίζη  ή σο κέινο κνπζηθνχ ζρήκαηνο). 

106 
1) ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΑ: Βεβαηψζεηο ζεκηλαξίσλ  

2) ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΑΠΟΓΔΓΔΙΓΜΔΝΗ πλαπιίεο,  ξεζηηάι, 
ερνγξαθήζεηο 

107 
1) ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΑ: Βεβαηψζεηο ζεκηλαξίσλ  
2) ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΑΠΟΓΔΓΔΙΓΜΔΝΗ: πκκεηνρή ζε νξρήζηξεο, 
ζχλνια κνπζηθήο δσκαηίνπ, ξεζηηάι θιπ. 

108 

1) ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ: Θέζε πξντζηακέλνπ ή ππεχζπλνπ ηκήκαηνο ή ζρνιήο, 
νξγαλσηηθέο ηθαλφηεηεο, γλψζεηο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη δηαδηθηχνπ      
2) Βεβαησκέλε εκπεηξία ζε ζέζε θαιιηηερληθνχ δηεπζπληή Γεκνηηθνχ Ωδείνπ θαη ζπζηαηηθή 
επηζηνιή απφ ηνλ θνξέα πνπ απαζρνιήζεθε                                    
3) Βεβαησκέλε εκπεηξία ζην θνξέα  
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 δελ έρνπλ θψιπκα θαηά ην άξζξν 16 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ 
ππάιιεισλ. Κάζε πξάμε ηνπ βίνπ ηνπ ε νπνία ζα αζθνχζε επηξξνήο ζηελ θξίζε ηεο 
θαηαιιειφηεηαο ηνπ γηα ηελ ππεξεζία πνπ πξνζδηνξίδεηαη, ηδηαίηεξα εάλ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα 
θάπνην πνηληθφ αδίθεκα. 

  Όηη δελ ηειεί ππφ απαγφξεπζε ή δηθαζηηθή αληίιεςε. 

  Όηη δελ παξαπέκθζεθε κε ηειεζίδηθν Βνχιεπκα γηα θάπνηα απφ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 
22 ηνπ Π.Γ. 611/77 εγθιήκαηα έζησ θαη εάλ δελ επαθνινχζεζε πνηληθή δίθε ιφγσ 
παξαγξαθήο, θαζψο θαη εάλ εθθξεκεί ελαληίνλ ηνπ θαηεγνξία γηα νπνηαδήπνηε πιεκκέιεκα ή 
θαθνχξγεκα.  

 Αλ ππεξεηνχλ ή ππεξέηεζαλ κε νπνηαδήπνηε εηδηθφηεηα ζην Γεκφζην ή ΝΠΓΓ ή ΟΣΑ θαη 
εθφζνλ εμήιζαλ απφ ηελ ππεξεζία, γηα πνηα αηηία. 

  Όηη έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειφηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ 
θαζεθφλησλ ηεο ζέζεο πνπ αηηνχληαη. 

3. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία λα δειψλνπλ φηη  έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο 
ηνπο ππνρξεψζεηο ή φηη έρνπλ ιάβεη λφκηκε απαιιαγή θαη ηελ αηηία απηήο (γηα ηνπο άλδξεο 
ππνςήθηνπο). 

4. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα. 
5. Φσηναληίγξαθν ησλ δχν φςεσλ ηεο Αζηπλνκηθήο ηνπο Σαπηφηεηαο. 
6. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. 
7. Δπθξηλή θσηναληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδψλ. Οη ηίηινη ζπνπδψλ (βαζηθνί ή κεηαπηπρηαθνί) πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ, πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε θαη λα 
θέξνπλ αλαγλσξηζκέλε ηζνηηκία ηνπ Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.  

8. Γηα ηε ζέζε ηνπ θαιιηηερληθνχ δηεπζπληή ππεχζπλε δήισζε φηη δελ είλαη ηδηνθηήηεο Ωδείνπ ή 
Μνπζηθήο ρνιήο θαη φηη δελ θαηέρεη ζέζε θαιιηηερληθνχ δηεπζπληή θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο 
πξνθήξπμεο.  

9. Απνδεηθηηθά ηεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο. Ωο δηδαθηηθή εκπεηξία λνείηαη ε απαζρφιεζε κε ζρέζε 
εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ή κε ζχκβαζε έξγνπ ζε αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά ηδξχκαηα επνπηείαο 
Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, ζην δεκφζην ή ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ή ΟΣΑ ή δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο, ζε 
καθήκονηα ζςναθή ππορ ηο ανηικείμενο ησλ πξνο πιήξσζε ζέζεσλ. 
Γηα φιεο ηηο εηδηθφηεηεο ε εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε μεηά ηη λήτη ηος βαζικού ηίηλος ζποςδών 
κε ηνλ νπνίν νη ππνςήθηνη κεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο.  
Δηδηθφηεξα, γηα ηα αναγνυπιζμένα από ηο ΤΠ.ΠΟ.Α. ημήμαηα, ζηε βεβαίσζε πξνυπεξεζίαο 
πξέπεη λα αλαγξάθεηαη θαη ο απιθμόρ ππόζλητηρ ηος ΤΠ.ΠΟ.Α. 

 
 
ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ, ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
 
Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη δέκα (10) ημέπερ (ππνινγηδφκελεο εκεξνινγηαθά) θαη αξρίδεη 
απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο ηεο παξνχζαο ζε εκεξήζηα 
εθεκεξίδα. Η παξνχζα ζα αλαξηεζεί ζην ρψξν αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ Πεξηζηεξίνπ θαη ζηελ 
ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ www.peristeri.gr.  
Οη αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζα γίλνληαη δεθηέο είηε αςηοπποζώπυρ, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν 
απφ απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα 
αξρή, είηε ηασςδπομικά με ζςζηημένη επιζηολή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθφινπζε 
δηεχζπλζε: Γήκνο Πεξηζηεξίνπ, Πι. Γεκνθξαηίαο 1, Σ.Κ.121 34, Πεξηζηέξη Ν. Αηηηθήο, απεπζχλνληάο ηελ 
ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, ππφςε θ. Αλδξέα Καθαξνχρα (ηει. επηθνηλσλίαο: 
210.57.01.106, 210.57.83.260). 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. 
 
 
ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ, ΑΝΑΡΣΗΗ ΠΙΝΑΚΧΝ 
 
Η αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη απφ ηξηκειή επηηξνπή πνπ ζα νξίζεη κε απφθαζή ηνπ ν Γήκαξρνο 
Πεξηζηεξίνπ θαη ε νπνία ζα ζπλεδξηάζεη ζην Ωδείν (θηίξην ΚΤΒΔ) κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 
ησλ αηηήζεσλ. 
Η επηηξνπή αμηνιφγεζεο ζπλέξρεηαη ηελ έθηε (6) εξγάζηκε εκέξα απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ησλ 
αηηήζεσλ θαη δχλαηαη λα θαιέζεη ζε αθξφαζε ππνςεθίνπο, αλ θξίλεη απηφ αλαγθαίν, ζε εκεξνκελία πνπ 
ζα αλαθνηλσζεί ζηνπο ίδηνπο. 
Οη πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ αλαξηψληαη ζην θηίξην ηνπ Γήκνπ Πεξηζηεξίνπ. 

http://www.peristeri.gr/
ΑΔΑ: 6ΤΞΖΩΞ2-Ω0Ο
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Καηά ησλ αλσηέξσ πηλάθσλ, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ελζηάζεηο ελψπηνλ ηεο 
επηηξνπήο, κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία, ε νπνία ιήγεη κεηά ηελ πάξνδν πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ 
αλάξηεζή ηνπο. 
 
Απαζρνινχκελνη πνπ απνρσξνχλ πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ζχκβαζήο ηνπο, αληηθαζίζηαληαη κε άιινπο απφ 
ηνπο εγγεγξακκέλνπο θαη δηαζέζηκνπο ζηνλ πίλαθα ηεο νηθείαο εηδηθφηεηαο, θαηά ηε ζεηξά εγγξαθήο ηνπο 
ζε απηφλ. 
 

 

 

Ο ΑΝΑΠΛ. ΓΗΜΑΡΥΟΤ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 
ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΥΟ 

 
 
 

ΒΑΙΛΔΙΟ ΜΠΔΣΗ 
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