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          ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ  

                  ΓΙΑ ΤΝΑΦΗ  ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΧΗ ΔΡΓΟΤ ΜΔ ΑΝΣΙΣΙΜΟ 

   Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.Ο.Κ.Α.. Λπκπεξίνπ Κσλζηαληίλνο,  

Έρνληαο ππφςε: 
1. ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2527/1997 όπσο ηζρύεη, θαζώο θαη απηέο ηνπ Π.Γ 524/1980. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 523/17-6-1980 (ΦΔΚ 143/ηΑ΄/1980 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην αξ.476/1981 ΠΓ  

(ΦΔΚ 132/η.Α΄/21-5-1980)  

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 αξ. 9 ηνπ λ. 3812/09 (θαιιηηερληθφ πξνζσπηθφ) 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 2 ηνπ λ. 2190/94 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ην άξζξν 1 ηνπ 

λ.3833/2010, ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο δελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ θεθαιαίσλ Α’ Β’ θαη Γ’ ηνπ λ. 

2190/94 «Οη ινγνηέρλεο, θαιιηηέρλεο θαη δεκνζηνγξάθνη γηα απαζρνιήζεηο πνπ πξνζηδηάδνπλ ζηελ 

ηδηόηεηά ηνπο», όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2  ηνπ λ. 4765/2021 (ΦΔΚ Α 

6/15.01.2021 . 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Β.Γ. 16/66 πεξί ηδξύζεσο κνπζηθώλ ηδξπκάησλ 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Β.Γ.57/57 πεξί θπξώζεσο εζσηεξηθνύ θαλνληζκνύ Χδείνπ Θεζζαινλίθεο 

7. Σν ππ αξ. 34273/26-5-2022 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, κε ην νπνίν γλσζηνπνηείηαη ε 

έθδνζε ηεο ππ΄αξ. 34135/25-5-2022 (ΑΓΑ:6ΘΒΒ46ΜΣΛ6-2Π) Απφθαζεο  ηνπ Τπνπξγνύ 

Δζσηεξηθώλ , πνπ εθδόζεθε  ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 107 ηνπ λ. 4383/2017 πεξί έγθξηζεο 

κεηαμύ άιισλ, ζην ΝΠΓΓ ΓΟΚΑ έμη (6) ζέζεσλ γηα ηε ζύλαςε ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε 

θάιπςε ηεο δαπάλεο από ηελ θαηαβνιή αληηηίκνπ από ηνπο σθεινύκελνπο. 
8. Σελ αξ. 5632/11-4-2022  βεβαίσζε ηνπ ΑΔΠ, όηη ην ππνβιεζέλ αίηεκα γηα ηε ζύλαςε ζύκβαζεο 

έξγνπ γηα ηηο εηδηθόηεηεο ,Καζεγεηή Κηζάξαο, Πηάλνπ, Μνλσδίαο, ,δάζθαινο Αξκνλίνπ, δάζθαινο 

παξαδνζηαθώλ νξγάλσλ θαη δάζθαιν ζεσξίαο  κε αληίηηκν, γίλεηαη δεθηό, δηόηη ην πξνζσπηθό απηό, 

όπσο αλαθέξεηαη ζην αίηεκα ηνπ ΓΟΚΑ  ζα πξνζιεθζεί γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, πέξαλ ησλ 

ζπλήζσλ θαζεθόλησλ, ην νπνίν δελ κπνξεί λα εθηειεζζεί από ην ππάξρνλ πξνζσπηθό .  

9. Σελ ππ’ αξηζκ. 59/2022 απόθαζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γ.Ο.Κ.Α.. Γήκνπ εηείαο πεξί  

θαζνξηζκνύ εηδηθνηήησλ  θαη έγθξηζεο  πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ. 

10. Σελ αξ. 1427/7-7-2022 βεβαίσζε  ηνπ ΝΠΓΓ πεξί  ύπαξμεο πίζησζεο ζηνλ ΚΑ 15-6117.002 ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ ΓΟΚΑ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022 θαη πεξί πξόβιεςεο αληίζηνηρεο πίζησζεο ζηνλ 

Π/Τ ηνπ επόκελνπ έηνπο. 

11. Σε  κε αξ. πξση. 5376/11-7-2022 έγθξηζε πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ  κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ  

κε θαηαβνιή αληηηίκνπ , ηεο πληνλίζηξηαο  ηεο  Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κξήηεο 

(ΑΓΑ:ΦΚ24ΟΡ1Θ-ΙΑ8) 
12. Σελ αξ. πξση. 7531/12/2022 (ΑΓΑ:9Ι41ΟΡ1Θ-ΓΙΓ) απόθαζε ηεο πληνλίζηξηαο ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο Κξήηεο πεξί έγθξηζεο ζπγθξόηεζεο θαιιηηερληθήο επηηξνπήο  

13. Σελ αξ. πξση.1983/20-9-2022 απόθαζε  Πξνέδξνπ έγθξηζεο πνιπεηνύο δαπάλεο θαη έγθξηζε 

δαπάλεο ζηνλ π/π έηνπο 2022. Αληίζηνηρε πίζησζε ζα εγγξαθεί θαη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ 

επόκελνπ έηνπο (ΑΓΑ:9ΛΥ7ΟΚΒ3-ΤΔΓ )   θαη  ηελ ΑΑΤ  κε αξ. 254 (ΑΓΑ:9Σ9ΟΟΚΒ3-923)  

14. Σνλ  ΟΔΤ ηνπ ΓΟΚΑ (ΦΔΚ2399/7-6-2021 η. β΄) 

15. Σν αξ. ΦΔΚ  813/10-5-2020 η. β΄ ζύζηαζεο ηνπ ΓΟΚΑ   

 

 

Tαρ. Γ/λζε : Μ. Μεξθνχξε 11 

Σ.Κ. :            72300                                            

ηει. :            28430 - 23775                                                      

fax. :             28430 - 22681                                                                                                               

e-mail :    depotas@otenet.gr    

 

                                                                                                                                     

              ΗΣΔΙΑ, 19-9-2022 

             

Αξ. Πξση.: 1979 
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ΑΔΑ: 9ΚΛΡΟΚΒ3-ΙΔΥ



Αλαθνηλψλεη 

Σε ζύλαςε ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε ζπλνιηθά έμη (6) αηόκσλ γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ ηνπ Γεκνηηθνύ 

Οξγαληζκνύ Κνηλσληθνπνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο εηείαο (Γ.Ο.Κ.Α..), πνπ εδξεύεη ζηελ νδό Μειίλαο 

Μεξθνύξε 11ζηε εηεία, κε αληηθείκελν ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «Λεηηνπξγία ηνπ Γεκνηηθνύ Χδείνπ 

εηείαο (ν ηξαηήο Καινγεξίδεο), δηδαζθαιία εηδηθώλ καζεκάησλ κνπζηθήο », ζπλνιηθήο δηάξθεηαο από 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο  γηα 8 κήλεο. ην πιαίζην ηνπ έξγνπ απηνύ ζα απαζρνιεζεί αλά ηόπν 

εθηέιεζεο, εηδηθόηεηα θαη δηάξθεηα ζύκβαζεο ν εμήο αξηζκόο αηόκσλ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Α), κε ηα αληίζηνηρα 

απαηηνύκελα (ηππηθά θαη ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

 

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΔΠΙΛΟΓΔ ΑΠΑΥΟΛΗΗ (αλά θσδηθφ απαζρφιεζεο) 

Κσδηθφο  

απαζρφιεζεο 
Σφπνο εθηέιεζεο Δηδηθφηεηα 

Γηάξθεηα 

ζχκβαζεο 

Αξηζκφο 

αηφκσλ 

100 

Γ.Ο.Κ.Α.. «ΓΗΜΟΣΙΚΟ 

ΧΓΔΙΟ ΗΣΔΙΑ» ΣΔ 

ΚΑΘΗΓΗΣΗ 

ΠΙΑΝΟΤ (ΜΔ 

ΑΝΣΙΣΙΜΟ) 

ΑΠΟ ΣΗΝ 

ΤΠΟΓΡΑΦ

Η ΣΗ 

ΤΜΒΑΗ

 ΔΧ 

8ΜΗΝΔ  

1 

101 

Γ.Ο.Κ.Α.. «ΓΗΜΟΣΙΚΟ 

ΧΓΔΙΟ ΗΣΔΙΑ» ΣΔ 

ΚΑΘΗΓΗΣΗ 

ΚΙΘΑΡΑ (ΜΔ 

ΑΝΣΙΣΙΜΟ) 

ΑΠΟ ΣΗΝ 

ΤΠΟΓΡΑΦ

Η ΣΗ 

ΤΜΒΑΗ

 ΔΧ 8 

ΜΗΝΔ 

1 

102 

Γ.Ο.Κ.Α.. «ΓΗΜΟΣΙΚΟ 

ΧΓΔΙΟ ΗΣΔΙΑ» ΣΔ 

ΚΑΘΗΓΗΣΗ 

ΜΟΝΧΓΙΑ 

(ΜΔ ΑΝΣΙΣΙΜΟ) 

ΑΠΟ ΣΗΝ 

ΤΠΟΓΡΑΦ

Η ΣΗ 

ΤΜΒΑΗ

 ΔΧ 8 

ΜΗΝΔ 

1 

103 

Γ.Ο.Κ.Α.. «ΓΗΜΟΣΙΚΟ 

ΧΓΔΙΟ ΗΣΔΙΑ» ΣΔ 

ΚΑΘΗΓΗΣΗ 

ΑΡΜΟΝΙΟΤ 

(ΜΔ ΑΝΣΙΣΙΜΟ) 

ΑΠΟ ΣΗΝ 

ΤΠΟΓΡΑΦ

Η ΣΗ 

ΤΜΒΑΗ

 ΔΧ 8 

ΜΗΝΔ 

1 

104 

Γ.Ο.Κ.Α.. «ΓΗΜΟΣΙΚΟ 

ΧΓΔΙΟ ΗΣΔΙΑ» ΣΔ 

ΚΑΘΗΓΗΣΗ 

ΘΔΧΡΙΑ 

(ΜΔ ΑΝΣΙΣΙΜΟ) 

ΑΠΟ ΣΗΝ 

ΤΠΟΓΡΑΦ

Η ΣΗ 

ΤΜΒΑΗ

 ΔΧ 8 

ΜΗΝΔ 

1 

105 

Γ.Ο.Κ.Α.. «ΓΗΜΟΣΙΚΟ 

ΧΓΔΙΟ ΗΣΔΙΑ» 
ΣΔ 

ΚΑΘΗΓΗΣΗ 

ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΧ

Ν ΟΡΓΑΝΧΝ 

(ΜΔ ΑΝΣΙΣΙΜΟ) 

ΑΠΟ ΣΗΝ 

ΤΠΟΓΡΑΦ

Η ΣΗ 

ΤΜΒΑΗ

 ΔΧ 8 

ΜΗΝΔ 

1 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθφ απαζρφιεζεο) 

Κσδηθφο 

απαζρφιεζεο 

Σίηινο ζπνπδψλ  

θαη  

ινηπά απαηηνχκελα (ηππηθά & ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα 

ΑΔΑ: 9ΚΛΡΟΚΒ3-ΙΔΥ



ΠΙΝΑΚΑ Α: ΔΠΙΛΟΓΔ ΑΠΑΥΟΛΗΗ (αλά θσδηθφ απαζρφιεζεο) 

Κσδηθφο  

απαζρφιεζεο 
Σφπνο εθηέιεζεο Δηδηθφηεηα 

Γηάξθεηα 

ζχκβαζεο 

Αξηζκφο 

αηφκσλ 

100 

 

 Πηπρίν ή Γίπισκα Πηάλνπ από αλαγλσξηζκέλν Χδείν ή Μνπζηθή ρνιή ηεο 

εκεδαπήο ή αληίζηνηρν δίπισκα ηνπ εμσηεξηθνύ (αλαγλσξηζκέλν από ηελ ρώξα 

απνλνκήο) ή πηπρίν ΑΔΙ αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ηεο εκεδαπήο ή ηνπ εμσηεξηθνύ 
κε ηζνηηκία θαη αληηζηνηρία από ηνλ ΓΟΑΣΑΠ (πξώελ ΓΙΚΑΣΑ).  

- Βεβαίσζε πξνϋπεξεζίαο από Χδείν ή Μνπζηθή ρνιή, ζηελ νπνία λα γξάθεηαη ε 

απόθαζε ηνπ ΤΠ.ΠΟ.Α κε βαζκό ηνπιάρηζηνλ Καζεγεηή Πηπρίν ή Γίπισκα 

νξγάλνπ αλαγλσξηζκέλνπ κνπζηθνύ ηδξύκαηνο ηεο εκεδαπήοή αιινδαπήο. 

Γεληθή πξνυπεξεζία ζην αληηθείκελν: Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνϋπεξεζία ζε 

αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά ηδξύκαηα ή κνπζηθά εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα ηνπ Γεκνζίνπ 

ή Ο.Σ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ιδησηηθέο ρνιέο. 

  

101 Πηπρίν ή Γίπισκα Κηζάξαο από αλαγλσξηζκέλν Χδείν ή Μνπζηθή ρνιή ηεο 

εκεδαπήο ή αληίζηνηρν δίπισκα ηνπ εμσηεξηθνύ (αλαγλσξηζκέλν από ηελ ρώξα 

απνλνκήο) ή πηπρίν ΑΔΙ αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ηεο εκεδαπήο ή ηνπ εμσηεξηθνύ 
κε ηζνηηκία θαη αληηζηνηρία από ηνλ ΓΟΑΣΑΠ (πξώελ ΓΙΚΑΣΑ).  

- Βεβαίσζε πξνϋπεξεζίαο από Χδείν ή Μνπζηθή ρνιή, ζηελ νπνία λα 

αλαγξάθεηαη ε απόθαζε ηνπ ΤΠ.ΠΟ.Α κε βαζκό ηνπιάρηζηνλ Καζεγεηή  

Πηπρίν ή Γίπισκα νξγάλνπ αλαγλσξηζκέλνπ κνπζηθνύ ηδξύκαηνο ηεο εκεδαπήο ή 

αιινδαπήο. 

Γεληθή πξνυπεξεζία ζην αληηθείκελν: Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνϋπεξεζία ζε 

αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά ηδξύκαηα ή κνπζηθά εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα ηνπ Γεκνζίνπ 

ή Ο.Σ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ιδ. ρνιέο.  

102  Πηπρίν ή Γίπισκα Μνλσδίαο από αλαγλσξηζκέλν Χδείν ή Μνπζηθή ρνιή ηεο 

εκεδαπήο ή αληίζηνηρν δίπισκα ηνπ εμσηεξηθνύ (αλαγλσξηζκέλν από ηελ ρώξα 

απνλνκήο) ή πηπρίν ΑΔΙ αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ηεο εκεδαπήο ή ηνπ εμσηεξηθνύ 

κε ηζνηηκία θαη αληηζηνηρία από ηνλ ΓΟΑΣΑΠ (πξώελ ΓΙΚΑΣΑ). 

– Βεβαίσζε πξνϋπεξεζίαο από Χδείν ή Μνπζηθή ρνιή ζηελ νπνία λα 

αλαγξάθεηαη ε απόθαζε ηνπ ΤΠ.ΠΟ.Α κε βαζκό ηνπιάρηζηνλ Καζεγεηή. 

Πηπρίν ή Γίπισκα νξγάλνπ αλαγλσξηζκέλνπ κνπζηθνύ ηδξύκαηνο ηεο εκεδαπήο ή 

αιινδαπήο. 

Γεληθή πξνυπεξεζία ζην αληηθείκελν: Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνϋπεξεζία ζε 

αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά ηδξύκαηα ή κνπζηθά εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα ηνπ Γεκνζίνπ 

ή Ο.Σ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ιδ. ρνιέο. 

 

103 Πηπρίν  Αξκνλίνπ  αλαγλσξηζκέλνπ κνπζηθνύ ηδξύκαηνο, 

Γεληθή πξνυπεξεζία ζην αληηθείκελν: Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνϋπεξεζία ζε 

αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά ηδξύκαηα ή κνπζηθά εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα ηνπ Γεκνζίνπ 
ή Ο.Σ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ιδ. ρνιέο 

104 Πηπρίν Δηδηθνύ Αξκνλίαο  αλαγλσξηζκέλνπ κνπζηθνύ ηδξύκαηνο, 

Βεβαίσζε πξνϋπεξεζίαο από Χδείν ή Μνπζηθή ρνιή, ζηελ νπνία λα γξάθεηαη ε 

απόθαζε ηνπ ΤΠ.ΠΟ.Α κε βαζκό ηνπιάρηζηνλ Καζεγεηή Πηπρίν ή Γίπισκα 

νξγάλνπ αλαγλσξηζκέλνπ κνπζηθνύ ηδξύκαηνο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο. 

Γεληθή πξνυπεξεζία ζην αληηθείκελν: Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνϋπεξεζία ζε 

αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά ηδξύκαηα ή κνπζηθά εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα ηνπ Γεκνζίνπ 
ή Ο.Σ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ιδ. ρνιέο.  

105 Απνιπηήξην εμαηάμηνπ Γπκλαζίνπ ή Λπθείνπ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκν 

ηεο αιινδαπήο θαη πηπρίν Παξαδνζηαθνχ Οξγάλνπ (Λύξαο, Βηνιηνύ, ιανύηνπ)  

αλαγλσξηζκέλνπ κνπζηθνύ ηδξύκαηνο. 

Γεληθή πξνυπεξεζία ζην αληηθείκελν: Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνϋπεξεζία ζε 

αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά ηδξύκαηα ή κνπζηθά εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα ηνπ Γεκνζίνπ 
ή Ο.Σ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ιδ. ρνιέο.   

ΑΔΑ: 9ΚΛΡΟΚΒ3-ΙΔΥ



 

Οη ππνςήθηνη ησλ  παξαπάλσ εηδηθνηήησλ  πξέπεη λα είλαη ειηθίαο από 18 έσο 67 εηώλ  ή έσο 70 εηώλ αλ 

δελ έρνπλ απνθηήζεη δηθαίσκα ζύληαμεο 

1.ΚΡΙΣΗΡΙΑ 

Η ζεηξά θαηάηαμεο κεηαμύ ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηα αθόινπζα θξηηήξηα:  

1. Όια ηα θύξηα πξνζόληα όπσο αλαθέξνληαη ζηελ αλαθνίλσζε θαη κε ηε ζεηξά πνπ νξίδνληαη αλά 

εηδηθόηεηα.  

2. Η ζπλέληεπμε θαη ε αθξόαζε ελώπηνλ ηεο ηξηκεινύο επηηξνπήο ( κεηά ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο 

θαηάζεζεο ησλ αηηήζεσλ ησλ ππνςεθίσλ θαηόπηλ ηειεθσληθήο πξόζθιεζεο ).  

3.Μνξηνδνηηθό ζύζηεκα αμηνιόγεζεο  

  

 Σίηινη ζπνπδώλ ( κε αλώηεξν ηα 50 κόξηα) 

  Γεληθή Πξνϋπεξεζία (κε αλώηεξν ηα 20 κόξηα) 

 πλέληεπμε (κε αλώηεξν ηα 20 κόξηα) 

 Καιιηηερληθή δξαζηεξηόηεηα (κε αλώηεξν ηα 10 κόξηα) 

Η πξνϋπεξεζία αλαγλσξίδεηαη κε έγγξαθα από αλαγλσξηζκέλα ηδησηηθά κνπζηθά εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα ή 

κνπζηθά εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα ηνπ Γεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ιδ. ρνιέο.   

εκείσζε: Γηα ηε κνξηνδόηεζε - βαζκνιόγεζε ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ (είηε δίπισκα, είηε πηπρίν) ιακβάλεηαη 

ππ’ όςηλ ν βαζκόο ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ : Καιώο – Λίαλ Καιώο - Άξηζηα. 

*Σε πεπίπηωζη πος δεν ςπάπξοςν διπλωμαηούσοι ηων ανωηέπων θέζεων, θα πποηιμηθούν πηςσιούσοι.  

*Σε πεπίπηωζη πος δεν ςπάπξοςν καθηγηηέρ με διοπιζμό από ηο Υποςπγείο Πολιηιζμού ωρ καθηγηηέρ θα 

πποηιμηθούν δάζκαλοι ή επιμεληηέρ μοςζικήρ. 

 

2. ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ππνρξεσηηθψο ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

1. Αίηεζε. 

2. Φσηναληίγξαθν (δηπιήο όςεσο) Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο. 

3. Φσηναληίγξαθν Απνιπηεξίνπ ηίηινπ. 

4. Φσηναληίγξαθν δηπιώκαηνο ή πηπρίνπ ηεο αλάινγεο εηδηθόηεηαο, ηδξύκαηνο ηεο εκεδαπήο, ή ηζόηηκνπ 

αλαγλσξηζκέλνπ ζηελ Διιάδα ηίηινπ εκεδαπήο ή αιινδαπήο,  ζπλνδεπόκελα από ηελ απαξαίηεηε 

ππεχζπλε δήισζε γηα ηε γλεζηφηεηά ηνπο. 

5. Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πξόζθαηεο έθδνζεο. 

6. Έγγξαθα πνπ απνδεηθλύνπλ ηελ πξνϋπεξεζία, όπσο βεβαηώζεηο ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηνπ θύξηνπ 

θνξέα αζθαιηζηηθήο θάιπςεο(κηζζνινγηθέο θαηαζηάζεηο ΙΚΑ ή άιισλ αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ), ή 

βεβαηώζεηο ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία θνξνινγηθνύ ραξαθηήξα (απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηώλ, θιπ.), ή 

πηζηνπνηεηηθά πξνϋπεξεζίαο ζεσξεκέλα από ηελ Δπηζεώξεζε Δξγαζίαο. 

7. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία λα δειώλεηαη: 

• ηπρόλ απαζρόιεζε ζην Γεκόζην ή ΝΠΓΓ (παξάιιειε απαζρόιεζε εάλ λαη πνπ απαζρνιείηαη ν 

ππνςήθηνο)  

• ε εθπιήξσζε ησλ ζηξαηησηηθώλ ππνρξεώζεσλ (γηα άλδξεο) ή ε λόκηκε απαιιαγή θαη ε αηηία απαιιαγήο  

• θάζε πξάμε ηνπ βίνπ ηνπ ππνςεθίνπ, ε νπνία ζα αζθνύζε επηξξνή ζηελ θξίζε ηεο θαηαιιειόηεηαο ηνπ γηα 

ηελ ππεξεζία πνπ πξννξίδεηαη, ηδηαίηεξα δε εάλ ηπρόλ έρεη θαηαδηθαζηεί ιόγσ πνηληθνύ αδηθήκαηνο  

• όηη δελ έρεη θώιπκα θαηά ην άξζξν 16 ηνπ Ν. 3584/07 (ΦΔΚ 143/Α/28-09-2007) (θαηαδίθε, ππνδηθία, 

ζηεξεηηθή ή επηθνπξηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε)  

• όηη δελ έρεη παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνύιεπκα γηα θάπνην από ηα αλαθεξόκελα ζην άξζξν 22 ηνπ Π.Γ. 

611/77 εγθιήκαηα έζησ θαη εάλ δελ επαθνινύζεζε πνηληθή δίθε ιόγσ παξαγξαθήο, θαζώο θαη εάλ εθθξεκεί 

ελαληίνλ ηνπ θαηεγνξία γηα νπνηνδήπνηε πιεκκέιεκα ή θαθνύξγεκα.  

• όηη έρεη πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ ηνπ επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηεο 

εηδηθόηεηαο πνπ επηιέγεη  

 

8. Αλαιπηηθό Βηνγξαθηθό εκείσκα, όπνπ ζα αλαθέξεηαη ε ζρεηηθή εθπαίδεπζε, ε γεληθή πξνϋπεξεζία ζην 

Γεκόζην ή/θαη Ιδησηηθό Σνκέα (ζε ρξόληα θαη κήλεο), θαζώο θαη αλ ππάξρεη πξνϋπεξεζία ζηα πξνεγνύκελα 

πξνγξάκκαηα ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθώλ ηνπ Πξνζώπσλ / Γεκνηηθώλ /Κνηλσθειώλ Δπηρεηξήζεσλ. 

3. Γεκνζίεπζε ηεο αλαθνίλσζεο  

Πεξίιεςε ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο  ζα δεκνζηεπηεί άπαμ ζε κία εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία  ηνπηθή 

εθεκεξίδα, όπσο νξίδεηαη ζηελ παξ. 4γγ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 524/17-6-1980.  
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Αλάξηεζε νιόθιεξεο ηεο αλαθνίλσζεο θαη ην έληππν ηεο αίηεζεο γηα ζπκκεηνρή, ζα γίλεη ζηα γξαθεία 

ηνπ Γ.Ο.Κ.Α., ζηε ΓΙΑΤΓΔΙΑ, θαη ζην ρώξν ησλ αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ηνπ δήκνπ 

εηείαο θαη ζηελ ηζηνζειίδα  info@sitia.gr  Θα ζπληαρζεί θαη ζρεηηθφ πξαθηηθφ αλάξηεζεο.   

 

3.  Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο 

Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε   θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζψπσο 

(θαηφπηλ ξαληεβνχ), είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν από απηνύο πξόζσπν, εθόζνλ ε εμνπζηνδόηεζε θέξεη 

ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε από δεκόζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία 

ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: Μειίλαο Μεξθνύξε 11 ζηε εηεία, απεπζύλνληάο ηελ ζηνλ 

Γεκνηηθό Οξγαληζκό Κνηλσληθνπνιηηηζηηθήο Αλάπηπμεο εηείαο (Γ.Ο.Κ.Α..),  ππόςε θαο Ραζνύιε 

Αηθαηεξίλεο (ηει. επηθνηλσλίαο: 2843023775). ηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθώο ην 

εκπξόζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο κεηά 

ηελ απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ. 

4.Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη δέθα (10) εκέξεο (ππνινγηδόκελεο εκεξνινγηαθά) θαη 

αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζαο ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο ή ηεο 

αλάξηεζήο ηεο ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο καο θαη ζην ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ 

θαηαζηήκαηνο, εθόζνλ ε αλάξηεζε είλαη ηπρόλ κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο. Η 

αλσηέξσ πξνζεζκία ιήγεη κε ηελ παξέιεπζε νιόθιεξεο ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο θαη  εάλ απηή είλαη, θαηά 

λόκν, εμαηξεηέα (δεκόζηα αξγία) ή κε εξγάζηκε,  ηόηε ε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο κεηαηίζεηαη ηελ επόκελε 

εξγάζηκε εκέξα.  

Η αίηεζε ζπκκεηνρήο πνπ ζα ππνβιεζεί ειεθηξνληθά πξέπεη απαξαηηήησο λα εκθαλίδεηαη 

ππνγεγξακκέλε, κε θπζηθή ππνγξαθή. Αλππφγξαθεο αηηήζεηο δελ γίλνληαη δεθηέο. 

Δπηζεκαίλεηαη: φηη ζχκθσλα κε ην λέν Δπξσπατθφ Γεληθφ Καλνληζκφ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ (ΔΔ) 

2016/679 γλσζηφ σο GDPR, πνπ εηέζε ζε εθαξκνγή ηνλ Μάην 2018, θαζηεξψλεηαη εληαίν λνκηθφ 

πιαίζην γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζε φια ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ. Γηα ην ιφγν 

απηφ, ε ζπκκεηνρή ησλ ππνςεθίσλ ζηε δηαδηθαζία πξφζιεςεο κε ηελ νηθεηνζειή ππνβνιή αίηεζεο κε 

ηα ζπλεκκέλα ζε απηή δηθαηνινγεηηθά πξνο ηνλ Φνξέα, ζπλεπάγεηαη ηε ζπλαίλεζε ηνπ ππνςεθίνπ γηα 

ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ηνπο αθνξνχλ, θαζψο θαη γηα 

ηελ αζθαιή δηαηήξεζή ηνπο ζε αξρείν (θπζηθφ ή ςεθηαθφ) γηα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ θαη γηα φζν ρξφλν 

απαηηείηαη, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζνχλ νη λφκηκεο δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο. Οη θνξείο νθείινπλ λα 

πξνζηαηεχνπλ ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ ππνςεθίσλ απφ ηπρφλ ππνθινπή πξνθεηκέλνπ λα 

επηηπγράλεηαη ε αζθαιήο επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Οη ππνςήθηνη 

δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα αλάθιεζεο ηεο ζπλαίλεζήο ηνπο αλά πάζα ζηηγκή θαη θαηφπηλ ππνβνιήο 

ζρεηηθήο αίηεζεο πξνο ην Φνξέα. 

 

5.  Καηάηαμε ππνςεθίσλ 

  Η αμηνιόγεζε ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη από εηδηθή ηξηκειή επηηξνπή ηνπ αξ.4 ηνπ ΠΓ 524/80 πνπ 

νξίζηεθε κε ηελ αξ. πξση.7531/12-9-2022 (ΑΓΑ:9Ι41ΟΡ1Θ-ΓΙΓ) απόθαζε ηεο πληνλίζηξηαο ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κξήηεο . 

Η επηηξνπή ζα θαιέζεη απζεκεξόλ ηνπο ππνςεθίνπο ζε ζπλέληεπμε  θαη ζα εηδνπνηεζνύλ ηειεθσληθά γηα 

ηελ εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο  θαη ζα ππνγξάςεη  ζρεηηθό  Πξαθηηθό.  

Καηόπηλ ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Γ.Ο.Κ.Α.. ζα εγθξίλεη ην πξαθηηθό ηεο σο άλσ επηηξνπήο . 

Καηά ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο δελ πξνβιέπεηαη από ηνλ λόκν (Π.Γ. 524/80) ε ππνβνιή ελζηάζεσλ. 

Ο Οξγαληζκόο κπνξεί λα δεηήζεη από ηνπο ππνςήθηνπο νπνηνδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθό ζηνηρείν ζεσξεί 

θαηάιιειν γηα ηελ απόδεημε ησλ πξνζόλησλ θαη ηεο θαηαιιειόηεηάο ηνπο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

ζέζε/εηδηθόηεηα. 

Οη πξνζσξηλνί πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζα αλαξηεζνύλ ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλώζεσλ ηνπ 

Οξγαληζκνύ  

Ο ηειηθόο αξηζκόο ησλ επηιεγέλησλ θαζεγεηώλ ζα εμαξηεζεί από ηνλ αξηζκό ησλ εγγξαθέλησλ καζεηώλ θαη 

δύλαηαη λα είλαη κηθξόηεξνο από ηηο αξρηθά πξνθεξπρζείζεο ζέζεηο. 

*Οη επηηπρόληεο ζα πξνζιεθζνύλ κόλν εάλ ππάξρεη δηαζεζηκόηεηα ζπνπδαζηώλ ζην εηδηθό αληηθείκελν 

νξγάλνπ ή ππνρξεσηηθνύ καζήκαηνο. 

 

6. ΟΡΟΙ ΑΠΑΥΟΛΗΗ 

Ο ρώξνο θαη ν ρξόλνο απαζρόιεζεο (ώξεο απαζρόιεζεο εκεξεζίσο) ησλ  επηιεγέλησλ πξνζώπσλ, ζα 

θαζνξηζζεί κε ηελ ζύκβαζε έξγνπ πνπ ζα ππνγξάςνπλ θαηόπηλ απόθαζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηνπ ΓΟΚΑ, αλάινγα κε ηηο εγγξαθέο ησλ ζπνπδαζηώλ ηνπ Χδείνπ, όπσο απηέο ζα 

mailto:info@sitia.gr
ΑΔΑ: 9ΚΛΡΟΚΒ3-ΙΔΥ



δηακνξθσζνύλ ηειηθά θαη ζα πξέπεη λα ηεξνύληαη απζηεξά, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο 

εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο. 

Δηδηθόηεξα, νη πξνζιεθζέληεο θαζεγεηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα ηεξνύλ ηνπο όξνπο θαη ηνπο θαλνληζκνύο 

ηεο ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ, (ην εβδνκαδηαίν πξόγξακκα όζνλ αθνξά ζηελ θάιπςε σξώλ,  αλάινγα ηηο 

εγγξαθέο ησλ ζπνπδαζηώλ).Όζνη ηειηθά επηιεγνύλ ζα ππνγξάςνπλ ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ (.Μ.Δ.) 

δηάξθεηαο από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο γηα  8 κήλεο , ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

* Δπίζεο νη πξνζιεθζέληεο  πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηηκνιφγην- απφδεημε  παξνρήο ππεξεζηψλ  γηα ηελ 

θαηαβνιή ηεο πιεξσκήο ηνπο.  
 

7. Αλάξηεζε πηλάθσλ θαη ππνβνιή ελζηάζεσλ 

Μεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ, ε ππεξεζία καο ζα αλαξηήζεη, ην αξγφηεξν κέζα ζε  δέθα (10) 

εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ηνπο πίλαθεο 

θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζην θαηάζηεκα ησλ γξαθείσλ καο. Θα ζπληαρζεί θαη ζρεηηθφ πξαθηηθφ 

αλάξηεζεο ζην θνξέα.  

 

8. Απαζρφιεζε   

Η ππεξεζία πξνβαίλεη ζηε ζύλαςε ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε ηνπο επηιεγέληεο ππνςεθίνπο, ακέζσο 

κεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο θαη αθνύ εγθξηζνύλ από Γ. ηνπ ΓΟΚΑ. 

   

 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.Ο.Κ.Α. 

 

                     Κσλζηαληίλνο Λπκπεξίνπ   
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