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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αρικμ.  ΣΟΧ 2 / 2016 
Του ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ,  που εδρεφει ςτθ Νάουςα, Δθμαρχίασ 30, με τθν 
διαδικαςία του Ρ.Δ. 524/17.6.1980, για τθν πρόςλθψθ καλλιτεχνικοφ- μουςικοφ  
προςωπικοφ με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου επί 
ωρομιςκία.  
 

Ο Διμαρχοσ Νάουςασ, ζχοντασ υπόψθ: 
 

1. Ση με αριθμό ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/58/18506/30.8.2012 Απόθαζη ηης Επιηροπής 
ηης παρ. 1 ηοσ άρθροσ 2 ηης αριθμ. 33/2006  ΠΤ (Αναζηολή διοριζμών και 
προζλήυεφν ζηο Δημόζιο Σομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπφς ιζτύει. 

2. Tισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143 τ.Α’ /28-6-
2007). 

3. Tισ διατάξεισ του άρκρου 168 και τθσ παρ. 5 του άρκρου 223 του 
ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143 τ.Α’ /28-6-2007). 

4. Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 14 του ν. 2190/94, όπωσ τροποποιικθκε 
και ιςχφει με το άρκρο 1 του ν. 3812/2009, ςφμφωνα με το οποίο δεν 
υπάγονται ςτισ διατάξεισ των κεφαλαίων Αϋ Βϋ και Γ του ν. 2190/94 «Οι 
λογοτζχνεσ, καλλιτζχνεσ και δθμοςιογράφοι για απαςχολιςεισ που 
προςιδιάηουν ςτθν ιδιότθτα τουσ». 

5. Tισ διατάξεισ του άρκρου 2 του Κεφαλαίου Α’ τθσ Πράξθσ Νομοκετικοφ 
Περιεχομζνου (ΦΕΚ 256/31.12.2012, τ. Α’), που ρυκμίηει ηθτιματα 
ςυμβάςεων οριςμζνου χρόνου και μίςκωςθσ ζργου ςτουσ Ο.Σ.Α. 

6. Σο με αρικμ. πρωτ. 30390/19-07-2010 ζγγραφο του ΤΠ.Ε.Α.&Η.Δ με κζμα: 
«Πρόςλθψθ καλλιτεχνικοφ προςωπικοφ» και το ςχετικό 
ΔΙΠΠ/Φ.1.9/539/11506/31.05.2010 ζγγραφο του ΤΠ.Ε.Α.&Η.Δ ςφμφωνα με 
το οποίο εξακολουκοφν να ιςχφουν οι διατάξεισ του ΠΔ 524/80 για 
προςωπικό που εξαιρείται των ρυκμίςεων του ν. 3812/09 (πχ καλλιτεχνικό 
προςωπικό). 

7. Σισ διατάξεισ του ΠΔ 524/80 (ΦΕΚ 134 τ. A’/17.07.1980) και του ΠΔ 
523/80(ΦΕΚ 134 τ. A’/17.07.1980). 
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8. Σισ διατάξεισ του Β.Δ. 16 /1966 περί ιδρφςεωσ ιδιωτικϊν μουςικϊν 
Ιδρυμάτων, όπωσ ιςχφει. 

9. Σθ με αρ. πρωτ. oικ. 17699/23.5.2016 Απόφαςθ του Τφυπουργοφ 
Εςωτερικϊν & Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ ( ΑΔΑ : 7ΔΨΙ465ΦΘΕ-7ΣΟ ), με 
τθν οποία εγκρίκθκε θ απαςχόλθςθ 25 ατόμων ωσ εκπαιδευτικό – 
καλλιτεχνικό προςωπικό για τθ λειτουργία του Δθμοτικοφ Ωδείου «Εςτία 
Μουςϊν» του Διμου Νάουςασ  με ςχζςθ εργαςίασ ΙΔΟΧ ζωσ εννζα ( 9 ) 
μινεσ. 

10. Σθ με αρικμ. 253 / 2016 απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου Νάουςασ με 
κζμα : Πρόςλθψθ ι μθ προςωπικοφ με ςχζςθ εργαςίασ Ι.Δ.Ο.Χ. για το 
Δθμοτικό Ωδείο  « Εςτία Μουςϊν » του Διμου Νάουςασ. 

11. Tθ με αρικμ. πρωτ. 7954 / 12.8.2016 απόφαςθ του Γ.Γ. τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ Μακεδονίασ – Θράκθσ για ζγκριςθ τθσ  253 / 2016 απόφαςθσ 
Δθμοτικοφ υμβουλίου και τθ ςυγκρότθςθ επιτροπισ επιλογισ 
Καλλιτεχνικοφ – Εκπαιδευτικοφ Προςωπικοφ για τθ λειτουργία του 
Δθμοτικοφ Ωδείου  «Εςτία Μουςϊν» του Διμου Νάουςασ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 4 παρ.2 του Π.Δ 524/1980 . 

12. Σισ ανάγκεσ του Δθμοτικοφ Ωδείου Νάουςασ  «Εςτία Μουςϊν». 

13. Σον Ο.Ε.Τ. του Διμου Νάουςασ ( ΦΕΚ 2018/9.9.2011, τ.Β ). 

14. Σισ διατάξεισ του άρκρου 240 του Ν.3463/2006, όπωσ ιςχφει. 

                 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
 
Σθν πρόςλθψθ για το Δθμοτικό Ωδείο Νάουςασ «Εςτία Μουςϊν» καλλιτεχνικοφ- 
εκπαιδευτικοφ  προςωπικοφ με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου 
χρόνου επί ωρομιςκία, ςυνολικοφ αρικμοφ είκοςι τεςςάρων (24) ατόμων, για  
διάςτθμα ζωσ 9 ( εννζα ) μινεσ και ςυγκεκριμζνα ανά ειδικότθτα, διάρκεια 
ςφμβαςθσ και αρικμό ατόμων, όπωσ αναφζρονται ςτον παρακάτω Πίνακα Α: 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΕΕΙ  ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ (ανά κωδικό κζςθσ) 

Κωδικόσ 

κζςθσ 
Φορζασ/Τπθρεςία Ειδικότθτα 

Διάρκεια 

ςφμβαςθσ 

Αρικμόσ 

ατόμων 

101 ΔΗΜΟ ΝΑΟΤΑ ΣΕ  Διευκυντισ  

Ωδείου 

ζωσ εννζα ( 9 ) 

μινεσ 

 

1 

ΑΔΑ: 64ΝΧΩΚ0-ΖΨΦ



ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΕΕΙ  ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ (ανά κωδικό κζςθσ) 

Κωδικόσ 

κζςθσ 
Φορζασ/Τπθρεςία Ειδικότθτα 

Διάρκεια 

ςφμβαςθσ 

Αρικμόσ 

ατόμων 

102 ΔΗΜΟ ΝΑΟΤΑ ΣΕ Μουςικόσ 

χολισ Ανωτζρων 

Θεωρθτικϊν                     

(Φοφγκα - 

Αντίςτιξθ) - 

Τποχρεωτικϊν 

Θεωρθτικϊν 

ζωσ εννζα ( 9 ) 

μινεσ 

 

2 

103 ΔΗΜΟ ΝΑΟΤΑ ΣΕ Μουςικόσ 

χολισ Μονωδίασ 

- Σραγουδιοφ 

ζωσ εννζα ( 9 ) 

μινεσ 

1 

104 ΔΗΜΟ ΝΑΟΤΑ ΣΕ Μουςικόσ 

χολισ 

Πλθκτροφόρων                                    

(Σμιματοσ 

Πιάνου,                 

Σηαη Πιάνο) 

ζωσ εννζα ( 9 ) 

μινεσ 

4 

105 ΔΗΜΟ ΝΑΟΤΑ ΔΕ Μουςικόσ 

χολισ 

Πλθκτροφόρων                                    

(Σμιματοσ 

Αρμονίου - 

Ακορντεόν) 

ζωσ εννζα ( 9 ) 

μινεσ 

1 

106 ΔΗΜΟ ΝΑΟΤΑ ΣΕ Μουςικόσ 

χολισ Εγχόρδων                                                

(Σμιματοσ 

Βιολιοφ) 

ζωσ εννζα ( 9 ) 

μινεσ 

1 

107 ΔΗΜΟ ΝΑΟΤΑ ΣΕ Μουςικόσ 

χολισ Εγχόρδων                                                

(Σμιματοσ 

Βιολοντςζλου) 

 

ζωσ εννζα ( 9 ) 

μινεσ 

1 
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ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΕΕΙ  ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ (ανά κωδικό κζςθσ) 

Κωδικόσ 

κζςθσ 
Φορζασ/Τπθρεςία Ειδικότθτα 

Διάρκεια 

ςφμβαςθσ 

Αρικμόσ 

ατόμων 

108 ΔΗΜΟ ΝΑΟΤΑ  ΣΕ Μουςικόσ 

χολισ Πνευςτϊν                                                 

(Φλάουτο, 

Κλαρινζτο,        

Σηαη  αξόφωνο) 

ζωσ εννζα ( 9 ) 

μινεσ 

3 

109 ΔΗΜΟ ΝΑΟΤΑ ΣΕ Μουςικόσ 

χολισ Βυηαντινισ 

Μουςικισ 

ζωσ εννζα ( 9 ) 

μινεσ 

1 

110 ΔΗΜΟ ΝΑΟΤΑ     ΣΕ Μουςικόσ 

χολισ Νυκτϊν             

(Κλαςικι κικάρα, 

Ηλεκτρικό μπάςο) 

ζωσ εννζα ( 9 ) 

μινεσ 

4 

111 ΔΗΜΟ ΝΑΟΤΑ ΣΕ Μουςικόσ 

χολισ Μουςικισ 

Αγωγισ    

ζωσ εννζα ( 9 ) 

μινεσ 

2 

112 ΔΗΜΟ ΝΑΟΤΑ ΔΕ Μουςικόσ 

χολισ Κρουςτϊν 

(φγχρονθ 

Κατεφκυνςθ) 

ζωσ εννζα ( 9 ) 

μινεσ 

1 

113 ΔΗΜΟ ΝΑΟΤΑ  ΔΕ Δαςκάλων 

Χοροφ (χολισ 

Μπαλζτου)  

ζωσ εννζα ( 9 ) 

μινεσ 

2 
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Κωδικός θέζης 
Σίηλος ζποσδών  

και  
λοιπά απαιηούμενα (ησπικά & ηστόν πρόζθεηα) προζόνηα 

101 

 
ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
 

Να διαθέηει 10εηή διδακηική προϋπηρεζία ζε Μοςζικό Εκπαιδεςηικό Ίδπςμα 

(Ωδείος, Μοςζικήρ Σσολήρ ή παπ/ηορ) και να είναι κάηοτος διπλώμαηος ζύνθεζηρ ή 

πιάνος ή οπγάνος ζςμθωνικήρ οπσήζηπαρ ή μονωδίαρ ή κλαζζικήρ κιθάπαρ και πηστίοσ 

θσγής, ηος Κπαηικού Ωδείος Θεζζαλονίκηρ ή αναγνωπιζμένος Μοςζικού Εκπαιδεςηηπίος 

ηηρ ημεδαπήρ ή Ανωηέπαρ ή Ανωηάηηρ Σσολήρ ηηρ Αλλοδαπήρ, ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος 

άπθπος 10 (παπαγπ. 13 α') ηος Ν. 3207/03 (Φ.Ε.Κ. 302/Α/24-12-2003). 

 

102-113 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

Δίπλφμα ή Πηστίο ηης ανηίζηοιτης ειδικόηηηος οργάνοσ ή μαθήμαηος διδαζκαλίας για 
ηο οποίο προζλαμβάνεηαι ο σπουήθιος, αναγνφριζμένοσ φδείοσ ηης ημεδαπής ή 
αλλοδαπής. 
 
Για ηα αδιαβάθμηηα όργανα ή μαθήμαηα ποσ δεν είναι αναγνφριζμένα από ηο 
Τ.ΠΟ.Σ. (πτ  αρμόνιο, νηραμς, ηλεκηρικό μπάζο, ηλεκηρική κιθάρα,  μοσζικό 
νηπιαγφγείο-μοσζική αγφγή, κλπ) γίνεηαι δεκηό ηο δίπλφμα ή πηστίο ή η βεβαίφζη 
αναγνφριζμένοσ φδείοσ ή μοσζικής ζτολής. ηην περίπηφζη καηοτής μη 
αναγνφριζμένοσ ηίηλοσ (βεβαίφζης) προηεραιόηηηα ζηη ζειρά επιλογής όμφς θα 
έτοσν όζοι καηαθέηοσν ζσμπληρφμαηικά επίζημο ηίηλο -δίπλφμα ή πηστίο - οργάνοσ 
οποιαζδήποηε αναγνφριζμένης ειδικόηηηας από ηο Τ.ΠΟ.Σ. ή πηστίο θσγής 
(ανώηερα θεφρηηικά). 
 

 
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΡΟΣΟΝΤΑ ΡΟΣΛΗΨΗΣ 
1. Ανεξαρτιτωσ κατθγορίασ οι υποψιφιοι, για να γίνουν δεκτοί ςτθ διαδικαςία 
επιλογισ, πρζπει να ζχουν θλικία από 18 ζωσ 65 ετϊν. 
2. Να ζχουν τθν υγεία και τθ φυςικι καταλλθλότθτα που τουσ επιτρζπει τθν 
εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ ειδικότθτασ που επιλζγουν. 
Δεν απαιτείται ωσ προςόν επιλογισ θ απόδειξθ κατοχισ τθσ ελλθνικισ ικαγζνειασ, 
υπό τουσ περιοριςμοφσ βεβαίωσ του άρκρου 1 και 2  του Ν.2431/1996 ι/και του 
Οργανιςμοφ ι Κανονιςμοφ του εκάςτοτε φορζα. Για τουσ υποψθφίουσ χωρίσ 
ελλθνικι ικαγζνεια απαιτείται θ γνϊςθ τθσ Ελλθνικισ γλϊςςασ ςε βακμό επαρκι 
για τθν άςκθςθ των κακθκόντων τθσ οικείασ ειδικότθτασ, θ οποία αποδεικνφεται 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Παράρτθμα τθσ Ανακοίνωςθσ (ενότθτα Α). Δεν 
απαιτείται θ απόδειξθ γνϊςθσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ για Βορειοθπειρϊτεσ, 
Κφπριουσ Ομογενείσ και Ομογενείσ αλλοδαποφσ που προζρχονται από τθν 
Κωνςταντινοφπολθ και από τα νθςιά Κμβρο και Σζνεδο. 
3. Να μθν ζχουν κϊλυμα κατά το άρκρο 16 του υπαλλθλικοφ κϊδικα(Ν.3584/2007). 
4. Οι άνδρεσ μζχρι τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων να ζχουν 
εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ ι να ζχουν απαλλαγεί νόμιμα 
από αυτζσ. Δεν απαιτείται εκπλιρωςθ των ςτρατιωτικϊν υποχρεϊςεων για 
τουσ πολίτεσ κράτουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτθ χϊρα των οποίων δεν 
προβλζπεται θ υποχρζωςθ ςτράτευςθσ. 
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Β. ΑΡΑΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 Μετά τθσ αιτιςεωσ ςυνυποβάλλονται άπαντα τα υπό των κειμζνων διατάξεων 
προβλεπόμενα δικαιολογθτικά γενικϊν και ειδικϊν τυπικϊν και ουςιαςτικϊν 
προςόντων των υποψθφίων. 
Δικαιολογθτικά Γενικϊν Ρροςόντων 
Ειδικότερα, ο υποψιφιοσ με τθν αίτθςι του πρζπει να υποβάλει: 
1. Φωτοαντίγραφο: των δφο όψεων του ατομικοφ δελτίου ταυτότθτασ ι τθσ 
ςχετικισ  προςωρινισ βεβαίωςθσ τθσ αρμόδιασ αρχισ ι των κριςίμων ςελίδων του 
διαβατθρίου (δθλ. αυτϊν όπου αναφζρονται ο αρικμόσ και τα ςτοιχεία ταυτότθτασ 
του κατόχου) ι των δφο όψεων τθσ άδειασ οδιγθςθσ ι των κρίςιμων ςελίδων του 
ατομικοφ βιβλιαρίου υγείασ όλων των αςφαλιςτικϊν φορζων. Αν από αυτά δεν 
προκφπτει θ θμερομθνία γζννθςθσ πρζπει να προςκομιςκεί και πιςτοποιθτικό 
γζννθςθσ. 
2. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/1986 ςτθν οποία να δθλϊνει: 
 α) Σο Διμο ι τθν Κοινότθτα εισ τα μθτρϊα αρρζνων ι το γενικό μθτρϊο 
δθμοτϊν του οποίου είναι εγγεγραμμζνοσ ι Ριςτοποιθτικό του οικείου Διμου ι 
Κοινότθτασ, πρόςφατθσ ζκδοςθσ, ότι ο υποψιφιοσ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτο 
δθμοτολόγιο (βλ Παράρτθμα) 
 β) Σθν εκπλιρωςθ των ςτρατιωτικϊν υποχρεϊςεων (μόνο για άνδρεσ) ι τθ 
νόμιμθ απαλλαγι και τθν αιτία απαλλαγισ. 

γ) Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευςθ, δικαςτικι αντίλθψθ, ποινικι καταδίκθ, 
και ότι: 1) δεν καταδικάςκθκε για κακοφργθμα και ςε οποιαδιποτε ποινι για 

κλοπι, υπεξαίρεςθ (κοινι ι ςτθν υπθρεςία), απάτθ, εκβίαςθ, πλαςτογραφία, 
απιςτία δικθγόρου, δωροδοκία, καταπίεςθ, απιςτία περί τθν υπθρεςία, παράβαςθ 
κακικοντοσ, κακ’ υποτροπι ςυκοφαντικι δυςφιμθςθ, κακϊσ και για οποιοδιποτε 
ζγκλθμα κατά τθσ γενετιςιασ ελευκερίασ ι ζγκλθμα οικονομικισ εκμετάλλευςθσ τθσ 
γενετιςιασ ηωισ, 2) δεν είναι υπόδικοσ που ζχει παραπεμφκεί με τελεςίδικο 
βοφλευμα για κακοφργθμα ι για πλθμμζλθμα τθσ περίπτωςθσ Αϋ, ζςτω και αν το 
αδίκθμα ζχει παραγραφεί, 3) δεν ζχει , λόγω καταδίκθσ, ςτερθκεί τα πολιτικά του 
δικαιϊματα και για όςο χρόνο διαρκεί θ ςτζρθςθ αυτι, 4) δεν τελεί υπό ςτερθτικι 
δικαςτικι ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι μερικι), υπό επικουρικι δικαςτικι 
ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι μερικι) και υπό τισ δφο αυτζσ καταςτάςεισ 

δ) Αν υπθρετεί ι προχπθρζτθςε με οποιοδιποτε ειδικότθτα ςτο δθμόςιο ι  
ΝΠΔΔ ι ΟΣΑ εφόςον δε, εξιλκε τθσ υπθρεςίασ για ποια αιτία. 

ε) Κάκε πράξθ του βίου του θ οποία κα αςκοφςε επιρροι ςτθν κρίςθ τθσ 
καταλλθλότθτασ του, ειδικϊσ εάν ζχει καταδικαςκεί λόγω ποινικοφ αδικιματοσ. 
 
 
Δικαιολογθτικά Ειδικϊν Ρροςόντων 
 
Οι υποψιφιοι για τθν απόδειξθ των ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΡΟΣΟΝΤΩΝ , των λοιπϊν 
ιδιοτιτων τουσ και τθσ εμπειρίασ τουσ οφείλουν να προςκομίςουν, νομίμωσ 
επικυρωμζνα, όλα τα  απαιτοφμενα από τθν παροφςα ανακοίνωςθ και το 
«Ραράρτθμα τθσ ανακοίνωςθσ» δικαιολογθτικά. 
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ΤΙΤΛΟΙ ΣΡΟΥΔΩΝ 
1. Επικυρωμζνο αντίγραφο του απαιτοφμενου τίτλου ςπουδϊν όπωσ 

αναφζρονται ςτον Πίνακα Α για τισ αντίςτοιχεσ ειδικότθτεσ με κωδικοφσ: 101 
ζωσ και 113 . 

Λαμβάνεται υπόψθ το Δίπλωμα ι το Ρτυχίο για τισ κζςεισ 101 ζωσ και 113. 
Ρροκφπτει αυτονόθτα ότι το Δίπλωμα υπερζχει ζναντι του Ρτυχίου ωσ ανϊτεροσ 
τίτλοσ ςπουδϊν. Μουςικόσ τίτλοσ δθλοφμενοσ και μθ προςκομιηόμενοσ 
προςμετρείται μόνο όταν αντί του τίτλου προςκομίηεται βεβαίωςθ του Υ.ΡΟ.Τ. 
κατοχισ του τίτλου (για τισ κζςεισ 101 ζωσ και 113).  
Για τα αδιαβάκμθτα όργανα ι μακιματα που δεν είναι αναγνωριςμζνα από το 

Υ.ΡΟ.Τ. (π.χ. αρμόνιο, ντραμσ, θλεκτρικό μπάςο, θλεκτρικι κικάρα,  μουςικό 

νθπιαγωγείο-μουςικι αγωγι, κλπ) γίνεται δεκτό το δίπλωμα ι πτυχίο ι θ 

βεβαίωςθ αναγνωριςμζνου ωδείου ι μουςικισ ςχολισ. Στθν περίπτωςθ κατοχισ 

μθ αναγνωριςμζνου τίτλου (βεβαίωςθσ) προτεραιότθτα ςτθ ςειρά επιλογισ όμωσ 

κα ζχουν όςοι κατακζτουν ςυμπλθρωματικά επίςθμο τίτλο -δίπλωμα ι πτυχίο - 

οργάνου οποιαςδιποτε αναγνωριςμζνθσ ειδικότθτασ από το Υ.ΡΟ.Τ. ι πτυχίο 

φυγισ (ανϊτερα κεωρθτικά). 

2. Βιογραφικό Σθμείωμα 
 
Γ. ΥΡΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι υποψιφιοι καλοφνται να ςυμπλθρϊςουν μια αίτθςθ δθλϊνοντασ ρθτϊσ τθν 
ειδικότθτά τουσ, τον κωδικό κζςθσ τθσ προκιρυξθσ κακϊσ και όλα τα απαιτοφμενα 
προςόντα τουσ όπωσ αναφζρονται ανωτζρω και ςτθν ενότθτα Απαραίτθτα 
Δικαιολογθτικά και  να τθν κατακζςουν ςτο  Γραφείο Πολιτιςμοφ,                                
οδόσ Δθμαρχίασ 30, 2οσ όροφοσ Δθμαρχείου Νάουςασ, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) 
θμερϊν, από τθν επομζνθ τθσ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ, δθλαδι                                  
από 7 - 9 -2016 ζωσ και  16 - 9 -2016, τισ ϊρεσ από 09:00 ζωσ 13:00.   
Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΙΛΟΓΗΣ 
Όςοι πλθροφν τα γενικά και τα τυπικά προςόντα τίκενται υπό τθν κρίςθ τθσ 
τριμελοφσ επιτροπισ επιλογισ που ορίςτθκε με τθ με αρικμ. πρωτ.                                   
7954 / 12  - 8 - 2016 Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 
Μακεδονίασ - Θράκθσ, θ  οποία και κα ςυνεδριάςει ςτο  Γραφείο Πολιτιςμοφ του 
Διμου Νάουςασ, Δθμαρχίασ 30, 2οσ όροφοσ, ςτισ 23  - 9 – 2016 (περίλθψθ τθσ 
ανακοίνωςθσ δθμοςιεφεται 16 τουλάχιςτον μζρεσ πριν από τθν οριηόμενθ ςτθν 
ανακοίνωςθ χρονολογία ςυνεδριάςεωσ τθσ επιτροπισ επιλογισ, ςφμφωνα με τθν 
παρ. 4 περίπτ. α’ άρκρου 1 του Π.Δ. 524/80). Όςοι υποψιφιοι δεν υπζβαλαν τα 
απαραίτθτα-κατάλλθλα δικαιολογθτικά αποκλείονται από τθν επιτροπι με 
αιτιολογθμζνθ απόφαςθ.  Για τθν επιλογι των καταλλθλότερων υποψθφίων και 
εφόςον κρικεί αναγκαίο από τθν επιτροπι ενεργείται πρακτικι δοκιμαςία κατά τον 
προςφορότερο τρόπο ενϊπιόν τθσ  ι από  οριηόμενο από αυτιν, ειδικό εξεταςτι.  
    Το προςλαμβανόμενο προςωπικό κα είναι αμιγϊσ αμειβόμενο από τα ζςοδα 
που κα προζρχονται από το αντίτιμο των διδάκτρων που κα ειςπράττει ο Διμοσ 
Νάουςασ από τουσ μακθτζσ του Δθμοτικοφ Ωδείου Νάουςασ «Εςτία Μουςϊν» και 
θ μιςκοδοςία του κα γίνεται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο Ν.4024/2011. 
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Ε. ΥΡΟΒΟΛΗ ΡΟΣΘΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΡΟΘΕΣΜΙΑ 
Οι επιτυχόντεσ υποχρεοφνται να κατακζςουν εντόσ 10 θμερϊν από τθν ειδοποίθςι 
τουσ από το ΔΗΜΟ ΝΑΟΤΑ πρόςκετα δικαιολογθτικά, τα οποία είναι τα εξισ : 
- Πιςτοποιθτικό γζννθςθσ 
- Αντίγραφο φφλλου ςτρατολογικοφ μθτρϊου τφπου Α’ (για άνδρεσ) 
- Πιςτοποιθτικό υγείασ και αρτιμζλειασ από κατάλλθλθ υγειονομικι επιτροπι. 
- Αντίγραφο ποινικοφ μθτρϊου 
 
ΣΤ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΡΟΚΗΥΞΗΣ 
1) Η Ανακοίνωςθ να αναρτθκεί ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του ΔΗΜΟΤ ΝΑΟΤΑ, 
ςυνταςςόμενου ςχετικοφ αποδεικτικοφ. 
2) Η περίλθψθ τθσ Ανακοίνωςθσ να δθμοςιευκεί ωσ ορίηει το ΠΔ 524/17.6.80. 
3) Η Ανακοίνωςθ να αναρτθκεί ςτθ ΔΙΑΤΓΕΙΑ. 
 
Η Επιλογι των υποψθφίων κα γίνει από τθν αρμόδια Επιτροπι ωσ ορίηει το ΠΔ 
524/17.06.80. 
Οι πίνακεσ κατάταξθσ των υποψθφίων αναρτϊνται ςτον Πίνακα Ανακοινϊςεων του 
Διμου Νάουςασ, ςυνταςςόμενου πρακτικοφ ανάρτθςθσ, υπογραφόμενου από τρεισ 
υπαλλιλουσ του Διμου. 
Ο πίνακασ επιλεγομζνων ιςχφει για ζνα ζτοσ από τθν κατάρτιςι του και θ πρόςλθψθ 
του προςωπικοφ ενεργείται κατά ιεραρχικι ςειρά.   
 
Κοινοποίθςθ 

1) Γραφείο Πολιτιςμοφ 
2) Γραφείο Προςωπικοφ                                                   Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 

 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ 
 
 

                  ΡΑΑΤΗΜΑ τθσ  Ανακοίνωςθσ ΣΟΧ 2 / 2016 
 
 
ΡΑΑΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
 
Α. Για τον υποψιφιο χωρίσ ελλθνικι ικαγζνεια, ο οποίοσ πρζπει να αποδείξει ότι 
γνωρίηει τθν Ελλθνικι γλϊςςα ςε βακμό επαρκι για τθν άςκθςθ των κακθκόντων 
τθσ επιδιωκόμενθσ ειδικότθτασ, Πιςτοποιθτικό Ελλθνομάκειασ (N.2413/1996 άρκρο 
10 παρ. 1) που χορθγείται από το Κζντρο Ελλθνικισ Γλϊςςασ: α) ΤΠΕΠΘ Ανδρζα 
Παπανδρζου 37, Σ.Κ. 151 80 Ακινα, τθλ. 210−3443384 και β) Καραμαοφνα 1, Πλ. 
κρά, Σ.Κ. 55132 Θεςςαλονίκθ, τθλ. 2310− 459101, των κατωτζρω επιπζδων: 
Α ΕΠΙΠΕΔΟ ι Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τθν Κατθγορία Τποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ (Τ.Ε.). 
Β ΕΠΙΠΕΔΟ ι Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τθν Κατθγορία Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Δ.Ε.) 
μθ Διοικθτικοφ Προςωπικοφ ι και Εργατοτεχνικοφ Προςωπικοφ. 
Γ ΕΠΙΠΕΔΟ ι Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τισ Κατθγορίεσ Πανεπιςτθμιακισ (Π.Ε.) και 
Σεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (Σ.Ε.) μθ Διοικθτικοφ Προςωπικοφ και για τθν Κατθγορία 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Δ.Ε.) Διοικθτικοφ Προςωπικοφ. 
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Δ ΕΠΙΠΕΔΟ ι Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τισ Κατθγορίεσ Πανεπιςτθμιακισ (Π.Ε.) και 
Σεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (Σ.Ε.) Διοικθτικοφ Προςωπικοφ. 
Επίςθσ αποδεικνφεται με αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό του χολείου τθσ Ελλθνικισ 
Γλϊςςασ του Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ (Πανεπιςτθμιοφπολθ, 
Θεςςαλονίκθ, Σ.Κ. 54006, τθλ. 2310/997571−72−76) το οποίο χορθγείται φςτερα 
από ςχετικι εξζταςθ του υποψθφίου ι από άλλθ ςχολι ι ςχολείο Ελλθνικισ 
Γλϊςςασ. 
Επιπλζον για τθν απόδειξθ τθσ Ελλθνικισ Γλϊςςασ ςε βακμό επαρκι για τθν άςκθςθ 
των κακθκόντων των κζςεων από 101 ζωσ 107 γίνεται δεκτό ςτθν παροφςα 
προκιρυξθ θ ενόσ(1) ζτουσ τουλάχιςτον διδακτικι ι καλλιτεχνικι εμπειρία των 
υποψθφίων χωρίσ ελλθνικι ικαγζνεια ςε αντίςτοιχεσ καλλιτεχνικζσ δομζσ (ωδεία, 
Μουςικζσ χολζσ, εικαςτικά εργαςτιρια κτλ)  
 
Β. Πιςτοποιθτικό του οικείου Διμου ι Κοινότθτασ, πρόςφατθσ ζκδοςθσ, ότι ο 
υποψιφιοσ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτο δθμοτολόγιο (για τθν απόδειξθ του κριτθρίου 
τθσ εντοπιότθτασ).  
 Ο υποψιφιοσ χωρίσ ελλθνικι ικαγζνεια που είναι πολίτθσ Κράτουσ – Μζλουσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, προκειμζνου να αποδείξει τθν ιδιότθτα του δθμότθ, οφείλει 
να προςκομίςει πιςτοποιθτικό του οικείου Διμου ι Κοινότθτασ, πρόςφατθσ 
ζκδοςθσ, ςτο οποίο να αναγράφεται ότι διαμζνει μόνιμα ςτο Διμο ι τθν Κοινότθτα 
(βεβαίωςθ μόνιμθσ κατοικίασ) κατά τον ελάχιςτο χρόνο που ορίηεται από τθν 
κείμενθ νομοκεςία και απαιτείται για τθν εγγραφι ελλινων πολιτϊν ςτα 
δθμοτολόγια αυτϊν. 
 Ο υποψιφιοσ χωρίσ ελλθνικι ικαγζνεια που δεν είναι πολίτθσ Κράτουσ – Μζλουσ 
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, προκειμζνου να αποδείξει τθν ιδιότθτα του μόνιμου 
κατοίκου, οφείλει να προςκομίςει βεβαίωςθ μόνιμθσ κατοικίασ, πρόςφατθσ 
ζκδοςθσ, από τον οικείο Διμο ι Κοινότθτα. Σθν ίδια βεβαίωςθ προςκομίηουν και οι 
«μόνιμοι κάτοικοι όλων των Νομϊν τθσ Χϊρασ». 
 
 
 
Γ. Πιςτοποιθτικά απόδειξθσ εμπειρίασ τα οποία κατά περίπτωςθ είναι:  
 
1. Επικυρωμζνα αντίγραφα Βεβαιϊςεων καλλιτεχνικισ ι διδακτικισ εμπειρίασ 
τθσ αντιςτοίχου ι παρεμφεροφσ καλλιτεχνικισ ειδικότθτασ για τισ κζςεισ 101-113 
φορζων δθμόςιου ι αναγνωριςμζνου καλλιτεχνικοφ ιδιωτικοφ τομζα από τθν οποία 
να προκφπτει το είδοσ και θ χρονικι διάρκεια τθσ εμπειρίασ και ςε περίπτωςθ 
βεβαιϊςεων ιδιωτικοφ τομζα υπεφκυνθ διλωςθ του υποψθφίου κατά το άρκρο 8 
του ν.1599/1986 ςτθν οποία να δθλϊνονται επακριβϊσ ο χρόνοσ και το είδοσ τθσ 
εμπειρίασ του κακϊσ και τα ςτοιχεία του εργοδότθ, φυςικοφ προςϊπου ι τθσ 
επωνυμίασ τθσ επιχείρθςθσ αν πρόκειται για νομικό πρόςωπο. 
 
2. Για τουσ ελεφκερουσ επαγγελματίεσ, χωριςτι από τθν αίτθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ 
κατά το άρκρο 8 του ν.1599/1986, για το είδοσ και τθ χρονικι διάρκεια τθσ  
εμπειρίασ και μία τουλάχιςτον ςχετικι ςφμβαςθ ι δελτία παροχισ υπθρεςιϊν, που 
καλφπτουν ενδεικτικϊσ τθ διάρκεια και το είδοσ τθσ  εμπειρίασ. 
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Πταν θ εμπειρία ζχει αποκτθκεί ςτθν αλλοδαπι: 
 
Για εμπειρία θ οποία ζχει αποκτθκεί ςτθν αλλοδαπι επιπλζον των λοιπϊν 
δικαιολογθτικϊν που απαιτοφνται από τισ ανωτζρω, κατά περίπτωςθ, 
παραγράφουσ ο υποψιφιοσ προςκομίηει: 
• Βεβαίωςθ του εργοδότθ ςτον οποίο απαςχολικθκε, ςτθν οποία να 
αναφζρεται ο χρόνοσ και το είδοσ τθσ απαςχόλθςθσ του ενδιαφερομζνου και 
• Τπεφκυνθ διλωςθ του ιδίου κατά το άρκρο 8 του ν.1599/1986 ςτθν οποία 
να αναγράφονται επακριβϊσ ο χρόνοσ απαςχόλθςθσ και το είδοσ τθσ εμπειρίασ του, 
τα ςτοιχεία του εργοδότθ, φυςικοφ προςϊπου ι τθσ επωνυμίασ τθσ επιχείρθςθσ αν 
πρόκειται περί νομικοφ προςϊπου και 
Όταν ο χρόνοσ εμπειρίασ ζχει διανυκεί ςε υπθρεςίεσ δθμόςιου χαρακτιρα τθσ 
αλλοδαπισ, μπορεί να αποδεικνφεται και με βεβαίωςθ του αντίςτοιχου δθμόςιου 
φορζα.  
Σα δικαιολογθτικά του υποψθφίου, ο οποίοσ επικαλείται εμπειρία που αποκτικθκε 
ςτο εξωτερικό, κα πρζπει να ςυνοδεφονται εκτόσ από τα πρωτότυπα ι 
επικυρωμζνα αντίγραφα των πρωτοτφπων και από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα. 
 
 
ΕΡΙΚΥΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ 
 
Τθσ αλλοδαπισ  
Σίτλοι, πιςτοποιθτικά και βεβαιϊςεισ τθσ αλλοδαπισ που απαιτοφνται από τθν 
ανακοίνωςθ πρζπει να είναι επικυρωμζνοι και επίςθμα μεταφραςμζνοι ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα. 
Οι ανωτζρω τίτλοι υποβάλλονται ςε πρωτότυπο ι ςε ακριβζσ αντίγραφο του 
πρωτοτφπου ι ςε αντίγραφο του ακριβοφσ αντιγράφου τθσ αρχισ που εξζδωςε το 
πρωτότυπο (όχι ςε αντίγραφο το οποίο δεν ζχει επικυρωκεί από τθν αρχι που 
εξζδωςε το πρωτότυπο). Οι ωσ άνω τίτλοι, πιςτοποιθτικά και βεβαιϊςεισ, όταν 
προςκομίηονται ςε φωτοτυπία μθ επικυρωμζνθ από τθν αρχι που τουσ εξζδωςε, 
επικυρϊνονται μόνο από δικθγόρο. Ακριβι αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν 
εγγράφων ι εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ, τα οποία ζχουν 
επικυρωκεί από δικθγόρο ι δθμόςια αρχι, επικυρϊνονται από όλεσ τισ διοικθτικζσ 
αρχζσ και τα Κζντρα Εξυπθρζτθςθσ Πολιτϊν (ΚΕΠ). Η επίςθμθ μετάφραςι τουσ 
γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχι του Τπουργείου Εξωτερικϊν ι τθν Πρεςβεία ι 
το Προξενείο τθσ ξζνθσ χϊρασ ςτθν Ελλάδα ι από δικθγόρο ι από άμιςκο ερμθνζα 
διοριςμζνο βάςει του Ν.148/26-12-1913/1-2-1914.  
 
Τθσ θμεδαπισ  
α) Δθμόςια ζγγραφα θμεδαπισ (δθλαδι ζγγραφα που ζχουν εκδοκεί ςτο πλαίςιο 
τθσ Εκνικισ ζννομθσ τάξθσ, προερχόμενα από θμεδαπζσ διοικθτικζσ αρχζσ ι τισ 
Τπθρεςίεσ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, όπωσ τίτλοι ςπουδϊν – άδειεσ – 
πιςτοποιθτικά – βεβαιϊςεισ κ.λπ.), υποβάλλονται ςε πρωτότυπο ι ςε ακριβζσ 
αντίγραφο του πρωτοτφπου ι ςε αντίγραφο του ακριβοφσ αντιγράφου τθσ αρχισ 
που εξζδωςε το πρωτότυπο (όχι ςε αντίγραφο το οποίο δεν ζχει επικυρωκεί από 
τθν αρχι που εξζδωςε το πρωτότυπο). Η επικφρωςθ γίνεται από οποιαδιποτε 
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διοικθτικι αρχι ι Κζντρο Εξυπθρζτθςθσ Πολιτϊν (ΚΕΠ) ι τισ Τπθρεςίεσ τθσ 
Ελλθνικισ Αςτυνομίασ ι δικθγόρο ι ςυμβολαιογράφο. 
Ο υποψιφιοσ μπορεί επίςθσ να υποβάλει αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων που 
ηθτοφνται με τθν ανακοίνωςθ, ςυνοδευόμενα όμωσ απαραιτιτωσ με υπεφκυνθ 
διλωςθ κατά το άρκρο 8 του Ν.1599/1986, ςτθν οποία ο ενδιαφερόμενοσ 
βεβαιϊνει ότι τα αντίγραφα που επιςυνάπτει αποτελοφν γνιςια αντίγραφα εκ των 
πρωτοτφπων που ζχει ςτα χζρια του. 
Σα επικυρωμζνα κατά τα ανωτζρω αντίγραφα εγγράφων που εξζδωςε διοικθτικι 
αρχι, κακϊσ και τα απλά αντίγραφα εγγράφων που εξζδωςε διοικθτικι αρχι που 
ςυνοδεφονται από τθν κατά τθν παρ. 5 του άρκρου 3 του Ν.2690/1999 και του 
άρκρου 8 του Ν.1599/1986 υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία ο ενδιαφερόμενοσ 
βεβαιϊνει τθν ακρίβεια των ςτοιχείων, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τθ 
Διοίκθςθ, όπωσ τα πρωτότυπα. 
β) Ιδιωτικά ζγγραφα θμεδαπισ (δθλαδι ζγγραφα που δεν εκδίδονται από δθμόςιεσ 
αρχζσ τθσ θμεδαπισ, όπωσ αποδείξεισ παροχισ υπθρεςιϊν, βεβαιϊςεισ ιδιωτϊν 
εργοδοτϊν κ.λπ.) υποβάλλονται ςε πρωτότυπα ι ςε αντίγραφα ςυνοδευόμενα με 
υπεφκυνθ διλωςθ κατά το άρκρο 8 του Ν.1599/1986, ςτθν οποία ο 
ενδιαφερόμενοσ βεβαιϊνει ότι τα αντίγραφα που επιςυνάπτει αποτελοφν γνιςια 
αντίγραφα εκ των πρωτοτφπων που ζχει ςτα χζρια του. 
 
ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΑΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
Για τθ διευκόλυνςθ των υποψθφίων παρατίκεται ζνασ ςυνοπτικόσ κατάλογοσ των 
απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν τα οποία οι υποψιφιοι πρζπει να υποβάλουν μαηί 
με τθν αίτθςι τουσ: 
1. Αντίγραφο ταυτότθτασ.   
2. Ριςτοποιθτικό Ελλθνομάκειασ (με ότι ορίηει θ ανακοίνωςθ). 
3. Υπεφκυνθ διλωςθ με ότι ορίηει θ ανακοίνωςθ. 
4. Τίτλοι ςπουδϊν . 
5. Τα κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά απόδειξθσ εμπειρίασ (βεβαιϊςεισ 
καλλιτεχνικισ ι διδακτικισ εμπειρίασ κλπ), όπωσ ακριβϊσ ορίηονται  ςτθν οικεία 
ανακοίνωςθ . 
ΡΟΣΟΧΗ: Ο παραπάνω κατάλογοσ δικαιολογθτικϊν είναι ςυνοπτικόσ και δεν 
περιλαμβάνει ειδικζσ περιπτϊςεισ απόδειξθσ κριτθρίων – ιδιοτιτων, για τισ 
οποίεσ μπορεί να απαιτοφνται άλλα ι πρόςκετα δικαιολογθτικά ςφμφωνα με τθν 
ανακοίνωςθ ι το παράρτθμα. Σε κάκε περίπτωςθ λοιπόν οι υποψιφιοι πρζπει να 
διαβάςουν πλιρωσ και με προςοχι τθν ανακοίνωςθ και το παράρτθμά τθσ, 
προκειμζνου να ενθμερωκοφν λεπτομερϊσ και με ακρίβεια για το ςφνολο των 
δικαιολογθτικϊν που απαιτοφνται για τθν απόδειξθ των προςόντων που 
επικαλοφνται.                                                                
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