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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣΙΚΟ  ΩΔΕΙΟ  ΛΑΡΙΑ 
Ν.Δ. 17-11-1930  (ΦΕΚ 337  τ.Α΄) 
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤ  ΛΑΡΙΑΙΩΝ 
Πλατεία Λαού - 41 221 
Τηλ. 2410. 536-886 & 531-960 
Fax : 2410. 535-216  
Email: dodiolar@yahoo.gr 

 

 

 

Λάριζα, 21/08/2018  

 

Αριθμ. Πρφη.: 922 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ 1/2018 

για ηη ζύναυη ζύμβαζης προζφπικού 

ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΙΓΙΧΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ 

(ΧΡΟΜΙΘΙΟ ΠΡΟΧΠΙΚΟ) 

ΜΔ ΣΟ Π.Γ. 524/1980 
Σο ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΧΓΔΙΟ ΛΑΡΙΑ 

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

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 2190/94 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 3833/2010, ζχκθσλα 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 ηδηφηεηά ηνπο». 

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 λ.3812/09 (π.ρ. θαιιηηερληθφ πξνζσπηθφ). 

4. Σνλ Ο.Δ.Τ. ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Γεκνηηθφ Ωδείν Λάξηζαο (ΦΔΚ 604/η.Β/24-02-2017). 
5. Σελ ππ' αξηζκ. Πξση. νηθ. 6182/02-04-2018 Απφθαζε Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ 

«Έγθξηζε πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ 

ρξφλνπ (κε αληίηηκν)». 

6. Σελ ππ' αξηζκ. 2482/23477/26-02-2018 εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο-ηεξεάο Διιάδαο πεξί ζπλαίλεζεο ζχλαςεο 
ζχκβαζεο πξνζσπηθνχ ΙΓΟΥ πελήληα (50) ζέζεσλ, γηα ελλέα (9) κήλεο ζην Γεκνηηθφ 
Ωδείν Λάξηζαο. 

7. Σελ ππ’ αξηζκ. 42/02-07-2018 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ωδείνπ Λάξηζαο πεξί «θαζνξηζκνχ εηδηθνηήησλ» . 

8. Σελ ππ’ αξηζκ. 43/02-07-2018 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ωδείνπ Λάξηζαο πεξί «θαζνξηζκνχ πξνζφλησλ ππνςεθίσλ-αλαθνίλσζε » . 

9. Σελ ππ’ αξηζκ. 22/23-05-2018 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ωδείνπ Λάξηζαο πεξί «θαζνξηζκνχ 3κεινχο επηηξνπήο ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 524/80». 
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Ανακοινώνει 
 

Ση ζύναυη ζύμβαζης προζφπικού ιδιφηικού δικαίοσ οριζμένοσ τρόνοσ 
(φρομίζθιοι ΙΓΟΥ) με ζσνολικά ηριάνηα πένηε (35) καθηγηηές μοσζικής 
διαθόρφν ειδικοηήηφν, ηέζζερις (4) μαέζηροσς, έναν (1) μοσζικό 
ζσνοδείας και πένηε (5) μοσζικούς εκηελεζηές Φιλαρμονικής, για ηην 
κάλσυη αναγκών ηοσ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΧΓΔΙΟΤ ΛΑΡΙΑ,  ποσ  εδρεύει  ζηη   
Λάριζα,  Πλαηεία Λαού ΣΚ 41221, με ανηικείμενο: ηη «διδαζκαλία 
μοσζικής», ηη «Γ/νζη μοσζικών ζτημάηφν» (μαέζηροι) και ηο «ειδικό 
καλλιηετνικό έργο» ζσνολικής διάρκειας έφς εννέα μηνών.   

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΔΠΙΛΟΓΔ ΑΠΑΥΟΛΗΗ (ανά κφδικό απαζτόληζης) 

 
Α/Α 

Σόπος εκηέλεζης Διδικόηηηα 
Γιάρκεια 

ζύμβαζης 
Αριθμός 
αηόμφν 

1 
Γεκνηηθφ Ωδείν Λάξηζαο 

 
ΠΔ Μαέζηξνο πκθσληθψλ 

Οξρεζηξψλ Γ.Ω.Λ. 
Έσο 9 κήλεο 1 

2 
Γεκνηηθφ Ωδείν Λάξηζαο 

 
ΠΔ Μαέζηξνο Γπλαηθείαο 
Υνξσδίαο «indonnation» 

Έσο 9 κήλεο 1 

3 
Γεκνηηθφ Ωδείν Λάξηζαο 

 

ΠΔ Καζεγεηψλ κνπζηθήο κε 
εηδηθφηεηα πηάλν  

Έσο 9 κήλεο 1 

4 
Γεκνηηθφ Ωδείν Λάξηζαο 

 
ΠΔ Καζεγεηψλ κνπζηθήο κε 

εηδηθφηεηα πηάλν 
Έσο 9 κήλεο 1 

5 
Γεκνηηθφ Ωδείν Λάξηζαο 

 
ΠΔ Καζεγεηψλ κνπζηθήο κε 

εηδηθφηεηα Βηνιί 
Έσο 9 κήλεο 1 

6 
Γεκνηηθφ Ωδείν Λάξηζαο 

 

ΠΔ Καζεγεηψλ κνπζηθήο κε 
εηδηθφηεηα ζηε χλζεζε & ζηα 

ζεσξεηηθά 
Έσο 9 κήλεο 1 

7 
Γεκνηηθφ Ωδείν Λάξηζαο 

 

ΠΔ Καζεγεηψλ κνπζηθήο κε 
εηδηθφηεηα ειεθηξηθήο θηζάξαο 

(jazz & pop)  
Έσο 9 κήλεο 1 

8 
Γεκνηηθφ Ωδείν Λάξηζαο 

 
ΣΔ Καζεγεηψλ κνπζηθήο κε 

εηδηθφηεηα ζεσξεηηθά  
Έσο 9 κήλεο 1 

9 
Γεκνηηθφ Ωδείν Λάξηζαο 

  

ΣΔ Καζεγεηψλ κνπζηθήο κε 
εηδηθφηεηα πηάλν-ππνρξεσηηθά 

ζεσξεηηθά  
Έσο 9 κήλεο 2 

10 
Γεκνηηθφ Ωδείν Λάξηζαο 

 

ΣΔ Καζεγεηψλ κνπζηθήο κε 
εηδηθφηεηα πηάλν-ππνρξεσηηθά 

ζεσξεηηθά 
Έσο 9 κήλεο 1 

11 
Γεκνηηθφ Ωδείν Λάξηζαο 

 
ΣΔ Καζεγεηψλ κνπζηθήο κε 

εηδηθφηεηα πηάλν  
Έσο 9 κήλεο 1 

12 
Γεκνηηθφ Ωδείν Λάξηζαο 

 
ΣΔ Καζεγεηψλ κνπζηθήο κε 

εηδηθφηεηα αλψηεξα ζεσξεηηθά 
Έσο 9 κήλεο 1 

13 
Γεκνηηθφ Ωδείν Λάξηζαο 

 
ΣΔ Καζεγεηψλ κνπζηθήο κε 

εηδηθφηεηα ζεσξεηηθά  
Έσο 9 κήλεο 1 

14 
Γεκνηηθφ Ωδείν Λάξηζαο 

 
ΣΔ Καζεγεηψλ κνπζηθήο κε 

εηδηθφηεηα θηζάξαο 
Έσο 9 κήλεο 4 

15 
Γεκνηηθφ Ωδείν Λάξηζαο 

 
ΣΔ Καζεγεηψλ κνπζηθήο κε 

εηδηθφηεηα κνλσδίαο 
Έσο 9 κήλεο 2 

16 
Γεκνηηθφ Ωδείν Λάξηζαο 

  
ΣΔ Καζεγεηψλ κνπζηθήο κε 

εηδηθφηεηα βηνιηνχ 
Έσο 9 κήλεο 2 

ΑΔΑ: 6ΔΔ6ΟΕΙ4-ΦΑ4
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ΠΙΝΑΚΑ Α: ΔΠΙΛΟΓΔ ΑΠΑΥΟΛΗΗ (ανά κφδικό απαζτόληζης) 

 
Α/Α 

Σόπος εκηέλεζης Διδικόηηηα 
Γιάρκεια 

ζύμβαζης 
Αριθμός 
αηόμφν 

17 
Γεκνηηθφ Ωδείν Λάξηζαο 

 
ΣΔ Καζεγεηψλ κνπζηθήο κε 

εηδηθφηεηα Βπδαληηλήο Μνπζηθήο 
Έσο 9 κήλεο 1 

18 
Γεκνηηθφ Ωδείν Λάξηζαο 

 
ΣΔ Καζεγεηψλ κνπζηθήο κε 

εηδηθφηεηα Σξνκπέηα  
Έσο 9 κήλεο 1 

19 
Γεκνηηθφ Ωδείν Λάξηζαο 

 
ΣΔ Καζεγεηψλ κνπζηθήο κε 

εηδηθφηεηα βηνινληζέινπ 
Έσο 9 κήλεο 1 

20 
Γεκνηηθφ Ωδείν Λάξηζαο 

 
ΣΔ Καζεγεηψλ κνπζηθήο κε 

εηδηθφηεηα θξνπζηά 
Έσο 9 κήλεο 1 

21 
Γεκνηηθφ Ωδείν Λάξηζαο 

 
ΣΔ Καζεγεηψλ κνπζηθήο κε 

εηδηθφηεηα ζαμφθσλνπ 
Έσο 9 κήλεο 1 

22 
Γεκνηηθφ Ωδείν Λάξηζαο 

 
ΣΔ Καζεγεηψλ κνπζηθήο κε 

εηδηθφηεηα θιάνπηνπ 
Έσο 9 κήλεο 1 

23 
Γεκνηηθφ Ωδείν Λάξηζαο 

 
ΣΔ Καζεγεηψλ κνπζηθήο κε 

εηδηθφηεηα βαζχρνξδνπ-θηζάξαο 
Έσο 9 κήλεο 1 

24 
Γεκνηηθφ Ωδείν Λάξηζαο 

 
ΣΔ Καζεγεηψλ κνπζηθήο κε 

εηδηθφηεηα φκπνε 
Έσο 9 κήλεο 1 

25 
Γεκνηηθφ Ωδείν Λάξηζαο 

 

ΣΔ Καζεγεηψλ κνπζηθήο κε 
εηδηθφηεηα αθνξληεφλ-

ππνρξεσηηθά ζεσξεηηθά 
Έσο 9 κήλεο 1 

26 
Γεκνηηθφ Ωδείν Λάξηζαο 

 
ΣΔ Καζεγεηψλ κνπζηθήο κε 

εηδηθφηεηα θαγθφην 
Έσο 9 κήλεο 1 

27 
Γεκνηηθφ Ωδείν Λάξηζαο 

 
ΣΔ Καζεγεηψλ κνπζηθήο κε 

εηδηθφηεηα ηξνκπφλη 
Έσο 9 κήλεο 1 

28 
Γεκνηηθφ Ωδείν Λάξηζαο 

 
ΓΔ Καζεγεηψλ κνπζηθήο κε 
εηδηθφηεηα ειεθηξηθή θηζάξα 

Έσο 9 κήλεο 1 

29 
Γεκνηηθφ Ωδείν Λάξηζαο 

 
ΓΔ Καζεγεηψλ κνπζηθήο κε 

εηδηθφηεηα παξαδνζηαθφ ιανχην 
Έσο 9 κήλεο 1 

30 
Γεκνηηθφ Ωδείν Λάξηζαο 

 
ΓΔ Καζεγεηψλ κνπζηθήο κε 

εηδηθφηεηα ιατθά φξγαλα 
Έσο 9 κήλεο 1 

31 
Γεκνηηθφ Ωδείν Λάξηζαο 

 
ΓΔ Καζεγεηψλ κνπζηθήο κε 

εηδηθφηεηα βηφια & βηνιί 
Έσο 9 κήλεο 1 

32 
Γεκνηηθφ Ωδείν Λάξηζαο 

 
ΓΔ Μαέζηξνο Φηιαξκνληθήο 

Γ.Ω.Λ.  
Έσο 9 κήλεο 1 

33 
Γεκνηηθφ Ωδείν Λάξηζαο 

 
ΣΔ Μαέζηξνο Υνξσδηψλ Γ.Ω.Λ. 

(Μηθηή-Παηδηθή) 
Έσο 9 κήλεο 1 

34 
Γεκνηηθφ Ωδείν Λάξηζαο 

 
ΠΔ πλνδεία πηάλνπ Έσο 9 κήλεο 1 

35 Γεκνηηθφ Ωδείν Λάξηζαο 
 

ΓΔ Μνπζηθφο Δθηειεζηήο 
(ηξνκπέηαο) Φηιαξκνληθή 

Έσο 9 κήλεο 2 

36 
Γεκνηηθφ Ωδείν Λάξηζαο 

 
ΓΔ Μνπζηθφο Δθηειεζηήο 
(θιαξηλέην) Φηιαξκνληθή 

Έσο 9 κήλεο 1 

37 
Γεκνηηθφ Ωδείν Λάξηζαο 

 
ΓΔ Μνπζηθφο Δθηειεζηήο 
(ζαμφθσλν) Φηιαξκνληθή 

Έσο 9 κήλεο 1 

38 
Γεκνηηθφ Ωδείν Λάξηζαο 

 
ΓΔ Μνπζηθφο Δθηειεζηήο 

(ηνχκπα) Φηιαξκνληθή 
Έσο 9 κήλεο 1 

 ΤΝΟΛΟ   45 

ΑΔΑ: 6ΔΔ6ΟΕΙ4-ΦΑ4
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κφδικό απαζτόληζης) 

Κφδικός 
απαζτόληζης 

Σίηλος ζποσδών και  
λοιπά απαιηούμενα (ησπικά & ηστόν πρόζθεηα) προζόνηα 

1 
 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
1. Πηπρίν ή Γίπισκα Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο Μνπζηθήο Δπηζηήκεο κε 
θαηεχζπλζε Δπξσπατθήο κνπζηθήο θαη εηδίθεπζε πηάλν ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο 
ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, 
2. Μεηαπηπρηαθφ Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο κε εηδίθεπζε ζην Πηάλν ηεο 
εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο. αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 
3. Μεηαπηπρηαθφ Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο κε εηδίθεπζε ζηε Γηεχζπλζε 
Οξρήζηξαο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο. αληίζηνηρεο 
εηδηθφηεηαο. 
4. Γίπισκα χλζεζεο  αλαγλσξηζκέλνπ Ωδείνπ απφ ην  ΤΠΠΟΑ εκεδαπήο ή 
ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο 
5. Πηπρίν Δλνξγάλσζεο Πλεπζηψλ Οξγάλσλ αλαγλσξηζκέλνπ Ωδείνπ απφ ην  
ΤΠΠΟΑ εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 
6. Βεβαίσζε πξνυπεξεζίαο απφ σδείν ή κνπζηθή ζρνιή ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη 
ε απφθαζε Τ.Π.Π.Ο.Α. κε βαζκφ θαζεγεηή ζην πηάλν. 

2 
 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
1.Πηπρίν ή Γίπισκα Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο Μνπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη 
Σέρλεο κε εηδίθεπζε Πηάλν ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, 
αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο θαη, 
2.Μεηαπηπρηαθφ Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο κε εηδίθεπζε ζηελ Γηεχζπλζε 
Υνξσδίαο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο 
εηδηθφηεηαο  
3.Μεηαπηπρηαθφ Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο κε εηδίθεπζε νιίζη Πηάλνπ ηεο 
εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο 
4. Πηπρίν Αληίζηημεο αλαγλσξηζκέλνπ Ωδείνπ απφ ην ΤΠΠΟΑ εκεδαπήο ή ηζφηηκνο 
ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο.  

3 
 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
1. Πηπρίν ή Γίπισκα Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο Μνπζηθψλ πνπδψλ ηεο 
εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο. 
2. Μεηαπηπρηαθφ Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο κε εηδίθεπζε ζηηο πνπδέο 
Δθηέιεζεο Έξγσλ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο. 
αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 
3.  Γίπισκα Πηάλνπ αλαγλσξηζκέλνπ Ωδείνπ απφ ην  ΤΠΠΟΑ εκεδαπήο ή ηζφηηκνο 
ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 
4.   Βεβαίσζε πξνυπεξεζίαο απφ σδείν ή κνπζηθή ζρνιή ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη 
ε απφθαζε Τ.Π.Π.Ο.Α. κε βαζκφ θαζεγεηή ζην πηάλν. 

4 
 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
1. Πηπρίν ή Γίπισκα Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο Μνπζηθψλ πνπδψλ ηεο 
εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο. 
2.  Μεηαπηπρηαθφ Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ εξκελεία Μνπζηθψλ Έξγσλ 
θαη ζπλαθείο ζπνπδέο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, 
αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 
3.  Γίπισκα Πηάλνπ αλαγλσξηζκέλνπ Ωδείνπ απφ ην ΤΠΠΟΑ εκεδαπήο ή ηζφηηκνο 
ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 
4.   Πξνυπεξεζία κε βεβαίσζε εξγνδφηε θαη αληίζηνηρα έλζεκα ζε Γεκφζην, ΟΣΑ & 
ΝΠΓΓ γηα δηδαζθαιία κνπζηθήο ηνπιάρηζηνλ 2 έηε.   
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ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
1. Πηπρίν ή Γίπισκα Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο Μνπζηθψλ πνπδψλ ηεο 
εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο θαη , 
2. Γίπισκα θιαζηθνχ Βηνιηνχ αλαγλσξηζκέλνπ Ωδείνπ απφ ην  ΤΠΠΟΑ εκεδαπήο ή 
ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο 
3.Βεβαίσζε πξνυπεξεζίαο απφ σδείν ή κνπζηθή ζρνιή ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ε 
απφθαζε Τ.Π.Π.Ο.Α. κε βαζκφ θαζεγεηή ζην βηνιί. 

ΑΔΑ: 6ΔΔ6ΟΕΙ4-ΦΑ4



                                                                                                                                

ειίδα 5 απφ 12 
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ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
1. Πηπρίν ή Γίπισκα Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη 
Σέρλεο κε εηδίθεπζε ζηε χλζεζε ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο 
αιινδαπήο. 
2.  Πηπρίν Φπγήο αλαγλσξηζκέλνπ Ωδείνπ απφ ην  ΤΠΠΟΑ εκεδαπήο ή ηζφηηκνο 
ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 
3.Βεβαίσζε πξνυπεξεζίαο απφ σδείν ή κνπζηθή ζρνιή ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ε 
απφθαζε Τ.Π.Π.Ο.Α. κε βαζκφ επηκειεηή ζηελ αξκνλία. 
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1. Πηπρίν ή Γίπισκα Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο κε θαηεχζπλζε Μνπζηθή 
Δθηέιεζε (Κηζάξα jazz) ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο. 
2.  Μεηαπηπρηαθφ Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο ζηε χλζεζε jazz & Pop ηεο 
εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 
3.  Πηπρίν Αξκνλίαο αλαγλσξηζκέλνπ Ωδείνπ απφ ην ΤΠΠΟΑ εκεδαπήο ή ηζφηηκνο 
ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 
4.   Πξνυπεξεζία κε βεβαίσζε εξγνδφηε θαη αληίζηνηρα έλζεκα ζε Γεκφζην, ΟΣΑ & 
ΝΠΓΓ γηα δηδαζθαιία κνπζηθήο ηνπιάρηζηνλ 1 έηνο.   
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ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
1.Γίπισκα ζχλζεζεο αλαγλσξηζκέλνπ Ωδείνπ απφ ην  ΤΠΠΟΑ εκεδαπήο ή ηζφηηκνο 
ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 
2.Πηπρίν Φπγήο αλαγλσξηζκέλνπ Ωδείνπ απφ ην  ΤΠΠΟΑ εκεδαπήο ή ηζφηηκνο 
ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 
3.Απνιπηήξην Λπθείνπ Γεληθήο ή Σερληθήο θαηεχζπλζεο. 
4.Βεβαίσζε πξνυπεξεζίαο απφ σδείν ή κνπζηθή ζρνιή  ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ (4) 
κελψλ θαη αληίζηνηρα έλζεκα. 
5.Βεβαίσζε πξνυπεξεζίαο απφ σδείν ή κνπζηθή ζρνιή ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ε 
απφθαζε Τ.Π.Π.Ο.Α. κε βαζκφ ηνπιάρηζηνλ επηκειήηξηαο ζηελ αξκνλία. 
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ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
1.Γίπισκα πηάλνπ αλαγλσξηζκέλνπ Ωδείνπ απφ ην ΤΠΠΟΑ εκεδαπήο ή ηζφηηκνο 
ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 
2.Πηπρίν Φπγήο αλαγλσξηζκέλνπ Ωδείνπ απφ ην ΤΠΠΟΑ εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο 
ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 
3.Απνιπηήξην Λπθείνπ Γεληθήο ή Σερληθήο θαηεχζπλζεο 
4.Βεβαίσζε πξνυπεξεζίαο απφ σδείν ή κνπζηθή ζρνιή ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ε 
απφθαζε Τ.Π.Π.Ο.Α. κε βαζκφ θαζεγεηή ζην πηάλν. 
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ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
1.Πηπρίν πηάλνπ αλαγλσξηζκέλνπ Ωδείνπ απφ ην ΤΠΠΟΑ εκεδαπήο ή ηζφηηκνο 
ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 
2.Πηπρίν Φπγήο αλαγλσξηζκέλνπ Ωδείνπ απφ ην ΤΠΠΟΑ εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο 
ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 
3.Απνιπηήξην Λπθείνπ Γεληθήο ή Σερληθήο θαηεχζπλζεο 
4. Βεβαίσζε πξνυπεξεζίαο απφ σδείν ή κνπζηθή ζρνιή ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη 
ε απφθαζε Τ.Π.Π.Ο.Α. κε βαζκφ θαζεγεηή ζην πηάλν. 
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ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
1.Γίπισκα πηάλνπ αλαγλσξηζκέλνπ Ωδείνπ απφ ην ΤΠΠΟΑ εκεδαπήο ή ηζφηηκνο 
ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 
2.Απνιπηήξην Λπθείνπ Γεληθήο ή Σερληθήο θαηεχζπλζεο 
3.Βεβαίσζε πξνυπεξεζίαο απφ σδείν ή κνπζηθή ζρνιή ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ε 
απφθαζε Τ.Π.Π.Ο.Α. κε βαζκφ θαζεγεηή ζην πηάλν. 

ΑΔΑ: 6ΔΔ6ΟΕΙ4-ΦΑ4



                                                                                                                                

ειίδα 6 απφ 12 
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ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
1.Γίπισκα χλζεζεο αλαγλσξηζκέλνπ Ωδείνπ απφ ην ΤΠΠΟΑ εκεδαπήο ή ηζφηηκνο 
ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 
2.Απνιπηήξην Λπθείνπ Γεληθήο ή Σερληθήο θαηεχζπλζεο 
3.Βεβαίσζε πξνυπεξεζίαο απφ σδείν ή κνπζηθή ζρνιή ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ε 
απφθαζε Τ.Π.Π.Ο.Α. κε βαζκφ θαζεγεηή ζηελ ελνξγάλσζε πλεπζηψλ νξγάλσλ, 
ζηελ αξκνλία, ζηελ αληίζηημε, ζηε θπγή θαη ζηε ζχλζεζε. 
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ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
1.Γίπισκα χλζεζεο αλαγλσξηζκέλνπ Ωδείνπ απφ ην ΤΠΠΟΑ εκεδαπήο ή ηζφηηκνο 
ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 
2.Απνιπηήξην Λπθείνπ Γεληθήο ή Σερληθήο θαηεχζπλζεο 
3.Βεβαίσζε πξνυπεξεζίαο απφ σδείν ή κνπζηθή ζρνιή ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ε 
απφθαζε Τ.Π.Π.Ο.Α. κε βαζκφ θαζεγεηή ζηελ αξκνλία. 
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ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
1.Γίπισκα θηζάξαο αλαγλσξηζκέλνπ Ωδείνπ απφ ην ΤΠΠΟΑ εκεδαπήο ή ηζφηηκνο 
ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 
2.Απνιπηήξην Λπθείνπ Γεληθήο ή Σερληθήο θαηεχζπλζεο. 
3.Βεβαίσζε πξνυπεξεζίαο απφ σδείν ή κνπζηθή ζρνιή ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ε 
απφθαζε Τ.Π.Π.Ο.Α. κε βαζκφ ηνπιάρηζηνλ θαζεγεηή ζηελ θηζάξα. 
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ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
1.Γίπισκα κνλσδίαο αλαγλσξηζκέλνπ Ωδείνπ απφ ην ΤΠΠΟΑ εκεδαπήο ή ηζφηηκνο 
ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 
2.Απνιπηήξην Λπθείνπ Γεληθήο ή Σερληθήο θαηεχζπλζεο 
3.Βεβαίσζε πξνυπεξεζίαο απφ σδείν ή κνπζηθή ζρνιή ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ε 
απφθαζε Τ.Π.Π.Ο.Α. κε βαζκφ ηνπιάρηζηνλ θαζεγεηή ζηε κνλσδία. 
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ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
1.Γίπισκα βηνιηνχ αλαγλσξηζκέλνπ Ωδείνπ απφ ην ΤΠΠΟΑ εκεδαπήο ή ηζφηηκνο 
ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 
2.Απνιπηήξην Λπθείνπ Γεληθήο ή Σερληθήο θαηεχζπλζεο 
3.Βεβαίσζε πξνυπεξεζίαο απφ σδείν ή κνπζηθή ζρνιή ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ε 
απφθαζε Τ.Π.Π.Ο.Α. κε βαζκφ θαζεγεηή ζην βηνιί. 

 
 

17 
 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
1.Γίπισκα Βπδαληηλήο Μνπζηθήο αλαγλσξηζκέλνπ Ωδείνπ απφ ην ΤΠΠΟΑ εκεδαπήο 
ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 
2.Απνιπηήξην Λπθείνπ Γεληθήο ή Σερληθήο θαηεχζπλζεο 
3.Βεβαίσζε πξνυπεξεζίαο απφ σδείν ή κνπζηθή ζρνιή ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ε 
απφθαζε Τ.Π.Π.Ο.Α. κε βαζκφ θαζεγεηή ζηε Βπδαληηλή κνπζηθή. 
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ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
1.Γίπισκα Σξνκπέηαο αλαγλσξηζκέλνπ Ωδείνπ απφ ην ΤΠΠΟΑ εκεδαπήο ή 
ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 
2.Απνιπηήξην Λπθείνπ Γεληθήο ή Σερληθήο θαηεχζπλζεο 
3.Βεβαίσζε πξνυπεξεζίαο απφ σδείν ή κνπζηθή ζρνιή ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ε 
απφθαζε Τ.Π.Π.Ο.Α. κε βαζκφ θαζεγεηή ζηελ ηξνκπέηα. 
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ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
1.Γίπισκα Βηνινληζέινπ αλαγλσξηζκέλνπ Ωδείνπ απφ ην  Τ.Π.Π.Ο.Α. εκεδαπήο ή 
ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 
2.Απνιπηήξην Λπθείνπ Γεληθήο ή Σερληθήο θαηεχζπλζεο 
3.Βεβαίσζε πξνυπεξεζίαο απφ σδείν ή κνπζηθή ζρνιή ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ε 
απφθαζε Τ.Π.Π.Ο.Α. κε βαζκφ ηνπιάρηζηνλ δαζθάινπ ζην βηνινληζέιν. 

ΑΔΑ: 6ΔΔ6ΟΕΙ4-ΦΑ4



                                                                                                                                

ειίδα 7 απφ 12 
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ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
1.Γίπισκα Φιάνπηνπ αλαγλσξηζκέλνπ Ωδείνπ απφ ην Τ.Π.Π.Ο.Α. εκεδαπήο ή 
ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 
2.Απνιπηήξην Λπθείνπ Γεληθήο ή Σερληθήο θαηεχζπλζεο 
3.Βεβαίσζε πξνυπεξεζίαο απφ σδείν ή κνπζηθή ζρνιή ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ε 
απφθαζε Τ.Π.Π.Ο.Α. κε βαζκφ θαζεγεηή ζην θιάνπην. 
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ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
1.Γίπισκα Βαζχρνξδνπ & Γίπισκα θηζάξαο αλαγλσξηζκέλνπ Ωδείνπ απφ ην 
Τ.Π.Π.Ο.Α. εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο 
εηδηθφηεηαο. 
2.Απνιπηήξην Λπθείνπ Γεληθήο ή Σερληθήο θαηεχζπλζεο 
3.Βεβαίσζε πξνυπεξεζίαο απφ σδείν ή κνπζηθή ζρνιή ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ε 
απφθαζε Τ.Π.Π.Ο.Α. κε βαζκφ θαζεγεηή ζην βαζχρνξδν θαη ζηελ θηζάξα. 
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ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
1.Γίπισκα Όκπνε αλαγλσξηζκέλνπ Ωδείνπ απφ ην Τ.Π.Π.Ο.Α. εκεδαπήο ή ηζφηηκνο 
ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 
2.Απνιπηήξην Λπθείνπ Γεληθήο ή Σερληθήο θαηεχζπλζεο 
3.Βεβαίσζε πξνυπεξεζίαο απφ σδείν ή κνπζηθή ζρνιή ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ε 
απφθαζε Τ.Π.Π.Ο.Α. κε βαζκφ θαζεγεηή ζην φκπνε. 
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ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
1.Γίπισκα αθνξληεφλ αλαγλσξηζκέλνπ Ωδείνπ απφ ην Τ.Π.Π.Ο.Α. εκεδαπήο ή 
ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 
2.Πηπρίν Φπγήο αλαγλσξηζκέλνπ Ωδείνπ απφ ην Τ.Π.Π.Ο.Α. εκεδαπήο ή ηζφηηκνο 
ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 
3.Απνιπηήξην Λπθείνπ Γεληθήο ή Σερληθήο θαηεχζπλζεο 
4. Πξνυπεξεζία κε βεβαίσζε εξγνδφηε θαη αληίζηνηρα έλζεκα ζε σδείν ή κνπζηθή 
ζρνιή γηα δηδαζθαιία κνπζηθήο ηνπιάρηζηνλ 5 έηε. 
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ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
1.Γίπισκα Φαγθφην αλαγλσξηζκέλνπ Ωδείνπ απφ ην Τ.Π.Π.Ο.Α. εκεδαπήο ή 
ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 
2.Απνιπηήξην Λπθείνπ Γεληθήο ή Σερληθήο θαηεχζπλζεο 
3.Βεβαίσζε πξνυπεξεζίαο απφ σδείν ή κνπζηθή ζρνιή ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ε 
απφθαζε Τ.Π.Π.Ο.Α. κε βαζκφ θαζεγεηή ζην θαγθφην. 
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ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
1.Γίπισκα ηξνκπνληνχ αλαγλσξηζκέλνπ Ωδείνπ απφ ην ΤΠΠΟΑ εκεδαπήο ή 
ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 
2.Απνιπηήξην Λπθείνπ Γεληθήο ή Σερληθήο θαηεχζπλζεο 
3.Βεβαίσζε πξνυπεξεζίαο απφ σδείν ή κνπζηθή ζρνιή ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ε 
απφθαζε Τ.Π.Π.Ο.Α. κε βαζκφ θαζεγεηή ζην ηξνκπφλη. 
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ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
1.Απνιπηήξην Λπθείνπ Γεληθήο ή Σερληθήο θαηεχζπλζεο  
2.Δκπεηξία κε βεβαίσζε εξγνδφηε θαη αληίζηνηρα έλζεκα ζε σδείν ή κνπζηθή ζρνιή 
σο θαζεγεηήο ζηελ ειεθηξηθή θηζάξα.  
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ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
1.Γίπισκα θξνπζηψλ αλαγλσξηζκέλνπ Ωδείνπ απφ ην  Τ.Π.Π.Ο.Α. εκεδαπήο ή 
ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 
2.Απνιπηήξην Λπθείνπ Γεληθήο ή Σερληθήο θαηεχζπλζεο 
3.Βεβαίσζε πξνυπεξεζίαο απφ σδείν ή κνπζηθή ζρνιή ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ε 
απφθαζε Τ.Π.Π.Ο.Α. κε βαζκφ ηνπιάρηζηνλ δαζθάινπ ζηα θξνπζηά. 

 
 

21 
 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
1. Γίπισκα αμφθσλνπ αλαγλσξηζκέλνπ Ωδείνπ απφ ην  Τ.Π.Π.Ο.Α. εκεδαπήο ή 
ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 
2. Απνιπηήξην Λπθείνπ Γεληθήο ή Σερληθήο θαηεχζπλζεο. 
3. Βεβαίσζε πξνυπεξεζίαο απφ σδείν ή κνπζηθή ζρνιή ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη 
ε απφθαζε Τ.Π.Π.Ο.Α. κε βαζκφ θαζεγεηή ζην ζαμφθσλν. 

ΑΔΑ: 6ΔΔ6ΟΕΙ4-ΦΑ4
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ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
1.Βεβαίσζε πεξάησζεο Α΄ θχθινπ ζπνπδψλ παξαδνζηαθνχ Λανχηνπ 
αλαγλσξηζκέλνπ Ωδείνπ απφ ην Τ.Π.Π.Ο.Α. εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο 
αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 
2.Απνιπηήξην Λπθείνπ Γεληθήο ή Σερληθήο θαηεχζπλζεο 
3. Πξνυπεξεζία κε βεβαίσζε εξγνδφηε θαη αληίζηνηρα έλζεκα ζε σδείν ή κνπζηθή 
ζρνιή γηα δηδαζθαιία κνπζηθήο ηνπιάρηζηνλ 2 έηε. 
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ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
1.Απνιπηήξην Γπκλαζίνπ. 
2.Πξνυπεξεζία κε βεβαίσζε εξγνδφηε θαη αληίζηνηρα έλζεκα ζε σδείν ή κνπζηθή 
ζρνιή σο θαζεγεηήο ιατθψλ νξγάλσλ ηνπιάρηζηνλ 7 εηψλ. 
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ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
1. Γίπισκα Βηφιαο αλαγλσξηζκέλνπ Ωδείνπ απφ ην Τ.Π.Π.Ο.Α. εκεδαπήο ή ηζφηηκνο 
ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 
2. Πηπρίν Βηνιηνχ αλαγλσξηζκέλνπ Ωδείνπ απφ ην Τ.Π.Π.Ο.Α. εκεδαπήο ή ηζφηηκνο 
ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 
2.Απνιπηήξην Λπθείνπ Γεληθήο ή Σερληθήο θαηεχζπλζεο. 
3.Βεβαίσζε πξνυπεξεζίαο απφ σδείν ή κνπζηθή ζρνιή ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ε 
απφθαζε Τ.Π.Π.Ο.Α. κε βαζκφ θαζεγεηή ζηε Βηφια & ζην Βηνιί. 
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ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
1.Πηπρίν Δλνξγάλσζεο Πλεπζηψλ Οξγάλσλ αλαγλσξηζκέλνπ Ωδείνπ απφ ην 
Τ.Π.Π.Ο.Α. εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο 
εηδηθφηεηαο. 
2.Πξνυπεξεζία ζε ζέζε Μαέζηξνπ Φηιαξκνληθήο ηνπιάρηζηνλ 10 εηψλ. 
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ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
1.Πηπρίν Δλνξγάλσζεο & Γ/λζεο Μπάληαο αλαγλσξηζκέλνπ Ωδείνπ απφ ην 
Τ.Π.Π.Ο.Α. εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο 
εηδηθφηεηαο. 
2.Πηπρίν αληίζηημεο αλαγλσξηζκέλνπ Ωδείνπ απφ ην Τ.Π.Π.Ο.Α. εκεδαπήο ή ηζφηηκνο 
ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 
3.Απνιπηήξην Λπθείνπ Γεληθήο ή Σερληθήο θαηεχζπλζεο. 
4.Πξνυπεξεζία ζε ζέζε Μαέζηξνπ Υνξσδηψλ ηνπιάρηζηνλ 10 εηψλ κε βεβαίσζε 
εξγνδφηε θαη αληίζηνηρα έλζεκα. 
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ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
1. Πηπρίν ή Γίπισκα Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο Μνπζηθψλ πνπδψλ κε 
θαηεχζπλζε Δπηζηήκε θαη Σέρλε ηεο Μνπζηθήο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο 
ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, 
2. Μεηαπηπρηαθφ Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο κε εηδίθεπζε ζηε Μνπζηθή, ηεο 
εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο. αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 
3. Γηδαθηνξηθφ Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο κε εηδίθεπζε ζηε Μνπζηθή, ηεο 
εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο. αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 
4. Γίπισκα Πηάλνπ  αλαγλσξηζκέλνπ Ωδείνπ απφ ην  ΤΠΠΟΑ εκεδαπήο ή ηζφηηκνο 
ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο 
5. Βεβαίσζε πξνυπεξεζίαο ζε ζέζε Μνπζηθνχ ηνπιάρηζηνλ 2 εηψλ κε βεβαίσζε 
εξγνδφηε θαη αληίζηνηρα έλζεκα. 
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ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
1.Απνιπηήξην Λπθείνπ Γεληθήο ή Σερληθήο θαηεχζπλζεο  
2.Δκπεηξία κε βεβαίσζε εξγνδφηε θαη αληίζηνηρα έλζεκα ζε Φηιαξκνληθή σο 
κνπζηθφο εθηειεζηήο ζηελ ηξνκπέηαο.  
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ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
1.Απνιπηήξην Λπθείνπ Γεληθήο ή Σερληθήο θαηεχζπλζεο  
2.Δκπεηξία κε βεβαίσζε εξγνδφηε θαη αληίζηνηρα έλζεκα ζε Φηιαξκνληθή σο 
κνπζηθφο εθηειεζηήο ζηελ θιαξηλέην.  
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ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
1.Απνιπηήξην Λπθείνπ Γεληθήο ή Σερληθήο θαηεχζπλζεο  
2.Δκπεηξία κε βεβαίσζε εξγνδφηε θαη αληίζηνηρα έλζεκα ζε Φηιαξκνληθή σο 
κνπζηθφο εθηειεζηήο ζην ζαμφθσλν.  

ΑΔΑ: 6ΔΔ6ΟΕΙ4-ΦΑ4
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38 ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
1.Απνιπηήξην Λπθείνπ Γεληθήο ή Σερληθήο θαηεχζπλζεο  
2.Δκπεηξία κε βεβαίσζε εξγνδφηε θαη αληίζηνηρα έλζεκα ζε Φηιαξκνληθή σο 
κνπζηθφο εθηειεζηήο ζην ηνχκπαο. 

ΓΔΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΦΗ  

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.  

ΔΠΙΗΜΑΝΗ: 

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 ειεθηξνληθψλ 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.ΠΑΙ.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΄ ΔΠΙΠΔΓΟ/Β1 ΔΠΙΠΔΓΟ (.Δ): Γηα ηελ Καηεγνξία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Γ.Δ.) 
κε Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ ή θαη Δξγαηνηερληθνχ Πξνζσπηθνχ.  

Γ΄ ΔΠΙΠΔΓΟ/Β2 ΔΠΙΠΔΓΟ (.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 πξνθεξπζζνκέλσλ 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.  

ΜΟΡΙΟΔΟΣΗΗ ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

 

Όινη νη ηίηινη πηπρίσλ ή δηπισκάησλ θαη φισλ ησλ θαηεγνξηψλ Π.Δ., κεηαπηπρηαθφ & Γ.Δ.  
(φπσο πξναπαηηείηαη απφ ηελ πξνθήξπμε) 
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Βαζκφο πηπρίνπ ή δηπιψκαηνο * 1 (π.ρ. 9,75 * 1 = 9,75)  

9,75 ΜΟΡΙΑ 

 

Όπνπ ν κεηαπηπρηαθφο ηίηινο δελ ζπλνδεχεηαη απφ βαζκφ πηπρίνπ, ηφηε ζα θξίλεηαη βάζε 
ηεο παιαηφηεηαο θηήζεο ηνπ. 
> 10 έτη κτήσης    

10 ΜΟΡΙΑ 

>8-10 έτη 

9 ΜΟΡΙΑ 

>6-8 έτη 

8 ΜΟΡΙΑ 

>4-6 έτη 

7 ΜΟΡΙΑ 

>2-4 έτη 

6 ΜΟΡΙΑ 

>0-2 έτη 

5 ΜΟΡΙΑ 

Σπρφλ επηπιένλ ηίηινη αλψηεξεο εθπαηδεπηηθήο θαηεγνξίαο ή άιισλ ίδηαο εθπαηδεπηηθήο 
θαηεγνξίαο αιιά θαη εηδηθφηεηαο, πέξαλ απηψλ πνπ δεηνχληαη γηα θάζε ζέζε μερσξηζηά, 
δελ ζα αμηνινγεζνχλ θαηά ηελ θαηάηαμε, νχηε ζα ακεηθζνχλ κεηά ηελ πξφζιεςε. 

1. ΠΡΟΫΠΗΡΔΙΑ: 

Α. Όπνπ δεηείηαη βεβαίσζε κε αξηζκφ έγθξηζεο πξφζιεςεο απφ ην Τ.Π.Π.Ο.Α. κε βαζκφ 
δαζθάινπ (φπσο πξναπαηηείηαη απφ ηελ πξνθήξπμε γηα ηελ θάζε ζέζε μερσξηζηά) 

Ο έρσλ βαζκφ δαζθάινπ 10 κφξηα 
10 ΜΟΡΙΑ 

Ο κε έρσλ βαζκφ δαζθάινπ 0 κφξηα 

0 ΜΟΡΙΑ 

 

Β. . Όπνπ δεηείηαη βεβαίσζε κε αξηζκφ έγθξηζεο πξφζιεςεο απφ ην Τ.Π.Π.Ο.Α. κε βαζκφ 
θαζεγεηή (φπσο πξναπαηηείηαη απφ ηελ πξνθήξπμε γηα ηελ θάζε ζέζε μερσξηζηά) 

Ο έρσλ βαζκφ θαζεγεηή 10 κφξηα 

10 ΜΟΡΙΑ 

Ο κε έρσλ βαζκφ θαζεγεηή 0 κφξηα 

0 ΜΟΡΙΑ 

Γ. Όπνπ δεηείηαη πξνυπεξεζία κε βεβαίσζε εξγνδφηνπ θαη αληίζηνηρα έλζεκα (φπσο 
πξναπαηηείηαη απφ ηελ πξνθήξπμε γηα ηελ θάζε ζέζε μερσξηζηά) 

α. Γηα θάζε έηνο πιήξνπο απαζρφιεζεο κε ηξηαθφζηα έλζεκα 2 κφξηα 

2 ΜΟΡΙΑ 

β. Γηα ρξφλν απφ 6-12 κήλεο (150-299 έλζεκα) 1 κφξην   

1 ΜΟΡΙΟ 

γ. Γηα ρξφλν απφ 0-6 κήλεο (0-149 έλζεκα) 0κφξηα 

0 ΜΟΡΙΑ 

ΑΔΑ: 6ΔΔ6ΟΕΙ4-ΦΑ4
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3. Αλεξγία απνδεδεηγκέλε κε βεβαίσζε εγγξαθήο ζηα κεηξψα ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. 

  10 ΜΟΡΙΑ 

4. πλέληεπμε-Αθξφαζε 

               Καηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο κε θιίκαθα απφ 0-30 κφξηα 

0-30 ΜΟΡΙΑ 

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ-ΑΚΡΟΑΗ 
 

 Σελ Πέκπηε 13 επηεκβξίνπ 2018, ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γ.Ω.Λ. ζα 
αλαξηεζεί ν πίλαθαο απνξξηπηέσλ ησλ ππνςεθίσλ ειιείςεη πξνζφλησλ ή 
δηθαηνινγεηηθψλ ηεο πξνθήξπμεο. Η δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο-αθξφαζεο ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί γηα φινπο ηνπο ππνςήθηνπο, πνπ πιεξνχλ ηα πξνζφληα ηεο 
πξνθήξπμεο θαη δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πίλαθα απνξξηπηέσλ, ηελ Σεηάξηε 12 
επηεκβξίνπ 2018 θαη θαηά ηηο ψξεο 09:00-14:00 ζην ρψξν ηνπ Γ.Ω.Λ. Καηά ηε δηαδηθαζία 
απηή ζα δεηεζεί: 1. από ηοσς σπουήθιοσς μοσζικούς (με διδακηικό έργο) λα δηδάμνπλ 
ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο, έξγν πνπ ζα επηιεγεί εθείλε ηε ζηηγκή θαη 2. από ηοσς 
σπουήθιοσς μοσζικούς εκηελεζηές Φιλαρμονικής ή σπουήθιοσς για ηη ζσνοδεία  
λα εξκελεχζνπλ κνπζηθφ θείκελν επηπέδνπ δπζθνιίαο αληίζηνηρνπ ησλ δεηνπκέλσλ 
ηππηθψλ πξνζφλησλ (δηδαθηνξηθνχ, κεηαπηπρηαθνχ, δηπιψκαηνο, πηπρίνπ, εκπεηξίαο). 

Οη πίλαθεο θαηάηαμεο επηηπρφλησλ ζα αλαξηεζνχλ ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ, ζην θηίξην 
ηνπ Γ.Ω.Λ. ηελ Παξαζθεπή 14 επηεκβξίνπ 2018. Καηά ησλ αλσηέξσ πηλάθσλ νη 
ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ελζηάζεηο, ελψπηνλ ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ω.Λ. κέζα ζε 
απνθιεηζηηθή πξνζεζκία, ε νπνία ιήγεη κεηά ηελ πάξνδν πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ 
απφ ηελ αλάξηεζε (Παξαζθεπή 21-09-2018). 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ 

  Η επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη απφ ην Γ.. ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. ηνπ Γ.Ω.Λ. κεηά απφ 
ηε ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο ε νπνία ζπζηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 22/23-
05-2018 απφθαζε ηνπ Γ.. γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ. Όζνη ππνςήθηνη δελ 
ππνβάιινπλ ηα απαξαίηεηα- θαηάιιεια δηθαηνινγεηηθά απνθιείνληαη απφ ηελ επηηξνπή κε 
αηηηνινγεκέλε απφθαζε. Σν Ν.Π.Γ.Γ. κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηνπο ππνςεθίνπο 
νπνηνδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθφ ζηνηρείν ζεσξεί θαηάιιειν γηα ηελ απφδεημε ησλ 
πξνζφλησλ ηνπο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε. 
 

ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

Η πξνθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί: 

1. ηνλ ηνπηθφ ηχπν φπσο νξίδεη ην ΠΓ 524/80 (ΦΔΚ 134/Α/17-7-1980). 

2. Η αλσηέξσ πξνθήξπμε θαζψο θαη ην έληππν ηεο αίηεζεο γηα ζπκκεηνρή, ζα 
αλαξηεζεί ζην θαηάζηεκα ηεο Τπεξεζίαο καο ζην ρψξν ησλ αλαθνηλψζεσλ ηνπ 
Γ.Ω.Λ. θαη ζην site www.dodiolar.com .   

3.  Η πξνθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζηε Γηαχγεηα. 

 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
 Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε ηνπο θαη λα ηελ 
ππνβάινπλ ασηοπροζώπφς, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν, 
εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή, είηε 
ηατσδρομικά με ζσζηημένη επιζηολή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο ζηελ αθφινπζε 
δηεχζπλζε: ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΩΓΔΙΟ ΛΑΡΙΑ, ΝΠΓΓ ΓΗΜΟΤ ΛΑΡΙΑΙΩΝ, Πιαηεία Λανχ,  
41221 Λάξηζα, απεπζχλνληάο ηελ ζην: Γραθείο Γιατείριζης Ανθρώπινοσ Γσναμικού 

http://www.dodiolar.com/
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ειίδα 12 απφ 12 

ππφςε ηνπ κοσ Υρήζηοσ Μπανηούλη (ηει. Δπηθνηλσλίαο 2410-536886, 2410-531960) ηα 
αθφινπζα νομίμφς δικαιολογηηικά: 

1. Αίηεζε (ππφδεηγκα ζην site www.dodiolar.com ) 
2. Φσηναληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο (δχν φςεηο), 
3. Φσηναληίγξαθν φισλ ησλ ηίηισλ Μνπζηθψλ πνπδψλ, ζπλνδεπκέλα κε βεβαηψζεηο 

γηα ηε βαζκνινγία ησλ,  φπσο απαηηνχληαη σο πξνζφληα απφ ηελ πξνθήξπμε, 
4. Φσηναληίγξαθν φισλ ησλ βεβαηψζεσλ πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ 

πξνθήξπμε, 
5. Βεβαίσζε εγγξαθήο ζηα κεηξψα αλέξγσλ ηνπ ΟΑΔΓ γηα ηνπο αλέξγνπο (ζα ηελ 

πξνζθνκίζνπλ ζηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηελ εκέξα ηεο αθξφαζεο κε ηελ απηή 
εκεξνκελία), 

6. 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.  

 Κάζε ππνςήθηνο κπνξεί λα ππνβάιιεη κηα κφλν αίηεζε θαη γηα ζέζεηο κίαο κφλν 
θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ (ΠΔ, ΣΔ ή ΓΔ). Η 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.  

 Η 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.Ω.Λ., εθφζνλ ε αλάξηεζε είλαη ηπρφλ κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο 
θαη ζπγθεθξηκέλα απφ Πέκπηε 23-08-2018 κέρξη Γεπηέξα 03-09-2018. Η ππνβνιή ησλ 
αηηήζεσλ ζα γίλεηαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο κφλν θαη θαηά ηηο ψξεο 09:00 -13:00. 

 Η ζπλέληεπμε-αθξφαζε ησλ ππνςεθίσλ φπσο αλαθέξεηαη θαη ζε πξνεγνχκελε 
ελφηεηα ζα γίλεη ηελ Σεηάξηε 12 επηεκβξίνπ 2018 θαη θαηά ηηο ψξεο 09:00-14:00 ζην 
ρψξν ηνπ Γ.Ω.Λ.   

Γηα πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα απεπζχλεζηε ζηα ηειέθσλα: 

2410536886 

2410531960 

2410250956  

Καζεκεξηλά απφ 09:00-13:00.  

  
 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Γ..  

ΣΟΤ ΓΧΛ 
 
 
 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΛΣΑ 
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