
Ταχ. Δ/νση :Πολυτεχνείου 50 (Παλιά Δικαστήρια) 

Ταχ. Κώδ. :63100, Πολύγυρος   

Τηλέφωνο :2371350710                    

Email : nomikopoligirou@gmail.com 

        

              

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  1/2022 

για τη σύναψη σύμβασης καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας  

ιδιωτικού δίκαιου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο) με το Π.Δ. 524/1980 

    

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ 

  

           Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 524/80 (ΦΕΚ 143/Α/17.07.1980) που αφορά τη διαδικασία 

πρόσληψης καλλιτεχνικού προσωπικού. 

2.  Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4438/2017 (Α΄107)  

3. Τις διατάξεις της παρ. 2 περιπτ. η΄ άρθρο 2 του Ν.4765/2021 σύμφωνα με την οποία οι 

λογοτέχνες, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι δεν υπάγονται στις διατάξεις των Μερών Β΄ 

και Γ΄ του Ν.4765/21 για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητά τους.  

4. Την Εγκύκλιο με αριθ. πρωτ. 7364/07-02-2022 ΑΔΑ: Ω3ΡΙ46ΜΤΛ6-ΒΓΨ του Υπουργείου 

Εσωτερικών με θέμα: «Προγραμματισμός Προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2022 

στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών».   

5. Την υπ’ αριθ. 9/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του  Μορφωτικού 

Πολιτιστικού Αθλητικού και Κοινωνικού Νομικού Προσώπου «Αριστοτέλης» του Δήμου 

Πολυγύρου, περί προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό μορφή αντιτίμου και λοιπών 

αντικαταβολών έτους 2022  

6. Το υπ’ αριθ. 73972/14-03-2022 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –

Θράκης  «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου στο ΝΠΔΔ Μορφωτικό Πολιτιστικό Αθλητικό και Κοινωνικό Νομικό Πρόσωπο του 

Δήμου Πολυγύρου «Αριστοτέλης» Ν. Χαλκιδικής (με αντίτιμο ή λοιπές αντικαταβολές)». 

7. Την έγκριση του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθ. 21667/01-04-2022 σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ 

αυτών, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου και 22135/05-04-2022 έγκριση 

πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με 

αντίτιμο), δεκαπέντε (15) ατόμων.  

8. Την υπ' αριθ. 261/02-03-2022 βεβαίωση της Διευθύντριας του Μορφωτικού Πολιτιστικού 

Αθλητικού και Κοινωνικού Νομικού Προσώπου «Αριστοτέλης» του Δήμου Πολυγύρου, 

περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη 

προσωπικού της παρούσας Ανακοίνωσης. 

9. Την υπ’ αριθ. 16/2022 απόφαση του Δ.Σ. πρόταση για τη σύσταση τριμελούς επιτροπής 
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σύμφωνα με το Π.Δ. 524/1980. 

10. Την υπ’ αριθμ. 137153/11-05-2022 απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας Θράκης, με θέμα συγκρότηση τριμελούς επιτροπής σύμφωνα με το Π.Δ. 524/1980. 

11. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Μορφωτικού Πολιτιστικού Αθλητικού και 

Κοινωνικού Νομικού Προσώπου «Αριστοτέλης» του Δήμου Πολυγύρου (ΦΕΚ 

3277/τ.Β'/10-12-2012). 

12. Την υπ’ αριθ. 28/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του  Μορφωτικού Πολιτιστικού 

Αθλητικού και Κοινωνικού Νομικού Προσώπου «Αριστοτέλης του Δήμου Πολυγύρου 

«Έγκριση πρόσληψης δεκαπέντε μουσικών με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ έτους 2022-2023 στο 

Δημοτικό Ωδείο Πολυγύρου». 

 

Ανακοινώνει 
 

Την σύναψη σύμβασης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωριαία αποζημίωση 

συνολικά δεκαπέντε (15) μουσικών για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Ωδείου του 

Μορφωτικού Πολιτιστικού Αθλητικού και Κοινωνικού Νομικού Προσώπου «Αριστοτέλης» του 

Δήμου Πολυγύρου που εδρεύει στον Πολύγυρο και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, 

ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμό ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α) με τα αντίστοιχα  απαιτούμενα 

(τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 

Θέσης 
Υπηρεσία Έδρα 

υπηρεσίας 

Ειδικότητα 
Διάρκεια  

σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 

 
1 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

 
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 

ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ 

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ 

ΜΠΑΝΤΑΣ 

 
9 μήνες 

 
2 

 
2 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

 
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 

      

ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ 

    ΦΛΑΟΥΤΟ  

 
9 μήνες 

 
1 

 

3 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 
  ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ    

ΒΙΟΛΙΟΥ 

 

9 μήνες 

 

1 

 

4 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 
ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ   

ΚΙΘΑΡΑΣ 

 

9 μήνες 

 

1 

 

5 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 
ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ 

ΠΙΑΝΟΥ 

 

9 μήνες 

 

2 

 

6 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 
ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ 

ΒΙΟΛΑΣ 

 

9 μήνες 
 

1 

 
7 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

 
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 

ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ 

ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

 
9 μήνες 

 
1 

 
8 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

 
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 

ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ           

ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ 

 
9 μήνες 

 
3 

 

9 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 
ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ  

ΚΛΑΡΙΝΟ 

 

9 μήνες 

 

1 

 
10 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

 
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 

  ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ              

ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑΣ 

 
9 μήνες 

 
1 
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11 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 
    ΤΕ 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

9 μήνες 

 

1 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 

θέσεις  

Τίτλος σπουδών και 

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

1                                    ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα 2 πνευστών οργάνων από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα  της 

ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το κράτος. 

β) Εμπειρία στη διδασκαλία και προϋπηρεσία στην ειδικότητα που να αποδεικνύεται  από 

βεβαίωση του ΥΠ.ΠΟ.Α. τουλάχιστον πενταετίας. 

γ) Πτυχίο Ανώτερων Θεωρητικών (Ενοργάνωση, Αρμονία, Αντίστιξη, Φούγκα). 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα  πνευστού οργάνου από μη πανεπιστημιακό μουσικό  ίδρυμα         της 

ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το κράτος. 

β) Πτυχίο Ανώτερων Θεωρητικών (Ενοργάνωση, Αρμονία ). 

 

2 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα φλάουτου από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής  ή 

αλλοδαπής  αναγνωρισμένο από το κράτος. 

β)Εμπειρία στη διδασκαλία και προϋπηρεσία στην ειδικότητα που να αποδεικνύεται  από 

βεβαίωση του ΥΠ.ΠΟ.Α. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα φλάουτου από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής  ή 

αλλοδαπής  αναγνωρισμένο από το κράτος. 

3 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα βιολιού από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της  ημεδαπής    ή 

αλλοδαπής  αναγνωρισμένο από το κράτος. 

β) Εμπειρία στη διδασκαλία και προϋπηρεσία στην ειδικότητα που να αποδεικνύεται  από 

βεβαίωση του ΥΠ.ΠΟ.Α. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα βιολιού από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής  ή 

αλλοδαπής  αναγνωρισμένο από το κράτος. 

4 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα κιθάρας από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα  της ημεδαπής          ή 

αλλοδαπής  αναγνωρισμένο από το κράτος. 

β) Εμπειρία στη διδασκαλία και προϋπηρεσία στην ειδικότητα που να αποδεικνύεται  από 

βεβαίωση του ΥΠ.ΠΟ.Α. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 

 α) Πτυχίο ή δίπλωμα κιθάρας από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της 

ημεδαπής   ή αλλοδαπής  αναγνωρισμένο από το κράτος. 
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5 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα πιάνου από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το κράτος. 

β)Εμπειρία στη διδασκαλία και προϋπηρεσία στην ειδικότητα που να αποδεικνύεται  από 

βεβαίωση του ΥΠ.ΠΟ.Α. τουλάχιστον πενταετίας. 

                         ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα πιάνου από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής        ή 

αλλοδαπής  αναγνωρισμένο από το κράτος. 

6                                               ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα βιόλας από πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το κράτος. 

β) Εμπειρία στη διδασκαλία και προϋπηρεσία στην ειδικότητα που να αποδεικνύεται  από 

βεβαίωση του ΥΠ.ΠΟ.Α. 

                                       ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα βιόλας από πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το κράτος. 

7                                              ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα βυζαντινής μουσικής από πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το κράτος. 

β) Εμπειρία στη διδασκαλία και προϋπηρεσία στην ειδικότητα που να αποδεικνύεται              από 

βεβαίωση του ΥΠ.ΠΟ.Α. 

                          ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα βυζαντινής μουσικής από πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το κράτος. 

8 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

α) Πτυχίο Ανώτερων Θεωρητικών (Αρμονία, Αντίστιξη, Φούγκα). 

β)Εμπειρία στη διδασκαλία και  προϋπηρεσία στην ειδικότητα που να αποδεικνύεται             από   

βεβαίωση του ΥΠ.ΠΟ.Α. τουλάχιστον  πενταετίας. 

                          ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 

α) Πτυχίο Ανώτερων Θεωρητικών (Αρμονία, Αντίστιξη, Φούγκα). 
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9 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

α) Βεβαίωση σπουδών παραδοσιακού κλαρίνου από μη πανεπιστημιακό μουσικό  ίδρυμα της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το κράτος. 

β) Εμπειρία στη διδασκαλία της αντίστοιχης ειδικότητας. 

                            ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 

α) Βεβαίωση σπουδών παραδοσιακού κλαρίνου από μη πανεπιστημιακό μουσικό  ίδρυμα της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το κράτος. 

10                          ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

α) Πτυχίο από πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής 

αναγνωρισμένο από το κράτος. 

β) Εμπειρία στη διδασκαλία της αντίστοιχης ειδικότητας. 

                           ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 

α) Πτυχίο Ανώτερων Θεωρητικών (Αρμονία, Αντίστιξη, Ενοργάνωση). 

11                                              ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

α) Δίπλωμα σύνθεσης ή πιάνου ή οργάνου συμφωνικής ορχήστρας ή κλασικής κιθάρας 

 ή μονωδίας μαζί με πτυχίο φυγής και 10ετής τουλάχιστον διδακτική προϋπηρεσία στα  

κάτωθι εκπαιδευτήρια ή δίπλωμα πιάνου ή οργάνου συμφωνικής ορχήστρας ή κλασικής 

κιθάρας ή μονωδίας και 10ετής τουλάχιστον συναφής καλλιτεχνική σταδιοδρομία,  

που αποδεικνύεται με παραστατικά στοιχεία, που αφορούν ρεσιτάλ ή σύμπραξη με  

ορχήστρες ως σολίστ. Ο τίτλος σπουδών μπορεί να προέρχεται από αναγνωρισμένα  

μουσικά ιδρύματα εσωτερικού ή εξωτερικού αναγνωρισμένα από το ΥΠ.ΠΟ.Α. 

 β) Πενταετή (5ετή) προϋπηρεσία σε θέση Καλλιτεχνικού Διευθυντή, στην οποία  

θα αναγράφεται η σχετική απόφαση του ΥΠ.ΠΟ.Α. 

γ)  Δίπλωμα Βυζαντινής μουσικής αναγνωρισμένο από το ΥΠ.ΠΟ.Α. 

δ) Καλλιτεχνική δραστηριότητα : συναυλίες (συμμετοχή σε ορχήστρα, συμμετοχή ως  

σολίστ, διεθνή καλλιτεχνική σταδιοδρομία, ρεσιτάλ, συναυλίες μουσικής δωματίου), 

ενορχηστρωτικό συνθετικό έργο, δ/νση ορχήστρας σε συναυλίες, ηχογραφήσεις, δισκογραφία, 

συνέδρια, εκδόσεις, διαλέξεις, σεμινάρια, συγγραφή σχετικού βιβλίου, δημοσιεύσεις, μελέτες, 

άρθρα, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, συστάσεις-διακρίσεις κλπ. 

                            ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 

α) Δίπλωμα σύνθεσης ή πιάνου ή οργάνου συμφωνικής ορχήστρας ή κλασικής κιθάρας 

ή μονωδίας μαζί με πτυχίο φυγής και 10ετής τουλάχιστον διδακτική προϋπηρεσία στα  

κάτωθι εκπαιδευτήρια ή δίπλωμα πιάνου ή οργάνου συμφωνικής ορχήστρας ή κλασικής 

κιθάρας ή μονωδίας και 10ετής τουλάχιστον συναφής καλλιτεχνική σταδιοδρομία,  

που αποδεικνύεται με παραστατικά στοιχεία, που αφορούν ρεσιτάλ ή σύμπραξη με ορχήστρες 

ως σολίστ. Ο τίτλος σπουδών μπορεί να προέρχεται από αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα 

εσωτερικού ή εξωτερικού αναγνωρισμένα από το ΥΠ.ΠΟ.Α. 

β) Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας στο αντικείμενο ως Καλλιτεχνικός Διευθυντής. 

γ) Καλλιτεχνική δραστηριότητα : συναυλίες (συμμετοχή σε ορχήστρα, συμμετοχή ως  

σολίστ, διεθνή καλλιτεχνική σταδιοδρομία, ρεσιτάλ, συναυλίες μουσικής δωματίου), 

ενορχηστρωτικό συνθετικό έργο, δ/νση ορχήστρας σε συναυλίες, ηχογραφήσεις, δισκογραφία, 

συνέδρια, εκδόσεις, διαλέξεις, σεμινάρια, συγγραφή σχετικού βιβλίου, δημοσιεύσεις, μελέτες, 

άρθρα, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, συστάσεις-διακρίσεις κλπ. 
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

            Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

 

 

 

 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΘΕΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 

1,2,3,4,5,6, 

7, 8,9,10 

 

 Τίτλοι σπουδών   Σχετική επιμόρφωση  

• Πτυχίο: 10 μόρια 

•  Πτυχίο με Άριστα:  

5 επιπλέον                 μόρια 

• Δίπλωμα: 10 μόρια  

• Δίπλωμα με Άριστα:  

5 επιπλέον  μόρια 

• Δίπλωμα με Άριστα  και 

διάκριση (βραβείο, αριστείο 

κτλ.): 5 μόρια  

35 μόρια  

Αποδεδειγμένη 

προϋπηρεσία στο 

αντικείμενο 

(βεβαιώσεις 

προϋπηρεσίας, 

προϋπηρεσία σε 

ορχήστρες, σε Ωδεία      

και Μουσικές 

Σχολές) 

• από 1 έως και 5 διδακτικά 

έτη 20 μόρια 

• από 6 έως και 10 έτη 

επιπλέον 20 μόρια 

40 μόρια 

Κοινωνικά κριτήρια  • Γονέας: 5 μόρια  

• Πολύτεκνος γονέας:  

5 επιπλέων μόρια   

• Μονογονέας:  

5 επιπλέων μόρια    

• Μέλος οικογένειας ΑΜΕΑ: 

5 επιπλέον μόρια 

• Ανεργία: 5 επιπλέων μόρια   

25 μόρια 

(αναλυτικά 

αναγράφονται 

παρακάτω) 

   

 ΣΥΝΟΛΟ 100 μόρια  
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ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΘΕΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 

11 

 

 Τίτλοι σπουδών   Σχετική επιμόρφωση  

• Πτυχίο: 10 μόρια 

•  Πτυχίο με Άριστα:  

5 επιπλέον                 μόρια 

• Δίπλωμα: 10 μόρια  

• Δίπλωμα με Άριστα:  

5 επιπλέον  μόρια 

• Δίπλωμα με Άριστα  και 

διάκριση (βραβείο, αριστείο 

κτλ.): 5 μόρια  

35 μόρια  

Καλλιτεχνική 

δραστηριότητα  
• Για τις θέσεις που απαιτείται 

ότι αναγράφεται στον 

πίνακα β της αντίστοιχης 

ειδικότητας (καλλιτεχνική 

δ/νση, συμμετοχή σε 

συναυλίες, συμμετοχή σε 

ορχήστρες κτλ) 

20 μόρια  

Αποδεδειγμένη 

προϋπηρεσία στο 

αντικείμενο 

(βεβαιώσεις 

προϋπηρεσίας, 

προϋπηρεσία σε 

ορχήστρες, σε Ωδεία 

και Μουσικές 

Σχολές) 

• από 1 έως και 5 διδακτικά 

έτη 20 μόρια 

• από 6 έως και 10 έτη 

επιπλέον 20 μόρια 

20 μόρια 

Κοινωνικά κριτήρια  • Γονέας: 5 μόρια  

• Πολύτεκνος γονέας:  

5 επιπλέων μόρια   

• Μονογονέας:  

5 επιπλέων μόρια    

• Μέλος οικογένειας ΑΜΕΑ: 

5 επιπλέον μόρια 

• Ανεργία: 5 επιπλέων μόρια   

25 μόρια 

(αναλυτικά 

αναγράφονται 

παρακάτω) 

   

 ΣΥΝΟΛΟ 100 μόρια  
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 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

 

 Η μοριοδότηση της Συνέντευξης – Ακρόασης είναι κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης 

με  κλίμακα  0 - 30 μόρια. 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ : ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 25 

 

1. Γονέας: 5 μόρια (για 1 έως 3 παιδιά) 

2. Πολύτεκνος γονέας: 5 επιπλέον μόρια 

3. Μονογονέας: 5 επιπλέον μόρια 

4. Μέλος οικογένειας ΑΜΕΑ: 5 επιπλέον μόρια 

5. Ανεργία: 5 επιπλέον μόρια 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται το σύνολο των μορίων στις παρακάτω κατηγορίες 

με τη  σειρά που παρουσιάζονται: 

• ΣΠΟΥΔΕΣ • ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία το εκπαιδευτικό – καλλιτεχνικό προσωπικό εξαιρούνται 

της υποχρέωσης έγκρισης της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει, επομένως το 

Νομικό Πρόσωπο θα ορίσει      τα ειδικά τυπικά προσόντα ανάλογα με τις ανάγκες του Δημοτικού 

ωδείου, καθώς και τον τρόπο αξιολόγησης του  προσωπικού  έτσι ώστε να εκδοθεί με επιτυχία 

η προκήρυξη. 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει: 

1. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών, ετών αν δεν έχουν αποκτήσει δικαίωμα 

σύνταξης. 

2. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθ. 16 (ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική 

δικαστική συμπαράσταση) του Ν.3584/2007. 

3. Οι άνδρες μέχρι την λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει 

τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά και τα εξής 

δικαιολογητικά: 

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.  

2. Φωτοαντίγραφο των τίτλων σπουδών σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της 

αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι 

κείμενες διατάξεις (άρθρο 29 ΠΔ 50/2001) και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. 

3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας αναγνωρισμένη από το ΥΠ.ΠΟ.Α. 

4. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ 

5. Βιογραφικό σημείωμα 

6. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται: 

8. Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη 

απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. 

9. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της 

καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει 
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καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος. 

10.Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη. 

11.Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα 

στο άρθρο 22 του Π. Δ/τος 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική 

δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για 

οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα. 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

 

Από την διαδικασία της συνέντευξης, ενώπιον της τριμελούς επιτροπής, του άρθρου 4 παρ. 1 

του Π.Δ. 524/1980 (κατόπιν τηλεφωνικής πρόσκλησης) θα περάσουν μόνο οι υποψήφιοι, οι 

οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα. Όλοι οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν στο γνωστικό 

επίπεδο του αντικειμένου για το οποίο έχουν αιτηθεί, στην προσωπικότητα, ικανότητες, στη 

μέθοδο διδασκαλίας, σε παιδαγωγική προσέγγιση. 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
 

Περίληψη της παρούσας Ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια 

ηλικίας και όλα τα στοιχεία της παρ. 8 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να 

δημοσιευθεί σε δύο  (2)  ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού Χαλκιδικής, 

εφόσον εκδίδονται. 

 Σε  περίπτωση   που  εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα 

γίνει στην  εφημερίδα αυτή  δύο   (2)  φορές. 

Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης θα γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στο 

χώρο  των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Πολυγύρου στον οποίο 

εδρεύει η υπηρεσία, καθώς και στο δικτυακό τόπο του Δήμου Πολυγύρου (www.polygyros.gr) 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες 

ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα δηλαδή 17-07-2022 μέχρι και 26-07-2022 

της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας, σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο 

κατάστημα της υπηρεσίας μας, στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος 

του Δήμου Πολυγύρου, στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία, καθώς και στο δικτυακό τόπο του 

Δήμου Πολυγύρου (www.polygyros.gr).Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση 

ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία 

ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, μαζί με 

τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με 

συστημένη  επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. 

Μορφωτικό Πολιτιστικό Αθλητικό και Κοινωνικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Πολυγύρου  

«Αριστοτέλης», Πολυτεχνείου 50 (παλαιό Δικαστικό Μέγαρο), Τ.Κ. 63 100, Πολύγυρος Ν. 

Χαλκιδικής, απευθύνοντάς την στο Διοικητικό Τμήμα, (τηλ. επικοινωνίας 2371350710). 

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος 

αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση για μία (1) μόνο ειδικότητα.  

Υποψήφιοι       που καταθέσουν για πάνω από μια θέση θα απορρίπτονται εξαρχής. 

 Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης: στο δικτυακό τόπο του 

Δήμου Πολυγύρου (www.polygyros.gr) 

http://www.polygyros.gr/
http://www.polygyros.gr/
http://www.polygyros.gr/
ΑΔΑ: ΨΖ56ΟΕΛ6-ΔΝ3



 

ΕΠΙΛΟΓΗ- ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

 

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την τριμελή επιτροπή του άρθρου 4 του πδ 524/80 

και έχει ορισθεί με  την υπ’ αριθμ. 137153/11-5-2022 απόφαση της Αποκεντρωμένης  

Διοίκησης  Μακεδονίας – Θράκης, περί «Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής σύμφωνα με το 

ΠΔ 524/1980 για την πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις ΙΔΟΧ στο Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου 

Πολυγύρου «Αριστοτέλης». Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας 

υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, τους πίνακες κατάταξης 

των υποψηφίων στο κατάστημα των γραφείων μας, θα συνταχθεί σχετικό  πρακτικό 

ανάρτησης, τέλος οι πίνακες θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πολυγύρου 

(www.polygyros.gr). 

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης  μέσα σε     

αποκλειστική προθεσμία τριών ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της 

ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται αποκλειστικά στα γραφεία του Φορέα μας. 

 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ 

Όσοι επιλεγούν να εργαστούν θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου  Χρόνου (ΙΔΟΧ) με αντίτιμο ως ωρομίσθιοι, έως εννέα (9) μήνες.  

Η πρόσληψη του ανωτέρου προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 38 έως 

και 42 του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6 Α΄) καθώς και αυτές του ΠΔ 524/1980 κατά περίπτωση για 

χρονικό διάστημα έως εννέα (9) μήνες 

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται  με 

άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά 

τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. 

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των 

πινάκων είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το 

υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης 

διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου. 

 

 

 

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π. 

 

 

                                                                                          ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

http://www.polygyros.gr/
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