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     Κνδάλε 08/10/2021 
     Αξ. πξση.: 1555 

 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ. αξ. ΟΥ 2/2021 
Πξόζιεςεο θαιιηηερληθνύ-δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ  

κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ. 
(Χξνκίζζην πξνζσπηθό κε ην Π.Γ. 524/1980) 

 

 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ηνπ Οξγαληζκνύ Αζιεηηζκνύ, Πνιηηηζκνύ & Νενιαίαο 

Γήκνπ Κνδάλεο 
 
Έρνληαο ππφςε: 
1) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3584/07 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ 
θαη Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ» (αξ.223, παξ.5 & αξ.197, 169) 
2) Σηο δηαηάμεηο ηνπ N. 3463/06 (άξζξν 240) 
3) To απφ 10/05/2011 (ΦΔΚ 815/η.Β) κε ην νπνίν εγθξίζεθε ε ζχζηαζε ηνπ 
Οξγαληζκνχ Αζιεηηζκνχ, Πνιηηηζκνχ & Νενιαίαο Γήκνπ Κνδάλεο 
4) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 2 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» 
5) 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 (θαιιηηερληθφ 
πξνζσπηθφ)   
6) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 523/17-06-1980 (ΦΔΚ 143/1980 η. Α) φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην ππ’ αξηζ. 476/1981 Π.Γ. (ΦΔΚ 
132/21-05-1981 η. Α) 
7) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 524/17-06-1980 (ΦΔΚ 143/1980 η. Α) 
8) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4325/2015 άξζ. 26 παξ. 8 
9) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Β.Γ. 16/66 
10) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Β.Γ. 57/57 
11) Σν απφ 27/09/2013 (ΦΔΚ 2414/η.Β) Έγθξηζε ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο 
Τπεξεζίαο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ «Οξγαληζκφο Αζιεηηζκνχ − Πνιηηηζκνχ θαη Νενιαίαο 
ηνπ Γήκνπ Κνδάλεο» 
12) Σν ππ’ αξηζκ. πξση. 14686/26-02-2021 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ 
Δζσηεξηθψλ κε ζέκα: «Πξνγξακκαηηζκφο πξνζιήςεσλ έθηαθηνπ 
πξνζσπηθνχ έηνπο 2021 ζηνπο ΟΣΑ α΄ θαη β΄ βαζκνχ θαη ζηα ΝΠΙΓ απηψλ». 
13)Σελ ππ’ αξηζκ. 8/28-03-2021 Απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ ΟΑΠΝ – ΑΓΑ: 
6ΣΛΘΟΚΦΔ-4ΞΑ κε ζέκα: «Πξνγξακκαηηζκφο πξνζιήςεσλ έθηαθηνπ 
πξνζσπηθνχ ΝΠΓΓ-ΟΑΠΝ γηα ην έηνο 2021 ππφ ηε κνξθή αληηηίκνπ» 
14) Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. νηθ.44866/15-06-2020 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 
Δζσηεξηθψλ (ΑΓΑ: 9ΠΞΘ46ΜΣΛ6-ΚΙΡ) «Έγθξηζε πξφζιεςεο ελληαθνζίσλ 
εβδνκήληα επηά (977) αηφκσλ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ 
ρξφλνπ ζε ΟΣΑ θαη ΝΠΓΓ ηεο ρψξαο, γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ έλαληη 
αληηηίκνπ» 
15) Σν ππ’ αξηζκ. πξση. 46174/21-06-2021 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ 
Δζσηεξηθψλ κε ζέκα «Έγθξηζε πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο 
Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (κε αληίηηκν)» 
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16) Σελ ππ’ αξηζκ. 34/17-08-2021 (ΑΓΑ: Χ1ΒΟΚΦΔ-ΜΓΒ) κε ζέκα: 
«Έλαξμε δηαδηθαζίαο πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο Ιδησηηθνχ 
Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (Ι.Γ.Ο.Υ)  κε αληίηηκν, γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ 
ησλ δνκψλ ηνπ ΝΠΓΓ-ΟΑΠΝ Γήκνπ Κνδάλεο» 
17) Σν γεγνλφο φηη ζην ζθέινο ησλ εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΟΑΠΝ 
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 έρνπλ εγγξαθεί νη απαξαίηεηεο πηζηψζεηο. Αλάινγεο 
πηζηψζεηο ζα εγγξαθνχλ θαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ επφκελνπ νηθνλνκηθνχ 
έηνπο επεηδή νη ζπκβάζεηο ηνπ ελ ιφγσ πξνζσπηθνχ ιήγνπλ κεηά ηε 31ε-12-
2021 
18) Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 104333/30-08-2021 (ΑΓΑ: 6ΔΙ4ΟΡ1Γ-1ΗΒ) 
απφθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ηπείξνπ – Γπη. 
Μαθεδνλίαο ζρεηηθά κε ηελ πγθξφηεζε ηξηκειψλ Δπηηξνπψλ ηνπ άξζξνπ 4 
ηνπ Π.Γ. 524/1980, «Πεξί Δπηινγήο Καιιηηερληθνχ πξνζσπηθνχ» 
19) Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 1234/30-08-2021 (ΑΓΑ: 90ΗΘΟΚΦΔ-Υ4Υ) 
Αλαθνίλσζε ΟΥ 1/2021 γηα ηελ πξφζιεςε θαιιηηερληθνχ-δηδαθηηθνχ 
πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ 
(Χξνκίζζην πξνζσπηθφ κε ην Π.Γ. 524/1980) 
20) Σελ ππ’ αξηζκ. 43/28-09-2021 (ΑΓΑ: ΦΝΣΞΟΚΦΔ-ΡΗΗ) απφθαζε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ «Δπηθχξσζε ησλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ πξφζιεςε 
Καιιηηερληθνχ-Γηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζρεηηθά κε ηε ΟΥ 1/2021 – Έγθξηζε 
γηα ηε ζχλαςε πκβάζεσλ Δξγαζίαο ΙΓΟΥ κε ηνπο επηηπρφληεο. 
21) Σηο ππ’ αξηζκ. πξση. 1473/01-10-2021 θαη 1489/04-10-2021 Τπεχζπλεο 
Γειψζεηο ησλ επηηπρφλησλ-επηιαρφλησλ πεξί κε απνδνρήο ηεο ζέζεο 
22) Σηο άκεζεο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ησλ δνκψλ ηνπ ΟΑΠΝ 
 

ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ 
 

Σελ πξφζιεςε θαιιηηερληθνχ-δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζην Γεκνηηθφ 
Χδείν Κνδάλεο κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, κε 
θάιπςε ηεο δαπάλεο ππφ ηε κνξθή αληηηίκνπ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έσο 
ελλέα (9) κελψλ γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο ρξνληάο (2021-
2022), αλαιπηηθφηεξα:  

 
ΘΔΔΗ ΔΡΓΑΗΑ 

 
 

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ                                                                                                         
(αλά επίπεδν εθπαίδεπζεο) 

ΠΔ ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

1. Οκψλπκν, θαηά εηδηθφηεηα ζέζεο, ηίηιν ζπνπδψλ ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο 
ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, 
αλαγλσξηζκέλν απφ ην ΓΟΑΣΑΠ. 

ΣΔ ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

1. Γίπισκα ή Πηπρίν αλαγλσξηζκέλνπ Χδείνπ απφ ην ΤΠΠΟΑ 
αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ζέζεο ηεο εκεδαπή ή ηζφηηκνο ηίηινο 
ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο αλαγλσξηζκέλν απφ ην ΓΟΑΣΑΠ. 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΘΔΖ 

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΑΡΗΘΜΟ ΔΠΗΠΔΓΟ 
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ/ΠΡΟΟΝΣΑ 

01 ΚΑΘΗΓΗΣΗ 
ΒΙΟΛΟΝΣΔΛΟΤ  

1 ΠΔ ή ΣΔ 

 ΤΝΟΛΟ  1  
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2. Απνιπηήξην Λπθείνπ ηίηινπ: Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ή 
Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο 
ρνιήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ρνιήο Μαζεηείαο ηνπ 
ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/83 ή άιινπ ηζφηηκνπ ηίηινπ ζρνιηθήο κνλάδαο 
ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αλαγλσξηζκέλν απφ ην ΓΟΑΣΑΠ. 

 
 
ΓΔΝΗΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΖΦΖ 
Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη: 

1. Να είλαη Έιιελεο πνιίηεο 

2. Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηελ θπζηθή θαηαιιειφηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ 
εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο εηδηθφηεηαο πνπ επηιέγνπλ 

3. Να κελ έρνπλ θψιπκα θαηά ην άξζ. 16 ηνπ Ν.3584/2007 
4. Οη άλδξεο κέρξη ηελ ιήμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ λα έρνπλ 

εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ή λα έρνπλ απαιιαγεί 
λφκηκα απφ απηέο 

5. Καηψηαην φξην ειηθίαο πξφζιεςεο νξίδεηαη ην 18ν έηνο ζπκπιεξσκέλν 
 

ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ - ΓΗΔΤΚΡΗΝΖΔΗ 

Οη ελδηαθεξφκελνη δειψλνπλ ζπκκεηνρή ζπκπιεξψλνληαο αίηεζε ζηελ νπνία 
αλαθέξνπλ ξεηά ηνλ θσδηθφ ηεο ζέζεο πνπ δηεθδηθνχλ. Μαδί κε ηελ αίηεζή 
ηνπο πξέπεη λα ππνβάιινπλ ππνρξεσηηθά ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά απφ ηηο 10 
ΟΚΣΧΒΡΙΟΤ 2021 έσο ηηο 19 ΟΚΣΧΒΡΙΟΤ 2021 ηαρπδξνκηθά ζηνλ ΟΑΠΝ, 
Π. Μειά & Πι. Απιηψηε, 50131 Κνδάλε (2νο φξνθνο ζην Πξσηφθνιιν) ή κε 
ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ζηε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ ΟΑΠΝ 
oapnkozanis@gmail.com κόλν γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ δελ ππάξρεη 
δπλαηόηεηα απνζηνιήο ηεο αίηεζεο κε ηνπο παξαπάλσ ηξόπνπο  
κπνξνχλ λα θαηαζέηνπλ αίηεζε απηνπξνζψπσο ζηα γξαθεία ηνπ ΟΑΠΝ 
Γήκνπ Κνδάλεο, Π. Μειά & Πι. Απιηψηε, Κνδάλε 50131. 
 
Α) ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ 
1. Αίηεζε πνπ ιακβάλεηαη απφ ηνλ ΟΑΠΝ   
2. Δπθξηλέο Φσηναληίγξαθν ησλ δχν φςεσλ ηνπ αηνκηθνχ δειηίνπ ηαπηφηεηαο 
3. Δπθξηλέο Φσηναληίγξαθν ησλ ηίηισλ ησλ ζπνπδψλ ηνπο, ζηνλ νπνίν λα 
αλαγξάθεηαη ν αθξηβήο βαζκφο, ε εκεξνκελία θαη ην έηνο θηήζεο ηνπ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο επηκφξθσζεο.  
ε πεξίπησζε πηπρίνπ ή ηίηινπ ζπνπδψλ ηεο αιινδαπήο απαηηείηαη: 

Γηα ηίηινπο Παλεπηζηεκηαθήο θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο: Πξάμε 
αλαγλώξηζεο από ην ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α. ή ην Η.Σ.Δ. αληίζηνηρα, γηα ηελ ηζνηηκία, 
αληηζηνηρία ηνπ ηίηινπ θαη αληηζηνηρία ηεο βαζκνινγηθήο θιίκαθαο απηνχ κε ηε 
βαζκνινγηθή θιίκαθα ησλ εκεδαπψλ ηίηισλ ή πηζηνπνηεηηθό αλαγλώξηζεο 
από ηνλ Γηεπηζηεκνληθό Οξγαληζκό Αλαγλώξηζεο Σίηισλ Αθαδεκατθώλ 
θαη Πιεξνθόξεζεο (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) πεξί ηζνηηκίαο θαη αληηζηνηρίαο θαζψο θαη 
αληηζηνηρία ηεο βαζκνινγηθήο θιίκαθαο απηψλ κε ηε βαζκνινγηθή θιίκαθα ησλ 
εκεδαπψλ ηίηισλ. ε πεξίπησζε πνπ απφ ηελ πξάμε ή ην πηζηνπνηεηηθφ 
αλαγλψξηζεο δελ πξνθχπηεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν, απαηηείηαη βεβαίσζε 
απφ ην Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα πνπ ρνξήγεζε ηνλ ηίηιν, ε νπνία λα θαζνξίδεη ην 
γλσζηηθφ αληηθείκελν, θαζψο θαη επίζεκε κεηάθξαζή ηεο. 

Δμαηξνύληαη απφ ηελ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο πξάμεο αλαγλψξηζεο γηα ηελ 
ηζνηηκία θαη ηελ αληηζηνηρία ηνπ ηίηινπ, φζνη ππνςήθηνη ππνβάιινπλ 
απνθάζεηο αλαγλψξηζεο επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ή επαγγεικαηηθήο 

mailto:oapnkozanis@gmail.com
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ηζνδπλακίαο ηίηισλ ηππηθήο αλώηαηεο εθπαίδεπζεο, νη νπνίεο 
ρνξεγήζεθαλ απφ: 

i) ην πκβνύιην Αλαγλώξηζεο Δπαγγεικαηηθώλ Πξνζόλησλ (.Α.Δ.Π.) 
ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ π.δ. 38/2010 «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο 
ζηελ Οδεγία 2005/36/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 
ηεο 7εο επηεκβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ επαγγεικαηηθψλ 
πξνζφλησλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ή 

ii) ην πκβνύιην Αλαγλώξηζεο Δπαγγεικαηηθήο Ηζνηηκίαο Σίηισλ 
Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (.Α.Δ.Η.Σ.Σ.Δ.) ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ π.δ. 
165/2000 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο κε έλα γεληθφ ζχζηεκα 
αλαγλψξηζεο ησλ δηπισκάησλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ πηζηνπνηνχλ 
επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ειάρηζηεο δηάξθεηαο ηξηψλ εηψλ, ζχκθσλα κε ηελ 
νδεγία 89/48/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ» ή 

iii) ην πκβνύιην Δπαγγεικαηηθήο Αλαγλώξηζεο Σίηισλ Δθπαίδεπζεο θαη 
Καηάξηηζεο (.Δ.Α.Σ.Δ.Κ.) ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ π.δ. 231/1998 «Γεχηεξν 
γεληθφ ζχζηεκα αλαγλψξηζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, ην νπνίν 
ζπκπιεξψλεη ηελ νδεγία 89/48/ΔΟΚ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο 92/51/ΔΟΚ ηνπ 
πκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, 94/38/ΔΚ θαη 95/43/ΔΚ ηεο 
Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ». 
 

Σίηινο ηεο αιινδαπήο ρσξίο αληηζηνηρία βαζκνινγηθήο ή αμηνινγηθήο θιίκαθαο 
κε ηε βαζκνινγηθή ή αμηνινγηθή θιίκαθα ηίηισλ ηεο εκεδαπήο ραξαθηεξίδεηαη 
σο αδηαβάζκεηνο. 
 

4. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86, φπνπ δειψλεηαη: 

 ηπρφλ απαζρφιεζε ζε Γεκφζην ή ηδησηηθφ εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα 
(παξάιιειε απαζρφιεζε) 

 ζε πεξίπησζε πνπ θξηζεί αλαγθαία ε εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία (e – 
learning), ζα ζπκκεηέρσ ζε απηή σο εθπαηδεπηήο/ηξηα 

 Όηη ν ππνςήθηνο/α εθφζνλ επηιεγεί ζα είλαη δηαζέζηκνο/ε λα δηδάμεη ζε 
νπνηνδήπνηε θηήξην ζηελ πφιε ηεο Κνδάλεο πνπ ππάξρεη αλάγθε θαη 
δήηεζε αληίζηνηρνπ γλσζηηθνχ θαιιηηερληθνχ αληηθεηκέλνπ γηα ην νπνίν 
ππέβαιιε αίηεζε, θαη γηα φζεο ψξεο ηνπ δεηεζεί. 

 

5. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία λα δειψλεηαη: 

 Η εθπιήξσζε ησλ ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ (κόλν γηα άλδξεο) ή ε 
λφκηκε απαιιαγή.  

 Κάζε πξάμε ηνπ βίνπ ηνπ ε νπνία ζα αζθνχζε επηξξνή ζηελ θξίζε ηεο 
θαηαιιειφηεηαο ηνπ γηα ηελ ππεξεζία πνπ πξννξίδεηαη, ηδηαίηεξα δε εάλ 
ηπρφλ έρεη θαηαδηθαζηεί ιφγσ πνηληθνχ αδηθήκαηνο. 

 φηη δελ έρεη θψιπκα θαηά ην άξζξν 16 ηνπ Ν. 3584/07 (ΦΔΚ 143/Α/28-09-
2007) (θαηαδίθε, ππνδηθία, ζηεξεηηθή ή επηθνπξηθή δηθαζηηθή 
ζπκπαξάζηαζε)  

 Όηη δελ ηειεί ππφ απαγφξεπζε ή δηθαζηηθή αληίιεςε θαη  

 Όηη δελ παξαπέκθζεθε κε ηειεζίδηθν Βνχιεπκα γηα θάπνην απφ ηα 
αλαθεξφκελα ζην άξζξν 22 ηνπ Π. Γ/ηνο 611/77 εγθιήκαηα έζησ θαη εάλ 
δελ επαθνινχζεζε πνηληθή δίθε ιφγσ παξαγξαθήο, θαζψο θαη εάλ 
εθθξεκεί ελαληίνλ ηνπ θαηεγνξία γηα νπνηνδήπνηε πιεκκέιεκα ή 
θαθνχξγεκα. 
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6. ΓΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ ΥΩΡΙ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΔΝΔΙΑ απαηηείηαη ε 
γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζε βαζµφ επαξθή γηα ηελ άζθεζε ησλ 
θαζεθφλησλ ηνπο ε νπνία απνδεηθλχεηαη µε Πηζηνπνηεηηθφ Διιελνκάζεηαο 
(λ.2413/1996 άξζξν 10 παξ. 1) πνπ ρνξεγείηαη απφ ην Κέληξν Διιεληθήο 
Γιώζζαο: α) Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ Αλδξέα Παπαλδξένπ 
37, Σ.Κ. 151 80 Αζήλα, ηει. 210−3443384 θαη β) Καξακανχλα 1, Πι. θξά, 
Σ.Κ. 55132 Θεζζαινλίθε, ηει. 2310− 459101-5, ησλ θαησηέξσ επηπέδσλ: 
Β ΔΠΙΠΔΓΟ ή Β1 ΔΠΙΠΔΓΟ: Γηα ηελ Καηεγνξία Γεπηεξνβάζκηαο 
Δθπαίδεπζεο (Γ.Δ.) κε Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ ή θαη Δξγαηνηερληθνχ 
Πξνζσπηθνχ. 
Γ ΔΠΙΠΔΓΟ ή Β2 ΔΠΙΠΔΓΟ: Γηα ηηο Καηεγνξίεο Παλεπηζηεκηαθήο (Π.Δ.) θαη 
Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Σ.Δ.) κε Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ θαη γηα ηελ 
Καηεγνξία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Γ.Δ.) Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ. 
Γ ΔΠΙΠΔΓΟ ή Γ1 ΔΠΙΠΔΓΟ: Γηα ηηο Καηεγνξίεο Παλεπηζηεκηαθήο (Π.Δ.) θαη 
Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Σ.Δ.) Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ. 
 

Σν αλσηέξσ Πηζηνπνηεηηθφ Διιελνκάζεηαο δελ ρξεηάδεηαη λα πξνζθνκίδνπλ νη 
νκνγελείο θαη αιινγελείο, νη νπνίνη παξαθνινπζνχλ ή έρνπλ παξαθνινπζήζεη 
πξνγξάκκαηα ή καζήκαηα ηεο ειιεληθήο γιψζζαο εληφο ηνπ νξγαλσκέλνπ 
ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην 
εμσηεξηθφ. 
 

Δπίζεο απνδεηθλχεηαη κε αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ρνιείνπ ηεο 
Διιεληθήο Γιώζζαο 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. 
 

 

Β) ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΑ 
1. Βεβαίσζε πξνυπεξεζίαο ζην αληηθείκελν. Χο δηδαθηηθή εκπεηξία λνείηαη ε 
απαζρφιεζε κε ζρέζε εξγαζίαο ή ζχκβαζε έξγνπ ζηνλ δεκφζην ή ζηα 
ηδησηηθά κνπζηθά ηδξχκαηα επνπηείαο Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, ζε θαζήθνληα 
ζπλαθή πξνο ην αληηθείκελν ησλ πξνο πιήξσζε ζέζεσλ.  
Γηα φιεο ηηο εηδηθφηεηεο ε εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε κεηά ηε ιήςε ηνπ 
βαζηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ κε ηνλ νπνίν νη ππνςήθηνη κεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία 
επηινγήο. ηελ βεβαίσζε πξέπεη  λα αλαγξάθεηαη θαη  ν αξηζκφο έγθξηζεο 
πξφζιεςεο ηνπ ΤΠΠΟΣ ( αθνξά ηνπο κνπζηθνχο). 
Η πξνυπεξεζία κνξηνδνηείηαη αλεμάξηεηα ηνπ θνξέα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε. 
Πξνυπεξεζία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε έλα εθπαηδεπηηθφ έηνο, αλεμάξηεηα 
αλ είλαη ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο θνξέα κνξηνδνηείηαη σο πξνυπεξεζία 
ελφο έηνπο. 
2. Απνδεηθηηθά θαιιηηερληθήο δξαζηεξηφηεηαο: ζπλαπιίεο, (ζπκκεηνρή ζε 
νξρήζηξα, ζπκκεηνρή σο ζνιίζη, δηεζλή θαιιηηερληθή, ζηαδηνδξνκία, ξεζηηάι, 
ζπλαπιίεο κνπζηθήο δσκαηίνπ), ερνγξαθήζεηο, δηζθνγξαθία, ζπλέδξηα, 
εθδφζεηο, δηαιέμεηο, ζεκηλάξηα, ζπγγξαθή ζρεηηθνχ βηβιίνπ, δεκνζηεχζεηο, 
κειέηεο, άξζξα, εηδηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ζπζηάζεηο-δηαθξίζεηο θιπ. 
Πιήξεο θάθεινο επαγγεικαηηθψλ θαιιηηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 
Καιιηηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηηο νπνίεο δελ θαηαηίζεληαη απνδεηθηηθά 
ζηνηρεία φπσο θσηναληίγξαθα απφ πξνγξάκκαηα παξαζηάζεσλ (κε 
ζεκεησκέλεο ηηο αλαθνξέο ζηνλ ππνςήθην), θ.ιπ., δελ ζα ιακβάλνληαη 
ππφςε. 
3. Πέξαλ ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ ε επηηξνπή ζα ιάβεη ππφςε ηεο 
επηθνπξηθά ηελ πξνυπεξεζία ζηνλ ίδην θνξέα. 
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Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη κε ηε ζεηξά πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ 
αλαθνίλσζε θαη  γίλνληαη δεθηά, εθφζνλ θαηαηίζεληαη εκπξφζεζκα. Η αίηεζε 
θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη είηε απηνπξνζψπσο, είηε µε 
εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ 
ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε απφ δεµφζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά µε 
ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο µαο. ηελ πεξίπησζε 
απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθψο ην εκπξφζεζκν ησλ αηηήζεσλ 
θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο 
κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ. 
Οι επιηςσόνηερ θα πποζληθθούν μόνο εάν ςπάπσει διαθεζιμόηηηα 
ζποςδαζηών ζηο ειδικό ανηικείμενο οπγάνος ή ςποσπεωηικού 
μαθήμαηορ.  
Σε πεπίπηωζη πος κπιθεί αναγκαία η εξ αποζηάζεωρ διδαζκαλία (e – 
learning) οθείλοςν να ζςμμεηέσοςν ζε αςηή ωρ εκπαιδεςηέρ/ηπιερ. 
Η αλαινγία δηδαθηηθψλ θαη ζπλαθψλ θαζεθφλησλ γίλεηαη κε θαηαλνκή ηνπ 
Καιιηηερληθνχ Γηεπζπληή ηνπ σδείνπ εληφο ηνπ πξναλαθεξφκελνπ ρξφλνπ 
εξγαζίαο. 
Απαζρνινχκελνη πνπ απνρσξνχλ πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ζχκβαζήο ηνπο, 
αληηθαζίζηαληαη κε άιινπο απφ ηνπο εγγεγξακκέλνπο θαη δηαζέζηκνπο ζηνλ 
πίλαθα ηεο νηθείαο εηδηθφηεηαο, θαηά ηε ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζε απηφλ. ε 
θάζε πεξίπησζε, νη ππνςήθηνη πνπ πξνζιακβάλνληαη, είηε θαηφπηλ 
αλακφξθσζεο ησλ πηλάθσλ, είηε ιφγσ αληηθαηάζηαζεο απνρσξνχλησλ 
ππνςεθίσλ, απαζρνινχληαη γηα ην ππνιεηπφκελν, θαηά πεξίπησζε, ρξνληθφ 
δηάζηεκα θαη κέρξη ζπκπιεξψζεσο ηεο εγθεθξηκέλεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο 
εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ. 
Δηδηθφηεξα νη πξνζιεθζέληεο ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηνπο 
θαλνληζκνχο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο, θαζψο θαη ηα πξνγξάκκαηα πνπ ζα 
ζπληάμνπλ νη αξκφδηνη, φζνλ αθνξά ζηελ θάιπςε ησλ σξψλ θαη ηνπ 
αληηθεηκέλνπ πνπ ζα ηνπο αλαηεζεί, παξέρνληαο ζηνλ Οξγαληζκφ (ΟΑΠΝ) ην 
δηθαίσκα θιήζεο ηνπ επφκελνπ ζηνλ πίλαθα κνξηνδφηεζεο, ζε πεξίπησζε 
πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν αδπλαηνχλ λα θαιχςνπλ ην σξνιφγην πξφγξακκα. 
 
Οη πξνζιεθζέληεο ζα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο, ζε φπνηεο δξάζεηο θξίλεη 
απαξαίηεην ε επηρείξεζε, αλάινγα πάληα κε ηελ πξνζέιεπζε ησλ 
καζεηψλ/ζπνπδαζηψλ θαζψο θαη ηελ εθάζηνηε εηδηθφηεηα ηνπ επηιεγέληνο. 
 
Οη πξνζιεθζέληεο ζε πεξίπησζε παξάιιειεο απαζρφιεζεο, νθείινπλ λα 
πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε εξγαζίαο ηεο ππεξεζίαο ηνπο, κε θαηαγεγξακκέλεο 
ηηο εκέξεο θαη ψξεο απαζρφιεζήο ηνπο, πξνο απνθπγή επηθάιπςεο σξψλ. ε 
δηαθνξεηηθή πεξίπησζε νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ 
Ν. 1599/86 πεξί κε απαζρφιεζήο ηνπο ζε άιιν δεκφζην ή ηδησηηθφ θνξέα. 
 

 

ΔΠΗΛΟΓΖ - ΑΝΑΡΣΖΖ ΠΗΝΑΚΧΝ – ΤΠΟΒΟΛΖ ΔΝΣΑΔΧΝ 
Η αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη εληόο 6 εκεξώλ από ηελ 

ιήμε θαηάζεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ, απφ εηδηθή ηξηκειή επηηξνπή ηνπ αξ. 
4 ηνπ ΠΓ 524/80 πνπ νξίζηεθε κε ηελ αξ. πξση.: 95915/12-08-2020 (ΑΓΑ: 
ΧΧΑΚΟΡ1Γ-3ΛΝ) απφθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 
Ηπείξνπ- Γπη. Μαθεδνλίαο. Δθφζνλ θξηζεί αλαγθαίν, ε επηηξνπή ζα θαιέζεη 
απζεκεξόλ φζνπο ππνςεθίνπο θξίλεη, πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζνχλ ζε 
πξαθηηθή δνθηκαζία (αθξφαζε). Καηφπηλ ζα ζπληάμεη πίλαθα κε αμηνινγηθή 
ζεηξά θαηά ηελ θξίζε ηεο.  
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Οη πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζα αλαξηεζνχλ εληφο πελζεκέξνπ 
ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Ο.Α.Π.Ν. θαη ηνπ Γεκνηηθνχ Χδείνπ Κνδάλεο. 
Ζ πξόζιεςε ησλ επηιεγέλησλ ζα εμαξηεζεί από ηνλ αξηζκό ησλ 
πξνζεξρόκελσλ αηόκσλ ζηα ηκήκαηα πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη ε Γηεύζπλζε 
Χδείνπ.  
Καηά ησλ αλσηέξσ πηλάθσλ δελ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν (Π.Γ. 524/80) ε 
ππνβνιή ελζηάζεσλ. 

 

ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΚΑΗ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΔΧΝ 
Η ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζα  πξαγκαηνπνηεζεί κέζα 
ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο 
δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο ζε εκεξήζηα εθεκεξίδα ηνπ Ννκνχ Κνδάλεο 
(θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο αηηήζεσλ 19-10-2021).  
Δμαηηίαο ησλ έθηαθησλ κέηξσλ πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί γηα ηελ 
αληηκεηώπηζε ηνπ Covid-19 νη αηηήζεηο καδί κε ηα δηθαηνινγεηηθά ζα 
απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά ή κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ζηε 
ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηνπ ΟΑΠΝ oapnkozanis@gmail.com.  
Καηάζεζε ησλ αηηήζεσλ απηνπξνζψπσο ζα γίλεηαη θαζεκεξηλά κόλν γηα ηηο 
πεξηπηώζεηο πνπ δελ ππάξρεη δπλαηόηεηα απνζηνιήο ηεο αίηεζεο κε 
ηνπο παξαπάλσ ηξόπνπο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο Γεπηέξα-Παξαζθεπή θαη 
ψξεο απφ 9.00 π.κ έσο 13.00 κ.κ. ζηα γξαθεία ηνπ ΟΑΠΝ, Π. Μειά & Πι. 
Απιηψηε, 50131 Κνδάλε (2νο φξνθνο ζην Πξσηφθνιιν). 
Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ ηα έληππα ησλ αηηήζεσλ ζηελ 
ππεξεζία καο, ζηελ αλσηέξσ δηεχζπλζε θαζψο θαη ζηελ ειεθηξνληθή 
δηεχζπλζε https://www.oapnkozanis.gr 
Τπνβνιή ηεο αίηεζεο ζπλεπάγεηαη ηελ αλεπηθχιαθηε  απνδνρή ησλ φξσλ ηεο 
παξνχζαο πξνθήξπμεο, θαζψο θαη ηε ζπλαίλεζε ηνπ ππνςεθίνπ ζηε 
δηεμαγσγή ηπρφλ πξαθηηθήο δνθηκαζίαο (αθξφαζε). 

  
ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ 

Η πεξίιεςε ηεο πξνθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί ζε κία (1) ηνπηθή εθεκεξίδα 
φπσο νξίδεη ην άξζξν 1 παξ. 4γγ ηνπ Π.Γ. 524/17-6-1980. 
Αληίγξαθν ηεο πξνθήξπμεο ζα αλαξηεζεί ζηα γξαθεία ηνπ ΟΑΠΝ θαη ηνπ 
Γεκνηηθνχ Χδείνπ Κνδάλεο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ www.oapnkozanis.gr  

      
ΓΗΑ ΣΟΝ ΟΑΠΝ ΓΖΜΟΤ ΚΟΕΑΝΖ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 
 

ΜΑΡΑ ΕΖΖ 

Σα δεδνκέλα ησλ αηηνχλησλ-ππνςεθίσλ πξνο πξφζιεςε θαη ηα 
ζπλνδεπηηθά απηψλ δηθαηνινγεηηθά-λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ηα ζπιιέγνπκε 
απεπζείαο θαη κφλνλ απφ ηνλ/ηελ ππνςήθην/α, επεηδή απηά είλαη απνιχησο 
απαξαίηεηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ/ηεο γηα ηε 
ζπγθεθξηκέλε ζέζε. θνπφο ηεο ζπιινγήο, επεμεξγαζίαο θιπ είλαη ε 
πξφζεζε ζχλαςεο σξνκίζζηαο ζχκβαζεο εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 
νξηζκέλνπ ρξφλνπ, κεηά απφ αίηεζε ηνπ/ηεο ελδηαθεξφκελνπ/εο 
(“Τπνθείκελν ησλ Γεδνκέλσλ”), ν έιεγρνο ησλ πξνζφλησλ ηνπ/ηεο (6.1β' 
ΓελΚαλ), ε ειάρηζηε αλαγθαία επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ γηα ηελ 
αμηνιφγεζε ηνπ/ηεο ελδηαθεξφκελνπ/εο θαη ηνπ εάλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ 
αίηεζε ηνπ/ηεο αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνυπνζέζεηο ηεο πξνθήξπμεο, 
θαζψο θαη ε πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Οξγαληζκνχ Αζιεηηζκνχ 
Πνιηηηζκνχ θαη Νενιαίαο Γήκνπ Κνδάλεο (ΟΑΠΝ). 
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