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

Ταχ. Κώδ. :63100, Πολύγυρος   
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  1/2021 

για τη σύναψη σύμβασης καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας  

ιδιωτικού δίκαιου ορισμένου χρόνου   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1.   Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4438/2017 (Α΄107) με τις οποίες 

αντικαταστάθηκαν οι όμοιες του άρθρου 12 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 (Α΄85) 

«Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη 

διοίκηση. Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ» όπως ισχύει.  

2.   Τις διατάξεις του Π.Δ. 524/80 (ΦΕΚ 142/Α/17.07.1980) που αφορά τη διαδικασία 

πρόσληψης καλλιτεχνικού προσωπικού.       

3.   Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει με το άρθρο 1 του ν. 3833/2010 και όπως το εδάφιο η' της παρ. 2 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 29 παρ. 2 του Ν. 4314/2014, δεν υπάγονται στις 

διατάξεις των κεφαλαίων Α΄ Β΄ και Γ του ν. 2190/94 «Οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και 

δημοσιογράφοι για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητα τους...». 

Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 524/80 για προσωπικό που εξαιρείται 

των ρυθμίσεων του ν. 3812/09 (πχ καλλιτεχνικό προσωπικό).(ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. 

ΔΙΠΠ/Φ.1.9/539/11506/31.05.2010) 

4.   Τις διατάξεις του Ν.3852/2010,όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 

5.   Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων 

Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου 

Δικαίου» (ΦΕΚ 54/Α). 

6.    Το με ΔΙΠΠ/Φ.1.9/539/11506/31-05-2010 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α. & Η.Δ. σύμφωνα με 

το οποίο εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 524/80 για προσωπικό που 

εξαιρείται των ρυθμίσεων του Ν. 3812/2009. 

7.    Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την 

επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28) Α, όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του 
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 Πολύγυρος:  12-07-2021 
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Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α). 

8.    Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – 

Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 ΦΕΚ Α΄161 και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 

74/τ. Α΄/26-3-2014). 

9.    Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ. Α΄/31-10-2014), όπως 

αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130/τ. 

Α΄/18-7-2018). 

10. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης-Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» (ΦΕΚ 133/τ. Α΄/19-7-2018). 

11. Την υπ’ αριθ. 9/2021 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 2021  

12. Το υπ’ αριθ. 22931/26-03-2021 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)». 

13. Την έγκριση του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθ. 44270/11-06-2021 σε ΟΤΑ και 

ΝΠΔΔ αυτών, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου και 45738/14-06-2021 

έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου (με αντίτιμο), δεκαπέντε (15) ατόμων.  

14. Την υπ’ αριθ. 26/2021 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 2021-2022 στο Δημοτικό Ωδείο Πολυγύρου» 

15. Την υπ' αριθ. 261/16-03-2021 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. 

16. Την υπ’ αριθ. 54/2021 απόφαση του Προέδρου για τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής 

για τον έλεγχο των αιτήσεων - δικαιολογητικών και την κατάρτιση πινάκων κατάταξης 

των υποψηφίων της ανακοίνωσης  

17. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Μορφωτικού Πολιτιστικού Αθλητικού και 

Κοινωνικού Νομικού Προσώπου «Αριστοτέλης» του Δήμου Πολυγύρου (ΦΕΚ 

3277/τ.Β'/10-12-2012). 

 

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 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ 

ΜΠΑΝΤΑΣ 

9 μήνες 2 

2 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 

   

ΤΕ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

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 

ΔΕ ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΗΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ 

ΚΡΟΥΣΤΑ ΝΤΡΑΜΣ 

9 μήνες 1 

9 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 

ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ 
9 μήνες 3 

10 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 

ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ 

ΚΛΑΡΙΝΟ  

9 μήνες 1 

11 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 

ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ 

ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑΣ  
9 μήνες 1 



ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 

θέσης 

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  Ά  ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

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 ). 

 

  

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  Ά  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  Ά  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  Ά  ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 



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

ή αλλοδαπής  αναγνωρισμένο από το κράτος. 

 

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  Ά  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  Ά  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  Ά  ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

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

ημεδαπής ή αλλοδαπής  αναγνωρισμένο από το κράτος. 

 

8                                              ΚΥΡΙΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

α) Βεβαίωση σπουδών κρουστών  ντραμς 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  Ά  ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

α) Βεβαίωση σπουδών κρουστών ντραμς  από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα  της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής  αναγνωρισμένο από το κράτος. 

 

 

  



 

 

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
 

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

9                                             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  Ά  ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

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

 

10                                             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  Ά  ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

α) Βεβαίωση σπουδών παραδοσιακού κλαρίνου από μη πανεπιστημιακό μουσικό 

ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής  αναγνωρισμένο από το κράτος. 

 

11                                               ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

α) Πτυχίο από  πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα  της ημεδαπής ή αλλοδαπής  

αναγνωρισμένο από το κράτος. 

β)  Εμπειρία στη διδασκαλία της αντίστοιχης  ειδικότητας. 

                                        ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Ά  ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

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



 

 

 

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (Ν.2190/94) το εκπαιδευτικό –καλλιτεχνικό προσωπικό 

εξαιρείται από τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ, επομένως δύναται το Νομικό Πρόσωπο να 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. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
 

  1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες) 

μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 και άνω 

μονάδες 0 0 0 200 275 350 425 500 575 650 725 800 
 

        2. ή 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο) 

αριθμός τέκνων 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 …. 

μονάδες 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 …. 

      *αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (3) τέκνα     

 
        4. ή 5. ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (40 μονάδες για κάθε τέκνο) 

αριθμός τέκνων 3           

μονάδες 120           

 

       6. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο) 

αριθμός τέκνων 1 2 3 

μονάδες 30 60 110 
 

        7. ή 8. ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)  

αριθμός τέκνων 1 2 3 4 5 …. 

μονάδες 50 100 150 200 250 …. 

 

        9. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ  (για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40, ενώ για ΔΕ με το 20) 

κατηγορίες  ΠΕ & ΤΕ 5 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 … 8 … 8,5 … 9 … 9,5 … 10 

κατηγορία ΔΕ 10 … 11 … 12 … 13 … 14 … 15 … 16 … 17 … 18 … 19 … 20 

μονάδες 200 … 220 … 240 … 260 … 280 … 300 … 320 … 340 … 360 … 380 … 400 
 

        10. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες) 

μήνες εμπειρίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 57 58 59 60 και άνω 

μονάδες 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 … 399 406 413 420 
 

        11. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50% (το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή “3”) 

ποσοστό αναπηρίας 50% … 60% …              

μονάδες 150 … 180 …              
 

        12. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΥ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ (το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή “2”) 
 
ποσοστό αναπηρίας 
 

50% … 60% … 67% … 70% …          

Μονάδες 
 

100 … 120 … 134 … 140 …          

 



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: 

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

απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. 

• 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 

καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος.  

• Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.  

• 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.  

 
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 15-07-2021 μέχρι και 24-07-2021 

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 

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

Ν. Χαλκιδικής, απευθύνοντάς την στο Διοικητικό Τμήμα, (τηλ. επικοινωνίας 2371350731). 

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. 

http://www.polygyros.gr/
http://www.polygyros.gr/


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). 

 
ΕΠΙΛΟΓΗ- ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

 
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την Τριμελή  Επιτροπή που έχει συσταθεί με 

σχετική απόφαση του Προέδρου του Ν.Π.  

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε 

είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους 

πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστημα των γραφείων μας, θα συνταχθεί σχετικό 

πρακτικό ανάρτησης και 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 πέντε ημερολογιακών ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη 

ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται αποκλειστικά στα γραφεία του Φορέα 

μας.  

 
ΠΡΟΣΛΗΨΗ 

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Τυχόν 

αναμόρφωση των πινάκων κατ’ ένσταση ελέγχου που συνεπάγεται ανακατάταξη των 

υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν 

δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές 

που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε 

αποζημίωση από την αιτία αυτή.  

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/
http://www.polygyros.gr/

