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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 
 

Ο ΓΟΠΑΠΔΠΣ πξνθεξύζζεη ηελ πιήξσζε ησλ εμήο ζέζεσλ θαιιηηερλώλ  γηα ηε 

Μνπζηθή ρνιή πθνπξίνπ θαη πξνζδηνξίδεη :  
 

Α.-  Πξνζδηνξίδεη επ’ αθξηβώο ηηο εηδηθόηεηεο ησλ  ππό πξόζιεςε θαιιηηερλώλ θαη ησλ 

πξνζόλησλ απηώλ γηα ηελ κνπζηθή ζρνιή  ηνπ ΓΟΠΑΠΔΠΣ  σο εμήο : 

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΔΠΙΛΟΓΔ ΑΠΑΥΟΛΗΗ (αλά θσδηθό απαζρόιεζεο) 

 

Α/Α 
Σόπνο εθηέιεζεο Δηδηθόηεηα 

Γηάξθεηα 

ζύκβαζεο 

Αξηζκόο 

αηόκσλ 

1 Μνπζηθή ρνιή πθνπξίνπ Καιιηηερληθό Γηεπζπληή 9 κήλεο 1 

2 
Μνπζηθή ρνιή πθνπξίνπ 

Καζεγεηήο  θξνπζηώλ - ληξακο 9 κήλεο 1 

3 Μνπζηθή ρνιή πθνπξίνπ Καζεγεηήο ζεσξεηηθώλ πηάλνπ  
Από 1 έσο  9 

κήλεο 
2 

4 
Μνπζηθή ρνιή πθνπξίνπ 

Καζεγεηήο  θηζάξαο 9 κήλεο 1 

5 
Μνπζηθή ρνιή πθνπξίνπ 

Καζεγεηήο  κπνπδνπθηνύ 9 κήλεο 1 

    πλνιηθόο αξηζκόο     6 

 

Β. - Πξνζδηνξίδεη επ’ αθξηβώο ηα  ΓΔΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ησλ ππνςεθίσλ σο εμήο: 

1. Να είλαη Έιιελεο πνιίηεο. Γηθαηνύληαη λα είλαη ππνςήθηνη θαη όζνη απέθηεζαλ ηελ ειιεληθή 

ηζαγέλεηα κε πνιηηνγξάθεζε θαη έρεη παξέιζεη έλα έηνο από ηελ απόθηεζή ηεο κέρξη ηελ ιήμε 

ηεο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ εθόζνλ κέρξη ηελ απόθηεζή ηεο ήηαλ ππήθννη θξάηνπο κέινπο ηεο 

Δ.Δ. 

2. Όινη νη ππνςήθηνη πξέπεη λα είλαη ειηθίαο από 18 έσο 65 εηώλ. 

3. Να έρνπλ πγεία θαη θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ 

ηεο εηδηθόηεηαο πνπ επηιέγνπλ. 

4. Να κελ έρνπλ θώιπκα  θαηά ην άξζξν 16 (πνηληθή θαηαδίθε, ζηεξεηηθή ή δηθαζηηθή 

ζπκπαξάζηαζε) ηνπ Ν. 3584/2007(ΦΔΚ 143/Α/28-06-2007). 

5. Οη άλδξεο κέρξη ηελ ιήμε ηεο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ λα έρνπλ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο 

ηνπο ππνρξεώζεηο ή λα έρνπλ απαιιαγεί λόκηκα από απηέο. 
 

Γ.-  Καζνξίδεη ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ησλ ηππηθώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ πξνζόλησλ σο 

θαησηέξσ ηα νπνία  ζα πξέπεη λα είλαη ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο αηηνύκελεο ζέζεο:  
 

1. ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

ΘΔΗ  ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΚΡΟΤΣΩΝ -  ΝΣΡΑΜ Σίηινο : Δηδίθεπζεο  θξνπζηώλ θαη ληξακο  

ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΘΔΩΡΖΣΗΚΩΝ ΠΗΑΝΟΤ   Σίηινο : Δηδίθεπζεο Πηάλνπ 

ΚΑΘΖΓΖΣΖ  ΚΗΘΑΡΑ 

Σίηινο : Δηδίθεπζεο Κιαζηθήο θαη Ζιεθηξηθήο 

Κηζάξαο 

ΚΑΘΖΓΖΣΖ  ΜΠΟΤΕΟΤΚΗΟΤ  Σίηινο : Γίπισκα κπνπδνπθηνύ   



 

Όζνλ αθνξά  ηηο 2 ζέζεηο  γηα θαζεγεηή  ζεσξεηηθώλ – πηάλνπ ηζρύνπλ ζσξεπηηθά ηα θξηηήξηα 

ηόζν ηεο ζέζεο θαζεγεηή  πηάλνπ  όζν θαη  θαζεγεηή ζεσξίαο – αλώηεξσλ ζεσξεηηθώλ.  

Όζνλ αθνξά  ηελ  ζέζε θαιιηηερληθνύ Γηεπζπληή  ( Μνπζηθόο ) απαηηνύληαη θαη  

εθπαηδεπηηθή πξνϋπεξεζία: 

 

Γ. ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

Ζ αλσηέξσ αλαθνίλσζε ζα αλαξηεζεί ζην θαηάζηεκα ηεο Μνπζηθήο ρνιήο ζην πθνύξην  

θαη ζηα Γεκνηηθά Καηαζηήκαηα Μαθξπρσξίνπ, Γόλλσλ, Ππξγεηνύ ζην ρώξν ησλ 

αλαθνηλώζεσλ, ζην site ηνπ Γήκνπ Σεκπώλ  : www.dimostempon θαζώο θαη ζε κηα εκεξήζηα 

εθεκεξίδα ηνπ Ννκνύ. 

 

Δ. ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε πνπ ζα παξαιάβνπλ από ην 

Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Μαθξπρσξίνπ  θαη λα ηελ ππνβάιινπλ κε όια ηα απαξαίηεηα 

δηθαηνινγεηηθά ζε θάθειν. Κάζε ππνςήθηνο κπνξεί λα ππνβάιιεη κόλν κηα αίηεζε γηα κία 

θαη κνλαδηθή ζέζε.  

Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη από ηελ Πέκπηε 29-9-2016 θαη γηα δέθα 

εκεξνινγηαθέο εκέξεο έσο θαη  08-10-2016  θαηά ηηο ώξεο 09:00 -14:00 από Γεπηέξα έσο 

Παξαζθεπή ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Μαθξπρσξίνπ  ηνπ Γήκνπ Σεκπώλ. 

Γηα πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα απεπζύλεζηε  ζηελ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ Σεκπώλ,                  

Βαζηιηθή Μπαξκπνύηε ζην ηειέθσλν  2495350335 θαη ζην 2495350402 .  

 

 

O Πξόεδξνο   ηνπ Γηνηθεηηθνύ    πκβνπιίνπ 

 

 

Μηραήι Καξαηέγνο 

 

http://www.dimostempon/

