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ΠΕΡΊΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου επί ωρομισθία, στο Δημοτικό Ωδείο Ηρακλείου και τα παραρτήματα αυτού 

 

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ηρακλείου, έχοντας υπόψη: 

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

ισχύει με το άρθρο 1 του Ν. 3812/2009, περί αναμόρφωσης του συστήματος 

προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 234α΄/28-12-2009), 

σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄ Β΄ και Γ΄ του 

Ν. 2190/1994 «Οι λογοτέχνες, οι καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι για απασχολήσεις 

που προσιδιάζουν στην ιδιότητα τους». 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 524/1980 (ΦΕΚ Α 143/1980) Περί καθορισμού διαδικασίας 

επιλογής του επί συμβάσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου τεχνικού και 

βοηθητικού προσωπικού των οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως (ΟΤΑ), με την 

εξαίρεση όσων διατάξεων έχουν ρητά ή σιωπηρά καταργηθεί από νεότερη νομοθεσία   

3. την υπ’ αριθμό 15721/20-6-2017 απόφαση έγκρισης πρόσληψης προσωπικού του 

Υπουργείου Εσωτερικών 

4. Tην υπ’ αριθμό 73/2017 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Δ.Σ. περί 

προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού 2017 

5. την υπ’ αριθμό 212/2017 απόφαση του Δ.Σ περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μετά από την ΠΥΣ 15721/20-6-

2017 

6. την υπ’ αριθμό 213/2017 απόφαση του Δ.Σ. περί έγκρισης της προκήρυξης 

πρόσληψης διδακτικού προσωπικού στο Δημοτικό Ωδείο Ηρακλείου και τα 

παραρτήματα αυτού  

ανακοινώνει 

την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού στο Δημοτικό Ωδείο Ηρακλείου και τα 

παραρτήματα αυτού, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία για 

εννιά μήνες, συνολικού αριθμού πενήντα τριών  (53) ατόμων για τις εξής κατά αριθμό 

ατόμων, ειδικότητες: 

 Επτά (7) καθηγητές/τριες πιάνου 

Απαιτούμενα προσόντα - Αξιολόγηση: 
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- Δίπλωμα Πιάνου από αναγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή της ημεδαπής ή 

αντίστοιχο δίπλωμα του εξωτερικού (αναγνωρισμένο από την χώρα απονομής) ή 

πτυχίο ΑΕΙ αντίστοιχης ειδικότητας  της ημεδαπής ή του εξωτερικού με ισοτιμία και 

αντιστοιχία από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). 

- Βεβαίωση προϋπηρεσίας από Ωδείο ή Μουσική Σχολή, στην οποία να αναγράφεται η 

απόφαση του ΥΠ.ΠΟ.Α με βαθμό τουλάχιστον Καθηγητή 

Συνεκτιμώμενα προσόντα - Αξιολόγηση 

- Επιπλέον γνώση άλλων μουσικών οργάνων ή και ανωτέρων θεωρητικών θα ληφθεί 

υπόψη  

- Γνώση μουσικοκινητικής αγωγής-Προπαιδείας 

- Άλλοι τίτλοι σπουδών θα ληφθούν επίσης υπόψη 

- Καλλιτεχνική προϋπηρεσία που να αποδεικνύεται από προγράμματα ή link 

συναυλιών στην ημεδαπή ή και το εξωτερικό (ως σόλο ρεσιτάλ ή και ως σολίστ με 

ορχήστρα ή και συναυλίες μουσικής δωματίου ή και ηχογραφήσεις – δισκογραφία)  

και να έχει την δυνατότητα να προετοιμάζει τους σπουδαστές στο ρεπερτόριο μιας 

συμφωνικής ορχήστρας.   

 

 Ένας/Μία (1) καθηγητής/τρια Συνοδείας Πιάνου  

Απαιτούμενα προσόντα - Αξιολόγηση: 

- Δίπλωμα πιάνου από αναγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή της ημεδαπής ή 

αντίστοιχο δίπλωμα του εξωτερικού (αναγνωρισμένο από την χώρα απονομής) ή 

αντίστοιχο πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή του εξωτερικού με ισοτιμία και αντιστοιχία 

από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). 

- Καλλιτεχνική Προϋπηρεσία συμμετοχής σε μουσικά σχήματα   

Συνεκτιμώμενα προσόντα - Αξιολόγηση 

- Επιπλέον γνώση άλλων μουσικών οργάνων ή και ανωτέρων θεωρητικών θα ληφθεί 

υπόψη  

- Γνώση μουσικοκινητικής αγωγής-Προπαιδείας 

- Άλλοι τίτλοι σπουδών θα ληφθούν επίσης υπόψη 

 Ένας/Μία (1) καθηγητής/τρια Μαέστρος -Συντονιστής  Μουσικών Συνόλων  

Απαιτούμενα προσόντα- Αξιολόγηση: 

- Πτυχίο Ηλεκτρικής Κιθάρας από αναγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή της 

ημεδαπής ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένο από την χώρα απονομής)  

- Καλλιτεχνική Προϋπηρεσία συμμετοχής σε μουσικά σχήματα  ροκ, ποπ και jazz 

μουσικής 

- Συνεκτιμώμενα προσόντα - Αξιολόγηση 

- Επιπλέον γνώση άλλων μουσικών οργάνων και ανωτέρων θεωρητικών θα ληφθεί 

υπόψη 

- Γνώση μουσικοκινητικής αγωγής-Προπαιδείας 

- Άλλοι τίτλοι μουσικών σπουδών θα ληφθούν επίσης υπόψη 

 Δύο (2) καθηγητές/τριες Αρμόνιου 

Απαιτούμενα προσόντα-Αξιολόγηση: 

- Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος ΑΕΙ κλάδου ΠΕ 16.01 Μουσικών Σπουδών με 

ειδικότητα Αρμόνιου ή ΤΕΙ κλάδου ΠΕ 16.02 Μουσικών Σπουδών της ημεδαπής ή 

ισότιμο της αλλοδαπής  με ειδικότητα Αρμόνιου  

- Διδακτική προϋπηρεσία / Εμπειρία με βεβαίωση εργοδότη και αντίστοιχα ένσημα σε 

Ωδείο ή Μουσική σχολή  

Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 



- Πτυχίο Ηλεκτρικού Αρμόνιου από αναγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή της 

ημεδαπής ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένο από την χώρα απονομής)  

- Διδακτική προϋπηρεσία / Εμπειρία με βεβαίωση εργοδότη και αντίστοιχα ένσημα σε 

Ωδείο ή Μουσική σχολή  

Συνεκτιμώμενα προσόντα - Αξιολόγηση 

- Επιπλέον γνώση μουσικών οργάνων και ανωτέρων θεωρητικών θα ληφθεί υπόψη  

- Γνώμη μουσικοκινητικής αγωγής-Προπαιδείας 

- Άλλοι τίτλοι σπουδών θα ληφθούν επίσης υπόψη 

- Καλλιτεχνική εμπειρία σχετική με το αντικείμενο 

 

 Ένας/μία (1) καθηγητής/τρια παραδοσιακού βιολιού 

Απαιτούμενα προσόντα- Αξιολόγηση 

- Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος ΑΕΙ κλάδου ΠΕ 16.01 Μουσικών Σπουδών με 

ειδικότητα παραδοσιακού βιολιού ή ΤΕΙ κλάδου ΠΕ 16.02 Μουσικών Σπουδών της 

ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής  με ειδικότητα παραδοσιακού βιολιού  

- Διδακτική προϋπηρεσία / Εμπειρία με βεβαίωση εργοδότη και αντίστοιχα ένσημα σε 

Ωδείο ή Μουσική σχολή  

Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

- Κοινωνική αναγνώριση ως ερμηνευτής του παραδοσιακού βιολιού 

- Διδακτική προϋπηρεσία / Εμπειρία με βεβαίωση εργοδότη και αντίστοιχα ένσημα σε 

Ωδείο ή Μουσική σχολή  

Συνεκτιμώμενα προσόντα - Αξιολόγηση 

- Επιπλέον γνώση μουσικών οργάνων και ανωτέρων θεωρητικών θα ληφθεί υπόψη  

- Γνώμη μουσικοκινητικής αγωγής-Προπαιδείας 

- Άλλοι τίτλοι σπουδών θα ληφθούν επίσης υπόψη 

- Καλλιτεχνική εμπειρία σχετική με το αντικείμενο 

 

 Ένας/Μία (1) καθηγητής/τρια Βιολιού 

Απαιτούμενα προσόντα - Αξιολόγηση: 

- Δίπλωμα βιολιού από αναγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή της ημεδαπής ή 

αντίστοιχο δίπλωμα του εξωτερικού (αναγνωρισμένο από την χώρα απονομής) ή 

πτυχίο ΑΕΙ αντίστοιχης ειδικότητας της  ημεδαπής ή του εξωτερικού με ισοτιμία και 

αντιστοιχία από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). 

- Βεβαίωση προϋπηρεσίας από Ωδείο ή Μουσική Σχολή στην οποία να αναγράφεται η 

απόφαση του ΥΠ.ΠΟ.Α με βαθμό τουλάχιστον Καθηγητή. 

Συνεκτιμώμενα προσόντα - Αξιολόγηση 

- Επιπλέον γνώση άλλων μουσικών οργάνων και ανωτέρων θεωρητικών θα ληφθεί 

υπόψη  

- Γνώση μουσικοκινητικής αγωγής-Προπαιδείας 

- Άλλοι τίτλοι  σπουδών θα ληφθούν επίσης υπόψη 

- Καλλιτεχνική προϋπηρεσία που να αποδεικνύεται από προγράμματα ή link 

συναυλιών στην ημεδαπή ή και το εξωτερικό (ως σόλο ρεσιτάλ ή και ως σολίστ με 

ορχήστρα ή και συναυλίες μουσικής δωματίου ή και ηχογραφήσεις – δισκογραφία)  

και να έχει την δυνατότητα να προετοιμάζει τους σπουδαστές στο ρεπερτόριο μιας 

συμφωνικής ορχήστρας.   

 

 Ένας/Μία (1) καθηγητής/τρια Βιολιού  



Απαιτούμενα προσόντα - Αξιολόγηση: 

- Δίπλωμα από αναγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή της ημεδαπής ή αντίστοιχο 

δίπλωμα του εξωτερικού (αναγνωρισμένο από την χώρα απονομής) ή πτυχίο ΑΕΙ της 

ημεδαπής ή του εξωτερικού με ισοτιμία και αντιστοιχία από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην 

ΔΙΚΑΤΣΑ). 

- Καλλιτεχνική προϋπηρεσία που να αποδεικνύεται από προγράμματα ή link 

συναυλιών στην ημεδαπή ή και το εξωτερικό (ως σόλο ρεσιτάλ ή και ως σολίστ με 

ορχήστρα ή και συναυλίες μουσικής δωματίου ή και ηχογραφήσεις – δισκογραφία)  

και να έχει την δυνατότητα να προετοιμάζει τους σπουδαστές στο ρεπερτόριο μιας 

συμφωνικής ορχήστρας.   

- Προϋπηρεσία διδασκαλίας τουλάχιστον 5 ετών σε Μουσικές σχολές και Ωδεία ή 

συμμετοχή σε μουσικά σύνολα 

 Δύο (2) καθηγητές/τριες Βιολοντσέλου 

Απαιτούμενα προσόντα- Αξιολόγηση: 

- Δίπλωμα βιολοντζέλου από αναγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή της ημεδαπής ή 

αντίστοιχο δίπλωμα του εξωτερικού (αναγνωρισμένο από την χώρα απονομής) ή 

πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή του εξωτερικού με ισοτιμία και 

αντιστοιχία από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). 

- Βεβαίωση προϋπηρεσίας από Ωδείο ή Μουσική Σχολή στην οποία να αναγράφεται η 

απόφαση του ΥΠ.ΠΟ.Α με βαθμό τουλάχιστον Καθηγητή. 

Συνεκτιμώμενα προσόντα - Αξιολόγηση 

- Επιπλέον γνώση άλλων μουσικών οργάνων και ανωτέρων θεωρητικών θα ληφθεί 

υπόψη  

- Γνώμη μουσικοκινητικής αγωγής-Προπαιδείας 

- Άλλοι τίτλοι σπουδών θα ληφθούν επίσης υπόψη 

- Καλλιτεχνική προϋπηρεσία που να αποδεικνύεται από προγράμματα ή link 

συναυλιών στην ημεδαπή ή και το εξωτερικό (ως σόλο ρεσιτάλ ή και ως σολίστ με 

ορχήστρα ή και συναυλίες μουσικής δωματίου ή και ηχογραφήσεις – δισκογραφία)  

και να έχει την δυνατότητα να προετοιμάζει τους σπουδαστές στο ρεπερτόριο μιας 

συμφωνικής ορχήστρας.   

 Πέντε (5) καθηγητές/τριες Κλασικής κιθάρας 

Απαιτούμενα προσόντα - Αξιολόγηση: 

- Δίπλωμα κιθάρας από αναγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή της ημεδαπής ή 

αντίστοιχο δίπλωμα του εξωτερικού (αναγνωρισμένο από την χώρα απονομής) ή 

πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή του εξωτερικού με ισοτιμία και 

αντιστοιχία από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). 

- Βεβαίωση προϋπηρεσίας από Ωδείο ή Μουσική Σχολή στην οποία να αναγράφεται η 

απόφαση του ΥΠ.ΠΟ.Α με βαθμό τουλάχιστον Καθηγητή. 

Συνεκτιμώμενα προσόντα - Αξιολόγηση 

- Γνώση επιπλέον μουσικού οργάνου και ανωτέρων θεωρητικών θα ληφθεί υπόψη  

- Γνώση μουσικοκινητικής αγωγής-Προπαιδείας 

- Άλλοι τίτλοι σπουδών θα ληφθούν επίσης υπόψη 

- Καλλιτεχνική προϋπηρεσία που να αποδεικνύεται από προγράμματα ή link 

συναυλιών στην ημεδαπή ή και το εξωτερικό (ως σόλο ρεσιτάλ ή και ως σολίστ με 

ορχήστρα ή και συναυλίες μουσικής δωματίου ή και ηχογραφήσεις – δισκογραφία)  

και να έχει την δυνατότητα να προετοιμάζει τους σπουδαστές στο ρεπερτόριο μιας 

συμφωνικής ορχήστρας.   

 Δύο (2) καθηγητές/τριες Ηλεκτρικής κιθάρας 

Απαιτούμενα προσόντα - Αξιολόγηση: 



- Πτυχίο Ηλεκτρικής Κιθάρας από αναγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή της 

ημεδαπής ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένο από την χώρα απονομής)  

- Διδακτική προϋπηρεσία / Εμπειρία με βεβαίωση εργοδότη και αντίστοιχα ένσημα σε 

Ωδείο ή Μουσική σχολή  

Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

- Τίτλοι σπουδών: Βεβαιώσεις και μουσικοί τίτλοι αναγνωρισμένου μουσικού     

- Διδακτική προϋπηρεσία / Εμπειρία με βεβαίωση εργοδότη και αντίστοιχα ένσημα σε 

Ωδείο ή Μουσική σχολή  

Συνεκτιμώμενα προσόντα - Αξιολόγηση 

- Γνώση επιπλέον μουσικού οργάνου θα ληφθεί υπόψη  

- Γνώση μουσικοκινητικής αγωγής-Προπαιδείας 

- Άλλοι τίτλοι σπουδών θα ληφθούν επίσης υπόψη 

- Καλλιτεχνική Εμπειρία σχετική με το αντικείμενο  

 Τρεις (3) καθηγητές/τριες Φλάουτου 

Απαιτούμενα προσόντα - Αξιολόγηση: 

- Δίπλωμα Φλάουτου από αναγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή της ημεδαπής ή 

αντίστοιχο δίπλωμα του εξωτερικού (αναγνωρισμένο από την χώρα απονομής) ή 

πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή του εξωτερικού με ισοτιμία και 

αντιστοιχία από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). 

- Βεβαίωση προϋπηρεσίας από Ωδείο ή Μουσική Σχολή στην οποία να αναγράφεται η 

απόφαση του ΥΠ.ΠΟ.Α με βαθμό τουλάχιστον Καθηγητή. 

Συνεκτιμώμενα προσόντα 

- Γνώση επιπλέον μουσικού οργάνου και ανωτέρων θεωρητικών θα ληφθεί υπόψη  

- Γνώση μουσικοκινητικής αγωγής-Προπαιδείας 

- Άλλοι τίτλοι σπουδών θα ληφθούν επίσης υπόψη 

- Καλλιτεχνική Εμπειρία σχετική με το αντικείμενο  

 Ένας/Μία καθηγητής/τρια (1) Φλάουτου  

Απαιτούμενα προσόντα - Αξιολόγηση: 

- Δίπλωμα Φλαόυτου από αναγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή της ημεδαπής ή 

αντίστοιχο δίπλωμα του εξωτερικού (αναγνωρισμένο από την χώρα απονομής) ή 

πτυχίο ΑΕΙ αντίστοιχης ειδικότητας  της ημεδαπής ή του εξωτερικού με ισοτιμία και 

αντιστοιχία από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). 

- Καλλιτεχνική προϋπηρεσία που να αποδεικνύεται από προγράμματα ή link 

συναυλιών στην ημεδαπή ή και το εξωτερικό (ως σόλο ρεσιτάλ ή και ως σολίστ με 

ορχήστρα ή και συναυλίες μουσικής δωματίου ή και ηχογραφήσεις – δισκογραφία)  

και να έχει την δυνατότητα να προετοιμάζει τους σπουδαστές στο ρεπερτόριο μιας 

συμφωνικής ορχήστρας.   

- Προϋπηρεσία διδασκαλίας τουλάχιστον 5 ετών σε Μουσικές σχολές και Ωδεία 

 Τέσσερις (4) καθηγητές/τριες Ανώτερων Θεωρητικών Μαθημάτων (Αρμονία, 

Αντίστιξη, Φυγή, Σύνθεση) 

Απαιτούμενα προσόντα- Αξιολόγηση: 

- Πτυχίο Αρμονίας, Αντίστιξης, Φυγής ή δίπλωμα Σύνθεσης από αναγνωρισμένο ωδείο 

ή Μουσική Σχολή της ημεδαπής ή αντίστοιχα του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από 

τη χώρα απονομής) ή   πτυχίο ΑΕΙ με ειδικότητα Σύνθεσης της ημεδαπής ή του 

εξωτερικού  με ισοτιμία και αντιστοιχία από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). 

- Βεβαίωση προϋπηρεσίας από Ωδείο ή Μουσική Σχολή στην οποία να αναγράφεται η 

απόφαση του ΥΠ.ΠΟ.Α με βαθμό τουλάχιστον Καθηγητή. 

Συνεκτιμώμενα προσόντα 



Γνώση επιπλέον μουσικού οργάνου και ανωτέρων θεωρητικών θα ληφθεί υπόψη  

Γνώση μουσικοκινητικής αγωγής-Προπαιδείας 

Καλλιτεχνικό έργο ως συνθέτης 

Άλλοι τίτλοι μουσικών σπουδών θα ληφθούν επίσης υπόψη 

 

 Τρεις (3) καθηγητές/τριες Μονωδίας 

Απαιτούμενα προσόντα - Αξιολόγηση: 

- Δίπλωμα Μονωδίας από αναγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή της ημεδαπής ή 

αντίστοιχο δίπλωμα του εξωτερικού (αναγνωρισμένο από την χώρα απονομής) ή 

πτυχίο ΑΕΙ αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή του εξωτερικού με ισοτιμία και 

αντιστοιχία από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).   

- Βεβαίωση προϋπηρεσίας από Ωδείο ή Μουσική Σχολή στην οποία να αναγράφεται η 

απόφαση του ΥΠ.ΠΟ.Α με βαθμό τουλάχιστον Καθηγητή. 

Συνεκτιμώμενα προσόντα 

- Γνώση επιπλέον μουσικού οργάνου και ανωτέρων θεωρητικών θα ληφθεί υπόψη  

- Γνώση μουσικοκινητικής αγωγής-Προπαιδείας 

- Άλλοι τίτλοι σπουδών θα ληφθούν επίσης υπόψη 

- Καλλιτεχνική προϋπηρεσία που να αποδεικνύεται από προγράμματα ή link 

συναυλιών στην ημεδαπή ή και το εξωτερικό (ως σόλο ρεσιτάλ ή και ως σολίστ με 

ορχήστρα ή και συναυλίες μουσικής δωματίου ή και ηχογραφήσεις – δισκογραφία) 

 Ένας/Μία (1) καθηγητής/τρια jazz Τραγουδιού 

Απαιτούμενα προσόντα - Αξιολόγηση: 

- Δίπλωμα jazz τραγουδιού από αναγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή της 

ημεδαπής ή αντίστοιχο δίπλωμα του εξωτερικού (αναγνωρισμένο από την χώρα 

απονομής) ή πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή του εξωτερικού με ισοτιμία και αντιστοιχία 

από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).   

- Βεβαίωση προϋπηρεσίας από Ωδείο ή Μουσική Σχολή στην οποία να αναγράφεται η 

απόφαση του ΥΠ.ΠΟ.Α με βαθμό τουλάχιστον Καθηγητή. 

- Καλλιτεχνική προϋπηρεσία ως ερμηνευτής jazz τραγουδιού που να αποδεικνύεται 

από προγράμματα ή link συναυλιών στην ημεδαπή ή και το εξωτερικό.   

Συνεκτιμώμενα προσόντα 

- Γνώση επιπλέον μουσικού οργάνου και ανωτέρων θεωρητικών θα ληφθεί υπόψη  

- Γνώση μουσικοκινητικής αγωγής-Προπαιδείας 

- Άλλοι τίτλοι σπουδών θα ληφθούν επίσης υπόψη 

 Ένας/μία (1) καθηγητής/τριας ενοργάνωσης πνευστών οργάνων 

Απαιτούμενα προσόντα - Αξιολόγηση: 

- Πτυχίο ενοργάνωσης πνευστών οργάνων από αναγνωρισμένο ωδείο ή Μουσική 

Σχολή της ημεδαπής ή αντίστοιχο του εξωτερικού (αναγνωρισμένο από την χώρα 

απονομής) ή πτυχίο ΑΕΙ με ειδικότητα Σύνθεσης  της ημεδαπής ή του εξωτερικού με 

ισοτιμία και αντιστοιχία από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).   

- Βεβαίωση προϋπηρεσίας από Ωδείο ή Μουσική Σχολή στην οποία να αναγράφεται η 

απόφαση του ΥΠ.ΠΟ.Α με βαθμό τουλάχιστον Καθηγητή 

Συνεκτιμώμενα προσόντα 

- Γνώση επιπλέον μουσικού οργάνου και ανωτέρων θεωρητικών θα ληφθεί υπόψη  

- Γνώση μουσικοκινητικής αγωγής-Προπαιδείας 

- Άλλοι τίτλοι σπουδών θα ληφθούν επίσης υπόψη 

- Καλλιτεχνικό έργο ως Συνθέτης 

 



 Δύο (2) καθηγητές/τριες Μουσικής Προπαιδείας 

Απαιτούμενα προσόντα - Αξιολόγηση: 

- Πτυχίο μουσικολογίας ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή του 

εξωτερικού με ισοτιμία και αντιστοιχία με αντίστοιχα ιδρύματα της ημεδαπής   

- αναγνωρισμένη προϋπηρεσία σε μουσικοκινητική αγωγή   

- επιβεβαιωμένη προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα συστήματα μουσικής προπαιδείας, 

σε ωδεία, σε μουσικά σχολεία και σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. 

- Συνεκτιμώμενα προσόντα 

- Πτυχίο ανωτέρων θεωρητικών και  μουσικών οργάνων θα ληφθεί υπόψη  

- θα εκτιμηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης σχετικών σεμιναρίων. 

- Άλλοι τίτλοι σπουδών θα ληφθούν επίσης υπόψη  

 Ένας (1) καθηγητής/τρια Βυζαντινής Μουσικής 

Απαιτούμενα προσόντα - Αξιολόγηση: 

- Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής από αναγνωρισμένο ωδείο ή Μουσική Σχολή  της 

ημεδαπής ή αντίστοιχο του εξωτερικού(αναγνωρισμένο από την χώρα απονομής) ή 

πτυχίο ΑΕΙ με ειδικότητα Βυζαντινής Μουσικής  της ημεδαπής ή του εξωτερικού με 

ισοτιμία και αντιστοιχία από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).    

- Βεβαίωση προϋπηρεσίας από Ωδείο ή Μουσική Σχολή στην οποία να αναγράφεται η 

απόφαση του ΥΠ.ΠΟ.Α με βαθμό τουλάχιστον Καθηγητή 

Συνεκτιμώμενα προσόντα 

- Γνώση επιπλέον μουσικού οργάνου και ανωτέρων θεωρητικών θα ληφθεί υπόψη  

- Γνώση μουσικοκινητικής αγωγής-Προπαιδείας 

- Άλλοι τίτλοι σπουδών θα ληφθούν επίσης υπόψη 

- Καλλιτεχνική προϋπηρεσία ως ερμηνευτής Βυζαντινής Μουσικής. 

 Δύο (2) καθηγητές/τριες Μοντέρνων – Παραδοσιακών Κρουστών 

Απαιτούμενα προσόντα - Αξιολόγηση: 

- Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος ΑΕΙ κλάδου ΠΕ 16.01 Μουσικών Σπουδών με 

ειδικότητα μοντέρνων-παραδοσιακών κρουστών ή ΤΕΙ κλάδου ΠΕ 16.02 Μουσικών 

Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής με ειδικότητα μοντέρνων- 

παραδοσιακών κρουστών  

- Διδακτική προϋπηρεσία / Εμπειρία με βεβαίωση εργοδότη και αντίστοιχα ένσημα σε 

Ωδείο ή Μουσική Σχολή  

Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

- Κοινωνική αναγνώριση ως ερμηνευτής μοντέρνων –παραδοσιακών κρουστών   

- Διδακτική προϋπηρεσία / Εμπειρία με βεβαίωση εργοδότη και αντίστοιχα ένσημα σε 

Ωδείο ή Μουσική Σχολή ως Καθηγητής στα Μοντέρνα - Παραδοσιακά Κρουστά. 

Συνεκτιμώμενα προσόντα 

- Γνώση επιπλέον μουσικού οργάνου και ανωτέρων θεωρητικών θα ληφθεί υπόψη  

- Γνώση μουσικοκινητικής αγωγής-Προπαιδείας 

- Άλλοι τίτλοι σπουδών θα ληφθούν επίσης υπόψη 

- Καλλιτεχνική Προϋπηρεσία σχετική με το αντικείμενο   

 Ένας/Μία (1) καθηγητής/τρια Ακορντεόν 

Απαιτούμενα προσόντα - Αξιολόγηση: 

- Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος ΑΕΙ κλάδου ΠΕ 16.01 Μουσικών Σπουδών με 

ειδικότητα Ακορντεόν ή ΤΕΙ κλάδου ΠΕ 16.02 Μουσικών Σπουδών της ημεδαπής ή 

ισότιμο της αλλοδαπής με ειδικότητα Ακορντεόν  



- Διδακτική προϋπηρεσία / Εμπειρία με βεβαίωση εργοδότη και αντίστοιχα ένσημα σε 

Ωδείο ή Μουσική Σχολή  

Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

- Δίπλωμα Ακορντεόν από αναγνωρισμένο ωδείο ή Μουσική Σχολή της ημεδαπής ή 

αντίστοιχο δίπλωμα του εξωτερικού (αναγνωρισμένο από την χώρα απονομής).     

-  Διδακτική προϋπηρεσία / Εμπειρία με βεβαίωση εργοδότη και αντίστοιχα ένσημα σε 

Ωδείο ή Μουσική Σχολή  

Συνεκτιμώμενα προσόντα 

- Γνώση επιπλέον μουσικού οργάνου και ανωτέρων θεωρητικών θα ληφθεί υπόψη  

- Γνώση μουσικοκινητικής αγωγής-Προπαιδείας 

- Άλλοι τίτλοι σπουδών θα ληφθούν επίσης υπόψη 

- Καλλιτεχνική Προϋπηρεσία σχετική με το αντικείμενο  

 Δύο (2) καθηγητές/τριες στην Λύρα 

Απαιτούμενα προσόντα - Αξιολόγηση: 

- Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος ΑΕΙ κλάδου ΠΕ 16.01 Μουσικών Σπουδών με 

ειδικότητα στη Λύρα ή ΤΕΙ κλάδου ΠΕ 16.02 Μουσικών Σπουδών της ημεδαπής ή 

ισότιμο της αλλοδαπής με  ειδικότητα στη Λύρα 

- Διδακτική προϋπηρεσία / Εμπειρία με βεβαίωση εργοδότη και αντίστοιχα ένσημα σε 

Ωδείο ή Μουσική σχολή  

Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

- Κοινωνική αναγνώριση ως ερμηνευτής της Κρητικής Μουσικής  

- Διδακτική προϋπηρεσία / Εμπειρία με βεβαίωση εργοδότη και αντίστοιχα ένσημα σε 

Ωδείο ή Μουσική σχολή ως Καθηγητής Κρητικής Λύρας 

Συνεκτιμώμενα προσόντα 

- Γνώση επιπλέον μουσικού οργάνου και ανωτέρων θεωρητικών θα ληφθεί υπόψη  

- Γνώση μουσικοκινητικής αγωγής-Προπαιδείας 

- Άλλοι τίτλοι σπουδών θα ληφθούν επίσης υπόψη 

- Καλλιτεχνική προϋπηρεσία σχετική με το αντικείμενο 

 

 Ένας/Μία (1) καθηγητής/τρια στο Λαούτο  

Απαιτούμενα προσόντα - Αξιολόγηση: 

- Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος ΑΕΙ κλάδου ΠΕ16.01 Μουσικών Σπουδών με 

ειδικότητα στο Λαούτο ή ΤΕΙ κλάδου ΠΕ 16.02 Μουσικών Σπουδών της ημεδαπής ή 

ισότιμο της αλλοδαπής με ειδικότητα στο Λαούτο 

- Διδακτική προϋπηρεσία / Εμπειρία με βεβαίωση εργοδότη και αντίστοιχα ένσημα σε 

Ωδείο ή Μουσική σχολή  

Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

- Κοινωνική αναγνώριση ως ερμηνευτής της Κρητικής Μουσικής  

- Διδακτική προϋπηρεσία / Εμπειρία με βεβαίωση εργοδότη και αντίστοιχα ένσημα σε 

Ωδείο ή Μουσική Σχολή  

Συνεκτιμώμενα προσόντα 

- Γνώση επιπλέον μουσικού οργάνου και ανωτέρων θεωρητικών θα ληφθεί υπόψη  

- Γνώση μουσικοκινητικής αγωγής-Προπαιδείας 

- Άλλοι τίτλοι σπουδών θα ληφθούν επίσης υπόψη 

- Καλλιτεχνική προϋπηρεσία σχετική με το αντικείμενο 

 

 Δύο (2) καθηγητές/τριες στο Μαντολίνο 



Απαιτούμενα προσόντα - Αξιολόγηση: 

- Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος ΑΕΙ κλάδου ΠΕ 16.01 Μουσικών Σπουδών με 

ειδικότητα στο μαντολίνο ή ΤΕΙ κλάδου ΠΕ 16.02 Μουσικών Σπουδών της ημεδαπής 

ή ισότιμο της αλλοδαπής με ειδικότητα στο μαντολίνο 

- Διδακτική προϋπηρεσία / Εμπειρία με βεβαίωση εργοδότη και αντίστοιχα ένσημα σε 

Ωδείο ή Μουσική Σχολή  

Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

- Κοινωνική αναγνώριση ως ερμηνευτής της Κρητικής Μουσικής  

- Διδακτική προϋπηρεσία / Εμπειρία με βεβαίωση εργοδότη και αντίστοιχα ένσημα σε 

Ωδείο ή Μουσική Σχολή  

Συνεκτιμώμενα προσόντα 

- Γνώση επιπλέον μουσικού οργάνου και ανωτέρων θεωρητικών θα ληφθεί υπόψη  

- Γνώση μουσικοκινητικής αγωγής-Προπαιδείας 

- Άλλοι τίτλοι σπουδών θα ληφθούν επίσης υπόψη 

- Καλλιτεχνική προϋπηρεσία σχετική με το αντικείμενο 

 Ένας/Μία (1) καθηγητής/τρια Μπουζουκιού 

Απαιτούμενα προσόντα- Αξιολόγηση: 

- Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος ΑΕΙ κλάδου ΠΕ16.01 Μουσικών Σπουδών με 

ειδικότητα στο μπουζούκι ή ΤΕΙ κλάδου ΠΕ 16.02 Μουσικών Σπουδών της 

ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής με ειδικότητα στο μπουζούκι 

- Διδακτική προϋπηρεσία / Εμπειρία με βεβαίωση εργοδότη και αντίστοιχα ένσημα σε 

Ωδείο ή Μουσική Σχολή  

Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

- Κοινωνική αναγνώριση ως ερμηνευτής της Λαϊκής και Ρεμπέτικης  Μουσικής 

- Διδακτική προϋπηρεσία / Εμπειρία με βεβαίωση εργοδότη και αντίστοιχα ένσημα σε 

Ωδείο ή Μουσική Σχολή  

Συνεκτιμώμενα προσόντα 

- Γνώση επιπλέον μουσικού οργάνου και ανωτέρων θεωρητικών θα ληφθεί υπόψη  

- Γνώση μουσικοκινητικής αγωγής-Προπαιδείας 

- Άλλοι τίτλοι σπουδών θα ληφθούν επίσης υπόψη 

- Καλλιτεχνική προϋπηρεσία σχετική με το αντικείμενο 

 

 Ένας/Μία (1) καθηγητής/τρια Ηλεκτρικού Μπάσου 

Απαιτούμενα προσόντα - Αξιολόγηση: 

- Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος ΑΕΙ κλάδου ΠΕ 16.01 Μουσικών Σπουδών με 

ειδικότητα στο Ηλεκτρικό Μπάσο ή ΤΕΙ κλάδου ΠΕ 16.02 Μουσικών Σπουδών της 

ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής με ειδικότητα στο Ηλεκτρικό Μπάσο 

- Διδακτική προϋπηρεσία / Εμπειρία με βεβαίωση εργοδότη και αντίστοιχα ένσημα σε 

Ωδείο ή Μουσική Σχολή. 

Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

- Κοινωνική αναγνώριση ως ερμηνευτής Ηλεκτρικού Μπάσου  

- Διδακτική προϋπηρεσία / Εμπειρία με βεβαίωση εργοδότη και αντίστοιχα ένσημα σε 

Ωδείο ή Μουσική Σχολή. 

Συνεκτιμώμενα προσόντα 

- Γνώση επιπλέον μουσικού οργάνου και ανωτέρων θεωρητικών θα ληφθεί υπόψη 

- Άλλοι τίτλοι σπουδών θα ληφθούν επίσης υπόψη 



- Καλλιτεχνική προϋπηρεσία σχετική με το αντικείμενο 

 

 Ένας/Μία (1) καθηγητής/τρια Κλαρινέτου  

Απαιτούμενα προσόντα - Αξιολόγηση: 

- Δίπλωμα κλαρινέτου από αναγνωρισμένο ωδείο ή Μουσική Σχολή  της ημεδαπής ή 

αντίστοιχο του εξωτερικού(αναγνωρισμένο από την χώρα απονομής) ή πτυχίο ΑΕΙ 

της ημεδαπής ή του εξωτερικού με ισοτιμία και αντιστοιχία από τον ΔΟΑΤΑΠ 

(πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).    

- Καλλιτεχνική προϋπηρεσία που να αποδεικνύεται από προγράμματα ή link 

συναυλιών στην ημεδαπή ή και το εξωτερικό (ως σόλο ρεσιτάλ ή και ως σολίστ με 

ορχήστρα ή και συναυλίες μουσικής δωματίου ή και ηχογραφήσεις – δισκογραφία).   

- Προϋπηρεσία διδασκαλίας τουλάχιστον 5 ετών σε Μουσικές σχολές και Ωδεία 

 

 Ένας/Μία (1) καθηγητής/τρια Φαγκότο 

Απαιτούμενα προσόντα-Αξιολόγηση: 

- Δίπλωμα φαγκότου από αναγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή της ημεδαπής ή 

αντίστοιχο δίπλωμα του εξωτερικού (αναγνωρισμένο από την χώρα απονομής) ή 

πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή του εξωτερικού με ισοτιμία και αντιστοιχία από τον 

ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).  

- Καλλιτεχνική προϋπηρεσία που να αποδεικνύεται από προγράμματα ή link 

συναυλιών στην ημεδαπή ή και το εξωτερικό (ως σόλο ρεσιτάλ ή και ως σολίστ με 

ορχήστρα ή και συναυλίες μουσικής δωματίου ή και ηχογραφήσεις – δισκογραφία)  

και να έχει την δυνατότητα να προετοιμάζει τους σπουδαστές στο ρεπερτόριο μιας 

συμφωνικής ορχήστρας.   

- Προϋπηρεσία διδασκαλίας τουλάχιστον 5 ετών σε Μουσικές σχολές και Ωδεία 

 

 Ένας/Μία (1) καθηγητής/τρια Κόντρα Μπάσο (Βαθύχορδου) 

Απαιτούμενα προσόντα-Αξιολόγηση: 

- Δίπλωμα από αναγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή της ημεδαπής ή αντίστοιχο 

δίπλωμα του εξωτερικού (αναγνωρισμένο από την χώρα απονομής) ή πτυχίο ΑΕΙ της 

ημεδαπής ή του εξωτερικού με ισοτιμία και αντιστοιχία από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην 

ΔΙΚΑΤΣΑ). 

- Καλλιτεχνική προϋπηρεσία που να αποδεικνύεται από προγράμματα ή link 

συναυλιών στην ημεδαπή ή και το εξωτερικό (ως σόλο ρεσιτάλ ή και ως σολίστ με 

ορχήστρα ή και συναυλίες μουσικής δωματίου ή και ηχογραφήσεις – δισκογραφία)  

και να έχει την δυνατότητα να προετοιμάζει τους σπουδαστές στο ρεπερτόριο μιας 

συμφωνικής ορχήστρας.   

- Προϋπηρεσία διδασκαλίας τουλάχιστον 5 ετών σε Μουσικές σχολές και Ωδεία 

 

 Ένας/Μία (1) καθηγητής/τρια Όμποε 

Απαιτούμενα προσόντα-Αξιολόγηση: 

- Δίπλωμα από αναγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή της ημεδαπής ή αντίστοιχο 

δίπλωμα του εξωτερικού (αναγνωρισμένο από την χώρα απονομής) ή πτυχίο ΑΕΙ της 

ημεδαπής ή του εξωτερικού με ισοτιμία και αντιστοιχία από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην 

ΔΙΚΑΤΣΑ). 

- Καλλιτεχνική προϋπηρεσία που να αποδεικνύεται από προγράμματα ή link 

συναυλιών στην ημεδαπή ή και το εξωτερικό (ως σόλο ρεσιτάλ ή και ως σολίστ με 

ορχήστρα ή και συναυλίες μουσικής δωματίου ή και ηχογραφήσεις – δισκογραφία)  

και να έχει την δυνατότητα να προετοιμάζει τους σπουδαστές στο ρεπερτόριο μιας 

συμφωνικής ορχήστρας.   

- Προϋπηρεσία διδασκαλίας τουλάχιστον 5 ετών σε Μουσικές σχολές και Ωδεία 



ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

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

Για όλες τις κατηγορίες (ΠΕ-ΔΕ) 

1. Όλα τα κύρια προσόντα όπως αναφέρονται στην ανακοίνωση με τη σειρά που 

ορίζονται ανά ειδικότητα 

2. Προσωπικότητα (Καλλιτεχνική προϋπηρεσία και Συνέντευξη ενώπιον της τριμελούς 

Επιτροπής Επιλογής Καλλιτεχνικού Προσωπικού του άρθρου 4 του Π.Δ. 524/1980 

μετά το πέρας της 10ήμερης προθεσμίας κατάθεσης των αιτήσεων των υποψηφίων, 

κατόπιν τηλεφωνικής πρόσκλησης)  

Σε περίπτωση που δεν υπάρξουν διπλωματούχοι των ανωτέρων θέσεων, θα προτιμηθούν 

πτυχιούχοι. 

Σε περίπτωση που δεν υπάρξουν καθηγητές με διορισμό από το Υπουργείο Πολιτισμού ως 

καθηγητές θα προτιμηθούν δάσκαλοι. 

Οι καθηγητές του ωδείου θα εξυπηρετούν και τις ανάγκες των παραρτημάτων του κατόπιν 

εντολής της Διοίκησης της Επιχείρησης. 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς και επί 

ποινή αποκλεισμού τα εξής δικαιολογητικά:  

1) Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.  

2) Φωτοαντίγραφο των τίτλων σπουδών που απαιτούνται ως προσόντα διορισμού. Σε 

περίπτωση τίτλου σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται επίσημη μετάφραση αυτού στην 

ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο 29 ΠΔ 50/2001 και Ν 

148/11914)  

3) Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης της αναλυτικής βαθμολογίας διπλώματος ή πτυχίου  

4) Βεβαίωση προϋπηρεσίας συναφούς με την ειδικότητα της θέσης για την οποία υποβάλλουν 

αίτηση τύπου ΑΣΕΠ (αποδεικνυόμενη από βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα ΕΦΚΑ/ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ κτλ)   

5) Βεβαίωση ανεργίας από ΟΑΕΔ 

6) Βεβαίωση του Υπουργείου Πολιτισμού, στην οποία να αναγράφεται ο αριθμός διορισμού 

τους ως καθηγητής στα αναγνωρισμένα όργανα 

7)  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των 

δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων)  

 σε περίπτωση πολυτεκνίας συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης 

Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) (ν. 4316/2014 ΦΕΚ 270/τ.Α΄/24-12-

2014).  

 Ως προς τα λοιπά θέματα τριτεκνίας, πολυτεκνίας και μονογονεικών οικογενειών 

παραπέμπουμε στις διατάξεις που αναφέρουν οι προκηρύξεις που ελέγχονται από το 

ΑΣΕΠ ( παράρτημα 30-3-2017)  

 8) Βιογραφικό σημείωμα 

 9) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται  

 τυχόν απασχόληση στο Δημόσιο ή ΝΠΔΔ (παράλληλη απασχόληση) 

 η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και 

η αιτία απαλλαγής  

 κάθε πράξη του βίου του υποψηφίου, 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 έχει κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/28-09-2007) 

(καταδίκη, υποδικία, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση) 

 ότι δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα 

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



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

οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.  

 ότι έχει υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που του επιτρέπει την εκτέλεση των 

καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγει 

 

Οι υποψήφιοι των ανωτέρων ειδικοτήτων πρέπει να είναι από 18 έως 65 ετών.  

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε 

αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η 

εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά 

με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 

«Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος – Κοινωνικής 

Πρόνοιας Ηρακλείου» (ΔΗ.Κ.Ε.Η), Διονυσίου 13Α, Νέα Αλικαρνασσός Τ.Κ 716 01, 

Ηράκλειο Κρήτης, υπόψιν κας Πλευράκη Ευαγγελίας  (τηλ. επικοινωνίας: 2813409827). 

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, 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. Η αυτοπρόσωπη ή μετ’ 

εξουσιοδοτήσεως κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται στην ανωτέρω διεύθυνση καθημερινά 

από τις 9:00 έως τις 13:00. 

Η αποκλειστική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα ημερολογιακές (10) 

ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης περίληψης της παρούσας σε δύο 

τοπικές εφημερίδες. 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 υποψήφιοι 

μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω 

διεύθυνση. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΗ 

Γεώργιος Τσαγκαράκης 


