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ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ                                                        νθάδεο   20/09/2022 

ΓΗΜΟ ΟΦΑΓΧΝ                                                                   Αξηζ. πξση.    952                                           

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΧΦΔΛΗ  

ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ   

  

ΣΑΥ.ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΚΙΔΡΙΟΤ 49  

ΟΦΑΓΔ Σ.Κ. 43300  

Πιεξνθνξίεο: ΜΠΟΤΚΑΡΗ  

Σει: 2443353320  

 FAX :2443353322 

Email: dikieds@sofades.gr 

  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΤΠ' ΑΡΙΘΜ. ΟΥ  2/2022 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ  ΙΓΙΧΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ 

ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΜΔ ΑΝΣΙΣΙΜΟ. 

 

Ο Πξφεδξνο ηεο  Γεκνηηθήο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο  Γήκνπ νθάδσλ  

 Έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 524/1980  (ΦΔΚ 143/η.Α΄/17-06-1980) θαζψο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο 

φπσο ηζρχνπλ κέρξη ζήκεξα. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2  παξ.2 πεξίπη. ε΄ ηνπ Ν. 4765/21 (ΦΔΚ 6/15.01.2021 ηεχρνο 

Α'): Δθζπγρξνληζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζηνλ δεκφζην ηνκέα θαη ελίζρπζε ηνπ 

Αλψηαηνπ πκβνπιίνπ Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ (Α..Δ.Π.) θαη ινηπέο δηαηάμεηο.  

3. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 2 παξ.1, 168 θαη 223 παξ.5 ηνπ Ν. 3584/2007 «Κχξσζε ηνπ 

Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ» (ΦΔΚ 143 η.Α΄/28-6-2007). 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87 Α), φπσο έρνπλ 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ. 

5. Σν κε αξηζ. πξση.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 ην 

πξνζσπηθφ πνπ εμαηξείηαη ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ Ν. 3812/09 (π.ρ. θαιιηηερληθφ πξνζσπηθφ ). 

6. To Β.Γ.16/1966 (ΦΔΚ 7/15-01-1966) 

7. Σελ ππ΄ αξηζκ. 9/2022 (ΑΓΑ: ΧΥ3ΞΟΚΠΟ-Λ16) απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

ΓΗ.ΚΟΙ.Δ.Γ.. κε ζέκα: «Πξνγξακκαηηζκφο πξνζιήςεσλ πξνζσπηθνχ ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη ζχλαςε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ κε θάιπςε ηεο δαπάλεο ππφ ηε 

κνξθή αληηηίκνπ (άξζξν 12 παξ.14 ηνπ λ.4071/2012, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 

107 ηνπ Ν.4483/17)» βάζεη ηνπ αξηζ. νηθ. 14626/26.02.2021 εγγξάθνπ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ ζρεηηθά κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πξνζιήςεσλ έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ έηνπο 

2021. 

8. Σν κε αξηζκ. πξση. 38630/1-13-2022 έγγξαθν ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο  Θεζζαιίαο –ηεξεάο Διιάδαο κε ζέκα: Δηζεγεηηθή έθζεζε γηα 

ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζην Ν.Π.Ι.Γ. ”ΓΗΜΟΣΙΚΗ 

ΚΟΙΝΧΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ  ΓΗΜΟΤ ΟΦΑΓΧΝ- ΓΗ.ΚΟΙ.Δ.Γ..” με ανηίηιμο. 

9. Σελ αξηζ. πξση. 22052/5-4-2022 (ΑΓΑ:9ΡΦ546ΜΣΛ6-Ι87) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Δζσηεξηθψλ πνπ εθδφζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ λ. 4483/2017, 

κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ζηε  ΓΗ.ΚΟΙ.Δ.Γ.. ε απαζρφιεζε επηά (7) αηφκσλ κε ζρέζε  

εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ έλαληη αληηηίκνπ απφ ηνπο σθεινχκελνπο, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 38 έσο θαη 42 ηνπ Ν. 4765/2021 (ΦΔΚ 6 Α΄) θαζψο 

θαη απηέο ηνπ Π.Γ. 524/1980 θαηά πεξίπησζε, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έσο νθηψ (8)κήλεο  ή 

έσο ελλέα (9) κήλεο γηα απαζρφιεζε ζε αλαγλσξηζκέλε ζρνιή απφ ηελ εκεξνκελία 

πξφζιεςεο.  

mailto:dikieds@sofades.gr
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4765-21_fek_6-15-01-2021_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4765-21_fek_6-15-01-2021_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4765-21_fek_6-15-01-2021_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4765-21_fek_6-15-01-2021_teyxos_a/
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10. Σν  αξηζ. πξση. 7364/7-2-2022 (ΑΓΑ: Χ3Ρ146ΜΣΛ6-ΒΓΦ) έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ κε ζέκα: «Έγθξηζε πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ   κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ (κε αληίηηκν)»  

11. Σελ κε αξηζκ. πξση. 68693/14-4-2022 (ΑΓΑ:ΡΒ4ΟΡ10-ΥΤ1) απφθαζε ηνπ ζπληνληζηή 

ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο  Θεζζαιίαο –ηεξεάο Διιάδαο κε ζέκα: Καζνξηζκφο 

ηξηκεινχο επηηξνπήο ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 524/1980 γηα πξφζιεςε θαιιηηερληθνχ 

πξνζσπηθνχ ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ με ανηίηιμο ζηε δεκνηηθή θνηλσθειή 

επηρείξεζε ηνπ Γήκνπ νθάδσλ. 

12. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 523/1980 (ΦΔΚ 143 η.Α΄/17-06-1980) «Πεξί νξηζκνχ ησλ 

απαηηνχκελσλ εηδηθψλ ηππηθψλ πξνζφλησλ επί ζπκβάζεη ηδησηηθνχ δηθαίνπ πξνο πιήξσζε 

νξγαληθψλ ζέζεσλ ΟΣΑ», φπσο ηζρχεη. 

13. Σνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο ΓΗ.ΚΟΙ.Δ.Γ..  

 

Ανακοινώνει 

      Σελ πξφζιεςε θαιιηηερληθνχ πξνζσπηθνχ δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, κε ζχκβαζε εξγαζίαο 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ με ανηίηιμο, ζπλνιηθά επηά  (7) αηφκσλ γηα ηελ θάιπςε 

ησλ αλαγθψλ ηεο Μνπζηθήο ρνιήο νθάδσλ ηεο ΓΗ.ΚΟΙ.Δ.Γ..  θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ εμήο, 

αλά ππεξεζία, έδξα, εηδηθφηεηα θαη δηάξθεηα ζχκβαζεο, αξηζκνχ αηφκσλ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Α), κε ηα 

αληίζηνηρα απαηηνχκελα (ηππηθά θαη ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΙ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ (ανά κφδικό απαζτόληζης) 

 

Κφδικός 

θέζης 

Τπηρεζία Έδρα 

Τπηρεζίας 

     Διδικόηηηα  Γιάρκεια 

ζύμβαζης 

Αριθμός 

αηόμφν 

 

 

 

01 

Ν.Π.Ι.Γ 

«ΓΗ.ΚΟΙ.Δ.Γ.» 

νθάδεο ΣΔ Καζεγεηψλ 

Μνπζηθήο  

Αλψηεξσλ  

Θεσξεηηθψλ θαη 

δίπισκα πηάλνπ 

 

Απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο έσο 

30-6-2022 

 

 

1 

 

 

 

02 

Ν.Π.Ι.Γ 

«ΓΗ.ΚΟΙ.Δ.Γ.» 

νθάδεο ΣΔ Καζεγεηψλ 

Μνπζηθήο  

Πηάλνπ, 

Δλνξγάλσζεο 

Πλεπζηψλ 

Οξγάλσλ θαη 

Αλψηεξσλ 

Θεσξεηηθψλ 

 

Απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο έσο 

30-6-2022 

 

 

 

1 

 

 

 

03 

Ν.Π.Ι.Γ 

«ΓΗ.ΚΟΙ.Δ.Γ.» 

νθάδεο ΣΔ Καζεγεηψλ 

Μνπζηθήο  

Αλψηεξσλ 

Θεσξεηηθψλ θαη 

Πηάλνπ. 

 

Απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο έσο 

30-6-2022 

 

 

1 

 

 

 

04 

Ν.Π.Ι.Γ 

«ΓΗ.ΚΟΙ.Δ.Γ.» 

νθάδεο ΣΔ Καζεγεηψλ 

Μνπζηθήο 

Κιαζηθήο 

Κηζάξαο  

 

Απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο έσο 

30-6-2022 

 

 

1 

 

 

 

05 

 

Ν.Π.Ι.Γ 

«ΓΗ.ΚΟΙ.Δ.Γ.» 

νθάδεο ΣΔ Καζεγεηψλ 

Μνπζηθήο, 

Αξκνλίνπ κε 

εμεηδίθεπζε ζηελ 

εηδηθή αγσγή θαη 

Αλψηεξσλ 

Θεσξεηηθψλ 

 

Απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο έσο 

30-6-2022 

 

 

1 
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06 

Ν.Π.Ι.Γ 

«ΓΗ.ΚΟΙ.Δ.Γ.» 

νθάδεο ΣΔ Καζεγεηψλ 

Μνπζηθήο, 

Αξκνλίνπ  

Μνλσδίαο 

Αλ. Θεσξεηηθψλ 

Σκήκαηνο 

Αληίζηημεο 

 

Απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο έσο 

30-6-2022 

 

 

1 

 

 

07 

Ν.Π.Ι.Γ 

«ΓΗ.ΚΟΙ.Δ.Γ.» 

νθάδεο ΣΔ Καζεγεηψλ 

Μνπζηθήο  

Κιαξηλέηνπ  

Αλψηεξσλ 

Θεσξεηηθψλ 

Γηδαζθαιία 

Υνξσδηαθήο 

Μνπζηθήο 

 

Απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο έσο 

30-6-2022 

 

 

 

1 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κφδικό θέζης) 

 

 

 
ΚΧΓΙΚΟ 
ΑΠΑΥΟΛΗΗ 

Σίηλος ζποσδών και λοιπά απαιηούμενα (ησπικά & ηστόν πρόζθεηα) 

προζόνηα 

 

 

 

01 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

1. Γίπισκα Φνχγθαο, Γίπισκα Πηάλνπ  απφ αλαγλσξηζκέλν Χδείν ή Μνπζηθή 

ρνιή ηνπ ΤΠ.ΠΟ.Α. εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο αληίζηνηρεο 

εηδηθφηεηαο. 

2. Απνιπηήξην Λπθείνπ. 

3. Βεβαίσζε πξνυπεξεζίαο απφ Χδείν ή Μνπζηθή ρνιή αλαγλσξηζκέλα  απφ ην 

ΤΠ.ΠΟ.Α. εκεδαπήο ή  Μνπζηθφ ρνιείν ηνπ Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ Παηδείαο 

 

 

 

 

 

 

02 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

1.Γίπισκα πηάλνπ, πηπρίν Δλνξγάλσζεο πλεπζηψλ νξγάλσλ, πηπρίν Αλψηεξσλ 

Θεσξεηηθψλ απφ αλαγλσξηζκέλν Χδείν ή Μνπζηθή ρνιή ηνπ ΤΠ.ΠΟ.Α. 

εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 

2. Απνιπηήξην Λπθείνπ. 

3. Βεβαίσζε πξνυπεξεζίαο απφ Χδείν ή Μνπζηθή ρνιή αλαγλσξηζκέλα  απφ ην 

ΤΠ.ΠΟ.Α. εκεδαπήο ή  Μνπζηθφ ρνιείν ηνπ Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ Παηδείαο 

 

 

 

 

 

03 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

1. Γίπισκα Πηάλνπ θαη πηπρίν Φνχγθαο απφ αλαγλσξηζκέλν Χδείν ή Μνπζηθή 

ρνιή ηνπ ΤΠ.ΠΟ.Α. εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο αληίζηνηρεο 

εηδηθφηεηαο. 

2. Δηδίθεπζε ζηελ εθπαίδεπζε  ελειίθσλ.   

3. Απνιπηήξην Λπθείνπ. 

4. Βεβαίσζε πξνυπεξεζίαο απφ Χδείν ή Μνπζηθή ρνιή αλαγλσξηζκέλα  απφ ην 

ΤΠ.ΠΟ.Α. εκεδαπήο ή  Μνπζηθφ ρνιείν ηνπ Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. 

 

 

 

04 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

1. Γίπισκα ή πηπρίν  θιαζηθήο Κηζάξαο  απφ αλαγλσξηζκέλν Χδείν ή Μνπζηθή 

ρνιή ηνπ ΤΠ.ΠΟ.Α. εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο αληίζηνηρεο 

εηδηθφηεηαο. 

2. Απνιπηήξην Λπθείνπ. 

3. Βεβαίσζε πξνυπεξεζίαο απφ Χδείν ή Μνπζηθή ρνιή αλαγλσξηζκέλα  απφ ην 

ΤΠ.ΠΟ.Α. εκεδαπήο ή  Μνπζηθφ ρνιείν ηνπ Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο. 
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05 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

1. Πηπρίν Αξκνλίαο, Αληίζηημεο, Φνχγθαο  θαη απνθνηηήξην  αξκνλίνπ  κε 

εμεηδίθεπζε ζηελ εηδηθή αγσγή θαη Πηπρία Αλψηεξσλ Θεσξεηηθψλ απφ 

αλαγλσξηζκέλν Χδείν ή Μνπζηθή ρνιή ηνπ ΤΠ.ΠΟ.Α. εκεδαπήο ή ηζφηηκνο 

ηίηινο ηεο αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 

2. Βεβαίσζε εμεηδίθεπζεο ζηελ εηδηθή αγσγή. 

3. Απνιπηήξην Λπθείνπ. 

4. Βεβαίσζε πξνυπεξεζίαο απφ Χδείν ή Μνπζηθή ρνιή αλαγλσξηζκέλα  απφ ην 

ΤΠ.ΠΟ.Α. εκεδαπήο ή  Μνπζηθφ ρνιείν ηνπ Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο. 

 

 

 

06 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

1. Πηπρίν Αξκνλίαο, Αληίζηημεο, Πηπρίν Μνλσδίαο θαη απνθνηηήξην  Αξκνλίνπ 

απφ αλαγλσξηζκέλν Χδείν ή Μνπζηθή ρνιή ηνπ ΤΠ.ΠΟ.Α. εκεδαπήο ή 

ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 

2. Απνιπηήξην Λπθείνπ. 

3. Βεβαίσζε πξνυπεξεζίαο απφ Χδείν ή Μνπζηθή ρνιή αλαγλσξηζκέλα  απφ ην 

ΤΠ.ΠΟ.Α. εκεδαπήο ή  Μνπζηθφ ρνιείν ηνπ Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο. 

 

 

 

 

 

07 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

1.Γίπισκα ή πηπρίν Κιαξηλέηνπ απφ αλαγλσξηζκέλν Χδείν ή Μνπζηθή ρνιή 

ηνπ ΤΠ.ΠΟ.Α. εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο αληίζηνηρεο 

εηδηθφηεηαο. 

2. Πηπρία Αλψηεξσλ Θεσξεηηθψλ. 

3. Βεβαίσζε Γηδαζθαιίαο Υνξσδηαθήο Μνπζηθήο. 

4. Απνιπηήξην Λπθείνπ. 

5. Βεβαίσζε πξνυπεξεζίαο απφ Χδείν ή Μνπζηθή ρνιή αλαγλσξηζκέλα  απφ ην 

ΤΠ.ΠΟ.Α. εκεδαπήο ή  Μνπζηθφ ρνιείν ηνπ Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο. 

 

Διιείςεη ππνςεθίσλ  κε ηα ηππηθά πξνζφληα γηα θάζε εηδηθφηεηα κπνξνχλ λα πξνζιεθζνχλ 

ππνςήθηνη κε επαξθείο κνπζηθέο γλψζεηο πξνζεθφλησο  απνδεηθλπφκελεο. 

      Η ζχλαςε ησλ ζπκβάζεσλ κε ζρέζε εξγαζίαο Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (κε 

αληίηηκν) ζα γίλεη ππφ ηελ πξνυπφζεζε ζπγθξφηεζεο ησλ αληίζηνηρσλ ηκεκάησλ.  

 

Γενικά Προζόνηα Πρόζληυης  

Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη:  

1.α) Να είλαη Έιιελεο πνιίηεο  

   β)Να έρνπλ απνθηήζεη ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα κε πνιηηνγξάθεζε θαη έρεη παξέιζεη έηνο απφ 

ηελ απφθηεζε ηεο, κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ 

ειεθηξνληθψλ αηηήζεσλ εθφζνλ κέρξη ηελ απφθηεζή ηεο ήηαλ ππήθννη θξάηνπο κέινπο ηεο 

Δπξσπατθήο Δλψζεσο. Γηα ηνπο αλσηέξσ απαηηείηαη ε γλψζε ηεο Διιεληθήο γιψζζαο ζε βαζκφ 

επαξθή γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ νηθείνπ θιάδνπ. 
   γ) Πνιίηεο ησλ άιισλ Κξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Δλψζεσο  κε ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ 

άξζξνπ 1 παξ. 1 ηνπ Ν. 2431/1996 θαη κε ηελ επηθχιαμε ηνπ Π.Γ. 255/1998 θαη  

   δ) Βνξεηνεπεηξψηεο, Κχπξηνη Οκνγελείο θαη Οκνγελείο αιινδαπνί, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε θαη απφ ηα λεζηά Ίκβξν θαη Σέλεδν, ρσξίο λα απαηηείηαη πηζηνπνηεηηθφ 

ειιεληθήο ηζαγέλεηαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ηδηφηεηα ηνπο σο Διιήλσλ θαηά ην γέλνο 

θαη ηε ζπλείδεζε απνδεηθλχεηαη κε άιινπο ηξφπνπο (Ν.Γ. 3832/1958).  

2.  Οη ππνςήθηνη φισλ ησλ εηδηθνηήησλ πξέπεη λα είλαη ειηθίαο απφ 18 θαη αλσ.  

3. Να έρνπλ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειφηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηεο εηδηθφηεηαο πνπ επηιέγνπλ.  

4. Να κελ έρνπλ θψιπκα θαηά ην άξζξν 16 (Πνηληθή θαηαδίθε, ζηεξεηηθή ή επηθνπξηθή 

δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε) ηνπ Ν. 3584/07 (ΦΔΚ 143/Α/28-09-2007).  

5. Οη άλδξεο κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ λα έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο 

ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ή λα έρνπλ απαιιαγεί λφκηκα απφ απηέο. 
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Απαραίηηηα δικαιολογηηικά 

Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ ππνρξεσηηθψο θαη επί πνηλήο απνθιεηζκνχ ηα εμήο 

δηθαηνινγεηηθά:  

1.Αηηεζε ζηελ νπνία λα θαίλεηαη ν θσδηθφο απαζρφιεζεο θαη ηα επηζπλαπηφκελα 

δηθαηνινγεηηθά. 

2. Φσηναληίγξαθν ησλ δπν φςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο.  

3. Φσηναληίγξαθν ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ πνπ απαηηνχληαη σο πξνζφληα δηνξηζκνχ.  

4. Βεβαίσζε πξνυπεξεζίαο/δηδαθηηθήο εκπεηξίαο ζην αληίζηνηρν αληηθείκελν.  

5. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο.  

6. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία λα δειψλεηαη ηπρφλ απαζρφιεζε ζε Γεκφζην 

ή ηδησηηθφ εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα (παξάιιειε απαζρφιεζε).  

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

-Η εθπιήξσζε ησλ ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ (κφλν γηα άλδξεο) ή ε λφκηκε απαιιαγή θαη 

ε αηηία απαιιαγήο. 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.  

-Όηη δελ ηειεί ππφ απαγφξεπζε ή δηθαζηηθή αληίιεςε.  

-Όηη δελ παξαπέκθζεθε κε ηειεζίδηθν Βνχιεπκα γηα θάπνην απφ ην αλαθεξφκελα ζην άξζξν 

22 ηνπ Π.Γ. 611/77 εγθιήκαηα έζησ θαη εάλ δελ επαθνινχζεζε πνηληθή δίθε ιφγσ 

παξαγξαθήο, θαζψο θαη εάλ εθθξεκεί ελαληίνλ ηνπ θαηεγνξία γηα νπνηνδήπνηε πιεκκέιεκα 

ή θαθνχξγεκα.  

-Όηη έρνπλ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειφηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηεο εηδηθφηεηαο πνπ επηιέγνπλ.  

-Όηη δελ έρνπλ θψιπκα θαηά ην άξζξν 16 (Πνηληθή θαηαδίθε, ζηεξεηηθή ή επηθνπξηθή 

δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε) ηνπ Ν. 3584/07 (ΦΔΚ 143/Α/28-09-2007). 

8. Βηνγξαθηθφ 

  

Τποβολή αιηήζεφν ζσμμεηοτής 

    Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάιινπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο κε ηα απαηηνχκελα 

δηθαηνινγεηηθά, είηε ασηοπροζώπφς θαηφπηλ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο, ζην ηειέθσλν 2443 

3 53320 ζηε ΓΗ.ΚΟΙ.Δ.Γ.. Αγ. Γεσξγίνπ 26 2νο φξνθνο,  είηε ηατσδρομικά με ζσζηημένη 

επιζηολή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: ΓΗΜΟΣΙΚΗ 

ΚΟΙΝΧΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΓΗΜΟΤ  ΟΦΑΓΧΝ  Αγ. Γεσξγίνπ 26 43300 ΟΦΑΓΔ ππφςηλ θ.  

Μπνχθαξε Αλδξέα (ηει. επηθνηλσλίαο: 2443353320), απφ 22 επηεμβρίοσ 2022 έφς 1 

Oκηφβρίοσ 2022.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. 

Η προθεζμία σποβολής ηφν αιηήζεφν είναι δέκα (10) ημέρες (ππνινγηδφκελεο 

εκεξνινγηαθά) θαη αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο 

ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο ή ηεο αλάξηεζήο ηεο ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο καο θαη ζην ρψξν 

αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο, εθφζνλ ε αλάξηεζε είλαη ηπρφλ κεηαγελέζηεξε 

ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο. Η αλσηέξσ πξνζεζκία ιήγεη κε ηελ παξέιεπζε νιφθιεξεο 

ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο θαη  εάλ απηή είλαη, θαηά λφκν, εμαηξεηέα  (δεκφζηα αξγία) ή κε 

εξγάζηκε,  ηφηε ε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο κεηαηίζεηαη ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα. 

 

Δπιλογή – Ανάρηηζη Πινάκφν – Τποβολή Δνζηάζεφν  

       Η επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη απφ ηελ επηηξνπή επηινγήο πξνζσπηθνχ πνπ 

θαζνξίζηεθε κε ηελ αξηζ. 19/2022 (ΑΓΑ:Φ9ΗΜΟΚΠΟ-ΚΘΠ) απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο 

ΓΗ.ΚΟΙ.Δ.Γ..  θαη εγθξίζεθε - ζπγθξνηήζεθε  κε ηελ αξηζκ. πξση. 68693/14-4-2022 

(ΑΓΑ:ΡΒ4ΟΡ10-ΥΤ1) απφθαζε ηνπ ζπληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο  Θεζζαιίαο –

ηεξεάο Διιάδαο κε ζέκα: Καζνξηζκφο ηξηκεινχο επηηξνπήο ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 524/1980 γηα 

πξφζιεςε θαιιηηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ με ανηίηιμο ζηελ 

δεκνηηθή θνηλσθειή επηρείξεζε ηνπ Γήκνπ νθάδσλ. 

     H Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο ζα ζπλεδξηάζεη εληφο δέθα εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο 

ησλ αηηήζεσλ θαη δχλαηαη λα θαιέζεη ζε αθξφαζε ππνςεθίνπο, αλ θξίλεη απηφ αλαγθαίν , ζε 

εκεξνκελία πνπ ζα αλαθνηλσζεί ζηνπο ίδηνπο. 
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Οη πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ αλαξηψληαη  ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο καο θαη ζην 

ρψξν ησλ αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο ηνπ δήκνπ νθάδσλ. 

Καηά ησλ αλσηέξσλ πηλάθσλ νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ελζηάζεηο, ελψπηνλ 

ηνπ Γ.. ηεο ΓΗ.ΚΟΙ.Δ.Γ..  κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία, ε νπνία ιήγεη κε ηελ πάξνδν 

πέληε (5) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ αλάξηεζε.  

 

Γημοζίεσζη ηης ανακοίνφζης 

Περίληυη ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο, ε νπνία πξέπεη λα πεξηέρεη ππνρξεσηηθά φια ηα 

ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 3 ηνπ Π.Γ.524/1980 (φπσο ηζρχεη), λα δεκνζηεπζεί άπαμ ζε κία (1) 

θαζεκεξηλή εθεκεξίδα ηεο Καξδίηζαο ( πξσηεχνπζαο ηνπ λνκνχ Καξδίηζαο) άξζξν 1 παξ. 4 

ηνπ Π.Γ.524/1980 

Ανάρηηζη νιφθιεξεο ηεο αλαθνίλσζεο λα γίλεη ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο καο θαη ζην 

ρψξν ησλ αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο ηνπ δήκνπ νθάδσλ ζπληαζζφκελνπ 

ζρεηηθνχ απνδεηθηηθνχ  θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ νθάδσλ. 

 

Η  ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. ΣΗ ΓΗ.ΚΟΙ.Δ.Γ..   

 

 

 

ΚΑΦΑΗ ΘΧΜΑΗ 
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