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ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  3/2020 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

ωρομίσθιου προσωπικού με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου  
 

Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 
 

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 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 Ν. 
4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α). 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών 
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – 
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και 
άλλες διατάξεις». 

5. Την υπ΄ αριθμ. 88/2020  απόφαση Δ.Σ. περί του προγραμματισμού προσλήψεων 
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή 
αντιτίμου. 

6. Την υπ' αριθμ. 38446/19-6-2020 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με την 
οποία εγκρίθηκε η απασχόληση τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου με αντίτιμο στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ». 

7. Την υπ΄ αριθμ. 171/2020 απόφαση Δ.Σ. περί καθορισμού θέσεων και ειδικοτήτων για 
πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη 
μορφή αντιτίμου. 

8. Την υπ’ αρίθμ. 11574/28/7/2020 βεβαίωση οικονομικής υπηρεσίας. 
9. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» που έχει 

δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 2164/18-7-2012 τεύχος Β΄, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ 
177/31/1/2019 τεύχος Β΄ 

10. Το γεγονός ότι στην Ανακοίνωση 3/2020 και για την ειδικότητα «Καθηγητής Βιολοντσέλου ΤΕ» με 
κωδικό θέσης 109, δεν παρουσιάστηκαν υποψήφιοι.   

 
 
 
 



Επαναπροκηρύσσει  
 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1)  ατόμου 
για την κάλυψη  αναγκών, με παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Βόλου 
«Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 
(Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.), που εδρεύει στο Βόλο, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια 
σύμβασης, αριθμού 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 

109 

Ν.Π.Δ.Δ. 
 ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 
«Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» 

ΒΟΛΟΣ 
Καθηγητής 

Βιολοντσέλου ΤΕ 

ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
ΕΩΣ 30/6/2021 
(ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑ 

ΤΩΝ ΕΝΝΕΑ 
ΜΗΝΩΝ) 

1 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

109 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
1) Πτυχίο Τ.Ε.Ι. στη συγκεκριμένη ειδικότητα (Βιολοντσέλο)  της ημεδαπής ή άλλης ισότιμης 
ανώτερης  σχολής της αλλοδαπής πιστοποιημένου από το Δ.O.A.T.Α.Π  στην αντίστοιχη 
ειδικότητα ή 
2)  Απολυτήριος τίτλος εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμος της 
αλλοδαπής και Δίπλωμα Βιολοντσέλου αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος της ημεδαπής 
εποπτευόμενου από το ΥΠΠΟΑ ή αλλοδαπής. 
3) Βεβαίωση πενταετούς διδακτικής προϋπηρεσίας από ωδείο ή μουσική σχολή στην οποία 
να αναγράφεται η απόφαση ΥΠΠΟΑ με βαθμό καθηγητή στο Βιολοντσέλο ή πιστοποιημένη 
παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια όπως απαιτείται κατ’ ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 14 
παρ. 8 εδ. ιγ΄ του ν. 1566/1985, 2 παρ. 5 εδ. α΄ του ν. 1894/1990 και 6 παρ. 4 του ν. 
2525/1997 ( απόφοιτος καθηγητικής σχολής, κάτοχος πτυχίου της Ανώτατης Σχολής 
Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε) ή διδακτορικό δίπλωμα ή 
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στις επιστήμες της Αγωγής). 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
1) Πτυχίο Τ.Ε.Ι. στη συγκεκριμένη ειδικότητα (Βιολοντσέλο)  της ημεδαπής ή άλλης ισότιμης 
ανώτερης  σχολής της αλλοδαπής πιστοποιημένου από το Δ.O.A.T.Α.Π  στην αντίστοιχη 
ειδικότητα ή 
2) Απολυτήριος τίτλος εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμος της 
αλλοδαπής και Πτυχίο Βιολοντσέλου  αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος της ημεδαπής 
εποπτευόμενου από το ΥΠΠΟΑ ή αλλοδαπής. 
3) Βεβαίωση πενταετούς διδακτικής προϋπηρεσίας από ωδείο ή μουσική σχολή στην οποία 
να αναγράφεται η απόφαση ΥΠΠΟΑ με βαθμό καθηγητή στο Βιολοντσέλο ή πιστοποιημένη 
παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια όπως απαιτείται κατ’ ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 14 
παρ. 8 εδ. ιγ΄ του ν. 1566/1985, 2 παρ. 5 εδ. α΄ του ν. 1894/1990 και 6 παρ. 4 του ν. 
2525/1997 ( απόφοιτος καθηγητικής σχολής, κάτοχος πτυχίου της Ανώτατης Σχολής 
Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε) ή διδακτορικό δίπλωμα ή 
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στις επιστήμες της Αγωγής). 

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.         

 
 



Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

3/2020 και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να τα υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως μετά από 
προγραμματισμένο τηλεφωνικό ραντεβού, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς 
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε 
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο prosopikodoepap@gmail.com είτε ταχυδρομικά με 
συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 
Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως Νέα Ιωνία ΤΚ 38 446  Βόλος, απευθύνοντάς την στο Τμήμα 
Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. επικοινωνίας: 2421091191). Στην περίπτωση αποστολής 
των αιτήσεων ηλεκτρονικά, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που 
φέρει η ηλεκτρονική αποστολή των αιτήσεων ( θα εκτυπώνεται το μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου του εκάστοτε υποψηφίου με εμφανή την ημερομηνία αποστολής). 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. 

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση.  

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) 
και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές 
εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων 
του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις 
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 το έντυπο της αίτησης στην υπηρεσία μας στην 
ανωτέρω διεύθυνση. Το έντυπο της αίτησης, το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων 
εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3/2020 
Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» και τα Ειδικά Παραρτήματα: (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με 
σήμανση έκδοσης «17/1/2019» και  (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης 
«12/4/2019»  θα είναι διαθέσιμα και στην ιστοσελίδα www.doepap.gr (Θέσεις Εργασίας). 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ         


