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                  Σταυρούπολη, 09/06/2022    
                                                                                                Αριθ.πρωτ. 479/2022 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

Για την πρόσληψη εκπαιδευτικού - καλλιτεχνικού - διδακτικού προσωπικού με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), εννεάμηνης (9) και οκτάμηνης (8) 
διάρκειας. 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παύλου Μελά «ΙΡΙΣ» (ΔΗ.Κ.Ε. ΙΡΙΣ) 

 

Ανακοινώνει 
 

την πρόσληψη εκπαιδευτικού - καλλιτεχνικού - διδακτικού προσωπικού για τη 

λειτουργία των καλλιτεχνικών τμημάτων - δραστηριοτήτων της ΔΗ.Κ.Ε. ΙΡΙΣ, για την 

εκπαιδευτική χρονιά 2022-2023, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου (ΙΔΟΧ), με κάλυψη της δαπάνης έναντι αντιτίμου, συνολικού αριθμού σαράντα 
τριών (43) θέσεων για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα 

τυπικά και ειδικά προσόντα καθώς και χρονική διάρκεια σύμβασης εννέα (9) και οκτώ 

(8) μηνών, όπως αναφέρονται παρακάτω : 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΩΔΕΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΘΕΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ -ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ  
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

100 
Π.Ε. ή Τ.Ε. Μουσικός - Καλλιτεχνικός Διευθυντής 

Δημοτικού Ωδείου Σταυρούπολης 
1 

Έως εννέα (9) 

μήνες 

από την 

ημερομηνία 
υπογραφής της 

σύμβασης 

101 Τ.Ε. Μουσικός - Καθηγητής πιάνου 3 

102 Π.Ε. ή Τ.Ε. Μουσικός - Συνοδός πιάνου  1 

103 Π.Ε. ή Τ.Ε. Μουσικός - Καθηγητής κλασικής κιθάρας 3 

104 
Τ.Ε. Μουσικός - Καθηγητής ηλεκτρικής – ακουστικής 

κιθάρας   
1 

105 
Π.Ε. ή Τ.Ε. Μουσικός - Καθηγητής φλάουτου, 

φλογέρας, φλάουτου dolce   
1 

106 Τ.Ε. Μουσικός - Καθηγητής σαξόφωνου - κλαρινέτου  1 

107 Π.Ε. Μουσικός - Καθηγητής κλαρινέτου   1 

108 Τ.Ε. Μουσικός - Καθηγητής βιολιού  3 

109 
Τ.Ε. ή Δ.Ε. Μουσικός - Καθηγητής παραδοσιακών 

κρουστών  
1 

110 Τ.Ε. Μουσικός - Καθηγητής ακορντεόν 1 

111 Π.Ε. ή Τ.Ε. Μουσικός - Καθηγητής βιολοντσέλο 1 

112 Τ.Ε. Μουσικός - Καθηγητής βυζαντινής μουσικής 1 

113 
Τ.Ε. Μουσικός - Καθηγητής βυζαντινής μουσικής - 
λαούτο 

1 

114 Τ.Ε. Μουσικός - Καθηγητής μουσικής προπαιδείας 1 

115 
Π.Ε. ή Τ.Ε. Μουσικός - Καθηγητής ανώτερων 

θεωρητικών 
2 

116 Τ.Ε. Μουσικός - Αρχιμουσικός Φιλαρμονικής 1 

117 Τ.Ε. Μουσικός - Καθηγητής παραδοσιακού κλαρίνου 1 

118 Τ.Ε. ή Δ.Ε. Μουσικός - Καθηγητής ποντιακής λύρας 1 

119 Τ.Ε. ή Δ.Ε. Μουσικός - Καθηγητής μπουζουκιού 1 

120 
Τ.Ε. ή Δ.Ε. Μουσικός – Καθηγητής για μοντέρνο – 

σύγχρονο τραγούδι 
1 

ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ 
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Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών, ή έως 70 ετών αν δεν έχουν 
αποκτήσει δικαίωμα σύνταξης. 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας αίτηση στην οποία αναφέρουν ρητά 

τον κωδικό της θέσης που διεκδικούν. Έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για έναν (1) 
κωδικό θέσης. Μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής 

δικαιολογητικά :  

 

1. Αίτηση (παραλαβή από τα γραφεία της υπηρεσία μας ή από το δικτυακό τόπο του 

Δήμου Παύλου Μελά www.pavlosmelas.gr ή από την ιστοσελίδα της επιχείρησης 
www.irispm.gr). 

2. Ευκρινή φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας (Άρθρο 1 του  

Ν.4250/2014).  

3. Ευκρινή φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών τους που απαιτείται ως προσόν 

διορισμού, στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος 

κτήσης του.  
4. Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ, η οποία θα αποδεικνύεται σύμφωνα με το από 22-01-2016 

Ειδικό Παράρτημα (Α21) Απόδειξης χειρισμού Η/Υ του ΑΣΕΠ (αφορά τον κωδικό 

θέσης: 100 με ειδικότητα: Καλλιτεχνικός Διευθυντής Ωδείου). 

5. Βεβαίωση προϋπηρεσίας στο αντικείμενο.  

Ως διδακτική εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου 
στο δημόσιο τομέα ή στα ιδιωτικά μουσικά ιδρύματα, σχολές χορού εποπτείας 

Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε καθήκοντα συναφή προς το 

αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων. 

6. Αποδεικτικά καλλιτεχνικής δραστηριότητας.  

Αποδεικτικά καλλιτεχνικής δραστηριότητας: συναυλίες, συμμετοχή σε ορχήστρα, 

ρεσιτάλ, συναυλίες μουσικής δωματίου, διακρίσεις μαθητών, ηχογραφήσεις, 
δισκογραφία, συνέδρια, εκδόσεις, διαλέξεις, σεμινάρια, συγγραφή σχετικού βιβλίου, 

δημοσιεύσεις, μελέτες, άρθρα, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, καλλιτεχνική 

δραστηριότητα του ιδίου (εκθέσεις), συμμετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις των 

μαθητών, συστάσεις-διακρίσεις, παραστάσεις χορού – θεάτρου, χορογραφίες, 

συμμετοχές σε διαγωνισμούς, κινησιολογία, video dance, κλπ. Τα ανωτέρω αποδεικτικά 
καλλιτεχνικής δραστηριότητας για να προσμετρηθούν θα πρέπει να πιστοποιούνται 

εντύπως εκτός των ηχογραφήσεων όπου θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά (CD). 

7. Πρόσφατο Βιογραφικό Σημείωμα. 

8. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 

9. Υπογεγραμμένη την Ενημέρωση για το Βιογραφικό τους Σημείωμα. 

121 Τ.Ε. Μουσικός - Συνοδός πιάνου  1 Έως οκτώ (8) 

μήνες 
από την 

ημερομηνία 

υπογραφής της 

σύμβασης 

122 Τ.Ε. ή Δ.Ε. Καθηγητής κλασικού χορού 3 

123 Τ.Ε. ή Δ.Ε. Καθηγητής σύγχρονου χορού 1 

124 Π.Ε. Καθηγητής  παραδοσιακών χορών 1 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ – ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

125 Π.Ε. Καθηγητής Ζωγραφικής  2 

Έως οκτώ (8) 

μήνες 

από την 

ημερομηνία 

υπογραφής της 
σύμβασης 

126 Δ.Ε. Καθηγητής Ζωγραφικής 1 

127 Δ.Ε. Καθηγητής Αγιογραφίας 1 

128 Δ.Ε. Καθηγητής fusing 1 

129 Δ.Ε. Καθηγητής κόσμημα - χειροτεχνία 1 

130 Δ.Ε. Καθηγητής comic – graffiti  1 

131 Δ.Ε. Καθηγητής Κεραμικής 1 

132 Π.Ε. Καθηγητής Υποκριτικής 1 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 43  
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10. Αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας. 
11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι: 

I. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 3584/2007 

1. Δεν έχει καταδικασθεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, 

υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία 

δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση 

καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για 
οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής 

εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 

2. Δεν είναι υπόδικος που έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για 

κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης Α΄, έστω και αν το αδίκημα έχει 

παραγραφεί, 
3. Δεν έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο 

χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, 

4. Δεν τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό 

επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές 

καταστάσεις. 

II. Έχει υγεία και φυσική κατάσταση που του επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της 
θέσης για την οποία προσλαμβάνεται. 

III. (Μόνο για άνδρες) Έχουν εκπληρωθεί οι στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει 

απαλλαγεί νόμιμα. Στην περίπτωση αυτή αναγράφεται η αιτία απαλλαγής. 

IV. Τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη 

απασχόληση). 

V.  Ότι έχει διαβάσει την προκήρυξη και αποδέχεται τους όρους αυτής. 
 

Τυχόν πρόσθετοι τίτλοι σπουδών σχετικοί με το αντικείμενο της προ πλήρωσης θέσης, 

πέραν των προ απαιτούμενων, δύναται να συνυποβληθούν (Διδακτορικά, 

μεταπτυχιακά, πιστοποίηση εκπαίδευσης ενηλίκων, ξένες γλώσσες κλπ) και θα 

αξιολογηθούν αναλόγως από την αρμόδια 3μελή Επιτροπή Επιλογής Καλλιτεχνικού 
Προσωπικού.  

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως, είτε ηλεκτρονικά στο mail : 

info@irispm.gr, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση 
φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της ΔΗ.ΚΕ. ΙΡΙΣ 

(Λαγκαδά 293 - 1ος όροφος, Σταυρούπολη). Δε γίνονται δεκτές αιτήσεις που υποβάλλονται 

ταχυδρομικά. 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει την Παρασκευή 01-07-2022 από την Ειδική Τριμελή 

Επιτροπή Επιλογής Καλλιτεχνικού Προσωπικού, του άρθρου 4 παρ. 1 του Π.Δ. 524/1980, η 

οποία έχει ορισθεί με την αρ. πρωτ. 127806/03-05-2022 απόφαση του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η επιτροπή 

θα καλέσει αυθημερόν όσους υποψηφίους κρίνει, προκειμένου να υποβληθούν σε 
πρακτική δοκιμασία (ακρόαση). Κατόπιν θα συντάξει πίνακα με αξιολογική σειρά κατά την 

κρίση της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 524/1980.  

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 
Η παραλαβή της προκήρυξης και των αιτήσεων συμμετοχής, θα γίνεται στα γραφεία της 

Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παύλου Μελά «ΙΡΙΣ», που βρίσκονται επί της οδού 

Λαγκαδά 293, 1ος όροφος, δημοτική ενότητα Σταυρούπολης, από την Τρίτη 14.06.2022 έως 

και την Πέμπτη 23.06.2022, κατά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες από 

9:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. 
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Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την επιλογή του 
παραπάνω προσωπικού, αναφέρονται λεπτομερώς στην με αρ. πρωτ. 478/09-06-2022 (ΑΔΑ: 

6ΛΧΗΟΚ9Θ-ΦΧΥ) προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού της Δημοτικής Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Δήμου Παύλου Μελά «ΙΡΙΣ», που είναι αναρτημένη: 1) στην ιστοσελίδα του Δήμου 

Παύλου Μελά (www.pavlosmelas.gr), 2) στην ιστοσελίδα της ΔΗ.Κ.Ε. ΙΡΙΣ (www.irispm.gr), 3) 

στα γραφεία της επιχείρησης και 4) στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παύλου Μελά 

Θεσσαλονίκης.  
 

 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
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