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ΑΓΑ: ΒΗΔΘΓ-ΕΣ2 

 

ΑΞΝΦΑΠΖ – ΞΟΝΘΖΟΜΖ 
 

 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο:  

α) ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν. 1943/1991 «Δθζπγρξνληζκφο ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο, αλαβάζκηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο θαη άιιεο ζπλαθείο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 50/ Α/11.04.1991) θαη ηελ 

98/16.02.1995 γλσκνδφηεζε ηεο Σξηκεινχο Δπηηξνπήο ηνπ Γξαθείνπ Ννκηθνχ πκβνχινπ ηνπ ΤΠ.ΠΟ., πνπ έγηλε 

δεθηή απφ ηνλ Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ, ζρεηηθά κε ηελ πξφζιεςε κνπζηθψλ αλαγλσξηζκέλνπ ηαιέληνπ 

β) ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 2273/1994 «Δζληθφ Θέαηξν, Κξαηηθφ Θέαηξν Βνξείνπ Διιάδνο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 233/Α/27.12.1994), φπσο ηζρχεη 

γ) ηνπ εδαθ. ε΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 2190/1994 «χζηαζε αλεμάξηεηεο αξρήο γηα ηελ επηινγή 

πξνζσπηθνχ θαη ξχζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο» (ΦΔΚ 8/Α/03.02.1994), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 

3812/2009 «Αλακφξθσζε ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζην δεκφζην ηνκέα θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 234/Α/ 

28.12.2009)  

δ) ηνπ άξζξνπ 69 ηνπ Ν. 2065/1992 «Αλακφξθσζε ηεο άκεζεο θνξνινγίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 113/ 

Α/30.06.1992), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

ε)  ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ Ν. 3943/2011 «Καηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο, ζηειέρσζε ησλ 

ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ» (ΦΔΚ 66/Α/31.03.2011)  

ζη) ηνπ Ν. 2431/1996 «Γηνξηζκφο ή Πξφζιεςε Πνιηηψλ Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε» (ΦΔΚ 

175/Α/30.07.1996), θαζψο θαη ηνπ Π.Γ. 7/2003 «Γηνξηζκφο ή Πξφζιεςε Πνιηηψλ ησλ Κξαηψλ – Μειψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη ζηνπο Δπνπηεπφκελνπο Φνξείο» (ΦΔΚ 5/Α/15.01.2003) 

δ) ηνπ εδαθ. ε΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 2557/1997 «Θεζκνί, κέηξα θαη δξάζεηο πνιηηηζηηθήο 

αλάπηπμεο» (ΦΔΚ 271/Α/24.12.1997) 

ε) ησλ άξζξσλ 4-10 ηνπ Ν. 3528/2007 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ 

Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ.» (ΦΔΚ 26/Α/09.02.2007), φπσο ηζρχεη 

ζ) ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 3051/2002 «πληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο αλεμάξηεηεο αξρέο… θιπ.» 

(ΦΔΚ 220/Α/20.09.2002) 
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η) ηνπ Ν.Γ. 3832/1958 «Πεξί θπξψζεσο ησλ ππ’ αξηζκ. 195/16.02.1951, 344/29.03.1952, 158/27.02.1954 

θαη 809/08.06.1954 Πξάμεσλ ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, αθνξσζψλ ηνλ δηνξηζκφ ησλ Βνξεηνεπεηξσηψλ θαη 

Κππξίσλ εηο δεκνζίαο ζέζεηο θαη ζέζεηο Οξγαληζκψλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, θιπ» (ΦΔΚ 128/Α/1958), θαζψο επίζεο θαη 

ηελ 464/1985 γλσκνδφηεζε ηνπ Γλσκνδνηηθνχ πκβνπιίνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

ηα) ηνπ Ν. 2790/2000 «Απνθαηάζηαζε ησλ παιηλλνζηνχλησλ νκνγελψλ απφ ηελ ηέσο νβηεηηθή Έλσζε θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 24/Α/16.02.2000), φπσο ηζρχεη 

ηβ) ηνπ Ν. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ 

θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν “Πξφγξακκα Γηαχγεηα” (ΦΔΚ 112/Α/ 

13.07.2010) 

ηγ) ηεο ππνπαξ. Γ1 ηεο παξ. Γ ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ Ν. 4093/2012 «Έγθξηζε Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ 

Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2013-2016, Δπείγνληα Μέηξα Δθαξκνγήο ηνπ Ν. 4046/2012 θαη ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ 

Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2013-2016» (ΦΔΚ 222/Α/12.11.2012) 

ηδ) ησλ παξ. 20, 21 θαη 22 ηνπ άξζξνπ έλαηνπ ηνπ Ν. 4057/2012 «Πεηζαξρηθφ Γίθαην Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ 

Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ» (ΦΔΚ 54/Α/14.03.2012) 

ηε) ηνπ Π.Γ. 191/2003 «Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ» (ΦΔΚ 146/Α/13.06.2003) 

ηζη) ηνπ Π.Γ. 118/2013 «Σξνπνπνίεζε ηνπ ΠΓ 85/2012 (Α΄141) – Ίδξπζε Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ 

θαη Γηθηχσλ θαη Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ θαη κεηνλνκαζία ησλ Τπνπξγείσλ…»  (ΦΔΚ 

152/Α/25.06.2013) 

ηδ) ηνπ Π.Γ. 119/2013 «Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη 

Τθππνπξγψλ» (ΦΔΚ 153/Α/25.06.2013) 

ηε) ηηο παξ. 1, 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Π.Γ. 76/1993 «Ρχζκηζε ζεκάησλ ηεο Οξρήζηξαο ηεο Δζληθήο 

Λπξηθήο θελήο (Δ.Λ..)» (ΦΔΚ 33/Α/17.03.1993) 

ηζ) ηνπ Π.Γ. 29/1997 «Ρχζκηζε ζεκάησλ ηεο Οξρήζηξαο ηεο Λπξηθήο θελήο» (ΦΔΚ 33/Α/06.03.1997) 

θ) ηεο ΤΠΠΟ/ΚΑΣΔΥΝ/Γ/35836/22.07.1999 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ «Γηαδηθαζία πξνζιήςεσο 

Καιιηηερληθνχ Πξνζσπηθνχ θιπ.» (ΦΔΚ 1604/Β/16.08.1999) 

2. Σν αξηζκ. ΤΠΑΙΘΠΑ/ΓΓΓΤ/ΓΙΟΙΚ/ΣΓΠΔΦ/80179/13314/11163/625/21.05.2013 αίηεκα ηνπ ηφηε 

Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Παηδεία & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ γηα έγθξηζε πξφζιεςεο ηαθηηθνχ 

Καιιηηερληθνχ Πξνζσπηθνχ ζηελ Οξρήζηξα Λπξηθήο θελήο, ηα αξηζκ. ΟΛ 12/23.01.2013 θαη ΟΛ 13/29.01.2013 

έγγξαθα, ηεο πξναλαθεξφκελεο Οξρήζηξαο, θαζψο θαη ην αξηζκ. 8/28.01.2013 έγγξαθν ηνπ Καιιηηερληθνχ 

Γηεπζπληή ηεο Δζληθήο Λπξηθήο θελήο, ζρεηηθά κε ην ελ ιφγσ ζέκα. 

3. Σα αξηζκ. ΤΠΑΙΘΠΑ-ΓΓΠ/ΓΓΟΤ/ΓΟΤ/ΣΑΣΠ/39583/5371/5169/2968/22.03.2013 θαη ΤΠΑΙΘΠΑ-ΓΓΠ/ΓΓΟΤ/ 

ΓΟΤ/ΣΑΣΠ/48438/6621/6386/3734/04.04.2013 έγγξαθα ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπνζέζεσλ, ζρεηηθά κε 

έγθξηζε πιήξσζεο θελψλ νξγαληθψλ ζέζεσλ θαιιηηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηεο πξναλαθεξφκελεο Οξρήζηξαο,  

4. Σν αξηζκ. 2/51132/10.06.2013 έγγξαθν ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο, ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε 

πξφζιεςεο ηξηψλ (3) ππαιιήισλ θαιιηηερληθνχ πξνζσπηθνχ ζηελ Οξρήζηξα Λπξηθήο θελήο. 

5. Σελ αξηζκ. ΓΙΠΠ/Φ.ΔΓΚΡ.11/27/10388/14.02.2014 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 1 ηεο 

αξηζκ. 33/2006 Π.Τ.., φπσο ηζρχεη, ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε πιήξσζεο ηξηψλ (3) θελψλ νξγαληθψλ ζέζεσλ 

Μνπζηθψλ ζηελ Οξρήζηξα Λπξηθήο θελήο (Γεκφζηα Τπεξεζία πνπ επνπηεχεηαη απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ & 

Αζιεηηζκνχ), ε νπνία δηαβηβάζηεθε ζηε Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ κε ην 

αξηζκ. ΓΙΠΠ/Φ.ΔΓΚΡ.11/9684π.ε./14.02.2014 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο & 

Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 
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6. Σν αξηζκ. ΟΛ 9/24.02.2014 έγγξαθν ηεο πξναλαθεξφκελεο Οξρήζηξαο ζρεηηθά κε ηε δηεμαγσγή 

δηαγσληζκψλ γηα ηελ πιήξσζε ησλ θαησηέξσ θελψλ νξγαληθψλ ζέζεσλ ζηελ ίδηα Οξρήζηξα. 

 

Ξξνθεξύζζνπκε 

Γηαγσληζκνχο γηα ηελ πιήξσζε ηξηψλ (3) θελψλ νξγαληθψλ ζέζεσλ κφληκνπ θαιιηηερληθνχ πξνζσπηθνχ 

ηεο Οξρήζηξαο ηεο Λπξηθήο θελήο, σο εμήο: 

Α. 3ε Θαηεγνξία  

α. Κία (1) ζέζε Θνξπθαίνπ Α΄ ζηα Θόξλα 

β. Κία (1) ζέζε Θνξπθαίνπ Α΄ ζηα Βηνινληζέια 

Β. 4ε Θαηεγνξία  

α. Κία (1) ζέζε Θνξπθαίνπ Β΄ ζηα Φαγθόηα κε ππνρξέσζε ζην θόληξα Φαγθόην 

Νη ππνςήθηνη πξέπεη  

1. Ωο πξνο ηελ ηζαγέλεηα  

α) Να είλαη Έιιελεο θαη Διιελίδεο πνιίηεο ή 

β) Πνιίηεο θξαηψλ – κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή 

γ) Βνξεηνεπεηξψηεο ή Κχπξηνη νκνγελείο θαζψο θαη νκνγελείο αιινδαπνί πξνεξρφκελνη απφ ηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε θαη απφ ηελ Ίκβξν θαη ηελ Σέλεδν ρσξίο λα απαηηείηαη πηζηνπνηεηηθφ ειιεληθήο ηζαγέλεηαο, ππφ 

ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ηδηφηεηά ηνπο σο Διιήλσλ θαηά ην γέλνο θαη ηε ζπλείδεζε απνδεηθλχεηαη κε άιινπο 

ηξφπνπο (Ν.Γ. 3832/1958 – ΦΔΚ 128/Α/1958). 

δ) Γηθαηνχληαη λα είλαη ππνςήθηνη θαη φζνη απέθηεζαλ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα κε πνιηηνγξάθεζε θαη έρεη 

παξέιζεη έηνο απφ ηελ απφθηεζή ηεο, κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, 

εθφζνλ κέρξη ηελ απφθηεζή ηεο ήηαλ ππήθννη θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

2. Να έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 21ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο ή, πξνθεηκέλνπ γηα κνπζηθνχο αλαγλσξηζκέλνπ 

ηαιέληνπ, ην 15ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. 

3. Να έρνπλ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο ζέζεο 

ηνπο, θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ Ν. 3528/2007, φπσο ηζρχεη. 

4. Να κε ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπο θψιπκα απφ πνηληθή θαηαδίθε ή ππνδηθία ή ζηεξεηηθή ή επηθνπξηθή 

δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε (άξζξν 8 ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ Ν. 3528/2007). 

5. Να θαηέρνπλ δίπισκα ή πηπρίν αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο (νξγάλνπ) αλαγλσξηζκέλνπ κνπζηθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηζφηηκν δίπισκα εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

 Οη δηαγσληζκνί ζα δηεμαρζνχλ ζηελ Αζήλα ζε ρψξνπο ηεο Οξρήζηξαο Λπξηθήο θελήο. 

 Ωο εκεξνκελίεο ηεο δηεμαγσγήο ηνπο νξίδνληαη νη εμήο: 

Α. 04.04.2014 γηα ηε ζέζε ηνπ Θνξπθαίνπ Β΄ ζηα Φαγθόηα κε ππνρξέσζε ζην θόληξα Φαγθόην 

Β. 06.04.2014 γηα ηε ζέζε ηνπ Θνξπθαίνπ Α΄ ζηα Βηνινληζέια 

Γ. 07.04.2014 γηα ηε ζέζε ηνπ Θνξπθαίνπ Α΄ ζηα Θόξλα 

Απηνί πνπ ζέινπλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηνπο δηαγσληζκνχο νθείινπλ, κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) 

εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο απηήο ζηνλ εκεξήζην Σχπν, λα ππνβάιινπλ 

ή λα ηαρπδξνκήζνπλ κε απφδεημε ζηελ Οξρήζηξα Λπξηθήο θελήο (Αξρηκήδνπο 16, ΣΚ 17778, Καιιηζέα) αίηεζε ζε 

εηδηθφ έληππν. 

 Έληππα αηηήζεσλ, κε αληίγξαθν ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, κπνξεί λα πξνκεζεχεηαη θάζε 

ελδηαθεξφκελνο απφ ηελ σο άλσ Τπεξεζία. 
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 Με ηελ αίηεζε ν ππνςήθηνο ππνρξενχηαη λα ζπλππνβάιιεη βηνγξαθηθφ ζεκείσκά ηνπ, θαζψο θαη 

νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν πνπ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ απεηθφληζε ηεο θαιιηηερληθήο πξνζσπηθφηεηαο θαη 

ηθαλφηεηαο απηνχ. 

 Δηδηθφηεξα γηα ηνπο ππνςεθίνπο πνπ επηθαινχληαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ κνπζηθνχ αλαγλσξηζκέλνπ ηαιέληνπ, 

ζπκπιεξψλνληαο ηε ζρεηηθή έλδεημε ζην έληππν ηεο αίηεζεο, απαηηείηαη ε ππνβνιή ζηνηρείσλ πνπ ζα δηθαηνινγνχλ 

ηελ ηδηφηεηα απηή. 

 Η δηαπίζησζε πεξί ηνχηνπ ζα γίλεηαη απφ ηελ, θαηά ην Νφκν, Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή. Η ελ ιφγσ Δπηηξνπή, 

κεηά ηνλ έιεγρν ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ θάζε ππνςεθίνπ ηεο πεξίπησζεο απηήο (ηαιέληνπ), ζα 

δηαπηζηψλεη ηελ χπαξμε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπγθξνηνχλ ην αλαγλσξηζκέλν κνπζηθφ ηαιέλην θαη ζα επηηξέςεη ζε 

απηφλ λα ζπκκεηάζρεη ζην δηαγσληζκφ. 

 Η κε ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απηψλ καδί κε ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ θαζηζηά 

απαξάδεθηε ηε κεηαγελέζηεξε επίθιεζε ηεο αλσηέξσ ηδηφηεηαο.  

Δμεηαζηέα Ύιε  

 χκθσλα κε ην ΠΓ 76/1993, ε εμεηαζηέα χιε ζα νξηζζεί απφ ηηο Δμεηαζηηθέο Δπηηξνπέο θαη ζα 

γλσζηνπνηεζεί ζηνπο ππνςεθίνπο δηα ηνηρνθνιιήζεσο ζηνλ νηθείν ρψξν ηεο Οξρήζηξαο, ηξηάληα (30) 

ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηηο  εκεξνκελίεο δηεμαγσγήο ησλ δηαγσληζκψλ, ζα πεξηιακβάλεη δε: 

 α) έλα θνληζέξην, σο ππνρξεσηηθφ 

 β) έλα κνπζηθφ έξγν θαη΄ επηινγή ηνπ ππνςεθίνπ  

 γ) ηελ εθηέιεζε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ, θαη΄ επηινγή ηεο Δπηηξνπήο, απφ ηα δπζθνιφηεξα κνπζηθά 

κέξε έξγσλ ζπκθσληθήο θαη κεινδξακαηηθήο θηινινγίαο, θαη  

 δ) εθ πξψηεο φςεσο αλάγλσζε (Prima Vista) 

 Η εμέηαζε ησλ ππνςεθίσλ γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο, ρσξίο ηελ παξνπζία αθξναηεξίνπ, 

θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ΤΠΠΟ/ΚΑΣΔΥΝ/35836/22.07.1999 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο. 

 Οη πίλαθεο επηηπρίαο, ζα ηνηρνθνιιεζνχλ ζηα Γξαθεία θαη ζην ρψξν αλαθνηλψζεσλ ηεο Οξρήζηξαο, κε ηελ 

παξνπζία δχν (2) ππαιιήισλ θαη ζα ζπληαρζνχλ ζρεηηθά πξαθηηθά, ηα νπνία ελ ζπλερεία ζα απνζηαινχλ ζηε 

Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ ηνπ ΤΠΠΟΑ. 

 Οη επηηπρφληεο ζα θιεζνχλ λα ππνβάιινπλ φια ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά, πνπ ζα ηνπο δεηεζνχλ κε 

έγγξαθν απφ ηε Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ. 

 Ο ρψξνο πνπ ζα γίλνπλ νη δηαγσληζκνί θαη θάζε ζρεηηθφ κε απηνχο ζέκα ζα θαζνξηζζνχλ κε απνθάζεηο θαη 

αλαθνηλψζεηο ησλ Δμεηαζηηθψλ Δπηηξνπψλ, πνπ ζα ηνηρνθνιιεζνχλ ζηα γξαθεία ηεο Οξρήζηξαο Λπξηθήο θελήο. 

 Η απφθαζε - πξνθήξπμε απηή ζα δεκνζηεπζεί ζην Σεχρνο ΑΔΠ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο, ζηελ 

Δθεκεξίδα «Γεκνζηνγξαθηθά» θαη ζα αλαξηεζεί ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ 

(www.yppo.gr) ζην πεδίν Πξνθεξχμεηο Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ, ηεο Δζληθήο Λπξηθήο θελήο (www.nationalopera.gr) 

θαζψο θαη ζην πξφγξακκα «Γηαχγεηα» (www.et.diavgeia.gov.gr) θαη Πεξίιεςε ηεο Πξνθήξπμεο απηήο ζε δχν 

εκεξήζηεο εθεκεξίδεο ηεο Αζήλαο. 

 

Αθξηβέο αληίγξαθν 
Ζ Ξξντζηακέλε Γξακκαηείαο   

Ν πνπξγόο  

Ξάλνο Ξαλαγησηόπνπινο  

http://www.yppo.gr/
http://www.nationalopera.gr/
http://www.et.diavgeia.gov.gr/

