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                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

                                                                                        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         

∆ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ                                                       Αλµυρός, 8 Νοεµβρίου 2016 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                   Αρ. Πρωτ : 21949 

     

                         

                                                  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

για την πρόσληψη εκπαιδευτικού–καλλιτεχνικού προσωπικού µε σύµβαση ορισµένου 

χρόνου  στο ∆ήµο Αλµυρού µε αντίτιµο,  για την κάλυψη αναγκών του Αυτοτελούς 

Τµήµατος Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού  για την εκπαιδευτική περίοδο 2016-2017. 

 

                                                    Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 
Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Π.∆. 524/17.6.1980 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/1980) καθώς και τις τροποποιήσεις 

όπως ισχύουν µέχρι σήµερα, 

2. Την παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί µε το άρθρο 1 του Ν. 

3812/2009 και την παράγραφο 2 του άρθρου 29 του Ν. 4314/2014, σύµφωνα µε τις οποίες δεν 

υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων  Α΄, Β΄ και Γ΄ του Ν. 2190/94: «Οι λογοτέχνες, 

καλλιτέχνες και δηµοσιογράφοι για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητά τους…»,  

3. Το µε ∆ΙΠΠ/Φ.1.9/539/11506/31-5-2010 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.∆ σύµφωνα µε το 

οποίο εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Π.∆/τος 524/1980 για προσωπικό που εξαιρείται 

των ρυθµίσεων του Ν. 3812/2009 (π.χ. καλλιτεχνικό προσωπικό), 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 168 και της παρ. 5 του άρθρου 223 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση 

του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», 

5.  Τις διατάξεις του Β.∆. 57/1957 (ΦΕΚ 229/Α΄/1957), 

6. Τις διατάξες του Β.∆. 16/1966 (ΦΕΚ 7/τ.Α΄/15.1.1966) «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών µουσικών 

ιδρυµάτων», όπως ισχύει σήµερα, 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), 

8. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Αλµυρού (ΦΕΚ 1930/Β΄/31-8-2011), 
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9. Την αριθµ.: 113/20.04.2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,«Προγραµµατισµός  

προσλήψεων  προσωπικού Ι∆ΟΧ υπό τη µορφή αντιτίµου, για τις ανάγκες του δηµοτικού ωδείου 

Αλµυρού, για το έτος 2016,  

10. Την αριθµ.: 7524/22.04.2016 Βεβαίωση Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Αλµυρού µε 

την οποία έχουν εγγραφεί οι απαραίτητες πιστώσεις στους αντίστοιχους Κ.Α. στο σκέλος των 

εξόδων του προϋπολογισµού  για το οικονοµικό έτος 2016 και θα εγγραφούν ανάλογες στον 

προϋπολογισµό του επόµενου έτους (2017), 

11. Την αριθµ.: 6317/73921/12-05-2016 εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 

στο ∆ήµο Αλµυρού µε κάλυψη της δαπάνης υπό τη µορφή αντιτίµου,  

12. Το αριθµ.: 17212/15-06-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & ∆ιοικητικής 

Ανασυγκρότησης που µας ανακοινώνει την υπ’ αριθµ.: οικ.19874/8-6-2016(Α∆Α:7∆ΟΥ465ΦΘΕ-

∆9Φ) Απόφαση του Υφυπουργού  Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης για  την έγκριση 

πρόσληψης δέκα (10) ατόµων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου(µε 

αντίτιµο), 

13. Την αριθµ: 225/3-8-2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, «Καθορισµός ειδικοτήτων 

για τη σύναψη σύµβασης ωροµίσθιου προσωπικού Ι∆ΟΧ σύµφωνα µε το Π.∆. 524/1980, για το 

∆ηµοτικό Ωδείο Αλµυρού»,  

14. Την αριθµ: 14690/185658/4-11-2016 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης  Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας µε θέµα: «Καθορισµός τριµελούς επιτροπής σύµφωνα 

µε το Π.∆.524/1980 για το ∆ηµοτικό Ωδείο του ∆ήµου Αλµυρού για την πρόσληψη καλλιτεχνικού 

προσωπικού Ι∆ΟΧ µε αντίτιµο». 

 

                                                        Ανακοινώνει  

Την πρόσληψη καλλιτεχνικού-εκπαιδευτικού προσωπικού στο ∆ήµο Αλµυρού, της 

εκπαιδευτικής περιόδου 2016-2017, µε σύµβαση ορισµένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου 

(ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ), δέκα (10) συνολικά ατόµων, για την κάλυψη αναγκών, για την παροχή 

υπηρεσιών έναντι αντιτίµου, του  Αυτοτελούς Τµήµατος Προστασίας,  Παιδείας και Πολιτισµού, 

∆ήµου Αλµυρού, που εδρεύει στον Αλµυρό, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια 

σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν 

πρόσθετα) προσόντα (βλ.ΠΙΝΑΚΑ Β): 
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                 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 

Θέσης 

Υπηρεσία Έδρα 

υπηρεσίας 

Ειδικότητα ∆ιάρκεια  

σύµβασης 

Αριθµός 

Ατόµων 

101 Ω∆ΕΙΟ 

Αλµυρού 

ΑΛΜΥΡΟΣ ΠΕ  

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ 

∆/ΝΤΗΣ  

(Καθηγητής 

Ανώτερων 

Θεωρητικών) 

Από την 

ηµεροµηνία 

πρόσληψης 

έως 

30/6/2017 

     1 

102 Ω∆ΕΙΟ 

Αλµυρού 

ΑΛΜΥΡΟΣ ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ 

(Καθηγητής 

Ανώτερων 

Θεωρητικών) 

Από την 

ηµεροµηνία 

πρόσληψης 

έως 

30/6/2017 

1 

103 Ω∆ΕΙΟ 

Αλµυρού  

ΑΛΜΥΡΟΣ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ 

(Καθηγητής 

Πιάνου-Ανώτερων 

Θεωρητικών) 

Από την 

ηµεροµηνία 

πρόσληψης 

έως 

30/6/2017 

1 

104 Ω∆ΕΙΟ 

Αλµυρού 

ΑΛΜΥΡΟΣ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ 

(Καθηγητής 

Κιθάρας) 

Από την 

ηµεροµηνία 

πρόσληψης 

έως 

30/6/2017 

1 

105 Ω∆ΕΙΟ 

Αλµυρού 

ΑΛΜΥΡΟΣ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ 

(Καθηγητής 

Υποχρεωτικών 

Θεωρητικών) 

Από την 

ηµεροµηνία 

πρόσληψης 

έως 

30/6/2017 

1 

106 Ω∆ΕΙΟ 

Αλµυρού 

ΑΛΜΥΡΟΣ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ 

(Καθηγητής 

Πιάνου-

Από την 

ηµεροµηνία 

πρόσληψης  

1 
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Υποχρεωτικών 

Θεωρητικών) 

 

έως 

30/6/2017 

107 Ω∆ΕΙΟ  

 

 

Αλµυρού  

ΑΛΜΥΡΟΣ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ  

 

(Καθηγητής 

Βιολιού) 

Από την  

 

ηµεροµηνία 

πρόσληψης 

έως 

30/6/2017 

1 

108 Ω∆ΕΙΟ 

Αλµυρού 

ΑΛΜΥΡΟΣ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ 

(Καθηγητής 

Πνευστών) 

Από την 

ηµεροµηνία 

πρόσληψης 

έως 

30/6/2017 

1 

109 Ω∆ΕΙΟ 

Αλµυρού 

ΑΛΜΥΡΟΣ ∆Ε ΜΟΥΣΙΚΩΝ 

(Καθηγητής 

Μπουζουκιού) 

Από την 

ηµεροµηνία 

πρόσληψης 

έως 

30/6/2017 

1 

110 Ω∆ΕΙΟ 

Αλµυρού 

ΑΛΜΥΡΟΣ ∆Ε ΜΟΥΣΙΚΩΝ 

(Καθηγητής 

Μοντέρνων 

Κρουστών-Ντραµς) 

Από την 

ηµεροµηνία 

πρόσληψης 

έως 

30/6/2017 

1 

                            ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (Ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 

θέσης 

Τίτλος σπουδών 

101 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

- Πτυχίο Τµηµάτων Μουσικών Σπουδών µε κατεύθυνση στη Μουσικολογία, 

Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή άλλης ισότιµης σχολής εξωτερικού στην αντίστοιχη 

ειδικότητα.   

- ∆ίπλωµα οργάνου, Πτυχίο Φυγής, αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος της 

ηµεδαπής εποπτευόµενου από το ΥΠΠΟΑ ή αλλοδαπής. 

- Βεβαίωση προϋπηρεσίας τουλάχιστον δεκαετή(10), αναγνωρισµένη  από ωδείο ή 

µουσική σχολή στην οποία να αναγράφεται η απόφαση ΥΠΠΟΑ µε βαθµό καθηγητή 

στην ενοργάνωση πνευστών οργάνων, στην αρµονία, στην αντίστιξη, στη φυγή και 

στη σύνθεση. 
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

     - Πτυχίο Τµηµάτων Μουσικών Σπουδών µε κατεύθυνση στη Μουσικολογία, 

 Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή άλλης ισότιµης σχολής εξωτερικού στην αντίστοιχη 

ειδικότητα.   

       -Πτυχίο Φυγής αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος της ηµεδαπής 

εποπτευόµενου από το ΥΠΠΟΑ ή αλλοδαπής. 

      -∆ίπλωµα οργάνου αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος της ηµεδαπής 

εποπτευόµενου από το ΥΠΠΟΑ ή αλλοδαπής. 

    -Βεβαίωση προϋπηρεσίας τουλάχιστον δεκαετή(10), αναγνωρισµένη  από ωδείο ή 

µουσική σχολή στην οποία να αναγράφεται η απόφαση ΥΠΠΟΑ µε βαθµό καθηγητή 

στο αντίστοιχο όργανο στο οποίο θα φαίνεται η προϋπηρεσία του. 

    - Σεµιναριακή κατάρτιση και συναυλιακή εµπειρία. 

 

102 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

- Πτυχίο Τµηµάτων Μουσικών Σπουδών µε κατεύθυνση στη Μουσικολογία, 

Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή άλλης ισότιµης σχολής εξωτερικού στην αντίστοιχη 

ειδικότητα.   

- Πτυχίο Φυγής και δίπλωµα πιάνου, αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος της 

ηµεδαπής εποπτευόµενου από το ΥΠΠΟΑ ή αλλοδαπής. 

-Βεβαίωση προϋπηρεσίας από ωδείο ή µουσική σχολή στην οποία να αναγράφεται η 

απόφαση ΥΠΠΟΑ µε βαθµό καθηγητή στο πιάνο και στην αρµονία.  

103 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

- Απολυτήριος τίτλος εξαταξίου Γυµνασίου ή Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής 

Κατεύθυνσης της ηµεδαπής ή ισότιµος της αλλοδαπής. 

- ∆ίπλωµα Πιάνου και Πτυχίο Φυγής, αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος 

της ηµεδαπής εποπτευόµενου από το ΥΠΠΟΑ ή αλλοδαπής. 

- Βεβαίωση προϋπηρεσίας από ωδείο ή µουσική σχολή στην οποία να 

αναγράφεται η απόφαση ΥΠΠΟΑ µε βαθµό καθηγητή στο πιάνο και στα 

θεωρητικά. 

- Σεµιναριακή κατάρτιση και συναυλιακή εµπειρία. 

104 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

- Απολυτήριος τίτλος εξαταξίου Γυµνασίου ή Λυκείου Γενικής η Τεχνικής 

Κατεύθυνσης, της ηµεδαπής ή ισότιµος της αλλοδαπής. 

- ∆ίπλωµα κιθάρας αναγνωρισµένου Ω∆ΕΙΟΥ από το ΥΠΠΟΑ ηµεδαπής ή 

ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 

- Βεβαίωση προϋπηρεσίας από ωδείο ή µουσική σχολή στην οποία να 
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-  αναγράφεται η απόφαση ΥΠΠΟΑ µε βαθµό καθηγητή στην κιθάρα. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

- Απολυτήριος τίτλος εξαταξίου Γυµνασίου ή Λυκείου Γενικής η Τεχνικής 

-  Κατεύθυνσης, της ηµεδαπής ή ισότιµος της αλλοδαπής. 

- ∆ίπλωµα ή πτυχίο κιθάρας αναγνωρισµένου Ω∆ΕΙΟΥ από το ΥΠΠΟΑ 

ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 

- ∆ίπλωµα ή πτυχίο βαθύχορδου. 

 

105 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

- Απολυτήριος τίτλος εξαταξίου Γυµνασίου ή Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής 

Κατεύθυνσης, της ηµεδαπής ή ισότιµος της αλλοδαπής. 

- Πτυχίο Φυγής αναγνωρισµένου Ωδείου  από το ΥΠΠΟΑ ηµεδαπής ή 

ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

- Βεβαίωση προϋπηρεσίας από ωδείο ή µουσική σχολή στην οποία να 

αναγράφεται η απόφαση ΥΠΠΟΑ µε βαθµό καθηγητή στην αρµονία. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

- - Απολυτήριος τίτλος εξαταξίου Γυµνασίου ή Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής 

Κατεύθυνσης, της ηµεδαπής ή ισότιµος της αλλοδαπής. 

- Πτυχίο Ωδικής και Αρµονίας αναγνωρισµένου Ωδείου  από το ΥΠΠΟΑ 

ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

- Βεβαίωση προϋπηρεσίας τουλάχιστον πενταετή από ωδείο ή µουσική σχολή. 

 

106 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

- Απολυτήριος τίτλος εξαταξίου Γυµνασίου ή Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής 

Κατεύθυνσης της ηµεδαπής ή  

ισότιµος της αλλοδαπής. 

-    ∆ίπλωµα ή πτυχίο Πιάνου και Πτυχίο Φυγής αναγνωρισµένου µουσικού 

ιδρύµατος της ηµεδαπής εποπτευόµενου από το ΥΠΠΟΑ ή αλλοδαπής. 

-    Βεβαίωση προϋπηρεσίας τουλάχιστον πενταετή από ωδείο ή µουσική σχολή 

στην οποία να αναγράφεται η απόφαση ΥΠΠΟΑ µε βαθµό καθηγητή στο πιάνο 

και στα θεωρητικά. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανώτερα προσόντα) 

- Απολυτήριος τίτλος εξαταξίου Γυµνασίου ή Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής 

Κατεύθυνσης  της ηµεδαπής ή ισότιµος της αλλοδαπής. 

- Πτυχίο Πιάνου και πτυχίο Φυγής αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος της 

ηµεδαπής εποπτευόµενου από το ΥΠΠΟΑ ή αλλοδαπής. 
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- Βεβαίωση προϋπηρεσίας τουλάχιστον πενταετή από ωδείο ή µουσική σχολή 

στην οποία να αναγράφεται η απόφαση ΥΠΠΟΑ µε βαθµό καθηγητή στο 

πιάνο και στα θεωρητικά. 

- Σεµινάρια µουσικοπαιδαγωγικών συστηµάτων. 

 

107 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

- Απολυτήριος τίτλος εξαταξίου Γυµνασίου ή Λυκείου της ηµεδαπής ή 

       ισότιµος της αλλοδαπής. 

- ∆ίπλωµα Βιολιού αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος της ηµεδαπής 

εποπτευόµενου από το ΥΠΠΟΑ ή αλλοδαπής. 

- Βεβαίωση προϋπηρεσίας τουλάχιστον πενταετή (5) από ωδείο ή µουσική 

σχολή στην οποία να αναγράφεται η απόφαση ΥΠΠΟΑ µε βαθµό καθηγητή 

στο Βιολί. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) 

-  Απολυτήριος τίτλος εξαταξίου Γυµνασίου ή Λυκείου της ηµεδαπής ή 

ισότιµος της αλλοδαπής. 

- Πτυχίο Βιολιού αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος της ηµεδαπής 

εποπτευόµενου από το ΥΠΠΟΑ ή αλλοδαπής. 

-  Βεβαίωση προϋπηρεσίας από ωδείο ή µουσική σχολή στην οποία να 

αναγράφεται η απόφαση ΥΠΠΟΑ µε βαθµό καθηγητή στο Βιολί. 

 

 

108 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

- Απολυτήριος τίτλος εξαταξίου Γυµνασίου ή Λυκείου της ηµεδαπής ή 

ισότιµος της αλλοδαπής. 

- ∆ίπλωµα η πτυχίο Πνευστών Οργάνων αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος 

της ηµεδαπής εποπτευόµενου από το ΥΠΠΟΑ ή αλλοδαπής. 

- Βεβαίωση προϋπηρεσίας τουλάχιστον πενταετή, από ωδείο ή µουσική σχολή 

στην οποία να αναγράφεται η απόφαση ΥΠΠΟΑ µε βαθµό καθηγητή.  

- ∆ίπλωµα ή πτυχίο Ενοργάνωσης. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)  

- Απολυτήριος τίτλος εξαταξίου Γυµνασίου ή Λυκείου της ηµεδαπής  ή 

ισότιµος της αλλοδαπής. 

- Πτυχίο ή αποφοιτήριο τίτλο Πνευστών Οργάνων αναγνωρισµένου µουσικού 
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         ιδρύµατος της ηµεδαπής εποπτευόµενου από το ΥΠΠΟΑ ή αλλοδαπής. 

-    Βεβαίωση προϋπηρεσίας από ωδείο ή µουσική σχολή στην οποία να 

            αναγράφεται η απόφαση ΥΠΠΟΑ µε βαθµό καθηγητή. 

   

 

109 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

- Απολυτήριος τίτλος εξαταξίου Γυµνασίου ή Λυκείου της ηµεδαπής ή 

 ισότιµος της αλλοδαπής. 

- Αποφοιτήριο στο Μπουζούκι. αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος της 

ηµεδαπής εποπτευόµενου από το ΥΠΠΟΑ ή αλλοδαπής. 

- Βεβαίωση προϋπηρεσίας εργοδότη, ή από ωδείο ή µουσική σχολή στο 

αντίστοιχο λαϊκό όργανο ως καθηγητής.  

-  

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) 

- Απολυτήριος τίτλος εξαταξίου Γυµνασίου ή Λυκείου της ηµεδαπής ή 

ισότιµος της αλλοδαπής. 

- Αποδεδειγµένη διετή εµπειρία στην αντίστοιχη ειδικότητα. 

110 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

- Απολυτήριος τίτλος εξαταξίου Γυµνασίου ή Λυκείου της ηµεδαπής ή 

ισότιµος της αλλοδαπής. 

- Αποφοιτήριο στα µοντέρνα κρουστά – Ντραµς αναγνωρισµένου µουσικού 

ιδρύµατος της ηµεδαπής εποπτευόµενου από το ΥΠΠΟΑ ή αλλοδαπής. 

- Βεβαίωση προϋπηρεσίας εργοδότη, ή από ωδείο ή µουσική σχολή 

τουλάχιστον πενταετή  στα µοντέρνα κρουστά ως καθηγητής.  

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) 

- Απολυτήριος τίτλος εξαταξίου Γυµνασίου ή Λυκείου της ηµεδαπής ή 

ισότιµος της αλλοδαπής. 

      -    Αποδεδειγµένη διετή εµπειρία στην αντίστοιχη ειδικότητα. 

 Σε περίπτωση ισοψηφίας των υποψηφίων θα προηγηθεί ο υποψήφιος µε τον υψηλότερο 

βαθµό του Πτυχίου. Σε περιπτώσεις τίτλων σπουδών που δεν αναγράφεται ο βαθµός του 

Πτυχίου θα ακολουθήσει κλήρωση. 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6084ΩΨ7-33Υ



 9 

 

 

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ 

    Για όλες τις θέσεις προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, όσοι έχουν προϋπηρεσία στο 

∆ηµοτικό Ωδείο Αλµυρού, καθώς και οι µόνιµοι κάτοικοι του Καλλικρατικού ∆ήµου 

Αλµυρού.  

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

   Η σειρά κατάταξης µεταξύ των υποψηφίων για όλες τις κατηγορίες (ΠΕ – ΤΕ – ∆Ε), 

καθορίζεται µε βάση τα κύρια και επικουρικά προσόντα όπως περιγράφονται στην ανακοίνωση 

και µε τη σειρά που ορίζονται ανά ειδικότητα. 

   Θα ακολουθήσει συνέντευξη ενώπιον της τριµελούς επιτροπής µετά το πέρας της 

δεκαήµερης προθεσµίας κατάθεσης των αιτήσεων των υποψηφίων και κατόπιν 

τηλεφωνικής πρόσκλησης, εφόσον αυτή το κρίνει απαραίτητο. 

   Σε περίπτωση ισοψηφίας θα διενεργηθεί κλήρωση από την ορισθείσα τριµελή επιτροπή 

επιλογής, ενώπιον των υποψηφίων που ισοψήφησαν. 

 

ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

   Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: 

α) Για τίτλους Πανεπιστηµιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: Πράξη αναγνώρισης από το 

∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα, για την ισοτιµία, αντιστοιχία του τίτλου και αντιστοιχία 

της βαθµολογικής κλίµακας  αυτού µε τη βαθµολογική κλίµακα των ηµεδαπών τίτλων ή 

πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον ∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων 

Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιµίας και αντιστοιχίας καθώς και 

αντιστοιχία της βαθµολογικής κλίµακας αυτών µε τη βαθµολογική κλίµακα των ηµεδαπών 

τίτλων. Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το 

γνωστικό αντικείµενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυµα που χορήγησε τον 

τίτλο, η οποία να καθορίζει  το γνωστικό αντικείµενο, καθώς και επίσηµη µετάφρασή της. 

Στην περίπτωση που από την ανακοίνωση ζητούνται όλα τα πτυχία Πανεπιστηµιακής 

Εκπαίδευσης (ΠΕ) η Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) που εκδίδει το εκπαιδευτικό σύστηµα 

της ηµεδαπής, απαιτείται Πράξη αναγνώρισης από το ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα, για 

την ισοτιµία του τίτλου και την αντιστοιχία της βαθµολογικής κλίµακας αυτού µε τη 

βαθµολογική κλίµακα των ηµεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον 

∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης 

(∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιµίας καθώς και αντιστοιχία της βαθµολογικής κλίµακας αυτού µε τη 

βαθµολογική κλίµακα των ηµεδαπών τίτλων. 
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Ειδικά για τα πτυχία της Κύπρου: Για τα πτυχία που αποκτήθηκαν πριν από την πλήρη ένταξη 

της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1-5-2004) και αναφέρονται στο 

Π.∆.299/1977 δεν απαιτείται αντιστοιχία. Για τα ίδια πτυχία καθώς και για όλα τα υπόλοιπα,  

τα οποία έχουν χρόνο κτήσης µετά την ένταξή της στην Ε.Ε. απαιτείται ισοτιµία και 

αντιστοιχία. 

Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόµισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιµία και την 

αντιστοιχία του τίτλου, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελµατικών 

προσόντων ή επαγγελµατικής ισοδυναµίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, οι οποίες 

χορηγήθηκαν από: 

i) το Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 

του π.δ/τος 38/2010 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου 2005, σχετικά 

µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών  προσόντων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

ή  

ii)  το Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικής Ισοτιµίας Τίτλων Τριτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 «Προσαρµογή της 

Ελληνικής Νοµοθεσίας µε ένα γενικό σύστηµα αναγνώρισης των διπλωµάτων 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελµατική εκπαίδευση ελάχιστης 

διάρκειας τριών ετών, σύµφωνα µε την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συµβουλίου των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» ή  

iii)  το Συµβούλιο Επαγγελµατικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

(Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 14 του π.δ. 231/1998 «∆εύτερο γενικό σύστηµα 

αναγνώρισης της επαγγελµατικής εκπαίδευσης, το οποίο συµπληρώνει την οδηγία 

89/48/ΕΟΚ, σύµφωνα µε τις οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων». 

Προκειµένου για τίτλο της αλλοδαπής χωρίς αντιστοιχία βαθµολογικής ή αξιολογικής 

κλίµακας µε τη βαθµολογική ή αξιολογική κλίµακα τίτλων της ηµεδαπής, ο υποψήφιος 

συµπληρώνει στη στήλη β. της Ενότητας Γ του εντύπου ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3, που αφορά στη 

δεκαδική µορφή του βαθµού τίτλου σπουδών (πεδίο ακέραιος), την κατώτερη βαθµολογία της 

κλίµακας Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης ηµεδαπής, δηλαδή «5,00». 

β) Προκειµένου για ∆ευτεροβάθµια µη τεχνική ή µη επαγγελµατική Εκπαίδευση, βεβαίωση 

ισοτιµίας από την αρµόδια ∆/νση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και για τεχνική 

και επαγγελµατική εκπαίδευση αλλοδαπής, πράξη ισοτιµίας και κατάταξης της επιτροπής 

ισοτιµιών του Οργανισµού Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Καταρτίσεως (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του 

Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) ή του Εθνικού Οργανισµού 

Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) και  
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βεβαίωση για την αντιστοιχία του βαθµού από την αρµόδια ∆/νση του Υπουργείου Παιδείας 

και Θρησκευµάτων σε εικοσάβαθµη κλίµακα. 

Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόµισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιµία και την 

αντιστοιχία του τίτλου όσοι  υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελµατικών 

προσόντων ή επαγγελµατικής ισοδυναµίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, οι οποίες 

χορηγήθηκαν από: 

 

i) το Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 

του π.δ. 38/2010 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ  

ii)  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου 2005, σχετικά 

µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

iii)  το Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικής Ισοτιµίας Τίτλων Τριτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) του άρθρου 10 του π.δ.165/2000 «Προσαρµογή της 

Ελληνικής Νοµοθεσίας µε ένα γενικό σύστηµα αναγνώρισης των διπλωµάτων 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελµατική εκπαίδευση ελάχιστης 

διάρκειας τριών ετών, σύµφωνα µε την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συµβουλίου των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων». 

iv) το Συµβούλιο Επαγγελµατικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

(Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 14 του π.δ. 231/1998 «∆εύτερο γενικό σύστηµα 

αναγνώρισης της επαγγελµατικής εκπαίδευσης, το οποίο συµπληρώνει την οδηγία 

89/48/ΕΟΚ, σύµφωνα µε τις οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων». 

     

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

   Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συµπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να µην 

έχουν υπερβεί το 64ο.  Μαζί  µε την αίτησή τους και το βιογραφικό σηµείωµα που θα 

συντάξουν θα πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 

     1.  Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας. 

2.  Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών.             

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (πρόσφατης έκδοσης, προκειµένου για 

υποψήφιο µε ανήλικα τέκνα, καθώς και για πολύτεκνους και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών). 

4.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται: 

α)Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (µόνο για άνδρες) ή η νόµιµη απαλλαγή 

και η αιτία απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της  
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καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει 

καταδικασθεί λόγω ποινικού αδικήµατος. 

β)Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη. 

γ)Ότι δεν παραπέµφθηκε µε τελεσίδικο βούλευµα για κάποιο από τα αναφερόµενα στο  

άρθρο 22 του Π.∆. 611/77 εγκλήµατα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω 

παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεµεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πληµµέληµα ή 

κακούργηµα. 

δ)Ο Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής  θα δηλώσει την υποχρεωτική φυσική παρουσία του στα 

ωδεία για δυο(2) τουλάχιστον φορές την εβδοµάδα. 

5. Βεβαίωση διδακτικής εµπειρίας: 

Ως διδακτική εµπειρία νοείται η απασχόληση µε σχέση εργασίας ή σύµβαση έργου στον 

δηµόσιο ή στον ιδιωτικό τοµέα µουσικών ιδρυµάτων εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας &  

Πολιτισµού, σε καθήκοντα συναφή προς το αντικείµενο των προς πλήρωση θέσεων. Για 

όλες τις ειδικότητες, η εµπειρία  λαµβάνεται υπόψη µετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών 

µε τον οποίο οι υποψήφιοι µετέχουν στη διαδικασία επιλογής. Στη βεβαίωση πρέπει να 

αναγράφεται και ο αριθµός πρόσληψης του Υπουργείου Πολιτισµού (για τα αναγνωρισµένα 

τµήµατα). 

5α. Για τους µισθωτούς του ∆ηµοσίου τοµέα: 

Όταν η εργασία έχει παρασχεθεί σε υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, σε Ν.Π.∆.∆. ΟΤΑ 1ου και 

2ου βαθµού, σε Ν.Π.Ι.∆. του δηµοσίου τοµέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπως 

ισχύει ή σε φορείς της παραγρ. 3 του άρθρου 1 του Ν.2527/1997 απαιτείται µόνο βεβαίωση του 

αντίστοιχου φορέα από την οποία να προκύπτει το είδος εργασίας που παρασχέθηκε και η 

χρονική διάρκεια της παροχής της 5β. Για τους µισθωτούς του Ιδιωτικού τοµέα: 

- Βεβαίωση του οικείου Ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της 

ασφάλισης (Αντίγραφο καρτέλας ενσήµων ή των τριµηνιαίων αποσπασµάτων ατοµικού 

λογαριασµού ασφάλισης – 1 έτος = 300 ένσηµα, σε αναλυτική µορφή (έτη, µήνες, µέρες, ώρες). 

.- Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το 

είδος της εµπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυµίας της 

επιχείρησης αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο. 

- Βεβαίωση εργοδοτών για τον χρόνο και το είδος της εργασίας του υποψηφίου. 

- Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕ∆ µε πρόσφατη βεβαίωση, αποκλείεται η απόδειξη µε 

υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας. 

- Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986, όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε ∆ηµόσιο ή 

ιδιωτικό µουσικό εκπαιδευτικό ίδρυµα (παράλληλη απασχόληση) 

 

 

ΑΔΑ: 6084ΩΨ7-33Υ



 13 

 

Αν δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά των γενικών και ειδικών τυπικών 

προσόντων ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται. 

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν, οφείλουν να προσκοµίσουν στη ∆/νση ∆ιοικητικών 

Υπηρεσιών του ∆ήµου τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση. 

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις µίας µόνο 

κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε). Η συσσώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών 

προσωπικού σε µία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση 

ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Για την παραλαβή των αιτήσεων των υποψηφίων, ορίζονται οι υπάλληλοι  του ∆ήµου 

Αλµυρού: κ.κ. Μελαχροινάκη Ελένη και Ντάµπαση Αντιγόνη, οι  οποίες θα ελέγχουν την 

πληρότητα των δικαιολογητικών.  

Η παραλαβή των αιτήσεων θα γίνεται κατά τις εργάσιµες ηµέρες: ∆ευτέρα-Παρασκευή και 

από ώρα 08:00 έως 14:00. 

Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά µέσα σε προθεσµία 

δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την εποµένη της δηµοσίευσης της προκήρυξης σε τοπική  

καθηµερινή εφηµερίδα του νοµού και της έκδοσης πρακτικού ανάρτησης στον πίνακα 

ανακοινώσεων του ∆ήµου Αλµυρού και συγκεκριµένα από: 10/11/2016 έως και 21/11/2016.  

ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ –ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Ο έλεγχος των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, η επιλογή των µεταξύ 

αυτών καταλληλότερων και η κατάταξη των επιλεγόµενων κατά αξιολογική σειρά, θα γίνει από 

την τριµελή επιτροπή αξιολόγησης που συγκροτήθηκε µε την αριθµ: 14690/185658/4-11-2016 

απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας. 

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του 

∆ήµου Αλµυρού. Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν 

ενστάσεις, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία η οποία λήγει µετά την πάροδο πέντε (5) 

ηµερολογιακών ηµερών από την ανάρτηση. 

      ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

 Περίληψη της προκήρυξης θα δηµοσιευθεί  στον τοπικό τύπο και αντίγραφο της 

προκήρυξης θα αναρτηθεί στο κατάστηµα του ∆ήµου Αλµυρού, στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, 

στο πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ  και θα συνταχθεί σχετικό αποδεικτικό. 

 

                                                                                                Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                                                                               ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΣΕΡΙ∆ΗΣ 
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