ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βόλος 9/9/2016

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Αριθµ. Πρωτ.: 11529

Ν.Π.∆.∆. ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
«∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΠΑΙ∆ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –
∆Η.ΠΕ.ΘΕ. (∆.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.)»
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΑΧ/ΚΗ ∆/ΝΣΗ: Αναπαύσεως - Καραµπατζάκη
Τ.Κ 38446 Νέα Ιωνία Βόλος
ΤΗΛ: 24210 82870, 24210 91191
FAX: 24210 91121
E-MAIL: prosopikodoepap@gmail.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. 4/2016
για τη σύναψη σύµβασης ορισµένου χρόνου, επί ωροµισθία, σύµφωνα µε
τη διαδικασία του Π.∆. 524/80 (ΦΕΚ 143/τεύχος Α΄/17-7-1980)

O ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΠΑΙ∆ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –
∆Η.ΠΕ.ΘΕ. ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρ. 168 και της παρ. 5 του άρθρου 223 του ν.3584/2007 (ΦΕΚ
143/Α/28-6-2007).
2. Τις διατάξεις της παρ 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
µε το άρθρο 1 του ν. 3812/2009 και την παράγραφο 2 του άρθρου 29 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 ιδιότητα τους...».
3. Το µε ∆ΙΠΠ/Φ.1.9/539/11506/31.05.2010) έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.∆ σύµφωνα µε το
οποίο εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Π.∆. 524/80 για προσωπικό που
εξαιρείται των ρυθµίσεων του ν. 3812/09 (πχ καλλιτεχνικό προσωπικό).
4. Τις διατάξεις του Π.∆. 524/80 (ΦΕΚ 134/Α/17-7-1980).
5. Τις διατάξεις του Β.∆. 16/1966 «Περί ιδρύσεως µουσικών ιδρυµάτων» (ΦΕΚ Α’7).
6. Τις διατάξεις του Β.∆. 57/1957 «Περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισµού του Ωδείου
Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 229/Α/1957).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/08-06-2006).
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8. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου Βόλου «∆ηµοτικός
Οργανισµός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισµού και Πολιτισµού – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.
(∆.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.)» (ΦΕΚ 2164/Τ.Β΄/18-7-2012).
9.Την αρίθµ.85/2016 (ορθή επανάληψη) απόφαση του ∆.Σ. του ∆ηµοτικού Οργανισµού
Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισµού και Πολιτισµού – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. (προγραµµατισµός
προσλήψεων έτους 2016 προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µε κάλυψη της
δαπάνης υπό την µορφή αντίτιµου).
10. Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 17699/23-5-2016 (Α∆Α: 7∆ΨΙ465ΦΘΕ-7ΤΟ) απόφαση του
Υφυπουργού Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, που εκδόθηκε σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 48 ν. 4325/2015 και εγκρίθηκε η απασχόληση πενήντα (50) ατόµων
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών µε την
παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίµου.
11. Την αρίθµ. 164/2016 απόφαση του ∆.Σ. του ∆ηµοτικού Οργανισµού Εκπαίδευσης
Παιδιού, Αθλητισµού και Πολιτισµού – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. (Καθορισµός θέσεων και ειδικοτήτων
για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µε κάλυψη της
δαπάνης υπό την µορφή αντίτιµου).
12 Την αριθµ 10955/132786/12-8-2016 εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, µε θέµα «Συγκρότηση επιτροπής επιλογής
Καλλιτεχνικού Προσωπικού για το ΝΠ∆∆ «∆ηµοτικός Οργανισµός Εκπαίδευσης Παιδιού,
Αθλητισµού και Πολιτισµού- ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. ∆ήµου Βόλου»
13. Τις υπηρεσιακές ανάγκες των ∆ιευθύνσεων Πολιτισµού και Εκπαίδευσης Παιδιού του
Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου Βόλου «∆ηµοτικός Οργανισµός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισµού και
Πολιτισµού – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.»
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (ωροµισθίων),
συνολικά σαράντα δύο (42) ατόµων για την κάλυψη αναγκών για την παροχή υπηρεσιών
έναντι αντιτίµου, σε Τµήµατα της ∆ιεύθυνσης Πολιτισµού και ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης του
Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου Βόλου «∆ηµοτικός Οργανισµός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισµού και
Πολιτισµού – ∆Η.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

101

Ν.Π.∆.∆. ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
«∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΟΥ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.»
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Ν.Π.∆.∆. ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
«∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΟΥ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.»
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Ν.Π.∆.∆. ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
«∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΟΥ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Έδρα υπηρεσίας

ΒΟΛΟΣ

Ειδικότητα

ΠΕ
ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΙ

∆ιάρκεια
σύµβασης

Αριθµός
Ατόµων

ΑΠΟ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΕΩΣ 30/6/2017
(ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑ
ΤΩΝ ΟΚΤΩ
ΜΗΝΩΝ)

1

1

1

ΒΟΛΟΣ

ΠΕ
ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΟΙ

ΑΠΟ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΕΩΣ 30/6/2017
(ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑ
ΤΩΝ ΟΚΤΩ
ΜΗΝΩΝ)

ΒΟΛΟΣ

ΠΕ
ΖΩΓΡΑΦΩΝ
(ΜΕ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ

ΑΠΟ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΕΩΣ 30/6/2017
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
Θέσης

Υπηρεσία

Ειδικότητα

∆ιάρκεια
σύµβασης

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ
ΠΑΙ∆ΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ)

(ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑ
ΤΩΝ ΟΚΤΩ
ΜΗΝΩΝ)

ΠΕ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ
ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ

ΑΠΟ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΕΩΣ 30/6/2017
(ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑ
ΤΩΝ ΕΝΝΙΑ
ΜΗΝΩΝ)

1

ΠΕ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ
ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΑΚΙ

ΑΠΟ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΕΩΣ 30/6/2017
(ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑ
ΤΩΝ ΟΚΤΩ
ΜΗΝΩΝ)

1

ΠΕ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ
ΣΤΟ ΝΕΙ

ΑΠΟ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΕΩΣ 30/6/2017
(ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑ
ΤΩΝ ΟΚΤΩ
ΜΗΝΩΝ)

1

ΠΕ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
- ΖΩΓΡΑΦΟΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΕΩΣ 30/6/2017
(ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑ
ΤΩΝ ΟΚΤΩ
ΜΗΝΩΝ)

2

ΤΕ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΠΙΑΝΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΕΩΣ 30/6/2017
(ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑ
ΤΩΝ ΕΝΝΙΑ
ΜΗΝΩΝ)

1

ΤΕ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ
ΣΥΝΟ∆ΕΙΑΣ ΠΙΑΝΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΕΩΣ 30/6/2017
(ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑ
ΤΩΝ ΕΝΝΙΑ
ΜΗΝΩΝ)

1

ΒΟΛΟΣ

ΤΕ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ
ΣΥΝΟ∆ΕΙΑΣ ΠΙΑΝΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΕΩΣ 30/6/2017
(ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑ
ΤΩΝ ΕΝΝΙΑ
ΜΗΝΩΝ)

1

ΒΟΛΟΣ

ΤΕ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΙ∆ΕΙΑΣ &
ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ

ΑΠΟ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΕΩΣ 30/6/2017
(ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑ
ΤΩΝ ΟΚΤΩ
ΜΗΝΩΝ)

1

ΤΕ
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ
ΒΙΟΛΙΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΕΩΣ 30/6/2017
(ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑ
ΤΩΝ ΕΝΝΙΑ
ΜΗΝΩΝ)

2

Έδρα υπηρεσίας

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.»

104

Ν.Π.∆.∆. ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
«∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΟΥ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.»
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Ν.Π.∆.∆. ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
«∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΟΥ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.»
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Ν.Π.∆.∆. ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
«∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΟΥ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.»

107

Ν.Π.∆.∆. ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
«∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΟΥ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.»

108

109

110

111

112

Ν.Π.∆.∆. ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
«∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΟΥ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.»

Ν.Π.∆.∆. ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
«∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΟΥ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.»

Ν.Π.∆.∆. ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
«∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΟΥ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.»

Ν.Π.∆.∆. ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
«∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΟΥ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ»

Ν.Π.∆.∆ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
«∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΟΥ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-

ΒΟΛΟΣ

ΒΟΛΟΣ

ΒΟΛΟΣ

ΒΟΛΟΣ

ΒΟΛΟΣ

ΒΟΛΟΣ

ΒΟΛΟΣ
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Αριθµός
Ατόµων

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
Θέσης

113

114

115

116

117

118

119

120

121

Υπηρεσία

Ν.Π.∆.∆. ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
«∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΟΥ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-
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Ειδικότητα

∆ιάρκεια
σύµβασης

Αριθµός
Ατόµων

ΤΕ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ
ΒΙΟΛΙΟΥ - ΒΙΟΛΑΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΕΩΣ 30/6/2017
(ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑ
ΤΩΝ ΕΝΝΙΑ
ΜΗΝΩΝ)

1

ΤΕ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ /ΤΡΙΑ
ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΕΩΣ 30/6/2017
(ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑ
ΤΩΝ ΕΝΝΙΑ
ΜΗΝΩΝ)

1

ΤΕ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ
ΚΡΟΥΣΤΩΝ

ΑΠΟ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΕΩΣ 30/6/2017
(ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑ
ΤΩΝ ΕΝΝΙΑ
ΜΗΝΩΝ)

1

ΤΕ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΣΤΟ
ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ

ΑΠΟ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΕΩΣ 30/6/2017
(ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑ
ΤΩΝ ΕΝΝΙΑ
ΜΗΝΩΝ)

1

ΤΕ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΕΩΣ 30/6/2017
(ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑ
ΤΩΝ ΟΚΤΩ
ΜΗΝΩΝ)

1

ΤΕ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΜΠΑΣΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
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(ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑ
ΤΩΝ ΟΚΤΩ
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1

ΤΕ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
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(ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑ
ΤΩΝ ΕΝΝΙΑ
ΜΗΝΩΝ)

1

ΤΕ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
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(ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑ
ΤΩΝ ΕΝΝΙΑ
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1
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ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ
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1

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
Θέσης

122
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Υπηρεσία
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Ειδικότητα

∆ιάρκεια
σύµβασης

Αριθµός
Ατόµων

ΤΕ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ
ΟΜΠΟΕ

ΑΠΟ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΕΩΣ 30/6/2017
(ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑ
ΤΩΝ ΕΝΝΙΑ
ΜΗΝΩΝ)

1

ΤΕ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ
ΤΡΟΜΠΕΤΑΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΕΩΣ 30/6/2017
(ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑ
ΤΩΝ ΕΝΝΙΑ
ΜΗΝΩΝ)

1

ΒΟΛΟΣ

ΤΕ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ
ΦΛΑΟΥΤΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΕΩΣ 30/6/2017
(ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑ
ΤΩΝ ΕΝΝΙΑ
ΜΗΝΩΝ)

1

ΒΟΛΟΣ

ΤΕ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ
ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΕΩΣ 30/6/2017
(ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑ
ΤΩΝ ΟΚΤΩ
ΜΗΝΩΝ)

1

∆Ε
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΧΟΡΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΕΩΣ 30/6/2017
(ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑ
ΤΩΝ ΕΝΝΙΑ
ΜΗΝΩΝ)

4

∆Ε
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ
ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΕΩΣ 30/6/2017
(ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑ
ΤΩΝ ΟΚΤΩ
ΜΗΝΩΝ)

1

∆Ε
ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΕΩΣ 30/6/2017
(ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑ
ΤΩΝ ΟΚΤΩ
ΜΗΝΩΝ)

1

Έδρα υπηρεσίας
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ΒΟΛΟΣ
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∆Ε
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

∆Ε
ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΕΩΣ 30/6/2017
(ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑ
ΤΩΝ ΟΚΤΩ
ΜΗΝΩΝ)
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΕΩΣ 30/6/2017
(ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑ
ΤΩΝ ΟΚΤΩ
ΜΗΝΩΝ)

1

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
Θέσης

Υπηρεσία
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ΒΟΛΟΣ

Ειδικότητα

∆ιάρκεια
σύµβασης

Αριθµός
Ατόµων

∆Ε
ΨΗΦΙ∆ΩΤΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΕΩΣ 30/6/2017
(ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑ
ΤΩΝ ΟΚΤΩ
ΜΗΝΩΝ)

1

ΑΠΟ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΕΩΣ 30/6/2017
(ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑ
ΤΩΝ ΟΚΤΩ
ΜΗΝΩΝ)

1

1

∆Ε
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ
ΝΤΡΑΜΣ

ΒΟΛΟΣ

ΒΟΛΟΣ

∆Ε
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ
ΣΤΟ ΛΑΟΥΤΟ - ΟΥΤΙ

ΑΠΟ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΕΩΣ 30/6/2017
(ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑ
ΤΩΝ ΟΚΤΩ
ΜΗΝΩΝ)

ΒΟΛΟΣ

∆Ε
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ
ΣΤΟ ΚΛΑΡΙΝΟ, ΤΑΜΠΟΥΡΑ
ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ
ΚΡΟΥΣΤΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΕΩΣ 30/6/2017
(ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑ
ΤΩΝ ΟΚΤΩ
ΜΗΝΩΝ)

1

∆Ε
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ
ΣΤΟ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ

ΑΠΟ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΕΩΣ 30/6/2017
(ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑ
ΤΩΝ ΟΚΤΩ
ΜΗΝΩΝ)

1

ΒΟΛΟΣ

∆Ε
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ
ΣΤΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΒΙΟΛΙ

ΑΠΟ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΕΩΣ 30/6/2017
(ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑ
ΤΩΝ ΟΚΤΩ
ΜΗΝΩΝ)

1

ΒΟΛΟΣ

∆Ε
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΕΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ
(ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ)

ΑΠΟ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΕΩΣ 30/6/2017
(ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑ
ΤΩΝ ΟΚΤΩ
ΜΗΝΩΝ)

1

ΒΟΛΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών

101

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
- Πτυχίο Τµηµάτων Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή άλλης ισότιµης ανώτατης σχολής
εξωτερικού στην αντίστοιχη ειδικότητα

102

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
--Πτυχίο Τµηµάτων Μουσικών Σπουδών, κατεύθυνσης Μουσικής Επιστήµης (Μουσικολογία),
Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή άλλης ισότιµης ανώτατης σχολής εξωτερικού στην αντίστοιχη ειδικότητα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
- Πτυχίο Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, µε κατεύθυνση στη Ζωγραφική, της ηµεδαπής ή άλλης
ισότιµης ανώτατης σχολής εξωτερικού στην αντίστοιχη ειδικότητα.
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)
- Πτυχίο Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών µε ειδίκευση σε άλλους τοµείς των εικαστικών τεχνών της
ηµεδαπής ή άλλης ισότιµης ανώτατης σχολής εξωτερικού.

104

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
- Πτυχίο Τµηµάτων Μουσικών Σπουδών µε κατεύθυνση στη Μουσικολογία, Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής
ή άλλης ισότιµης ανώτατης σχολής εξωτερικού στην αντίστοιχη ειδικότητα.
- Πτυχίο Φούγκας, αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος της ηµεδαπής εποπτευόµενου από το ΥΠΠΟΑ ή
αλλοδαπής.
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
- Πτυχίο Τµηµάτων Μουσικών Σπουδών µε κατεύθυνση στο Κανονάκι, Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή
άλλης ισότιµης ανώτατης σχολής εξωτερικού στην αντίστοιχη ειδικότητα.
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
- Πτυχίο Τµηµάτων Μουσικών Σπουδών µε κατεύθυνση στο Νέι, Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή άλλης
ισότιµης ανώτατης σχολής εξωτερικού στην αντίστοιχη ειδικότητα.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών ή πτυχίο ανώτατης σχολής ή ∆ίπλωµα ακαδηµίας Καλών
Τεχνών ή Τεχνών και Design της ηµεδαπής ή άλλων ισότιµων ανώτατων σχολών εξωτερικού στην
αντίστοιχη ειδικότητα.

- Πτυχίο

107
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)
- Πτυχίο Ανώτατης σχολής καλών τεχνών µε εξειδίκευση σε άλλους τοµείς των εικαστικών τεχνών της
ηµεδαπής ή άλλης ισότιµης ανώτατης σχολής εξωτερικού.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
- Απολυτήριος τίτλος εξατάξιου Γυµνασίου ή Λυκείου της ηµεδαπής ή ισότιµος της αλλοδαπής.
- ∆ίπλωµα Πιάνου αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος της ηµεδαπής εποπτευόµενου από το ΥΠΠΟΑ ή
αλλοδαπής.
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)
- Απολυτήριος τίτλος εξατάξιου Γυµνασίου ή Λυκείου της ηµεδαπής ή ισότιµος της αλλοδαπής.
-Πτυχίο Πιάνου αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος της ηµεδαπής εποπτευόµενου από το ΥΠΠΟΑ ή
αλλοδαπής.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
- Απολυτήριος τίτλος εξατάξιου Γυµνασίου ή Λυκείου της ηµεδαπής ή ισότιµος της αλλοδαπής.
- ∆ίπλωµα Πιάνου αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος της ηµεδαπής εποπτευόµενου από το ΥΠΠΟΑ ή
αλλοδαπής.
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110

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)
- Απολυτήριος τίτλος εξατάξιου Γυµνασίου ή Λυκείου της ηµεδαπής ή ισότιµος της αλλοδαπής.
-Πτυχίο Πιάνου αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος της ηµεδαπής εποπτευόµενου από το ΥΠΠΟΑ ή
αλλοδαπής.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
- Απολυτήριος τίτλος εξατάξιου Γυµνασίου ή Λυκείου της ηµεδαπής ή ισότιµος της αλλοδαπής.
- ∆ίπλωµα Πιάνου αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος της ηµεδαπής εποπτευόµενου από το ΥΠΠΟΑ ή
αλλοδαπής,
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)
- Απολυτήριος τίτλος εξατάξιου Γυµνασίου ή Λυκείου της ηµεδαπής ή ισότιµος της αλλοδαπής.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών
- Πτυχίο Πιάνου αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος της ηµεδαπής εποπτευόµενου από το ΥΠΠΟΑ ή
αλλοδαπής.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
- Απολυτήριος τίτλος εξατάξιου Γυµνασίου ή Λυκείου της ηµεδαπής ή ισότιµος της αλλοδαπής.
- Πιστοποιητικό σπουδών µουσικοκινητικής αγωγής Carl Orff (∆ιετής ή τριετής φοίτησης) .
- Πτυχίο Ανώτερων Θεωρητικών (φούγκα) µουσικού ιδρύµατος της ηµεδαπής εποπτευόµενου από το
ΥΠΠΟΑ ή αλλοδαπής.
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)
- Απολυτήριος τίτλος εξατάξιου Γυµνασίου ή Λυκείου της ηµεδαπής ή ισότιµος της αλλοδαπής.
-Πτυχίο Ανώτερων Θεωρητικών (αρµονία-αντίστιξη) µουσικού ιδρύµατος της ηµεδαπής εποπτευόµενου
από το ΥΠΠΟΑ ή αλλοδαπής.
- Επαρκείς γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόµενες στις αντίστοιχες ειδικότητες
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
- Απολυτήριος τίτλος εξατάξιου Γυµνασίου ή Λυκείου της ηµεδαπής ή ισότιµος της αλλοδαπής.
- ∆ίπλωµα βιολιού αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος της ηµεδαπής εποπτευόµενου από το ΥΠΠΟΑ ή
αλλοδαπής.
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)
- Απολυτήριος τίτλος εξατάξιου Γυµνασίου ή Λυκείου της ηµεδαπής ή ισότιµος της αλλοδαπής.
-Πτυχίο βιολιού αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος της ηµεδαπής εποπτευόµενου από το ΥΠΠΟΑ ή
αλλοδαπής.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
- Απολυτήριος τίτλος εξατάξιου Γυµνασίου ή Λυκείου της ηµεδαπής ή ισότιµος της αλλοδαπής.
-∆ίπλωµα Βιολιού και δίπλωµα Βιόλας αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος της
εποπτευόµενου από το ΥΠΠΟΑ ή αλλοδαπής.
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ηµεδαπής

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)
- Απολυτήριος τίτλος εξατάξιου Γυµνασίου ή Λυκείου της ηµεδαπής ή ισότιµος της αλλοδαπής.
- ∆ίπλωµα και Πτυχίο αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος της ηµεδαπής εποπτευόµενου από το ΥΠΠΟΑ
ή αλλοδαπής στις αντίστοιχες ειδικότητες.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)
- Απολυτήριος τίτλος εξατάξιου Γυµνασίου ή Λυκείου της ηµεδαπής ή ισότιµος της αλλοδαπής.
- Πτυχία αναγνωρισµένων µουσικών ιδρυµάτων της ηµεδαπής εποπτευόµενων από το ΥΠΠΟΑ ή
αλλοδαπής στις αντίστοιχες ειδικότητες.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
- Απολυτήριος τίτλος εξατάξιου Γυµνασίου ή Λυκείου της ηµεδαπής ή ισότιµος της αλλοδαπής.
- ∆ίπλωµα βιολοντσέλου αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος της ηµεδαπής εποπτευόµενου από το
ΥΠΠΟΑ ή αλλοδαπής.
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)
- Απολυτήριος τίτλος εξατάξιου Γυµνασίου ή Λυκείου της ηµεδαπής ή ισότιµος της αλλοδαπής.
-Πτυχίο βιολοντσέλου αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος της ηµεδαπής εποπτευόµενου από το ΥΠΠΟΑ
ή αλλοδαπής.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
- Απολυτήριος τίτλος εξατάξιου Γυµνασίου ή Λυκείου της ηµεδαπής ή ισότιµος της αλλοδαπής.
- ∆ίπλωµα κρουστών αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος της ηµεδαπής εποπτευόµενου από το ΥΠΠΟΑ
ή αλλοδαπής.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)
- Απολυτήριος τίτλος εξατάξιου Γυµνασίου ή Λυκείου της ηµεδαπής ή ισότιµος της αλλοδαπής.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών
- Πτυχίο κρουστών αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος της ηµεδαπής εποπτευόµενου από το ΥΠΠΟΑ ή
αλλοδαπής.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
- Απολυτήριος τίτλος εξατάξιου Γυµνασίου ή Λυκείου της ηµεδαπής ή ισότιµος της αλλοδαπής.
- ∆ίπλωµα κλαρινέτου αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος της ηµεδαπής εποπτευόµενου από το
ΥΠΠΟΑ ή αλλοδαπής.
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)
- Απολυτήριος τίτλος εξατάξιου Γυµνασίου ή Λυκείου της ηµεδαπής ή ισότιµος της αλλοδαπής.
- Πτυχίο κλαρινέτου αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος της ηµεδαπής εποπτευόµενου από το ΥΠΠΟΑ ή
αλλοδαπής.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
- Πτυχίο Τ.Ε.Ι. στη συγκεκριµένη ειδικότητα (Ηλεκτρική Κιθάρα) της ηµεδαπής ή άλλης ισότιµης ανώτερης
σχολής εξωτερικού στην αντίστοιχη ειδικότητα.
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)
-Απολυτήριος τίτλος εξατάξιου Γυµνασίου ή Λυκείου της ηµεδαπής ή ισότιµος της αλλοδαπής
-Αποδεδειγµένη διετή εµπειρία στην αντίστοιχη ειδικότητα
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
- Πτυχίο Τ.Ε.Ι. στη συγκεκριµένη ειδικότητα (Ηλεκτρικό Μπάσο) της ηµεδαπής ή άλλης ισότιµης ανώτερης
σχολής εξωτερικού στην αντίστοιχη ειδικότητα.
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)
-Απολυτήριος τίτλος εξατάξιου Γυµνασίου ή Λυκείου της ηµεδαπής ή ισότιµος της αλλοδαπής
-Αποδεδειγµένη διετή εµπειρία στην αντίστοιχη ειδικότητα
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
- Απολυτήριος τίτλος εξατάξιου Γυµνασίου ή Λυκείου της ηµεδαπής ή ισότιµος της αλλοδαπής.
- ∆ίπλωµα Μονωδίας από µουσικό ίδρυµα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.

119

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)
- Απολυτήριος τίτλος εξατάξιου Γυµνασίου ή Λυκείου της ηµεδαπής ή ισότιµος της αλλοδαπής.
- Πτυχίο Μονωδίας αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος της ηµεδαπής εποπτευόµενου από το ΥΠΠΟΑ ή
αλλοδαπής.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
- Απολυτήριος τίτλος εξατάξιου Γυµνασίου ή Λυκείου της ηµεδαπής ή ισότιµος της αλλοδαπής.
- ∆ίπλωµα Βυζαντινής µουσικής από αναγνωρισµένο µουσικό ίδρυµα της ηµεδαπής εποπτευόµενου από
το ΥΠΠΟΑ ή αλλοδαπής.

120

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)
- Απολυτήριος τίτλος εξατάξιου Γυµνασίου ή Λυκείου της ηµεδαπής ή ισότιµος της αλλοδαπής.
- Πτυχίο Βυζαντινής µουσικής από αναγνωρισµένο µουσικό ίδρυµα της ηµεδαπής εποπτευόµενου από το
ΥΠΠΟΑ ή αλλοδαπής.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
- Απολυτήριος τίτλος εξατάξιου Γυµνασίου ή Λυκείου της ηµεδαπής ή ισότιµος της αλλοδαπής.
- ∆ίπλωµα Κοντραµπάσου αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος της ηµεδαπής εποπτευόµενου από το
ΥΠΠΟΑ ή αλλοδαπής.

121
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)
- Απολυτήριος τίτλος εξατάξιου Γυµνασίου ή Λυκείου της ηµεδαπής ή ισότιµος της αλλοδαπής.
-Πτυχίο κοντραµπάσου αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος της ηµεδαπής εποπτευόµενου από το
ΥΠΠΟΑ ή αλλοδαπής .
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
- Απολυτήριος τίτλος εξατάξιου Γυµνασίου ή Λυκείου της ηµεδαπής ή ισότιµος της αλλοδαπής.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών
- ∆ίπλωµα όµποε αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος της ηµεδαπής εποπτευόµενου από το ΥΠΠΟΑ ή
αλλοδαπής.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)
- Απολυτήριος τίτλος εξατάξιου Γυµνασίου ή Λυκείου της ηµεδαπής ή ισότιµος της αλλοδαπής.
-Πτυχίο όµποε αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος της ηµεδαπής εποπτευόµενου από το ΥΠΠΟΑ ή
αλλοδαπής.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
- Απολυτήριος τίτλος εξατάξιου Γυµνασίου ή Λυκείου της ηµεδαπής ή ισότιµος της αλλοδαπής.
- ∆ίπλωµα τροµπέτας αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος της ηµεδαπής εποπτευόµενου από το
ΥΠΠΟΑ ή αλλοδαπής.
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)
- Απολυτήριος τίτλος εξατάξιου Γυµνασίου ή Λυκείου της ηµεδαπής ή ισότιµος της αλλοδαπής.
-Πτυχίο τροµπέτας αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος της ηµεδαπής εποπτευόµενου από το ΥΠΠΟΑ ή
αλλοδαπής.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
- Απολυτήριος τίτλος εξατάξιου Γυµνασίου ή Λυκείου της ηµεδαπής ή ισότιµος της αλλοδαπής.
- ∆ίπλωµα φλάουτου αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος της ηµεδαπής εποπτευόµενου από το ΥΠΠΟΑ
ή αλλοδαπής.

124

125

126

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)
- Απολυτήριος τίτλος εξατάξιου Γυµνασίου ή Λυκείου της ηµεδαπής ή ισότιµος της αλλοδαπής.
-Πτυχίο φλάουτου αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος της ηµεδαπής εποπτευόµενου από το ΥΠΠΟΑ ή
αλλοδαπής.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
- Πτυχίο Τ.Ε.Ι. στο τοµέα της πληροφορικής της ηµεδαπής ή άλλης ισότιµης ανώτατης σχολής εξωτερικού
στην αντίστοιχη ειδικότητα.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
- ∆ίπλωµα αναγνωρισµένης Ανώτερης Επαγγελµατικής Σχολής Χορού, της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
-Πτυχίο ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στην αντίστοιχη ειδικότητα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, µε
πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)
- Πτυχίο ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
- Αποδεδειγµένη διετή εµπειρία στην αντίστοιχη ειδικότητα.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
-Πτυχίο ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στην αντίστοιχη ειδικότητα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, µε
πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ

128

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)
- Πτυχίο ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
-Αποδεδειγµένη διετή εµπειρία στην αντίστοιχη ειδικότητα.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
-Πτυχίο ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στην αντίστοιχη ειδικότητα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής

129

130

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)
- Πτυχίο ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
-Αποδεδειγµένη διετή εµπειρία στην αντίστοιχη ειδικότητα.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών
-Πτυχίο ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στην αντίστοιχη ειδικότητα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, µε
πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)
- Πτυχίο ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
-Αποδεδειγµένη διετή εµπειρία στην αντίστοιχη ειδικότητα.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
-Πτυχίο ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στην αντίστοιχη ειδικότητα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)
- Πτυχίο ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
-Αποδεδειγµένη διετή εµπειρία στην αντίστοιχη ειδικότητα.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
- Απολυτήριος τίτλος εξατάξιου Γυµνασίου ή Λυκείου της ηµεδαπής ή ισότιµος της αλλοδαπής.
- Αποφοιτήριο στα Ντραµς

132

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)
-Απολυτήριος τίτλος εξατάξιου Γυµνασίου ή Λυκείου της ηµεδαπής ή ισότιµος της αλλοδαπής
-Αποδεδειγµένη διετή εµπειρία στην αντίστοιχη ειδικότητα.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
- Απολυτήριος τίτλος εξατάξιου Γυµνασίου ή Λυκείου της ηµεδαπής ή ισότιµος της αλλοδαπής.
- Αποφοιτήριο στο Λαούτο - Ούτι

133

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)
-Απολυτήριος τίτλος εξατάξιου Γυµνασίου ή Λυκείου της ηµεδαπής ή ισότιµος της αλλοδαπής
-Αποδεδειγµένη διετή εµπειρία στην αντίστοιχη ειδικότητα.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
- Απολυτήριος τίτλος εξατάξιου Γυµνασίου ή Λυκείου της ηµεδαπής ή ισότιµος της αλλοδαπής.
- Αποφοιτήριο στο Κλαρίνο, Ταµπουρά και Παραδοσιακά Κρουστά

134

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)
-Απολυτήριος τίτλος εξατάξιου Γυµνασίου ή Λυκείου της ηµεδαπής ή ισότιµος της αλλοδαπής
-Αποδεδειγµένη διετή εµπειρία στην αντίστοιχη ειδικότητα.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
- Απολυτήριος τίτλος εξατάξιου Γυµνασίου ή Λυκείου της ηµεδαπής ή ισότιµος της αλλοδαπής.
- Αποφοιτήριο στο Μπουζούκι

135

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)
-Απολυτήριος τίτλος εξατάξιου Γυµνασίου ή Λυκείου της ηµεδαπής ή ισότιµος της αλλοδαπής
-Αποδεδειγµένη διετή εµπειρία στην αντίστοιχη ειδικότητα.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
- Απολυτήριος τίτλος εξατάξιου Γυµνασίου ή Λυκείου της ηµεδαπής ή ισότιµος της αλλοδαπής.
- Αποφοιτήριο στο Παραδοσιακό Βιολί

136
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)
-Απολυτήριος τίτλος εξατάξιου Γυµνασίου ή Λυκείου της ηµεδαπής ή ισότιµος της αλλοδαπής
-Αποδεδειγµένη διετή εµπειρία στην αντίστοιχη ειδικότητα.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
-Πτυχίο ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στην αντίστοιχη ειδικότητα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, µε
πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών
- Πτυχίο ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στην αντίστοιχη ειδικότητα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής
- Αποδεδειγµένη διετή εµπειρία στην αντίστοιχη ειδικότητα.

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα (ανά κωδικό θέσης)

Για τις θέσεις: 102

Θα συνεκτιµηθεί η κατοχή διπλώµατος Βυζαντινής µουσικής αναγνωρισµένου
µουσικού ιδρύµατος της ηµεδαπής εποπτευόµενου από το ΥΠΠΟΑ ή αλλοδαπής.

Για τις θέσεις: 105 και 106

Θα συνεκτιµηθεί η κατοχή πτυχίου Βυζαντινής µουσικής αναγνωρισµένου
µουσικού ιδρύµατος της ηµεδαπής εποπτευόµενου από το ΥΠΠΟΑ ή αλλοδαπής.

Για τις θέσεις: 104, 111 και

Θα συνεκτιµηθεί η κατοχή πτυχίου πιάνου αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος
της ηµεδαπής εποπτευόµενου από το ΥΠΠΟΑ ή αλλοδαπής.

119
Για τη θέση: 125

Θα συνεκτιµηθεί η κατοχή µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης στην
επεξεργασία εικόνας αναγνωρισµένου ιδρύµατος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.

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.

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆: ΕΜΠΕΙΡΙΑ (ανά κωδικό θέσης)

Για τη θέση: 101

Για τη θέση: 102

Για τις θέσεις: 103 και 137

Λαµβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία στο θεατρικό παιχνίδι για παιδιά προσχολικής
και σχολικής ηλικίας
Λαµβάνεται υπόψη η δραστηριότητα στο συγκεκριµένο τοµέα (θεατρικές
παραστάσεις για παιδιά, εµψυχωτικά προγράµµατα για παιδιά, εκπαιδευτικά
προγράµµατα-σεµινάρια-εκδηλώσεις για παιδιά)
Λαµβάνεται υπόψη η εµπειρία στη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραµµάτων και
προγραµµάτων εµψύχωσης για την προώθηση της µουσικής και της
φιλαναγνωσίας.
Λαµβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία
προσχολικής και σχολικής ηλικίας

στο

συγκεκριµένο

τοµέα

για

παιδιά

Λαµβάνεται υπόψη η δραστηριότητα στο συγκεκριµένο τοµέα (εικαστικές εκθέσεις
για παιδιά, εµψυχωτικά προγράµµατα, εκπαιδευτικά προγράµµατα, σεµινάρια,
εκδηλώσεις για παιδιά)
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Για τις θέσεις: 104, 108, 112
έως και 116, 119 έως και
124, 126

Για τη θέση: 109

Για τη θέση: 110

Θα συνεκτιµηθεί η εκπαιδευτική προϋπηρεσία υποψηφίων που έχουν να
επιδείξουν σπουδαστές πτυχιούχους, διπλωµατούχους µε/ή µη συνέχιση των
σπουδών τους στο εξωτερικό ή/και µε καλλιτεχνική δραστηριότητα (π.χ.
αναγνωρισµένες ετήσιες υποτροφίες, διεθνώς αναγνωρισµένα βραβεία).
Λαµβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία και η καλλιτεχνική δραστηριότητα στο
συγκεκριµένο τοµέα (συνοδεία κλασικών οργάνων: µονωδία, κρουστά, έγχορδα,
πνευστά, συναυλίες κλασικού ρεπερτορίου, πτυχιακές εξετάσεις, διπλωµατικές
εξετάσεις).
Λαµβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία και η καλλιτεχνική δραστηριότητα που αφορά
την εµπειρία της συνοδείας σε µαθήµατα χορού.
Λαµβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία στη Μουσικοκινητική Αγωγή για παιδιά
προσχολικής και σχολικής ηλικίας

Για τη θέση: 111

Για τη θέση: 119
Για τη θέση: 128

Λαµβάνεται υπόψη η δραστηριότητα στο συγκεκριµένο τοµέα (µουσικο-θεατρικές
παραστάσεις για παιδιά, εµψυχωτικά προγράµµατα για παιδιά, εκπαιδευτικά
προγράµµατα για παιδιά, σεµινάρια και εκδηλώσεις για παιδιά)
Θα συνεκτιµηθεί η εµπειρία στη διοργάνωση και παρουσίαση µαθητικών
παραγωγών κι εκπαιδευτικών προγραµµάτων που έχουν ως στόχο τη γνωριµία
αυτού του είδους µουσικής (όπερας) στα παιδιά.
Λαµβάνεται υπόψη η επαγγελµατική εµπειρία και η καλλιτεχνική δραστηριότητα
στο σκίτσο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆: ΕΜΠΕΙΡΙΑ (Γενικά)

Για όλες τις θέσεις

Για όλες τις θέσεις

Ως εµπειρία λαµβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία σε αντίστοιχο της προκηρυχθείσας
ειδικότητας αντικείµενο και µετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών µε τον
οποίο οι υποψήφιοι µετέχουν στη διαδικασία επιλογής.
Λαµβάνεται υπόψη η διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισµένα καλλιτεχνικά /
µουσικά ιδρύµατα της ηµεδαπής ή καλλιτεχνικά / µουσικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα
του ∆ηµοσίου ή Ο.Τ.Α. , η οποία πρέπει να προσκοµίζεται σε αναλυτική µορφή
(Έτη-Μήνες-Μέρες-Ώρες). Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα λαµβάνεται υπόψη. Ο
χρόνος εµπειρίας που δηλώνει ο κάθε υποψήφιος πρέπει να συµφωνεί µε το
χρόνο που προκύπτει από τη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Χρόνος
εµπειρίας που δηλώνεται από τον υποψήφιο και δεν καλύπτεται από ασφαλιστικές
εισφορές δεν λαµβάνεται υπόψη και αφαιρείται. Να σηµειωθεί ότι η προϋπηρεσία
θα πρέπει να αποδεικνύεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ µε βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα και
βεβαιώσεις εργοδοτών στις οποίες να αναφέρεται η απασχόληση σε συγκεκριµένη
ειδικότητα της προκηρυχθείσας θέσης.
Ως καλλιτεχνική δραστηριότητα σε αντίστοιχο της προκηρυχθείσας ειδικότητας
αντικείµενο λαµβάνεται υπόψη η καλλιτεχνική δραστηριότητα σε ορχήστρα,
συµµετοχή ως σολίστ σε επαγγελµατικές εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων
φορέων, εθνική καλλιτεχνική σταδιοδροµία (ρεσιτάλ, συναυλίες), ηχογραφήσεις,
δισκογραφία,
διαλέξεις-σεµινάρια,
εµψυχωτικά-εκπαιδευτικά
προγράµµατα,
δηµιουργία µουσικο-θεατρικών παραστάσεων και άλλων εκδηλώσεων για παιδιά,
δηµοσιεύσεις, δηµιουργία εντύπου-διαφηµιστικού υλικού, χορογραφίες, συµµετοχή
σε χορευτικές παραστάσεις, εκθέσεις εικαστικών, επιµορφωτικών έργων –
υπηρεσιών σε ανάλογους φορείς, διοργάνωση εκδηλώσεων κτλ.
(Μέγιστος αριθµός συµµετοχών: 15 συµµετοχές)
Ακόµη, θα συνεκτιµηθούν : H διεθνής καλλιτεχνική σταδιοδροµία και οι τιµητικές
διακρίσεις του ιδίου (αναγνωρισµένες ετήσιες υποτροφίες ή/και διεθνώς
αναγνωρισµένα βραβεία)
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Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκοµίσουν έγγραφα κ.λ.π που να αποδεικνύουν τα
όσα αναφέρουν.

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) ή 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.
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. 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».
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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 ΕΝΤΥΠΟΥ 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 ∆ιεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων και για τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση αλλοδαπής, πράξη
ισοτιµίας και κατάταξης της επιτροπής ισοτιµιών του Οργανισµού Επαγγελµατικής
Εκπαιδεύσεως 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 βεβαίωση για την αντιστοιχία του
βαθµού από την αρµόδια ∆ιεύθυνση 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 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου 2005, σχετικά µε την
αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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».
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».
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να τηρούν το ωράριο που θα
ορίσει για κάθε µία θέση ο Οργανισµός, ανάλογα µε τις ανάγκες του.

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Για όλες τις θέσεις, θα συνεκτιµηθεί η προϋπηρεσία που έχουν υποψήφιοι στο Ν.Π.∆.∆.
∆ήµου Βόλου «∆.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.».
.
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η σειρά κατάταξης µεταξύ των υποψηφίων για όλες τις κατηγορίες (ΠΕ – ΤΕ - ∆Ε),
καθορίζεται µε βάση τα κύρια κι επικουρικά προσόντα όπως αναφέρονται 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.
Σε περίπτωση ισοψηφίας θα διενεργηθεί κλήρωση από την ορισθείσα τριµελή
επιτροπή επιλογής, ενώπιον των υποψηφίων που ισοψήφησαν.
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1) ∆εκτοί στη διαδικασία επιλογής γίνονται οι υποψήφιοι που είναι έλληνες πολίτες ή
αλλοδαποί (µε άδεια παραµονής) που διαµένουν στην Ελλάδα.
2) Οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία
από 18 έως 65 ετών.
3) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.
4) Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 16 (Ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική
δικαστική συµπαράσταση) του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007').
5) Οι άνδρες µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει
τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές. ∆εν
απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα των οποίων δεν προβλέπεται η υποχρέωση στράτευσης.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις µίας µόνο
κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε ). Η σώρευση 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
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν,
είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε
ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη
διεύθυνση: Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου Βόλου «∆ηµοτικός Οργανισµός Εκπαίδευσης Παιδιού,
Αθλητισµού και Πολιτισµού – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.» Ταχ. ∆/νση Καραµπατζάκη µε Αναπαύσεως Τ.Κ
38446, Βόλος, απευθύνοντάς την στην ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών/Οικονοµικών Υπηρεσιών,
Τµήµα ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού (τηλ. επικοινωνίας: 2421082870,
2421091191), τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1) Αίτηση (υπόδειγµα επισυνάπτεται στην παρούσα)
2) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας (δυο όψεις).
3) Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών που απαιτούνται ως προσόντα διορισµού.
4) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται:
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• 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 καταλληλότητας
του.
• Αν υπηρετεί ή προϋπηρέτησε µε οποιοδήποτε ειδικότητα στο δηµόσιο ή Ν.Π.∆.∆. ή ΟΤΑ
εφόσον δε, εξήλθε της υπηρεσίας για ποια αιτία.
• ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση, δικαστική αντίληψη, ποινική καταδίκη, στερητική ή
επικουρική δικαστική συµπαράσταση και δεν παραπέµφθηκε µε τελεσίδικο βούλευµα για
κάποιο από τα εγκλήµατα που αναφέρονται στο αρθ.22 του Π∆ 611/77 (άρθρο 8 του Ν.
3528/2007, Κώδικας Κατάστασης ∆ηµοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και
υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆.) έστω και αν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής,
όπως και αν εκκρεµεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πληµµέληµα ή
κακούργηµα.
5) Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σε αναγνωρισµένα καλλιτεχνικά/µουσικά ιδρύµατα
της ηµεδαπής ή καλλιτεχνικά / µουσικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα του ∆ηµοσίου ή Ο.Τ.Α. , η
οποία πρέπει να προσκοµίζεται σε αναλυτική µορφή (Έτη-Μήνες-Μέρες-Ώρες) και να
αποδεικνύεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ µε βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα και βεβαιώσεις
εργοδοτών, στις οποίες να αναφέρεται η απασχόληση σε συγκεκριµένη ειδικότητα της
προκηρυχθείσας θέσης.
Όλα τα προαπαιτούµενα δικαιολογητικά συνυποβάλλονται µαζί µε την αίτηση του
υποψηφίου.
Συµπληρωµατικά στοιχεία θα γίνονται δεκτά µέχρι και τη λήξη της προθεσµίας
υποβολής κατάθεσης της αίτησης..
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.
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες
ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της δηµοσίευσης της παρούσας σε
τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσίας, εφόσον η
ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες, και συγκεκριµένα
από 11/9/2016 έως και 20/9/2016 τις ώρες 09:00 π.µ έως 13:00 µ.µ.
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Όσοι πληρούν τα γενικά και τα τυπικά προσόντα τίθενται υπό την κρίση της
ορισθείσας τριµελούς επιτροπής επιλογής η οποία θα συνεδριάσει στην έδρα του
Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου Βόλου «∆.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.», την 28/9/2016
Όσοι υποψήφιοι δεν υπέβαλλαν τα απαραίτητα - κατάλληλα δικαιολογητικά
αποκλείονται από την επιτροπή µε αιτιολογηµένη απόφαση.
Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στην έδρα του Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου Βόλου
«∆.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.» και στη «∆ΙΑΥΓΕΙΑ».
Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν ενστάσεις
ενώπιον της τριµελούς Επιτροπής, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία, η οποία λήγει µετά
την πάροδο πέντε (5) ηµερών από την ανάρτηση.
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Οι επιτυχόντες υποχρεούνται να καταθέσουν εντός 10 ηµερών από την ειδοποίησή
τους από το Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου Βόλου «∆.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.» πρόσθετα
δικαιολογητικά τα οποία είναι τα εξής:
- Αντίγραφο φύλλου στρατολογικού µητρώου τύπου Α’ (για άνδρες).
- Πιστοποιητικό υγείας και αρτιµέλειας από κατάλληλη υγειονοµική επιτροπή.
- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
1) Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στο πίνακα ανακοινώσεων του Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου Βόλου
«∆.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.».
2) Η προκήρυξη θα είναι διαθέσιµη από την ιστοσελίδα www.doepap.gr
3) Η περίληψη της προκήρυξης θα δηµοσιευθεί σε µια τοπική εφηµερίδα του Νοµού.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ
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