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Σελίδα 1 από 3 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
      ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
            & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 
                    (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.)             Θέρμη, 22/07/2016 
-----------------------------------------------------------            Αριθμ. Πρωτ.: 1994 
Δ/νση: Καραολή – Δημητρίου & Καπετάν Χάψα,  
            Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ      
Τηλεφ.: 2310463423, 2310461655   
Fax: 2310464423  
e-mail: deppath@thermi.gr 
 
     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ  1 /2016 
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ενός (1) ατόμου στη θέση Καλλιτεχνικού Διευθυντή Δημοτικού Ωδείου Θέρμης 
 
 

Η  Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και 
Αθλητισμού Θέρμης (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10 του 
Ν. 3812/2009, τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 40 του Ν. 4024/2011, 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 523/17-6-1980 (ΦΕΚ 143/1980) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, 
3. Το υπ΄αριθμ. Β.Δ. 16/1966 (ΦΕΚ 7/15-1-1966) «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» όπως 

ισχύει σήμερα, 
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 524/80 (ΦΕΚ143/17-7-1980), 
5. Την υπ΄αριθμ. 4872/13-04-2016 βεβαίωση του ΑΣΕΠ, 
6. Την υπ’αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./82/13969/14-06-2016 απόφαση της Επιτροπής του αρθρ. 2 

παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α΄) όπως ισχύει, 
7. Την υπ’ αριθμ. 55/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
8. Την υπ’ αριθμ. 177/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 
Ανακοινώνει 

 
Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου ΤΕ Καθηγητής Μουσικής για την κάλυψη της 
θέσης του καλλιτεχνικού Διευθυντή για τη λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου Θέρμης που εδρεύει στη 
Θέρμη, συνολικής διάρκειας ενός (1) έτους. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο 
εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά 
και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός  
απασχόλησης 

Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα 
Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

101 Δημοτικό Ωδείο 
Καλλιτεχνικός 

Διευθυντής 
1 έτος 1 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 
απασχόλησης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 1. Δίπλωμα σύνθεσης ή πιάνου ή οργάνου συμφωνικής ορχήστρας ή κλασσικής 
κιθάρας ή μονωδίας και πτυχίο φυγής από αναγνωρισμένο Ωδείο  ή Μουσική Σχολή 
της ημεδαπής, ή από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή Ανώτερη Σχολή χώρας 
κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή 
Ανώτερη Σχολή χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με αναγνωρισμένη ισοτιμία  

2. Δεκαετής τουλάχιστον ευδόκιμος καλλιτεχνική-διδακτική προϋπηρεσία στα ως άνω 
εκπαιδευτήρια.  
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ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
 

Θα ληφθούν υπόψη επιπλέον Πτυχία ή άλλοι τίτλου σπουδών στο αντικείμενο της μουσικής.  
Συμμετοχή σε Ορχήστρα,  συμμετοχή ως Σολίστ  σε επαγγελματικές εκδηλώσεις (εκδηλώσεις με εισιτήριο 
εισόδου υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων όπως: ΚΟΑ, ΚΟΘ, Λυρική Σκηνή, Μ.Μ.Α, Μ.Μ.Θ., Φεστιβάλ 
Αθηνών κλπ.), διεθνής Καλλιτεχνική σταδιοδρομία). 
Συμμετοχή σε δισκογραφία (ηχογραφήσεις ως σολίστ, μαέστρος ή συνθέτης – που έχουν κυκλοφορήσει ή 
μεταδοθεί σε ραδιοφωνικούς σταθμούς πανελλήνιας εμβέλειας ή σε αναγνωρισμένες δισκογραφικές 
εταιρίες),  
Συμμετοχή σε ρεσιτάλ- συναυλίες μουσικής δωματίου (συνεχόμενη καλλιτεχνική σταδιοδρομία)  
Συγγραφικό έργο – εκδοτική δραστηριότητα (άρθρα, μελέτες, δημοσιεύσεις)  
Εισηγήσεις σε συνέδρια   
 

 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

103 Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον 
οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.  
Θα ληφθεί υπόψη καλλιτεχνική προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση καλλιτεχνικού 
διευθυντή 

 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18-65 ετών 
2. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων     

της θέσης που επιλέγουν 
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική 

συμπαράσταση). 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων 
τους και της εμπειρίας τους, οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση 
και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» δικαιολογητικά.  

1. Αίτηση 
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας 
3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, επίσημη 

μετάφραση αυτού στην Ελληνική γλώσσα όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο. 29 
Π.Δ.50/2001) 

4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 ( Ποινική καταδίκη, 
στερητική επικουρική δικαστική συμπαράσταση) του Ν.3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007) 

5. Βιογραφικό σημείωμα 
6. Οτιδήποτε αναφέρεται ως προαπαιτούμενο και συνυπολογισμένο, πρέπει να αποδεικνύεται με τα 

απαιτούμενα παραστατικά. 
 
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
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 μας 
στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημητρίου-Καραολή και Καπετάν Χάψα, 57001 Θέρμη, απευθύνοντάς την υπόψη 
του Γραφείου Προσωπικού (τηλ. επικοινωνίας: 2310-463423). 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 τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες του Νομού 
Θεσσαλονίκης. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν 
αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την 
επόμενη εργάσιμη ημέρα.  
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω 
διεύθυνση   
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Διαδικασία επιλογής – Ανάρτηση αποτελεσμάτων – Υποβολή ενστάσεων 
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή η οποία συστάθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 
177/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης η οποία θα 
συνεδριάσει την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Όσοι 
υποψήφιοι δεν υπέβαλλαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλείονται από την επιτροπή με αιτιολογημένη 
απόφαση. 
Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου 
Θέρμης.. Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, ενώπιον του 
Δ.Σ. της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο πέντε (5) 
ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση. 
 
 
Απασχόληση   
Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τον επιλεγέντα υποψήφιο αμέσως μετά 
την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης.  
Απασχολούμενος που αποχωρεί πριν από τη λήξη της σύμβασής του, αντικαθίστανται με άλλον από τους 
εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. 
 
 
 

Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  του  Δ.Σ.  
                                                                                                                                      
 

             ΧΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 
 


