
                                                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Ημερομηνία: 25-09-2017
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                       Αριθμ. Πρωτ.:--1658 --
Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η. - ΠΑΙΔΙΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ
ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το  ΝΠΔΔ  Δ  Τανάγρας  “ΚΑΠΗ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ  -ΔΗΜ.  ΩΔΕΙΟ  Δ.
ΤΑΝΑΓΡΑΣ”,έχοντας υπόψη:

      1.   Tις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/94, όπως ισχύει και της παρ. 2 του άρθρου
14 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει για την πρόσληψη που αφορά σε εκπαιδευτικό -διδακτικό
προσωπικό , καλλιτέχνες κλπ.

2. Τις  διατάξεις  της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.3812/2009 περί αναμόρφωσης του
συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ. 234Α΄/28-
12-2009)

3. 3. Το άρθρο 16 του ΒΔ 16/1966(ΦΕΚΑ΄7)
4. Τις Διατάξεις του ΠΔ 523/1980
5. Τις διατάξεις του ΠΔ  524/1980
6. την  υπ.  Αριθμ.  69/2017  απόφαση  του  ΔΣ  περί  προγραμματισμού  προσλήψεων

έκτακτου προσωπικού και υποβολή αιτήματος για έγκριση στα αρμόδια όργανα.
7. Την υπ. Αριθμ. 13766/4-8-2017 με θέμα  έγκριση πρόσληψης προσωπικού(ΙΔΟΧ)

με κάλυψη της δαπάνης από τους Κ.Α.Π., της  Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής
Αυτοδιοίκησης,  Τμήματος  Ιδιωτικού  Δικαίου  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

   8.  Την υπ’ αριθμ.  146/2017 απόφαση του ΔΣ του ΝΠ περί καθορισμού  πρόσληψης
τριών ατόμων με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., ειδικότητας μουσικών 
   9.  Την υπ αριθμ. 154 /2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, περί έγκρισης της
προκήρυξης πρόσληψης διδακτικού προσωπικού.

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι:

την  πρόσληψη  καλλιτεχνικού  προσωπικού  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου
ορισμένου  χρόνου  (επι  ωρομισθία  ),  χρονικής  διάρκειας  έως  οκτώ(8)  μηνών  ,  για  τις
ανάγκες λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου του ΝΠΔΔ Δ Τανάγρας, για το σχολικό έτος
2017-2018  ,  συνολικού αριθμού  τριών  (3)  ατόμων  για  τις  εξής  ειδικότητες  και  τα
αντίστοιχα προσόντα:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
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Ειδικότητα
Αριθμός
ατόμων

Τυπικά και ειδικά προσόντα 

Καθηγητής  /τρια  Ανώτερων
Θεωρητικών  και
Υποχρεωτικών  Θεωρητικών
μαθημάτων 

1

 Πτυχίο  ωδικής,  Αρμονίας  ,Αντίστιξης,
Φυγής, από αναγνωρισμένο Μουσικό
Ίδρυμα  της  ημεδαπής  ή  του
εξωτερικού  με  ισοτιμία  και
αντιστοιχία  με  αντίστοιχα  ιδρύματα
της ημεδαπής.

 Αποδεδειγμένη (10ετής) προϋπηρεσία ,
σε  αναγνωρισμένα   ιδρύματα  της
ημεδαπής ή αλλοδαπής

 Αποδεδειγμένη  καλλιτεχνική
δραστηριότητα

 -Συνέντευξη-ακρόαση

Καθηγητής/τρια  Πιάνου
-Αρμονίου

1

     -Δίπλωμα  Πιάνου  αναγνωρισμένο από
το Κράτος.
        -Πτυχίο ειδικού αρμονίας

 Διδακτική  προϋπηρεσία  τουλάχιστον
πέντε (5) ετών σε μουσικό Ίδρυμα της
Ελλάδας ή του Εξωτερικού

 Αποδεδειγμένη  καλλιτεχνική
δραστηριότητα

 Συνέντευξη -ακρόαση

                           ΠΙΝΑΚΑΣ Β : ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ

Αρχιμουσικός-Μαέστρος
Φιλαρμονικής

1

 Πτυχίο μουσικολογίας Π.Ε. 
 -Δίπλωμα οργάνου αναγνωρισμένο από

το κράτος
 10ετής  προϋπηρεσία  σε  μία  από  τις

κρατικές  ορχήστρες  (Κ.Ο.Α,
Κ.Ο.Φ.,Ο.Λ.Σ.)

 Αποδεδειγμένη  καλλιτεχνική
δραστηριότητα

 -Συνέντευξη-ακρόαση

ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΘΑ ΣΥΝΤΑΧΘΟΥΝ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ-ΑΚΡΟΑΣΗΣ , ΓΙΑ
ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ θα ενημερώσει τηλεφωνικά
όλους τους ενδιαφερόμενους.

Μοριοδότηση

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΩΤΕΡΟ ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 30

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 15

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 15
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ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΩΤΕΡΟ ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ-ΑΚΡΟΑΣΗ 40

ΣΥΝΟΛΟ 100

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς
τα εξής δικαιολογητικά:

 Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
 Φωτοαντίγραφο τίτλων  σπουδών  Σε περίπτωση πτυχίου  ή τίτλου  σπουδών της

αλλοδαπής  επίσημη μετάφραση  αυτού  στην  ελληνική  γλώσσα,  όπως  ορίζουν  οι
κείμενες διατάξεις ( άρθρο 29 ΠΔ 50/2001 και Ν. 148/26-12-1913/1-2-191411914).

 Αποδεικτικό προϋπηρεσίας στο αντικείμενο 
 Έγγραφα που να πιστοποιούν εμπειρία στο αντικείμενο της ειδικότητας..
 Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 και το

άρθρο 17 του Ν.3584/2007 Κώδικας κατάστασης των Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων.[καταδίκη, υποδικία,δικαστική αντίληψη,δικαστική απαγόρευση]
Οι  υποψήφιοι,  που  πληρούν  τις  άνω  προϋποθέσεις,  θα  κληθούν,  σε  ακρόαση

εκτέλεσης  έργου,  κατά  την  κρίση  της  επιτροπής,  η  οποία  θα  αξιολογήσει,  τα  πλείονα
προσόντα, την καλλιτεχνική σταδιοδρομία, τις βραβεύσεις και διακρίσεις.
Όσοι προσληφθούν θα προσκομίσουν ποινικό μητρώο κατά την υπογραφή της σύμβασης 
Συμπληρωματικά στοιχεία θα γίνονται δεκτά μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής
κατάθεσης της αίτησης

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις (διατίθενται στα γραφεία του
ΝΠΔΔ  Δ  Τανάγρας  στο  Δημαρχείο  Σχηματαρίου,  (Δευτέρα-  Παρασκευή  και  ώρες
9.00π.μ.-14.00μ.μ.) 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:  ΝΠΔΔ  ¨ΚΑΠΗ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ  -ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΩΔΕΙΟ
Δήμου  Τανάγρας  Πλ.  Παμ.  Ταξιαρχών  1  ΤΚ 32009  με  επισυναπτόμενα  τα  παραπάνω
αναφερόμενα  δικαιολογητικά  μέσα  σε  προθεσμία  δέκα  (10)  ημερών  (υπολογιζόμενες
ημερολογιακά)  που  αρχίζει  από  την  επομένη  της  δημοσίευσης  της  παρούσας  σε  δύο
τοπικές  εφημερίδες  του  Νομού  Βοιωτίας  ή  της  ανάρτησής  της  στο  κατάστημα  της
υπηρεσίας  μας  και  στο  χώρο  ανακοινώσεων  του  δημοτικού  καταστήματος,  εφόσον  η
ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Σε  περίπτωση  ταχυδρομικής  αποστολής  της  αίτησης  με  τα  επισυναπτόμενα
δικαιολογητικά, το εμπρόθεσμο αυτής κρίνεται με βάση τη σφραγίδα ταχυδρομείου.
Περισσότερες  πληροφορίες  στα  γραφεία  ΝΠΔΔ  ¨ΚΑΠΗ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ
-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ  Δήμου Τανάγρας Πλ. Παμ. Ταξιαρχών 1 Σχηματάρι Βοιωτίας τηλ.
2262351150-103
Η  παρούσα  διατίθεται  ολόκληρη  στην  ΔΙΑΥΓΕΙΑ(diavgeia.gov.gr)  και  περιληπτική
ανακοίνωση  της  προκήρυξης  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση  του  Δήμου  Τανάγρας
www.tanagra.gr

ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ
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Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή  επιτροπή επιλογής προσωπικού
που συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. ...../2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠ 
Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου
Τανάγρας στο Σχηματάρι όπου και τα γραφεία του ΝΠΔΔ Δ Τανάγρας και ηλεκτρονικά
στην ιστοσελίδα του Δήμου Τανάγρας.
Κατά  των  ανωτέρω  πινάκων  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  υποβάλλουν  ενστάσεις  ,
ενώπιον  του  ΔΣ   του  ΝΠΔΔ Δ  Τανάγρας,  μέσα   σε  αποκλειστική  προθεσμία   (3)
ημερολογιακών  ημερών  ,  από  την  επομένη  της  ανάρτησή  τους  .  Οι  ενστάσεις  θα
εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή η οποία θα εκδώσει τα τελικά αποτελέσματα.

Η επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τους υποψηφίους οποιοδήποτε συμπληρωματικό
στοιχείο θεωρεί κατάλληλο για την απόδειξη των προσόντων και της καταλληλότητας τους
για την συγκεκριμένη θέση/ειδικότητα.
Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στο Δημαρχείο του Δήμου
Τανάγρας στο Σχηματάρι και στην ιστοσελίδα του Δήμου Τανάγρας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠ.

ΓΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

4

ΑΔΑ: Ψ50ΥΟΚ9Λ-Ζ29


		2017-09-25T14:17:13+0300
	Athens




