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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 1/2022 
για την ςφναψη ςφμβαςησ προςωπικοφ 

ΟΡΙΜΕΝΟΤ ΧΡΟΝΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ 
(ΩΡΟΜΙΘΙΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) 

ΜΕ ΣΟ Π.Δ. 524/1980 

Σο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΣΑΛΑΝΣΗ 
      Ζχοντασ υπόψθ: 
1. Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 524/80 (ΦΕΚ 143/Α/17-6-1980). 
2. Τισ διατάξεισ του τθσ παρ. 2 του άρκρου 14 του ν. 2190/94 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το 

άρκρο 1 του ν. 3833/2010, ςφμφωνα με τισ οποίεσ δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ των κεφαλαίων Αϋ 
Βϋκαι Γϋ του ν. 2190/94 «Οι λογοτζχνεσ, καλλιτζχνεσ και δθμοςιογράφοι για απαςχολιςεισ που 
προςιδιάηουν ςτθν ιδιότθτά τουσ». 

3. Το με ΔΙΡΡ/Φ. 1.9/539/11506/31.05.2010) ζγγραφο του ΥΡ.ΕΣ.Α.&Η.Δ ςφμφωνα με το οποίο 

εξακολουκοφν να ιςχφουν οι διατάξεισ του Ρ.Δ. 524/80 για προςωπικό που εξαιρείται των 

ρυκμίςεων του ν. 3812/09 (πχ καλλιτεχνικό προςωπικό). 
4. Τισ διατάξεισ του  άρκρου 2  και  του άρκρου 7 του ν. 4765/21 και τισ διατάξεισ του άρκρου 4 και του 

άρκρου 6 του ν. 4443/2016. 

5. Τισ διατάξεισ του άρκρου 107 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/τ.Αϋ/2017)  

6. Το αρ. πρωτ. οικ. οικ. 7364 (ΑΔΑ: Ω3Ι46ΜΤΛ6-ΒΓΨ) εγκφκλιου  του Υπουργείου Εςωτερικϊν με 

κζμα τον «Ρρογραμματιςμό προςλιψεων ζκτακτου προςωπικοφ ζτουσ 2022 ςτουσ ΟΤΑ αϋ και βϋ 

βακμοφ και ςτα ΝΡΙΔ αυτϊν» 

7. Το με αρικμ. πρωτοκ. 48/23-2-2022 ζγγραφο τθσ Καλλιτεχνικισ Δ/ντριασ του «Δ.Ω.Α.» προσ τον 

Ρρόεδρο και τα μζλθ του Δ.Σ. με κζμα τον «Ρρογραμματιςμό προςλιψεων ζκτακτου 

προςωπικοφ ζτουσ 2022  ςτο Ν.Ρ.Δ.Δ  - Δ.Ω.Α.», με το οποίο προτείνει τισ (4) τζςςερισ κζςεισ 

διαφόρων ειδικοτιτων μουςικϊν με ςχζςθ εργαςίασ Ι.Δ.Ο.Χ.  
8. Tθν αρικμ. 2/4/2022 (ΑΔΑ:Ψ985ΟΞΣ9-Ψ3Ψ) απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ν.Ρ.Δ.Δ. 

«Δθμοτικό Ωδείο Αταλάντθσ» με κζμα τον «Ρρογραμματιςμό πρόςλθψθσ ζκτακτου προςωπικοφ 

ζτουσ 2022 ςτο Ν.Ρ.Δ.Δ. - Δ.Ω.Α.». 

9. Τον Οργανιςμό Εςωτερικισ Υπθρεςίασ του Ν.Ρ.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ» (ΦΕΚ 

1795/τ.Βϋ/28-8-2009)  ςτον οποίο ζχουν προβλεφκεί δζκα πζντε (15) κζςεισ προςωπικοφ ιδιωτικοφ 

δικαίου οριςμζνου χρόνου διαφόρων ειδικοτιτων.  

10. Τθν υπ' αρικμ. 43709/9-3-2022 ειςθγθτικι ζκκεςθ του Συντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 
Θεςςαλίασ-Στερεάσ Ελλάδασ περί ςυναίνεςθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ προςωπικοφ ΙΔΟΧ τεςςάρων (4) 
κζςεων, για εννζα (9) μινεσ ςτο «Δθμοτικό Ωδείο Αταλάντθσ». 

11. Τo ζγγραφο με αρικ.πρωτ. 21667/1-4-2022 του Υπουργείου  Εςωτερικϊν (ΑΔΑ: 6ΡΧΒ46ΜΣΛ6-6ΑΑ)  

«Ζγκριςθ πρόςλθψθσ τετρακοςίων εξιντα επτά (467) ατόμων με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου 

οριςμζνου χρόνου  ςε  ΟΤΑ τθσ χϊρασ, για τθν παροχι υπθρεςιϊν ζναντι αντιτίμου»,   με το οποίο 
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εγκρίκθκαν (4) τζςςερα άτομα  για τθν παροχι υπθρεςιϊν ζναντι αντιτίμου ςτο «Δθμοτικό Ωδείο 

Αταλάντθσ», για χρονικό διάςτθμα ζωσ εννζα (9) μινεσ. Επιςθμαίνεται ότι θ δαπάνθ μιςκοδοςίασ 

των ανωτζρω κα αντιμετωπίηεται κατά ποςοςτό τουλάχιςτον εξιντα τοισ εκατό (60%), από τθν 

καταβολι αντιτίμου (δίδακτρα) που κα καταβάλλουν οι ωφελοφμενοι δθμότεσ. 

12. Το με αρικμ. πρωτ.  22135/5-4-2022 ζγγραφο του Υπουργείου Εςωτερικϊν με κζμα τθν «Ζγκριςθ 

πρόςλθψθσ προςωπικοφ με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου (με αντίτιμο)» με 

το οποίο μασ ανακοινϊνει τθν αρικμ. 21667/1-4-2022 (ΑΔΑ: 6ΧΒ46ΜΤΛ6-6ΑΑ) απόφαςθ του 

Υπουργοφ  Εςωτερικϊν με τθν οποία εγκρίκθκαν (4) τζςςερα άτομα  για τθν παροχι υπθρεςιϊν 

ζναντι αντιτίμου ςτο «Δθμοτικό Ωδείο Αταλάντθσ», για χρονικό διάςτθμα ζωσ εννζα (9) μινεσ. 

13. Το με αρικμ. πρωτοκ. 78/6-4-2022 ζγγραφο τθσ Καλλιτεχνικισ Δ/ντριασ του «Δ.Ω.Α.» προσ τον 
Ρρόεδρο και τα μζλθ του Δ.Σ. με κζμα τθν «Λιψθ απόφαςθσ για ςυγκρότθςθ 3μελοφσ επιτροπισ 
(3 τακτικά και 3 αναπλθρωματικά μζλθ) για τθ διαδικαςία πρόςλθψθσ προςωπικοφ με ςφμβαςθ 
εργαςίασ ΙΔΟΧ ςτο ΝΡΔΔ Δθμοτικό Ωδείο Αταλάντθσ»  με το οποίο προτείνονται τα τακτικά και 
αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ.   

14. Τθν αρικμ. 4/7/2022 (ΑΔΑ:6Υ0ΟΞΣ9-Ν6) απόφαςθ του Δ.Σ. του Ν.Ρ.Δ.Δ. «Δ.Ω.Α.» με κζμα: «Λιψθ 
απόφαςθσ για ςυγκρότθςθ 3μελοφσ επιτροπισ (3 τακτικά και 3 αναπλθρωματικά μζλθ) για τθ 
διαδικαςία πρόςλθψθσ προςωπικοφ με ςφμβαςθ εργαςίασ ΙΔΟΧ ςτο ΝΡΔΔ Δθμοτικό Ωδείο 
Αταλάντθσ»     

15. Τθν αρικμ. Ρρωτοκ. 74739/20-4-2022 (ΑΔΑ:Ψ4Ι1Ο10-ΨΞΚ) απόφαςθ του Συντονιςτι τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θεςςαλίασ-Στ.Ελλάδασ με κζμα τον «Οριςμό μελϊν για τθν Επιτροπι 
Επιλογισ Καλλιτεχνικοφ Ρροςωπικοφ για το Δθμοτικό Ωδείο Αταλάντθσ ςφμφωνα με το άρκρο 4 του 
ΡΔ 524/1980». 

16. Τισ ανάγκεσ του ΝΡΔΔ «Δ.Ω.Α.» για πρόςλθψθ διδακτικοφ προςωπικοφ με ςχζςθ εργαςίασ 
ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου διάρκειασ ζωσ εννζα (9) μινεσ για τθν ςτελζχωςθ 
υπθρεςιϊν που παρζχουν ζργο ζναντι αντιτίμου. 

Ανακοινϊνει 
Ση ςφναψη ςφμβαςησ ωρομίςθιου προςωπικοφ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου (ΙΔΟΧ) ςυνολικά 
τεςςάρων  (4) μουςικϊν με εκπαιδευτικό ζργο διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη των αναγκϊν 
του «ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΩΔΕΙΟΤ ΑΣΑΛΑΝΣΗ»,  που  εδρεφει  ςτη   Αταλάντη,  Ε.Χρήςτου & Ν.Μεταξά 1 ΣΚ 
35 200, με αντικείμενο: τη «διδαςκαλία μουςικήσ ςυνολικήσ διάρκειασ ζωσ εννζα (9) μήνεσ. 
 

 ΠΙΝΑΚΑ Α: ΕΠΙΛΟΓΕ ΑΠΑΧΟΛΗΗ (ανά κωδικό απαςχόληςησ) 

 
Κωδικόσ 

θζςησ 

Τπηρεςία 
Ζδρα 

Τπηρεςίασ 
Ειδικότητα 

Διάρκεια 
ςφμβαςησ 

Αριθμόσ 
ατόμων 

1 
Δθμοτικό 

Ωδείο 
Αταλάντθσ 

Αταλάντθ 
ΤΕ-Κακθγθτϊν Μουςικισ Νυκτϊν 

Οργάνων (Κλαςςικι κικάρα) 

Από τθν 
υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ και 
ζωσ 9 μινεσ 

1 

2 

Δθμοτικό 
Ωδείο 

Αταλάντθσ 

Αταλάντθ 
ΤΕ-Κακθγθτϊν Μουςικισ Ρλθκτϊν 

Οργάνων (πιάνο) 

Από τθν 
υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ και 

ζωσ 9 μινεσ 

1 

3 

Δθμοτικό 
Ωδείο 

Αταλάντθσ 

Αταλάντθ 
ΤΕ-Κακθγθτϊν Μουςικισ Ρνευςτϊν 

Οργάνων (Κλαρινζτο) 

Από τθν 
υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ και 

ζωσ 9 μινεσ 

1 

4 

Δθμοτικό 
Ωδείο 

Αταλάντθσ 

Αταλάντθ ΔΕ-Διδάςκαλοσ Μουςικισ 
Ραραδοςιακϊν Οργάνων 

(μπουηοφκι) 

Από τθν 
υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ και 

ζωσ 9 μινεσ 

1 
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό απαςχόληςησ) 

Κωδικόσ 
απαςχόληςησ 

Σίτλοσ ςπουδϊν και  
λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςθετα) προςόντα 

 
ΣΕ 

1.Ρτυχίο ι Δίπλωμα αντίςτοιχθσ μουςικισ ειδίκευςθσ αναγνωριςμζνου μθ 
ανϊτατου εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ τθσ θμεδαπισ (Ωδείου) ι πτυχίο 
μουςικισ ειδικότθτασ του άρκρου 8 παρ. 5 του Ν. 2158/1993 (Αϋ109) ι πτυχίο 
ιςότιμο και αντίςτοιχο τθσ αλλοδαπισ και 
2. Απολυτιριο εξατάξιου Γυμναςίου ι Λυκείου τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμο τθσ 
αλλοδαπισ. 

 
 

ΔΕ 
 

1. Βεβαίωςθ περάτωςθσ ςπουδϊν αντίςτοιχου μουςικοφ αντικειμζνου από 
αναγνωριςμζνο (αποφοιτιριο οργάνου) μθ ανϊτατο εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ 
τθσ θμεδαπισ (Ωδείο) και 
2. Απολυτιριο εξατάξιου Γυμναςίου ι Λυκείου τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμο τθσ 
αλλοδαπισ. 
Σθμ. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμετοχισ υποψθφίων ςτθν παροφςα ανακοίνωςθ με 
τθν απαιτοφμενθ βεβαίωςθ, γίνονται δεκτοί αποδεικνυόμενεσ (αρ. 1, παρ. ε, 
ΡΔ 476/81)υποψιφιοι με επαρκείσ μουςικζσ γνϊςεισ προςθκόντωσ  

(για όλουσ τουσ 
κωδικοφσ 

θζςησ) 

Σίτλοι ςπουδϊν πζραν τησ ειδικότητασ. 
Καλλιτεχνικι δραςτθριότθτα: Καλλιτεχνικι δραςτθριότθτα αποδεδειγμζνθ: 
Συναυλίεσ (ςυμμετοχι ςε ορχιςτρα, ςυμμετοχι ωσ ςολίςτ, διεκνι 
καλλιτεχνικι ςταδιοδρομία, ρεςιτάλ, ςυναυλίεσ μουςικισ δωματίου), 
θχογραφιςεισ, διςκογραφία, ςυνζδρια, εκδόςεισ, διαλζξεισ, ςεμινάρια, 
ςυγγραφι ςχετικοφ βιβλίου, δθμοςιεφςεισ, μελζτεσ, άρκρα, ειδικά 
εκπαιδευτικά προγράμματα, ςυςτάςεισ-διακρίςεισ κλπ 
Παιδαγωγικζσ πουδζσ:  
Από αναγνωριςμζνα μουςικά ιδρφματα εςωτερικοφ ι εξωτερικοφ, ςεμινάρια, 
ςυνζδρια, θμερίδεσ. κακϊσ και από αναγνωριςμζνεσ μθ-μουςικζσ 
παιδαγωγικζσ ςχολζσ και τμιματα πανεπιςτθμιακϊν ιδρυμάτων εςωτερικοφ ι 
του εξωτερικοφ. 
Προχπηρεςία ςτο αντικείμενο:  
Ωσ διδακτικι εμπειρία νοείται θ απαςχόλθςθ με ςχζςθ εργαςίασ ι ςφμβαςθ 
ζργου ςτα μουςικά ιδρφματα εποπτείασ Υπουργείου 
Ρολιτιςμοφ ςε κακικοντα ςυναφι προσ το αντικείμενο των προσ πλιρωςθ 
κζςεων.  
Στθν βεβαίωςθ πρζπει να αναγράφεται και ο αρικμόσ πρόςλθψθσ του 
Υπουργείου Ρολιτιςμοφ ( για τα αναγνωριςμζνα τμιματα). 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΨΗ 
Οι Υποψιφιοι κα πρζπει: 
1. Να είναι Ζλλθνεσ πολίτεσ 
2. Οι υποψιφιοι όλων των ειδικοτιτων πρζπει να είναι 18 ζωσ 67 ετϊν 
3. Να ζχουν τθν υγεία και τθ φυςικι καταλλθλότθτα που τουσ επιτρζπει τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων 
τθσ ειδικότθτασ που επιλζγουν. 
4. Να μθν ζχουν κϊλυμα κατά το άρκρο 16 του ν. 3584/07. 
5. Οι άνδρεσ μζχρι τθν λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων να ζχουν εκπλθρϊςει τισ 
ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ ι να ζχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτζσ. 
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ - ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ 
Οι ενδιαφερόμενοι δθλϊνουν ςυμμετοχι ςυμπλθρϊνοντασ αίτθςθ ςτθν οποία αναφζρουν ρθτά τον 
κωδικό τθσ κζςθσ που διεκδικοφν. Ζχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηςη για ζναν (1) κωδικό θζςησ. 
Οι υποψιφιοι κα πρζπει να γνωρίηουν ότι μποροφν να ςυνάψουν μόνο μία ςφμβαςθ με τον φορζα.  
Μαηί με τθν αίτθςι τουσ πρζπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξισ δικαιολογθτικά: 
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Α) ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ 
1. Φωτοαντίγραφο των δφο όψεων του ατομικοφ δελτίου ταυτότθτασ 
2. Φωτοαντίγραφο των τίτλων των ςπουδϊν τουσ ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ επιμόρφωςθσ. Σε 
περίπτωςθ πτυχίου ι τίτλου ςπουδϊν τθσ αλλοδαπισ, επίςθμθ μετάφραςθ αυτοφ ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα, όπωσ ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ ( άρκρο 29 ΡΔ 50/2001). Τα ξενόγλωςςα δικαιολογθτικά 
πρζπει να ςυνοδεφονται από τισ νόμιμεσ μεταφράςεισ . Οι τίτλοι ςπουδϊν του εξωτερικοφ πρζπει να 
ςυνοδεφονται από πράξθ ι βεβαίωςθ του οικείου οργάνου (ΔΟΑΤΑΡ, ΔΙΚΑΤΣΑ) με τθν οποία 
αναγνωρίηονται ωσ ιςότιμοι και αντίςτοιχοι προσ τίτλουσ που απονζμονται από τα Εκπαιδευτικά 
Ιδρφματα τθσ θμεδαπισ. 
3. Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/86, όπου δθλϊνεται τυχόν απαςχόλθςθ ςε Δθμόςιο ι ιδιωτικό 
εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλλθλθ απαςχόλθςθ). 
4. Βεβαίωςθ προχπθρεςίασ ςτο αντικείμενο. 
5. Ριςτοποιθτικό Οικογενειακισ κατάςταςθσ, πρόςφατθσ ζκδοςθσ. 
6.Ριςτοποιθτικό μόνιμθσ κατοικίασ του υποψθφίου. 
7. Βιογραφικό ςθμείωμα. 
8. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 του/τθσ υποψιφιου/ασ ςτθν οποία να δθλϊνεται: 
* Η εκπλιρωςθ των ςτρατιωτικϊν υποχρεϊςεων (μόνο για άνδρεσ) ι θ νόμιμθ απαλλαγι και θ αιτία 
απαλλαγισ. Κάκε πράξθ του βίου του θ οποία κα αςκοφςε επιρροι ςτθν κρίςθ τθσ καταλλθλότθτασ του 
για τθν υπθρεςία που προορίηεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν ζχει καταδικαςτεί λόγω ποινικοφ αδικιματοσ. 
* Πτι δεν τελεί υπό απαγόρευςθ ι δικαςτικι αντίλθψθ. 
* Πτι δεν παραπζμφκθκε με τελεςίδικο Βοφλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 22 
του Ρ.Δ/τοσ 611/77 εγκλιματα ζςτω και εάν δεν επακολοφκθςε ποινικι δίκθ λόγω παραγραφισ, κακϊσ 
και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατθγορία για οποιοδιποτε πλθμμζλθμα ι κακοφργθμα. 
* Πτι εφόςον επιλεγεί, κα είναι διακζςιμοσ/θ να διδάξει ςτο «Δθμοτικό Ωδείο Αταλάντθσ», για όςεσ 
ϊρεσ του/τθσ ηθτθκεί. 
Β) ΕΠΙΚΟΤΡΙΚΑ 
1. Βεβαίωςθ προχπθρεςίασ ςτο αντικείμενο. (Ωσ διδακτικι εμπειρία νοείται θ απαςχόλθςθ με ςχζςθ 
εργαςίασ ι ςφμβαςθ ζργου ςτον δθμόςιο ι ςτα ιδιωτικά μουςικά ιδρφματα εποπτείασ Υπουργείου 
Ρολιτιςμοφ, ςε κακικοντα ςυναφι προσ το αντικείμενο των προσ πλιρωςθ κζςεων.) 
Για όλεσ τισ ειδικότθτεσ θ εμπειρία λαμβάνεται υπόψθ μετά τθ λιψθ του βαςικοφ τίτλου ςπουδϊν με 
τον οποίο οι υποψιφιοι μετζχουν ςτθ διαδικαςία επιλογισ. Στθν βεβαίωςθ πρζπει να αναγράφεται και ο 
αρικμόσ πρόςλθψθσ του ΥΡ.ΡΟ.Τ ( για τα αναγνωριςμζνα τμιματα). 
2. Λοιποφσ τίτλουσ μουςικϊν ςπουδϊν 
3. Ρροχπθρεςία ςτον φορζα αποδεδειγμζνθ. 
Τα δικαιολογθτικά προςκομίηονται με τθ ςειρά που εμφανίηονται ςτθν ανακοίνωςθ και γίνονται 
δεκτά, εφόςον κατατίκενται εμπρόκεςμα. 
ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ, ΑΝΑΡΣΗΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΑΕΩΝ 
Η αξιολόγθςθ των υποψθφίων κα γίνει από ειδικι τριμελι επιτροπι του αρ. 4 του ΡΔ 524/80, θ οποία 
κα ςυνεδριάςει ςτα γραφεία του «Δθμοτικοφ Ωδείου Αταλάντθσ» (Ε.Χριςτου & Ν.Μεταξά 1- 35200 
Αταλάντθ) μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων και ορίςτθκε με τθν υπ’ αρικμ. οικ. 
74739/20-4-2022 (ΑΔΑ:Ψ4Ι1Ο10-ΨΞΚ) απόφαςθ του Συντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 
Θεςςαλίασ-Στ.Ελλάδασ με κζμα τον «Οριςμό μελϊν για τθν Επιτροπι Επιλογισ Καλλιτεχνικοφ 
Ρροςωπικοφ για το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ςφμφωνα με το άρκρο 4 του ΡΔ 524/1980».  
Εφόςον κρικεί αναγκαίο, θ επιτροπι κα καλζςει αυκθμερόν όςουσ υποψθφίουσ κρίνει, προκειμζνου να 
υποβλθκοφν ςε πρακτικι δοκιμαςία (ακρόαςθ) και ςυνζντευξθ.  
Σε περίπτωςθ ιςχφοσ περιοριςτικϊν μζτρων λόγω covid κα γίνει διαδικτυακά μζςω τθσ πλατφόρμασ 
Zoom και ωσ εκ τοφτου οι υποψιφιοι τθ μζρα τθσ ςυνεδρίαςθσ καλοφνται να ζχουν πρόςβαςθ ςτο 
διαδίκτυο και ςτθν πλατφόρμα Zoom.  
Οι υποψιφιοι κα ειδοποιθκοφν τθλεφωνικά για τθν θμζρα τθσ ςυνεδρίαςθσ τθσ επιτροπισ. 
Κατόπιν κα ςυντάξει πίνακα με αξιολογικι ςειρά κατά τθν κρίςθ τθσ ο οποίοσ ςτθν ςυνζχεια κα εγκρικεί 
από το Δ.Σ του ΝΡΔΔ «Δ.Ω.Α.» μετά από τθν ςχετικι ειςιγθςθ τθσ τριμελοφσ επιτροπισ. 
Ρζραν των τυπικϊν προςόντων, θ επιτροπι κα λάβει υπόψθ τθσ, επικουρικά , τα ακόλουκα ςτοιχεία των 
υποψθφίων: 
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• Σεμινάρια ειδικότθτασ εςωτερικοφ και εξωτερικοφ 
• Αποδεδειγμζνθ διδακτικι προχπθρεςία ςε αναγνωριςμζνα μουςικά ιδρφματα ι μουςικά εκπαιδευτικά 
Ιδρφματα του Δθμοςίου ι Ο.Τ.Α. ι Δθμοτικζσ Επιχειριςεισ ι Ιδιωτικζσ Σχολζσ. 
• Ρροχπθρεςία ςτο Φορζα αποδεδειγμζνθ. 
Υποβολι τθσ αίτθςθσ ςυνεπάγεται τθν ανεπιφφλακτθ αποδοχι των όρων τθσ παροφςασ προκιρυξθσ, 
κακϊσ και τθ ςυναίνεςθ του υποψθφίου ςτθ διεξαγωγι τυχόν πρακτικισ δοκιμαςίασ (ακρόαςθ). 
Οι πίνακεσ κατάταξθσ των υποψθφίων κα αναρτθκοφν το ςυντομότερο ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του 
«Δθμοτικοφ Ωδείου Αταλάντθσ».  
Κατά των ανωτζρω πινάκων δεν προβλζπεται από το νόμο (ΡΔ 524/80) θ υποβολι ενςτάςεων. 
Οι επιτυχόντεσ κα προςλθφκοφν μόνο εάν υπάρχει διακεςιμότθτα ςπουδαςτϊν ςτο αντικείμενο.  
Ο χϊροσ και ο χρόνοσ απαςχόλθςισ τουσ κα κακοριςτεί ανάλογα με τισ ανάγκεσ του φορζα που 
εξαρτάται από τθ ηιτθςθ, όπωσ αυτζσ κα διαμορφωκοφν. Σε περίπτωςθ που οι επιτυχόντεσ δεν κα 
μποροφν να καλφψουν για οποιοδιποτε λόγο το ωρολόγιο πρόγραμμα που κα τουσ ανατεκεί, 
παρζχουν ςτο φορζα το δικαίωμα κλιςθσ του επόμενου ςτον αξιολογικό πίνακα. 
Η επιτροπι αξιολόγθςθσ ςυνζρχεται τθν ζκτθ (6θ) εργάςιμθ θμζρα από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ των 
αιτιςεων προκειμζνου να καλζςει ςε ςυνζντευξθ τουσ υποψθφίουσ, ςε θμερομθνία που κα ορίςει και 
κα ανακοινωκεί ςτουσ ίδιουσ.  

Α. ΜΟΡΙΟΔΟΔΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  

Σίτλοι ςπουδϊν  20% 

Ανεργία 10% 

Προχπηρεςία 20% 

Προχπηρεςία ςτο φορζα 10% 

υνζντευξη, Ακρόαςη  (όπου ορίηεται από τθν προκιρυξθ-ανακοίνωςθ)  20% 

Καλλιτεχνική Δραςτηριότητα  

(καλλιτεχνικό ζργο, καλλιτεχνικι δραςτθριότθτα του ιδίου ι διακρίςεισ μακθτϊν του) 

10% 

Εντοπιότητα 10% 

 
Β. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΤΣΩΝ 

ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΔΩΝ 

Α. ΒΑΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΥ ΣΡΟΥΔΩΝ 

Β. ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ (ςτο αντικείμενο) 

    ΔΕΥΤΕΟ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ 

     ΔΙΔΑΚΤΟΙΚΟ (ςτο αντικείμενο) 

Για τίτλουσ ΤΕ θ βακμολογία με προςζγγιςθ δφο 
δεκαδικϊν ψθφίων πολλαπλαςιάηεται με το ςυντελεςτι 
40, ενϊ για τίτλουσ ΔΕ ο πολλαπλαςιαςμόσ γίνεται με το 
ςυντελεςτι  20. 

100 μονάδεσ  

  50 μονάδεσ 

150 μονάδεσ 

ΑΝΕΡΓΙΑ Κάκε αποδεδειγμζνοσ μινασ ανεργίασ βακμολογείται 
με 75 μονάδεσ με ανϊτατο όριο τουσ 12 μινεσ. 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΙΑ * Κάκε αποδεδειγμζνοσ μινασ εμπειρίασ βακμολογείται 
με 07 μονάδεσ με ανϊτατο όριο τουσ 60 μινεσ. 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΙΑ ΣΟ ΦΟΡΕΑ ** Κάκε αποδεδειγμζνοσ μινασ εμπειρίασ βακμολογείται 
με 10 δζκα μονάδεσ με ανϊτατο    όριο τουσ 60 μινεσ. 

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ Ζωσ 100 μονάδεσ. 

ΚΑΛΛΙΣΕΧΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Ζωσ 100 μονάδεσ 

ΕΝΣΟΠΙΟΣΗΣΑ  80 μονάδεσ 
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* Βεβαίωςθ του Εργοδότθ ςυνοδευόμενθ από Βεβαίωςθ του οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα ςτθν οποία 
να αναγράφεται θ διάρκεια τθσ αςφάλιςθσ. 

** Πςοι ζχουν προχπθρεςία ςε φορείσ του δθμοςίου τομζα, μποροφν να προςκομίςουν μόνο Βεβαίωςθ 
του οικείου φορζα του δθμοςίου τομζα, από τθν οποία να προκφπτουν το είδοσ και θ χρονικι διάρκεια 
τθσ εμπειρίασ. 
ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ 
Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να ςυμπλθρϊςουν τθν αίτθςθ τουσ και να τθν υποβάλουν 
αυτοπροςϊπωσ, είτε με άλλο εξουςιοδοτθμζνο από αυτοφσ πρόςωπο, εφόςον θ εξουςιοδότθςθ φζρει 
τθν υπογραφι τουσ κεωρθμζνθ από δθμόςια αρχι, είτε ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ επιςτολι, ςτο 
«Δθμοτικό Ωδείο Αταλάντθσ» ςτθν ακόλουκθ διεφκυνςθ: 
«Δθμοτικό Ωδείο Αταλάντθσ Ν. Μεταξά & Ε.Χριςου 1 Τ.Κ. 35 200 - ΑΤΑΛΑΝΤΗ  (τθλ. επικοινωνίασ: 
2233022015 ) από 9.00 ζωσ 14.00. Δευτ. – Ραρ. 
Συμπλθρωματικά ςτοιχεία κα γίνονται δεκτά μζχρι και τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ κατάκεςθσ τθσ 
αίτθςθσ. 
Η υποβολι των αιτιςεων και των δικαιολογθτικϊν κα πραγματοποιθκεί μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) 
θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ ςε τοπικι εφθμερίδα και 
ςυγκεκριμζνα από τισ 10/06/2022 ζωσ και 19/06/2022. 
ΑΠΑΧΟΛΗΗ 
Πςοι επιλεγοφν να εργαςτοφν κα υπογράψουν ςφμβαςθ Ιδιωτικοφ Δικαίου Οριςμζνου Χρόνου (ΙΔΟΧ) με 
αντίτιμο ωσ ωρομίςκιοι, ζωσ εννζα (9) μινεσ. 
Η πρόςλθψθ του ανωτζρω προςωπικοφ κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 38 ζωσ και 42 
του ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6 Α’) κακϊσ και αυτζσ του πδ 524/1980 κατά περίπτωςθ για χρονικό διάςτθμα 
ζωσ εννζα (9) μινεσ. 
Η δαπάνθ μιςκοδοςίασ των ανωτζρω (ωρομίςκιων μουςικϊν) κα αντιμετωπίηεται από τθν καταβολι 
αντιτίμου (δίδακτρα) που  κα καταβάλλουν οι ωφελοφμενοι κατά ποςοςτό τουλάχιςτον εξιντα τοισ 
εκατό (60%). 
Απαραίτθτθ προχπόκεςθ λειτουργίασ κάποιου τμιματοσ, είναι θ φπαρξθ ενδιαφζροντοσ από μακθτζσ 
για τθν ςτελζχωςθ τουσ. Ο χϊροσ και ο χρόνοσ απαςχόλθςθσ (ϊρεσ απαςχόλθςθσ θμερθςίωσ) των 
επιλεγζντων προςϊπων, κα κακοριςκεί ανάλογα με τισ διδακτικζσ ανάγκεσ του Ωδείου, όπωσ αυτζσ κα 
διαμορφωκοφν τελικά και κα ορίηονται από τισ ατομικζσ ςυμβάςεισ που κα ςυναφκοφν.  
* Οι επιτυχόντεσ καλφπτουν τισ διδακτικζσ ανάγκεσ του «Δθμοτικοφ Ωδείου Αταλάντθσ». 
* Οι επιλεγζντεσ-αντιςυμβαλλόμενοι λαμβάνουν τισ αποδοχζσ που προβλζπονται για τθν απαςχόλθςι 
τουσ ζωσ τθν θμζρα τθσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ οποιαδιποτε αποηθμίωςθ από τθν αιτία αυτι. 
Επιςθμαίνεται ότι οι καταβλθτζεσ αποδοχζσ ςυναρτϊνται με τθν καταβολι του αντιτίμου που 
καταβάλλουν οι ωφελοφμενοι. 
* Η αναλογία διδακτικϊν και ςυναφϊν κακθκόντων γίνεται με κατανομι του Καλλιτεχνικοφ Δ/ντι 
του ωδείου εντόσ του προαναφερόμενου χρόνου εργαςίασ. 
* Απαςχολοφμενοι που αποχωροφν πριν από τθ λιξθ τθσ ςφμβαςισ τουσ, αντικακίςτανται με άλλουσ 
από τουσ εγγεγραμμζνουσ και διακζςιμουσ ςτον πίνακα τθσ οικείασ ειδικότθτασ, κατά τθ ςειρά 
εγγραφισ τουσ ςε αυτόν. Σε κάκε περίπτωςθ, οι υποψιφιοι που προςλαμβάνονται, είτε κατόπιν 
αναμόρφωςθσ των πινάκων, είτε λόγω αντικατάςταςθσ αποχωροφντων υποψθφίων, απαςχολοφνται για 
το υπολειπόμενο, κατά περίπτωςθ, χρονικό διάςτθμα και μζχρι ςυμπλθρϊςεωσ τθσ εγκεκριμζνθσ 
διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου. 

ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΣΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 
Η προκιρυξθ κα αναρτθκεί: 

1. Στθ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 
2.  Στον Ρίνακα Ανακοινϊςεων του «Δθμοτικοφ Ωδείου Αταλάντθσ». 
3. Στθν ιςτοςελίδα του  Διμου «Λοκρϊν»: lokron@dimos-lokron.gov.gr 
4. Ρερίλθψι τθσ, ςε μία θμεριςια τοπικι εφθμερίδα, όπωσ ορίηεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 1 του 

Ρ.Δ. 524/1980/17-6-1980.        
                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.. Ν.Π.Δ.Δ. «Δ.Ω.Α» 

 
ΑΝΕΣΑΚΟ ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟ 

ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ 
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