
 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ    Πολύγυρος 29-1-2013   

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ –ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ                      Αριθ. Πρωτ. 40 

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

« Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ » 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  ΣΟΧ 1/2013 

Για σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  κατά το 

άρθρο 6 

Του Ν.2527/1997, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 3812/2009  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ 

 

Ανακοινώνει 
Την πρόσληψη, με σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου  συνολικά  
δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη  των αναγκών   του Δημοτικού ωδείου  του 
Μορφωτικού Πολιτιστικού Αθλητικού και Κοινωνικού Νομικού Προσώπου του Δήμου 
Πολυγύρου που εδρεύει στον Πολύγυρο και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία , 
έδρα, ειδικότητα  και διάρκεια  σύμβασης, αριθμό 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 Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα 

Διάρκεια 

σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 

101 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 

 ΜΟΥΣΙΚΟΣ 

ΑΝΩΤΕΡΩΝ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ  

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

8 μήνες 1 

102 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ 

ΜΠΑΝΤΑΣ 

8 μήνες 1 

103 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑΣ 

8 μήνες 1 

104 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 

 ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ  

ΜΙΚΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ 

 

8 μήνες 1 



ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 

Θέσης 
Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα 

Διάρκεια 

σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 

105 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 

 ΜΟΥΣΙΚΟΣ 

ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

(ΚΛΑΡΙΝΟ-

ΣΑΞΟΦΩΝΟ) 

 8 μήνες  1 

106 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 

   

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

ΦΛΑΟΥΤΟ 

8 μήνες 1 

107 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΒΙΟΛΙΟΥ 8 μήνες 1 

108 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ  ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΙΘΑΡΑΣ 8 μήνες 1 

109 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ  ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΠΙΑΝΟΥ 8 μήνες 2 

 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 

Τίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

Πτυχίο Ανώτερων θεωρητικών (Αρμονίας, Αντίστιξης, Φούγκας, Σύνθεσης) 

αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή εξωτερικού και 

Πανεπιστημιακοί τίτλοι σχετικής ειδικότητας εσωτερικού ή εξωτερικού 

αναγνωρισμένο από το κράτος.  

102 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

Πτυχίο ή δίπλωμα πνευστών οργάνων (φλάουτο ,κλαρινέτο, σαξόφωνο, 

τρομπέτα, τρομπόνι)  από μη πανεπιστημιακό μουσικό  ίδρυμα  της ημεδαπής  

ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το  κράτος 

103 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

Πτυχίο πιάνου από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα  της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής  αναγνωρισμένο από το κράτος. Βεβαιώσεις σπουδών στο τομέα 

της μουσικής προπαιδείας – μουσικοκινητικής αγωγής. 

 

104 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

Πτυχίο ή δίπλωμα  μουσικολογίας από πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα  της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής  αναγνωρισμένο  από το κράτος  (ΔΟΑΤΑΠ) και 

πτυχίο Μονωδίας. 



ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 

Τίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

 

105 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

Πτυχίο ή δίπλωμα κλαρινέτου ή σαξόφωνου, από μη πανεπιστημιακό μουσικό  

ίδρυμα  της ημεδαπής  ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το  κράτος 

 

106 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

Πτυχίο ή δίπλωμα  φλάουτου  από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα  της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής  αναγνωρισμένο από το κράτος. 

 

107 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

Πτυχίο ή δίπλωμα  βιολιού  από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα  της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής  αναγνωρισμένο από το κράτος 

 

108 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

Πτυχίο ή δίπλωμα κιθάρας από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα  της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής  αναγνωρισμένο από το κράτος 

  

109 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

Πτυχίο πιάνου από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα  της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής  αναγνωρισμένο από το κράτος 

 

Οι υποψήφιοι όλων των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 

 18 έως 65 ετών. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ:ΕΜΠΕΙΡΙΑ  (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης  

102,105,106,107,108  Εμπειρία  στην διδασκαλία  &  προϋπηρεσία  
στην ειδικότητα  που να αποδεικνύεται από 
βεβαίωση του ΥΠΠΟ.   

 

101 

Βεβαίωση από μουσικά ιδρύματα για 10ετη 
διδακτική προϋπηρεσία με αριθμό έγκρισης του 
ΥΠΠΟ, πανεπιστημιακή προϋπηρεσία 

 

103,104,109 

 

Εμπειρία στη διδασκαλία των αντίστοιχων 
ειδικοτήτων. 



Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την 
υποβάλουν  από 1-2-2013 έως και 10-2-2013, 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  Πολυτεχνείου 50 (παλιό Δικαστικό Μέγαρο) Τ.Κ 63 100 
απευθύνοντάς την στο ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ υποψιν κα 
Παντάλη Άννας, (τηλ. επικοινωνίας 2371023086, εργάσιμες  ημέρες και 
ώρες).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. 

 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ 

 
 

 
ΣΟΦΟΤΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 


