
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     Μαρούσι, 27-10-2020  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ                                         Α.Π. 1752 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα   
Μαρούσι, 151 24                                                     
Τηλ.: 213-2038200-202       
Fax.: 213-2038522   
                                                         

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

 

Για την Πρόσληψη Καλλιτεχνικού Διευθυντή-Μουσικού του 
Δημοτικού Ωδείου Αμαρουσίου με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού 

Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Πλήρους Απασχόλησης 
 

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία  
«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»  

(η «Επιχείρηση») 
 
Έχοντας υπόψη : 
 
1.Την υπ’ αριθ. πρωτ. 11072/18-02-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 
περί προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 στους 
ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών. 
 
2. Την υπ’ αριθ. 21/13-03-2020 (Α.Π. 357/13-03-2020) απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης, περί υποβολής αιτήματος 
προγραμματισμού προσλήψεως Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Δημοτικού 
Ωδείου Αμαρουσίου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
(Ι.Δ.Ο.Χ.) πλήρους απασχόλησης εκπαιδευτικής περιόδου 2020-2021, για την 
παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους χρήστες. 
 
3. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 24776/6523/28-04-2020 εισηγητική έκθεση συναίνεσης 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής/Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής 
Λειτουργίας/Διεύθυνση Διοίκησης, προς το Υπουργείο Εσωτερικών/Διεύθυνση 
Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης/Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, για 
την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού.  
 
4. Την Α.Π. οικ. 40764/30-06-2020 εγκριτική απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών (που κοινοποιήθηκε με το υπ’ αριθ. πρωτ. 41756/01-07-2020 
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών/Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου 
Δυναμικού Δημόσιου Τομέα/Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής 
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Αυτοδιοίκησης/Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου), για την πρόσληψη ενός 
(1) Καλλιτεχνικού Διευθυντή Δημοτικού Ωδείου για την πλήρωση της ανωτέρω 
θέσης και μέσω συμβάσεως Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας έως εννέα (9) μηνών σε 
περίπτωση αναγνωρισμένων σχολών από την ημερομηνία πρόσληψης, που θα 
γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 και του Ν. 3812/2009, όπως 
ισχύουν. 
 
5. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του Β.Δ. 16/03-12-1965 (Φ.Ε.Κ. 
7/τ.Α’/15-01-1966) «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων», όπως 
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 10 του Ν. 
3207/2003 (Φ.Ε.Κ.302/τ.Α’/24-12-2003) «Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής 
Προετοιμασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν. 

6. Την υπ’ αριθμ. 174/06-05-2020 Απόφαση Δημάρχου Αμαρουσίου (Φ.Ε.Κ. 
2109/τ. Β’/02-06-2020) «Μεταβίβαση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του 
Δημοτικού Ωδείου Αμαρουσίου στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου 
Αμαρουσίου» 

7. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών της Επιχείρησης όπως η τροποποίησή 
του εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 14/14-02-2020 απόφαση του  Δ.Σ. της 
Επιχείρησης, που ομοίως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 55/11-03-2020 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμαρουσίου και τον Κανονισμό Προσωπικού 
της Επιχείρησης όπως η τροποποίησή του εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 18/26-02-
2020 απόφαση του  Δ.Σ. της Επιχείρησης, που ομοίως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 
56/11-03-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμαρουσίου  

8.Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις μισθοδοσίας και τη διάθεση-δέσμευσή τους 
στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 της Επιχείρησης, καθώς και την 
πρόβλεψή τους στον προϋπολογισμό του 2021. 
 
9.Την υπ’ αριθ. 104/21-10-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Επιχείρησης, για την έγκριση των όρων του σχεδίου προκήρυξης - ανακοίνωσης 
πρόσληψης Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Δημοτικού Ωδείου Αμαρουσίου.  
 
10. Την κείμενη νομοθεσία (Ν. 4483/2017, Ν. 4354/2015, κλπ.) και νομολογία. 
 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 

Την πρόσληψη ενός (1) ατόμου για την πλήρωση της θέσης του 
Καλλιτεχνικού Διευθυντή-Μουσικού του Δημοτικού Ωδείου 
Αμαρουσίου εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ ή ΤΕ, με Σύμβαση Εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) πλήρους 
απασχόλησης με χρονική διάρκεια μέχρι 30-06-2021, για την παροχή 
υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους χρήστες,  για την 
εκπαιδευτική περίοδο 2020-2021, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα 
γενικά και τυπικά προσόντα: 
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Κωδι- 
κός 

Θέσης  

Μέγιστος 
Αριθμός 
Θέσεων 

Ειδικότη 
τα 

Εκπαιδευτική 
Βαθμίδα 

Διάρκεια 

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

01 1  
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ - 

ΜΟΥΣΙΚΟΣ 
ΠΕ ή ΤΕ  

Μέχρι την 
30-06-
2021 

1. Τίτλοι Σπουδών, Διδακτική ή 

Καλλιτεχνική Προϋπηρεσία  
Σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 10 

(παράγρ. 13α’) του Ν. 3207/2003 (Φ.Ε.Κ. 
302/τ.Α’/24-12-2003), ο Διευθυντής 

Μουσικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 

(Ωδείου, Μουσικής Σχολής ή παρ/τος 
αυτών), πρέπει να είναι κάτοχος :  

 Διπλώματος σύνθεσης ή πιάνου ή 

οργάνου συμφωνικής ορχήστρας 
ή κλασικής κιθάρας ή μονωδίας 

μαζί με πτυχίο φυγής που μπορεί 
να προέρχεται από το Κρατικό 

Ωδείο Θεσσαλονίκης ή από 

Αναγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσική 
Σχολή της ημεδαπής ή από 

Ανώτατο   Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή 
Ανώτερη Σχολή κράτους-μέλους 

της Ε.Ε. ή από Ανώτατο 

Εκπαιδευτικό ίδρυμα ή Ανώτερη 
Σχολή χώρας εκτός Ευρωπαϊκής 

Ένωσης  ισότιμο και 
αναγνωρισμένο και δεκαετή 

τουλάχιστον διδακτική 

προϋπηρεσία στα ως άνω 
εκπαιδευτήρια  

ή  

 Διπλώματος πιάνου ή οργάνου 
συμφωνικής ορχήστρας ή 

κλασικής κιθάρας ή μονωδίας  
από τα ίδια ως άνω 

εκπαιδευτήρια  και δεκαετή 

τουλάχιστον συναφή 
καλλιτεχνική σταδιοδρομία, που 

αποδεικνύεται με παραστατικά 
στοιχεία, που αφορούν ρεσιτάλ 

ή σύμπραξη με ορχήστρες ως 

σολίστ. 
2. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν την 

Ελληνική ιθαγένεια ή να είναι πολίτες  
κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Ε.Ε.), ή να έχουν άδεια εργασίας από την 
αρμόδια αρχή, εφόσον δεν έχουν την 

υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ε.Ε. Για 

τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται η γνώση της Ελληνικής 

Γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την 
άσκηση των καθηκόντων της οικείας 

ειδικότητας, η οποία αποδεικνύεται με 

πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία. 

3. Να έχουν εκπληρώσει (προκειμένου 
για άνδρες) τις στρατιωτικές τους 

υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα 

απαλλαγεί από αυτές, κατά το δίκαιο της 
χώρας από την οποία προέρχονται. 
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4. Να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών 

τους δικαιωμάτων. 
5. Να μην έχουν καταδικαστεί ή να μη 

διώκονται για κακούργημα ή πλημμέλημα 

που συνεπάγεται στέρηση των πολιτικών 
τους δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ποινικού Κώδικα. Επίσης, να 
μην έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε 

ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, 

εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία 
δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, 

καταπίεση, παράβαση καθήκοντος, 
συκοφαντική δυσφήμιση, διακίνηση και 

εμπορία ναρκωτικών ή για έγκλημα κατά 
ηθών ή σχετικά με το νόμισμα ή να 

διώκονται για κάποιο από τα εγκλήματα 

αυτά. Επίσης, να μην είναι υπόδικοι που 
έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο 

βούλευμα για κακούργημα ή για κάποιο 
από τα πλημμελήματα που αναφέρονται 

στην παράγραφο αυτή.  

6. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 
16 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του 
Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και 
Κοινοτικών Υπαλλήλων» (π.χ. καταδίκη, 

υποδικία, δικαστική συμπαράσταση, 
κλπ.), όπως ισχύει.  

7. Να μην έχουν απολυθεί για 

πειθαρχικούς λόγους από θέση του 
Δημοσίου και  Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του 

ευρύτερου δημοσίου τομέα. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει για πέντε (5) 

χρόνια. 

8. Να έχουν την κατάλληλη υγεία και 
φυσική κατάσταση για την άσκηση των 

καθηκόντων τους. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να 
καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο 
νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, «Προς την Κοινωφελή 

Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου» (οδός Βασ. Σοφίας αριθ. 9 & Δημ. Μόσχα, 

2ος όροφος, τηλ. επικοινωνίας : 213-2038200-202, από την Παρασκευή 30-

10-2020 και για δέκα (10) ημέρες, έως και τη Δευτέρα  09-11-2020.  
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από Δευτέρα έως και Παρασκευή  από 10.00 π.μ. 
έως 14.00 μ.μ. 
  
Προτιμητέα η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων με τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά, στο e-mail: keda@maroussi.gr για την αποφυγή 
συνωστισμού και σύμφωνα με το πλαίσιο τήρησης των μέτρων 
προστασίας έναντι του COVID-19. 
 
Αιτήσεις µε τηλεομοιοτυπία (φαξ) δεν θα γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση 
συστημένης αποστολής των δικαιολογητικών μέσω ΕΛ.ΤΑ. ή εταιρείας 
ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει 
ημερομηνία αποστολής εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας. 
 

mailto:keda@maroussi.gr
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Για πληροφορίες σχετικά με την κατάθεση αιτήσεων και 
δικαιολογητικών και γενικότερα για τη διαδικασία της προκήρυξης, οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 213-
2038200-202 καθημερινά, στις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 10.00 
π.μ. έως 14.00 μ.μ.  
 
Η αναλυτική ανακοίνωση/προκήρυξη θα αναρτηθεί στον Πίνακα 
Ανακοινώσεων του Δήμου (Δημαρχείο: οδός Βασ. Σοφίας αριθ. 9 & Δ. 
Μόσχα, ισόγειος όροφος), της Επιχείρησης (2ος όροφος Δημαρχείου), 
καθώς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμαρουσίου: 
www.maroussi.gr.   
 
Η περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες 
τοπικές εφημερίδες της έδρας του Ν. Αττικής.  

 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
Νικόλαος Σ. Πέππας 
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