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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆.
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ»

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης
υπό τη μορφή αντιτίμου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη
αναγκών του ΝΠ∆∆ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ
∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ», που εδρεύει στο Ρέθυμνο, και συγκεκριμένα του
εξής, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν
πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΕ Μουσικών για Καλλιτεχνικό
Διευθυντή
ΤΕ Μουσικών για διδασκαλία πιάνου
ΤΕ Μουσικών για διδασκαλία βιολιού
ΤΕ Μουσικών για διδασκαλία κιθάρας
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Πτυχίο Μουσικολογίας και επιπλέον δίπλωμα σύνθεσης ή πιάνου ή οργάνου
συμφωνικής ορχήστρας ή κλασικής κιθάρας ή μονωδίας μαζί με πτυχίο φυγής.
Απαραίτητη η δεκαετής τουλάχιστον διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα
εκπαιδευτήρια της ημεδαπής
ή
Πτυχίο Μουσικολογίας και επιπλέον δίπλωμα πιάνου ή οργάνου συμφωνικής
ορχήστρας ή κλασικής κιθάρας ή μονωδίας. Απαραίτητη η δεκαετής τουλάχιστον
(01) ΠΕ Καλλιτεχνικός
∆ιευθυντής Ωδείου συναφής καλλιτεχνική σταδιοδρομία, που αποδεικνύεται με παραστατικά στοιχεία,
που αφορούν ρεσιτάλ ή σύμπραξη με ορχήστρες ως σολίστ. Ο τίτλος σπουδών μπορεί
να προέρχεται: i) από το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης ή αναγνωρισμένο Ωδείο ή
Μουσική Σχολή της ημεδαπής, ii) από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή Ανώτερη
Σχολή χώρας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, iii) από Ανώτατο
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή Ανώτερη Σχολή χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με
αναγνωρισμένη ισοτιμία.
Δίπλωμα ή πτυχίο πιάνου αναγνωρισμένου μη ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος
της ημεδαπής ή πτυχίο μουσικής ειδικότητας πιάνου του άρθρου 8 παρ. 5 του
Ν.2158/1993 (Α΄ 109) ή πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής και
(02) ΤΕ Μουσικών
απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.
για διδασκαλία πιάνου
(θα προηγηθούν οι έχοντες, επιπλέον του βασικού τίτλου, πτυχίο ή δίπλωμα
θεωρητικών σπουδών στη μουσική προερχόμενο από τα ανωτέρω οριζόμενα
ιδρύματα, όσο το δυνατόν ανώτερου επιπέδου)

(03)ΤΕ Μουσικών
για διδασκαλία
βιολιού

Δίπλωμα ή πτυχίο βιολιού αναγνωρισμένου μη ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος
της ημεδαπής ή πτυχίο μουσικής ειδικότητας βιολιού του άρθρου 8 παρ. 5 του
Ν.2158/1993 (Α΄ 109) ή πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής και
απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.
(θα προηγηθούν οι έχοντες, επιπλέον του βασικού τίτλου, πτυχίο ή δίπλωμα
θεωρητικών σπουδών στη μουσική προερχόμενο από τα ανωτέρω οριζόμενα
ιδρύματα, όσο το δυνατόν ανώτερου επιπέδου)

(04) ΤΕ Μουσικών
για διδασκαλία
κιθάρας

Δίπλωμα ή πτυχίο κιθάρας αναγνωρισμένου μη ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος
της ημεδαπής ή πτυχίο μουσικής ειδικότητας κιθάρας του άρθρου 8 παρ. 5 του
Ν.2158/1993 (Α΄ 109) ή πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής και
απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής
(θα προηγηθούν οι έχοντες, επιπλέον του βασικού τίτλου, πτυχίο ή δίπλωμα
θεωρητικών σπουδών στη μουσική προερχόμενο από τα ανωτέρω οριζόμενα
ιδρύματα, όσο το δυνατόν ανώτερου επιπέδου).
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Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65
ετών.

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: Ν.Π.∆.∆. «Κοινωνική Πολιτική
και Μουσική Παιδεία ∆ήμου Ρεθύμνης», Καντανολέοντος 10, Τ.Κ. 741 00
Ρέθυμνο, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψιν κας Κουμνά
Βασιλείας (τηλ. επικοινωνίας: 28310 20468 εσωτ. 17).
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.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση.
Η επιλογή των υποψηφίων θα διενεργηθεί από την επιτροπή του άρθρου 4
του Π.∆. 524/80, η οποία θα συνεδριάσει στις 18/1/2016 στα γραφεία του
ΝΠ∆∆ «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία ∆ήμου Ρεθύμνης» επί της
οδού Καντανολέοντος 10 στο Ρέθυμνο και ενώπιον της οποίας ενδέχεται να
κληθούν σε ακρόαση οι υποψήφιοι.
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 ή της
ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής
και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του ∆ήμου
Ρεθύμνης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης
στις εφημερίδες. 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 ( παρ. 10 άρθρο 21 Ν. 2190/1994).
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης : α) στην
υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση β) στο δικτυακό τόπο του ∆ήμου
Ρεθύμνης (www.rethymno.gr) γ) στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών Νομού
Ρεθύμνης (ΚΕΠ)

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆.
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ
ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ»

ΤΣΙΟΜΠΙΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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