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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Σητεία 16-9-2021 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                   Αρ. πρωτ 1687 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΣΗΤΕΙΑΣ (Δ.Ο.Κ.Α.Σ)                                            

  

                                                    ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ                              

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης 
Σητείας (Δ.Ο.Κ.Α.Σ) Λυμπερίου Κωνσταντίνος,  

 
Προκηρύσσει την Πρόσληψη  Καλλιτεχνικού Διευθυντή- Μουσικού, με 

σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο Δημοτικό Ωδείο 
Σητείας σύμφωνα με τη διαδικασία του   Π.Δ. 524/1980 (ΦΕΚ 134/τ.Α/17-7-1980).     

 Ειδικότητα:ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΩΝ /ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ, ΩΣ 

(ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ/ΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΤΡΙΑ – ΜΟΥΣΙΚΟΣ) ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ 
ΣΗΤΕΙΑΣ. 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : Από την υπογραφή της σύμβασης έως 8 μήνες         
Α      ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΩΝ: 

1. Πτυχίο Μουσικών Σπουδών ή Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Α.Ε.Ι. κατεύθυνσης 
του αντίστοιχου κάθε περίπτωσης μουσικού οργάνου ή μονωδίας ή το οµώνυµο 
πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων 
Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 (παράγρ. 13 α΄) του Ν. 3207/03 (Φ.Ε.Κ. 
302/Α/24-12-2003), ο Δ/ντής Μουσικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Ωδείου, 
Μουσικής Σχολής ή παρ/τος), πρέπει να έχει: 

2.  10ετή διδακτική προϋπηρεσία στα ως άνω εκπαιδευτήρια και να είναι κάτοχος 
διπλώματος σύνθεσης ή πιάνου ή οργάνου συμφωνικής ορχήστρας ή μονωδίας ή 
κλασσικής κιθάρας  μαζί με πτυχίο φυγής, του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης ή 
αναγνωρισμένου Μουσικού Εκπαιδευτηρίου της ημεδαπής ή Ανωτέρας ή Ανωτάτης 
Σχολής της Αλλοδαπής. 

3. Δυνατότητα έγκρισης προσλήψεως έχει κατ΄ εξαίρεση, κάτοχος των ανωτέρω 
αναφερομένων τίτλων και στερούμενος του πτυχίου φυγής ή δεκαετούς διδακτικής 
προϋπηρεσίας, με την προϋπόθεση όμως ότι, έχει 10ετή και αποδεδειγμένη από 
παραστατικά στοιχεία καλλιτεχνική σταδιοδρομία.  
«Ως καλλιτεχνική σταδιοδρομία, νοείται η σύμπραξη με γνωστές ορχήστρες, ως 
σολίστ, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η συμμετοχή σε ρεσιτάλ και 
θεσμοθετημένες μουσικές εκδηλώσεις και παραστατικά στοιχεία νοούνται σχετικά 
δημοσιεύματα, αναφορές, κριτικές και προγράμματα». 

 Ειδικά προσόντα: 
Παιδαγωγικές σπουδές- διδακτική προϋπηρεσία . Παιδαγωγικό έργο στ χώρο της 
Μουσικής ( πτυχία, διπλώματα μαθητών). 
Γνώση Η/Υ  
ΚΥΡΙΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΤΕ  ΜΟΥΣΙΚΩΝ : 
Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους    
με τα ανωτέρω προσόντα (ΠΕ μουσικολόγων) θα καλυφθεί με τους κάτωθι τίτλους 
σπουδών: 
 1.Πτυχίο ή δίπλωμα αντίστοιχης μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου μη 
ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής (Ωδείου) ή Πτυχίο μουσικής ειδικότητας 
του άρθρου 8 παρ.5 του Ν.2158/1993 (Α΄109) και 
2. Απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της 
αλλοδαπής. 
Συνοδευόμενο με  



Σελίδα 2 από 4 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 (παράγρ. 13 α΄) του Ν. 3207/03 (Φ.Ε.Κ. 
302/Α/24-12-2003), ο Δ/ντής Μουσικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Ωδείου, Μουσικής 
Σχολής ή παρ/τος), πρέπει να έχει: 

1. 10ετή διδακτική προϋπηρεσία στα ως άνω εκπαιδευτήρια και να είναι κάτοχος 
διπλώματος σύνθεσης ή πιάνου ή οργάνου συμφωνικής ορχήστρας ή μονωδίας ή 
κλασσικής κιθάρας  μαζί με πτυχίο φυγής, του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης ή 
αναγνωρισμένου Μουσικού Εκπαιδευτηρίου της ημεδαπής ή Ανωτέρας ή Ανωτάτης 
Σχολής της Αλλοδαπής. 

2. Δυνατότητα έγκρισης προσλήψεως έχει κατ΄ εξαίρεση, κάτοχος των ανωτέρω 
αναφερομένων τίτλων και στερούμενος του πτυχίου φυγής ή δεκαετούς διδακτικής 
προϋπηρεσίας, με την προϋπόθεση όμως ότι, έχει 10ετή και αποδεδειγμένη από 
παραστατικά στοιχεία καλλιτεχνική σταδιοδρομία.  
 
«Ως καλλιτεχνική σταδιοδρομία, νοείται η σύμπραξη με γνωστές ορχήστρες, ως 
σολίστ, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η συμμετοχή σε ρεσιτάλ και 
θεσμοθετημένες μουσικές εκδηλώσεις και παραστατικά στοιχεία νοούνται σχετικά 
δημοσιεύματα, αναφορές, κριτικές και προγράμματα». 
 
Οι  τίτλοι σπουδών μπορεί να προέρχονται: 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. 

Ειδικά προσόντα: 
Παιδαγωγικές σπουδές- διδακτική προϋπηρεσία . Παιδαγωγικό έργο στ χώρο της 
Μουσικής ( πτυχία, διπλώματα μαθητών). 
Γνώση Η/Υ 
Οι υποψήφιοι να έχουν ηλικία από 21 έως 67 ετών  

 ΕΜΠΕΙΡΙΑ-ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών 

με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής η των τίτλων που 
προαπαιτούνται για τη λήψη του βασικού τίτλου με τον οποίο συμμετέχουν στη διαδικασία 
(π.χ. πτυχία αρμονίας, αντίστιξης και φούγκας που προαπαιτούνται για τη λήψη 
διπλώματος σύνθεσης η πτυχίο οργάνου που μπορεί να προϋπάρχει του διπλώματος και 
τη σχετική έγκριση ως δασκάλου, καθηγητή η διευθυντή από το ΥΠ.ΠΟ.Α .  
Προϋπηρεσία: Αποδεδειγμένη δεκαετή (10-έτη)   διδακτική προϋπηρεσία σε 
αναγνωρισμένα Ωδεία και Μουσικές Σχολές, όπου θα αναγράφεται η σχετική απόφαση του 
Υπουργείου Πολιτισμού.   
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ 
Προϋπηρεσία: 
Καλλιτεχνική Δραστηριότητα αποδεδειγμένη από έγγραφα: Συναυλίες (συμμετοχή ως 
σολίστ, διεθνή καλλιτεχνική σταδιοδρομία, ρεσιτάλ, συναυλίες μουσικής δωματίου), 
Ηχογραφήσεις, Δισκογραφία, Συστάσεις- Διακρίσεις, Συμμετοχή σε Σεμινάρια, κλπ.  
Ειδικά προσόντα: 
Παιδαγωγικές σπουδές- διδακτική προϋπηρεσία . Παιδαγωγικό έργο στ χώρο της 
Μουσικής ( πτυχία, διπλώματα μαθητών). 
 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά και σε 
έντυπη μορφή, τα εξής δικαιολογητικά: 
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας. 
 2. Φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών τους συμπεριλαμβανομένης και της 
επιμόρφωσης. 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 αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ.  
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3.Βεβαίωση 10 ετούς διδακτικής προϋπηρεσίας σε αναγνωρισμένα Ωδεία & μουσικές 
σχολές ,ελλείψει αυτής παραστατικά που να δικαιολογούν 10ετή καλλιτεχνική 
προϋπηρεσία 
4. Πρόσφατο Βιογραφικό σημείωμα καλλιτεχνικής/εκπαιδευτικής δραστηριότητας, 
(Αποδεικτικά καλλιτεχνικής δραστηριότητας : συναυλίες, συμμετοχή σε ορχήστρα, 
ρεσιτάλ, συναυλίες μουσικής δωματίου, διακρίσεις μαθητών, ηχογραφήσεις, δισκογραφία, 
συνέδρια, εκδόσεις, διαλέξεις, σεμινάρια, συγγραφή σχετικού βιβλίου, δημοσιεύσεις, 
μελέτες, άρθρα, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, καλλιτεχνική δραστηριότητα του ιδίου 
(εκθέσεις), συμμετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις των μαθητών, συστάσεις-διακρίσεις, 
παραστάσεις χορού – θεάτρου, χορογραφίες, συμμετοχές σε διαγωνισμούς, κινησιολογία, 
video , κλπ. Τα ανωτέρω αποδεικτικά καλλιτεχνικής δραστηριότητας για να 
προσμετρηθούν θα πρέπει να πιστοποιούνται εντύπως εκτός των ηχογραφήσεων όπου θα 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά (CD).  
5.  Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. (εντός τριμήνου)  
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:  
• Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη 
απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής.  
• Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας 
του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω 
ποινικού αδικήματος.  
• Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.  
• Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο 
άρθρο 22 του Π. Δ/τος 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη 
λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε 
πλημμέλημα ή κακούργημα. 
 • Τυχόν παράλληλη απασχόληση σε Δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη 
απασχόληση).  
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.  

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται με τη σειρά που εμφανίζονται στην προκήρυξη και 
γίνονται δεκτά, εφόσον κατατίθενται εμπρόθεσμα.   

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης Θα γίνει στην ιστοσελίδα info@sitia.gr  και στο 
Δημοτικό  κατάστημα του Δήμου Σητείας και στα γραφεία του Δημοτικού Οργανισμού 
Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό 
ανάρτησης .  
 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε 
αυτοπροσώπως (κατόπιν ραντεβού), 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: Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης 
Σητείας (Δ.Ο.Κ.Α.Σ), Μ.Μερκούρη 11, Τ.Κ 72300, Σητεία, απευθύνοντάς την στο 
Τμήμα Προσωπικού, (τηλ. επικοινωνίας: 28430 23775) υπόψιν κας Ρασούλη 
Αικατερίνης. 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. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες 
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της 

mailto:info@sitia.gr
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παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας 
και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος, 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.  

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής 
υποβολής και 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. 

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να 
εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν 
γίνονται δεκτές. 
ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  Κατάταξη υποψηφίων 

  Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από ειδική τριμελή επιτροπή του αρ.4 του ΠΔ 
524/80 που ορίστηκε με την αρ. πρωτ. 8329/14-9-2021 απόφαση της Συντονίστριας της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. 

Κατά των πινάκων κατάταξης δεν προβλέπεται από τον νόμο (ΠΔ 524/80) η υποβολή 
ενστάσεων. 

 Ανάρτηση πινάκων  

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε  
δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων 
συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστημα των γραφείων 
μας. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα.  

 
 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΟΚΑΣ  
ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 
 
 
 


