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                                              ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/ 2022 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Α. Π. Κ, ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ: 
 

 
Ανακοινώνει 

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά ενός (01) ατόμου για την 

κάλυψη αναγκών του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου, που εδρεύει στην 

Ιερισσό Χαλκιδικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «ΠΕ/ΤΕ Μουσικός- 

Καλλιτεχνικός/η Διευθυντής/τρια Μουσικής Σχολής» συνολικής διάρκειας έως 

εννέα μήνες . Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, 

ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με 

τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α:  ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 
απασχόλησ
ης 

Υπηρεσία 
Έδρα 
υπηρεσίας 

Ειδικότητα 
Διάρκεια 
σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

101 Αριστοτέλειο 
Πνευματικό 
Κέντρο-
Μουσική Σχολή 

Δήμος 
Αριστοτέλη 

ΠΕ ή TΕ Μουσικός- Καλλιτεχνικός/ή 
Διευθυντής/ντρια Μουσικής Σχολής 
 

9 μήνες 1 



ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 
απασχόλησης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:                                                                                                                            
Α) Δίπλωμα σύνθεσης ή πιάνου ή οργάνου συμφωνικής ορχήστρας ή κλασικής κιθάρας ή μονωδίας μαζί 
με πτυχίο φυγής και 10ετής τουλάχιστον διδακτική προυπηρεσία στα κάτωθι εκπαιδευτήρια ή δίπλωμα 

πιάνου ή οργάνου συμφωνικής ορχήστρας ή κλασικής κιθάρας ή μονωδίας και 10ετής τουλάχιστον 
συναφής καλλιτεχνική σταδιοδρομία, που αποδεικνύεται με παραστατικά στοιχεία, που αφορούν ρεσιτάλ 

ή σύμπραξη με ορχήστρες ως σολιστ.  Ο τίτλος σπουδών μπορεί να προέρχεται από αναγνωρισμένα 
μουσικά ιδρύματα εσωτερικού ή εξωτερικού αναγνωρισμένα από το ΥΠ.ΠΟ.Α. 

Β) Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας στο αντικείμενο ως καλλιτεχνικός δ/ντής, τουλάχιστον 5 έτη  
Γ) Καλλιτεχνική δραστηριότητα : συναυλίες (συμμετοχή σε ορχήστρα, συμμετοχή ως σολίστ, διεθνή 

καλλιτεχνική σταδιοδρομία, ρεσιτάλ, συναυλίες μουσικής δωματίου), ενορχηστρωτικό συνθετικό έργο, 
δ/νση ορχήστρας σε συναυλίες, ηχογραφήσεις, δισκογραφία, συνέδρια, εκδόσεις, διαλέξεις, σεμινάρια, 

συγγραφή σχετικού βιβλίου, δημοσιεύσεις, μελέτες, άρθρα, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, συστάσεις- 
διακρίσεις κλπ 

Δ) Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και 
γ) υπηρεσιών διαδικτύου (λόγω του ότι θα υποστηρίζει και διοικητικό έργο)  

Ε)  Δίπλωμα Βυζαντινής μουσικής αναγνωρισμένο από το ΥΠ.ΠΟ.Α. 
 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
 
Α) Δίπλωμα σύνθεσης ή πιάνου ή οργάνου συμφωνικής ορχήστρας ή κλασικής κιθάρας ή μονωδίας μαζί 
με πτυχίο φυγής και 10ετής τουλάχιστον διδακτική προυπηρεσία στα κάτωθι εκπαιδευτήρια ή δίπλωμα 

πιάνου ή οργάνου συμφωνικής ορχήστρας ή κλασικής κιθάρας ή μονωδίας και 10ετής τουλάχιστον 
συναφής καλλιτεχνική σταδιοδρομία, που αποδεικνύεται με παραστατικά στοιχεία, που αφορούν ρεσιτάλ 

ή σύμπραξη με ορχήστρες ως σολιστ.  Ο τίτλος σπουδών μπορεί να προέρχεται από αναγνωρισμένα 
μουσικά ιδρύματα εσωτερικού ή εξωτερικού αναγνωρισμένα από το ΥΠ.ΠΟ.Α. 

Β) Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας στο αντικείμενο ως καλλιτεχνικός δ/ντής 
Γ) Καλλιτεχνική δραστηριότητα : συναυλίες (συμμετοχή σε ορχήστρα, συμμετοχή ως σολίστ, διεθνή 

καλλιτεχνική σταδιοδρομία, ρεσιτάλ, συναυλίες μουσικής δωματίου), ενορχηστρωτικό συνθετικό έργο, 
δ/νση ορχήστρας σε συναυλίες, ηχογραφήσεις, δισκογραφία, συνέδρια, εκδόσεις, διαλέξεις, σεμινάρια, 

συγγραφή σχετικού βιβλίου, δημοσιεύσεις, μελέτες, άρθρα, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, συστάσεις- 
διακρίσεις κλπ 

 

 
 
Οι υποψήφιοι των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 21 έως 65 ετών. 

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας ,στο 
χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου, στο ΚΕΠ Ιερισσού, 
καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου, www.dimosaristoteli.gr και του ΑΠΚ, 
www.aristoteleia.gr . Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα, όπως ισχύει.  

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από 02/09/2022 έως και 12/09/2022, 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: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΙΕΡΙΣΣΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, Τ.Κ 63075, 
απευθύνοντάς την στην Γραμματεία, (τηλ. επικοινωνίας: 23770 21121, εργάσιμες ημέρες και 
ώρες).  



Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων 

κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.  

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στην υπηρεσία μας στην 
ανωτέρω διεύθυνση, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, www.dimosaristoteli.gr και 
του ΑΠΚ, www.aristoteleia.gr.  
 
 

 
Ο Πρόεδρος του ΑΠΚ 

 
 

ΤΖΙΤΖΙΡΙΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ  


