
Σελίδα 1 από 4 

  
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ  

         Αριθμ. Πρωτ. 1015/29.10.2021 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ  1/2021 

για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. 
 

Η   Κ.Ε.Π.Π.Α.ΠΕ.ΔΗ.Τ.   ανακοινώνει 
 

 Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. , συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη των 
ακόλουθων θέσεων  με έδρα το Δήμο Τριφυλίας : 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα 
Διάρκεια 
σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 
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Κ.Ε.Π.Π.Α.ΠΕ.ΔΗ.Τ. 
ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 

 

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 
 

 ΔΑΣΚΑΛΟΣ 
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

7 μήνες 
 

1 

102 

 ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΠΙΑΝΟΥ- 
Υπεύθυνος 
Καλλιτεχνικών 
Μουσικών 
Εκδηλώσεων 

1 

103 

 ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΣ – 
ΜΑΕΣΤΡΟΣ 
ΜΠΑΝΤΑΣ 

 για τη διδασκαλία 
πνευστών & κρουστών 

οργάνων και την 
οργάνωση μουσικών 

συνόλων 

1 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
 
ΠΤΥΧΙΟ ΠΕ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ κατεύθυνσης/ειδικότητας ζωγραφικής 
Πτυχίο ή δίπλωμα Σχολής Καλών Τεχνών ΑΕΙ με κατεύθυνση Ζωγραφικής ή  
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών με κατεύθυνση ή ειδίκευση Ζωγραφικής 
 ή Πλαστικών τεχνών και Επιστημών της Τέχνης ή Εικαστικών και Εφαρμοσμένων  
Τεχνών ΑΕΙ ή Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των ομώνυμων  
πτυχίων ή διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ και των 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ, ή ισότιμος τίτλος  σχολών  
της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας  
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 
( Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
 
ΠΤΥΧΙΟ ΤΕ - ΠΤΥΧΙΟ ΤΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 
Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ  
της ημεδαπής ή ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.)  
ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕι ή Προγραμμάτων  
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της  
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο  
κατά ειδικότητα πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή  
αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας  
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 
( Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
 
Απολυτήριος Τίτλος ΔΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ή 
Πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ή 
Απολυτηρίου τίτλου: Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή 
– Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης 
– Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή 
– Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/83 ή 
– άλλου ισότιμου τίτλου σχολικής μονάδας της ημεδαπής 
ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας 
και άδεια μέλους Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος. 
(σε περίπτωση που δεν καλυφθεί ο αριθμός των ζητουμένων ατόμων ούτε από 
 τους έχοντες τα Α’ Επικουρικά προσόντα.) 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
 
Απολυτήριος Τίτλος ΔΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης & ΠΤΥΧΙΑ ή ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ 
 

1) Δίπλωμα  Πιάνου 
2) Πτυχίο Ειδικού Αρμονίας 
3) Πτυχίο Αντίστιξης 
4) Πτυχίο ή Δίπλωμα ή Απολυτήριος Τίτλος ΔΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των  

        παρακάτω σχολικών μονάδων: 
 
Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ή 
Πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ή 
Απολυτηρίου τίτλου: Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή 
 Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή 
 Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή  
 Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή 
 Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/83 ή του Ν.3475/2006 ή άλλος  ισότιμος τίτλος         
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 
 
Ο τίτλος σπουδών μπορεί να προέρχεται 1) από Κρατικό Ωδείο ή αναγνωρισμένο  
Ωδείο ή Μουσική Σχολή της ημεδαπής, 2) από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή  
Ανώτερη Σχολή χώρας κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  3) από Ανώτατο Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα ή Ανώτερη Σχολή χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με αναγνωρισμένη ισοτιμία. 



Σελίδα 3 από 4 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  
 
Απολυτήριος Τίτλος ΔΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης & ΠΤΥΧΙΑ ή ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ 
ΕΝΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΜΠΑΝΤΑΣ  
 
1) Πτυχίο Ειδικού Αρμονίας  
2) Πτυχίο Ενοργανώσεως Πνευστών Οργάνων 
 3) Πτυχίο Αντιστίξεως  
4) Πτυχίο Φυγής (Φούγκας)  
5) Δίπλωμα Σύνθεσης  
 
Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων που κατέχουν δίπλωμα φυγής ή αντιστίξεως αρκούν 
τα λοιπά διπλώματα και πτυχία 
Ο τίτλος σπουδών μπορεί να προέρχεται 
1) από Κρατικό Ωδείο ή αναγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή της ημεδαπής, 
2) από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή Ανώτερη Σχολή χώρας κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, 
3) από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή Ανώτερη Σχολή χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με 
αναγνωρισμένη ισοτιμία. 

 
 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου  Αστυν. Ταυτότητας. 

2. Φωτοαντίγραφο των τίτλων σπουδών, συμπεριλαμβανομένης της ειδίκευσης και της επιμόρφωσης. Σε 
περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, όπως 
ορίζει η νομοθεσία. 

3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας στο αντικείμενο. Ως διδακτική εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση 
εργασίας ή σύμβαση στο δημόσιο ή στα ιδιωτικά μουσικά ιδρύματα εποπτείας Υπουργείου Πολιτισμού ή σε 
ιδιωτικούς φορείς, σε καθήκοντα συναφή προς το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων.  

3α Για τους μισθωτούς του Δημοσίου Τομέα, όταν η προϋπηρεσία έχει παρασχεθεί σε υπηρεσίες του 
δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. α’ & β’ βαθμού, σε Ν.Π.Ι.Δ. του Δημοσίου Τομέα της παρ. 1 του άρθρου 14 
του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει ή σε φορείς της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997 απαιτείται βεβαίωση 
του αντίστοιχου φορέα από την οποία να προκύπτει το είδος εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική 
διάρκεια της παροχής της. 

3β Για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα : Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να 
προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης και  υπ/νη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται 
επαρκώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργαοδότη, φυσικού προσώπου ή 
επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για ν.π., καθώς και βεβαίωση εργοδοτών για το χρόνο και είδος 
εργασίας του υποψηφίου. 

4. Αποδεικτικά καλλιτεχνικού φακέλου (εν γένει στοιχεία καλλιτεχνικής και διδακτικής δραστηριότητας) 

5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 

6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται : 

 Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή της μονίμου απαλλαγής αυτών. 



Σελίδα 4 από 4 

 Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση, δικαστική αντίληψη και  

 Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του 
Π.Δ. 611/77 εγκλήματα, έστω και αν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν 
εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οιαδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα. 

 
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ  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: 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ 
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ. 

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 2 – Τ.Κ. 24300 

Υπόψη κας. Στυλιανού Φωτεινής  (τηλ. επικοινωνίας: 2761360025)   

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 παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής 
της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού 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. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω 
διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την 
κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. 
Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους 
διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές 
 ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν 
πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων 
 Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. 

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ : Ψ9ΤΘΟΚΕΝ-ΞΜΣ στα Δημ. 
Καταστήματα του Δήμου & στον επίσημο ιστότοπο Δήμου Τριφυλίας.  

 
 
 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 
& 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.Π.Π.Α.ΠΕ.ΔΗ.Τ. 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ 


