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ΝΠ∆∆ «ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ-  

ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ» 

∆ΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

                                                                                    Σέρβια  19/09/2017  

                Αριθµ. Πρωτ.428 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ   1/2017 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
Με µερική απασχόληση στο Ωδειο του  ΝΠ∆∆ ∆ΗΜΟΥ  ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ   

Έχοντας υπόψη: 

1. Την παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και 
ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την 
προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267 Α). 

3. Την παρ. 10 του άρθρου 21 του Ν.3731/2008 «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών 
θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 263 Α). 

4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- 
Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

5. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1362/τ.Β΄/4-6-2013).  
6. Το υπ’ αρθµ. ΦΕΚ 1056/τ.Β΄/30-5-2011 συγχώνευσης Νοµικών Προσώπων και σύστασης νέου Ν.Π.∆.∆. µε την 

επωνυµία «Προσχολικής Αγωγής-Παιδείας-Κοινωνικής Μέριµνας».. 
7. - Το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. αρ πρ. οικ.3948/06-02-2017 προγραµµατισµός προσλήψεων 
8. - Το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. αρ πρ. 14267/03-05-2017 µε θέµα «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µε αντίτιµο. 
9. - Τον Πίνακα Β –Αντίτιµο (6α). 
10. - Την Βεβαίωση  οικονοµικής υπηρεσίας του  Προέδρου  µε αρ.πρ.132/29-03-2017 
11. -  Το υπ. αρίθ. 36/12-07-2017 Αποσπάσµα πρακτικού περί προγραµµατισµού προσλήψεων.  
12. - Την εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτ.Μακεδονίας µε αρ.πρ.οικ.51158/12-04-2017  
13. Τις διατάξεις του Π.∆. 524/80 (ΦΕΚ 134/Α/17-7-1980), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.  
14. Τις διατάξεις της παρ 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε το άρθρο 1, παρ. 2 

του Ν. 3812/2009, σύµφωνα µε τις οποίες δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α' Β' και Γ του ν. 2190/94 
«Οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και δηµοσιογράφοι για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητα τους».  

15. Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 75 του ν. 3463/2006, όπως ισχύουν.  
16. Τις διατάξεις του άρθρου 168 και της παρ. 5 του άρθρου 223 του ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 

∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ. Α'). .  
17.  Την υπ΄ αριθµ. 36/12-07-2017  απόφαση του ∆ιοικητικού µας Συµβουλίου µε θέµα: «Πρόσληψη προσωπικού 

αµειβόµενου αποκλειστικά από έσοδα υπό τη µορφή αντιτίµου για τη λειτουργία καλλιτεχνικών τµηµάτων του 
∆ήµου µας, περιόδου 2017-2018, µε διάρκεια απασχόλησης οχτώ (8) µηνών»  

18. Τη µε αριθµό 35/12-07-2017 απόφαση του ∆ιοικητικού  µας Συµβουλίου περί συγκρότησης τριµελούς επιτροπής 
για την επιλογή καλλιτεχνικού προσωπικού σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Π.∆.524/80 και την έγκριση της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτ.Μακεδονίας µε αρ.πρ.οικ134448/15-09-2017 και αρ.πρ.οικ.134459/15-
09-2017 

Ανακοινώνει 
 

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µερικής απασχόλησης (µε ωριαία 
αποζηµίωση) διάρκειας µέχρι οκτώ (8) µήνες, δασκάλους µουσικής και δασκάλους καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων,, 
συνολικά τεσσάρων  (07) ατόµων  στο Ωδείο του  ΝΠ∆∆ , που εδρεύει στα Σέρβια , και συγκεκριµένα του εξής, ανά 
υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα 
(τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 
 
 
 
 
 

 

ΑΔΑ: 7ΙΛΖΟΚΒΦ-Π0Γ



Σελίδα 2 από 6 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα ∆ιάρκεια 

σύµβασης 
Αριθµός 
ατόµων 

104 

 ΝΠ∆∆ «ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ –ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ » 

∆. ΣΕΡΒΙΩΝ-
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

Σέρβια 
ΠΕ 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ    

« από την 
υπογραφή της 
σύµβασης µέχρι 
οκτώ µηνες» 

1  
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 ΝΠ∆∆ «ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ –ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ » 

∆. ΣΕΡΒΙΩΝ-
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

Σέρβια 

ΠΕ,ΤΕ ,∆Ε 
ΜΟΥΣΙΚΟΣ 
ΚΛΑΣΙΚΗΣ 
ΚΙΘΑΡΑΣ  

« από την υπογραφή 
της σύµβασης µέχρι 

οκτώ µηνες 
2 
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 ΝΠ∆∆ «ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ –ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ » 

∆. ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒ. 

Σέρβια ΤΕ,∆Ε ΜΟΥΣΙΚΟΣ 
ΠΙΑΝΟΥ  

« από την υπογραφή 
της σύµβασης µέχρι 

οκτώ µηνες 
1  
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 ΝΠ∆∆ «ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ –ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ » 

∆. ΣΕΡΒΙΩΝ-
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

Σέρβια 
ΠΕ,ΤΕ, ΜΟΥΣΙΚΟΣ 

ΘΕΩΡΙΑΣ 
ΑΡΜΟΝΙΑΣ  

« από την υπογραφή 
της σύµβασης µέχρι 

οκτώ µηνες 
1  
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 ΝΠ∆∆ «ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ –ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ » 

∆. ΣΕΡΒΙΩΝ-
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

Σέρβια 
ΠΕ,ΤΕ.∆Ε  
ΜΟΥΣΙΚΟΣ 
ΦΛΑΟΥΤΟ  

« από την υπογραφή 
της σύµβασης µέχρι 

οκτώ µηνες 
1  
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 ΝΠ∆∆ «ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ –ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ » 

∆. ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒ. 

Σέρβια 
ΠΕ,ΤΕ,∆Ε 
ΜΟΥΣΙΚΟΣ 
ΒΙΟΛΙΟΥ  

« από την υπογραφή 
της σύµβασης µέχρι 

οκτώ µηνες 
1  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

104 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισµένα Ωδεία και Μουσικές Σχολές και 
∆ίπλωµα Σύνθεσης ή ∆ίπλωµα Πιάνου ή Οργάνου Συµφωνικής Ορχήστρας ή Μονωδίας ή Κλασικής 
Κιθάρας και Πτυχίο Φυγής, του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης ή αναγνωρισµένου Μουσικού 
Εκπαιδευτηρίου της ηµεδαπής ή Ανωτέρας ή Ανωτάτης Σχολής της αλλοδαπής µε αναγνωρισµένη 
ισοτιµία.. 
Επικουρικά προσόντα 
Σπουδές : πτυχίο  ΠΕ ή /και  µεταπτυχιακός-διδακτορικός τίτλος Μουσικολογίας 
Προϋπηρεσία : Αποδεδειγµένη πενταετής (5-ετής) τουλάχιστον προϋπηρεσία σε θέση Καλλιτεχνικού 
∆ιευθυντή σε αναγνωρισµένο Ωδείο και Μουσικές Σχολές, όπου θα αναγράφεται η σχετική απόφαση του 
Υπουργείου Πολιτισµού. 
Αποδεδειγµένη προϋπηρεσία στον φορέα. 
Καλλιτεχνική & Μουσικολογική δραστηριότητα : 
Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγµένη από έγγραφα : Συναυλίες (συµµετοχή σε ορχήστρα, 
συµµετοχή ως σολίστ, διεθνή καλλιτεχνική σταδιοδροµία, ρεσιτάλ, συναυλίες µουσικής δωµατίου), 
Ηχογραφήσεις, ∆ισκογραφία, Συστάσεις -∆ιακρίσεις, Συµµετοχή σε Σεµινάρια κλπ. 
Μουσικολογική δραστηριότητα (Ακαδηµαϊκή και άλλη) αποδεδειγµένη από έγγραφα : 
Τίτλοι σπουδών: ∆ίπλωµα ή πτυχίο οργάνου αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος εσωτερικού ή 
εξωτερικού. 
Γενική προϋπηρεσία στο αντικείµενο: Αποδεδειγµένη διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισµένα 
µουσικά ιδρύµατα ή µουσικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα του ∆ηµοσίου ή Ο.Τ.Α. ή ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις ή 
Ιδιωτικές Σχολές. 
Παρουσίαση εκπαιδευτικής ικανότητας, προσόντα και σηµείωµα αποδεδειγµένης καλλιτεχνικής 
δραστηριότητας Παιδαγωγικό έργο στο χώρο της µουσικής (πτυχία, διπλώµατα µαθητών). Συνέντευξη 
(παιδαγωγική προσέγγιση, προσωπικότητα, µέθοδος διδασκαλίας, οργανωτικές ικανότητες). 
Επιπρόσθετα προσόντα Αποδεδειγµένη προϋπηρεσία στον φορέα. 

ΑΔΑ: 7ΙΛΖΟΚΒΦ-Π0Γ



Σελίδα 3 από 6 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  
        
Τίτλοι σπουδών: ∆ίπλωµα ή πτυχίο οργάνου αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος εσωτερικού ή 
εξωτερικού.  
Γενική προϋπηρεσία στο αντικείµενο: Αποδεδειγµένη διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισµένα 
µουσικά ιδρύµατα ή µουσικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα του ∆ηµοσίου ή Ο.Τ.Α. ή ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις ή 
Ιδιωτικές Σχολές.  
Παρουσίαση εκπαιδευτικής ικανότητας, προσόντα και σηµείωµα αποδεδειγµένης καλλιτεχνικής 
δραστηριότητας  
Επιπρόσθετα προσόντα Αποδεδειγµένη προϋπηρεσία στον φορέα 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  
        
Τίτλοι σπουδών: ∆ίπλωµα ή πτυχίο οργάνου αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος εσωτερικού ή 
εξωτερικού.  
Αποδεδειγµένη διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισµένα µουσικά ιδρύµατα ή µουσικά εκπαιδευτικά 
ιδρύµατα του ∆ηµοσίου ή Ο.Τ.Α. ή ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.  
Παρουσίαση εκπαιδευτικής ικανότητας, προσόντα και σηµείωµα αποδεδειγµένης καλλιτεχνικής 
δραστηριότητας  
Επιπρόσθετα προσόντα Αποδεδειγµένη προϋπηρεσία στον φορέα 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  
        
Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο αντίστοιχης ειδίκευσης Τµηµάτων Μουσικών Σπουδών  αναγνωρισµένων 
Σχολών η άλλης ισότιµης ανώτερης  σχολής εσωτερικού η εξωτερικού. 
 Γενική προϋπηρεσία στο αντικείµενο: Αποδεδειγµένη διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισµένα 
µουσικά ιδρύµατα ή µουσικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα του ∆ηµοσίου ή Ο.Τ.Α. ή ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις ή 
Ιδιωτικές Σχολές.  
Παρουσίαση εκπαιδευτικής ικανότητας, προσόντα και σηµείωµα αποδεδειγµένης καλλιτεχνικής 
δραστηριότητας  
Επιπρόσθετα προσόντα Αποδεδειγµένη προϋπηρεσία στον φορέα 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  
        
Τίτλοι σπουδών: ∆ίπλωµα ή πτυχίο οργάνου αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος εσωτερικού ή 
εξωτερικού.  
Αποδεδειγµένη διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισµένα µουσικά ιδρύµατα ή µουσικά εκπαιδευτικά 
ιδρύµατα του ∆ηµοσίου ή Ο.Τ.Α. ή ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.  
Παρουσίαση εκπαιδευτικής ικανότητας, προσόντα και σηµείωµα αποδεδειγµένης καλλιτεχνικής 
δραστηριότητας  
Επιπρόσθετα προσόντα Αποδεδειγµένη προϋπηρεσία στον φορέα 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  
        
Τίτλοι σπουδών: ∆ίπλωµα ή πτυχίο οργάνου αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος εσωτερικού ή 
εξωτερικού.  
Αποδεδειγµένη διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισµένα µουσικά ιδρύµατα ή µουσικά εκπαιδευτικά 
ιδρύµατα του ∆ηµοσίου ή Ο.Τ.Α. ή ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.  
Παρουσίαση εκπαιδευτικής ικανότητας, προσόντα και σηµείωµα αποδεδειγµένης καλλιτεχνικής 
δραστηριότητας  
Επιπρόσθετα προσόντα Αποδεδειγµένη προϋπηρεσία στον φορέα 
 

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

 

ΑΔΑ: 7ΙΛΖΟΚΒΦ-Π0Γ
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
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Ως βαθµολογούµενη εµ̟ειρία για τους ̟αρα̟άνω κωδικούς θέσεων νοείται η 
α̟ασχόληση µε σχέση εργασίας ή σύµβαση έργου στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα ή άσκηση 
ε̟αγγέλµατος σε καθήκοντα ή έργα του είδους της εξειδικευµένης εµ̟ειρίας ̟ου ορίζεται 
στην ̟αρούσα ανακοίνωση ως τυ̟ικό ̟ροσόν ̟ρόσληψης, µετά την κτήση του τίτλου 
σ̟ουδών ή βεβαίωσης µε την ο̟οία συµµετέχει στην ̟αρούσα διαδικασία.  
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ  
Γ ια όλες τις θέσεις  Η εµ̟ειρία-̟ροϋ̟ηρεσία α̟οδεικνύεται µε ο̟οιοδή̟οτε νόµιµο 

έγγραφο.   

1. ΓΕΝΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  

1. Οι υ̟οψήφιοι θα ̟ρέ̟ει να είναι, είτε Πανε̟ιστηµιακής Εκ̟αίδευσης (ΠΕ), είτε  ΤΕ Τεχνολογικής  Εκ̟αίδευσης   είτε 
∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης (∆Ε), ανάλογα µε τις ανάγκες και τις ̟ροδιαγραφές της κάθε ειδικότητας.  
 

2. Οι υ̟οψήφιοι θα ̟ρέ̟ει να έχουν ηλικία α̟ό 18 έως 65 ετών.  

3. Οι υ̟οψήφιοι θα ̟ρέ̟ει να έχουν α̟οδεδειγµένη ̟ροϋ̟ηρεσία διδασκαλίας τουλάχιστον δύο (2) ετών.  

4. Οι υ̟οψήφιοι δεν θα ̟ρέ̟ει να έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/2007 « Κώδικας Κατάστασης των 
∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υ̟αλλήλων (Ότι δεν τελεί υ̟ό α̟αγόρευση, δικαστική αντίληψη, και ότι: α) δεν καταδικάστηκε για 
κακούργηµα και σε ο̟οιαδή̟οτε ̟οινή για κλο̟ή, υ̟εξαίρεση( κοινή ή στην υ̟ηρεσία),α̟άτη, εκβίαση, ̟λαστογραφία, α̟ιστία 
δικηγόρου, δωροδοκία , κατα̟ίεση, α̟ιστία ̟ερί την υ̟ηρεσία , ̟αράβαση καθήκοντος, καθ’ υ̟οτρο̟ή, συκοφαντική δυσφήµηση, 
καθώς και για ο̟οιοδή̟οτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκληµα οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής β) 
δεν είναι υ̟όδικος ̟ου έχει ̟αρα̟εµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα για κακούργηµα ή για κακούργηµα ή για ̟ληµµέληµα της 
̟ερί̟τωσης α’, έστω και αν το αδίκηµα έχει ̟αραγραφεί, γ) δεν έχει, λόγω καταδίκης , στερηθεί τα ̟ολιτικά του δικαιώµατα και για όσο 
χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) δεν τελεί υ̟ό στερητική δικαστική συµ̟αράσταση ( ̟λήρη ή µερική ), υ̟ό ε̟ικουρική δικαστική 
συµ̟αράσταση (̟λήρη ή µερική) και υ̟ό τις δύο αυτές καταστάσεις.  

  
5. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα ̟ου τους ε̟ιτρέ̟ει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας 
̟ου ε̟ιλέγουν.  

6. Οι άνδρες µέχρι τη λήξη της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής των αιτήσεων να έχουν εκ̟ληρώσει τις στρατιωτικές τους 
υ̟οχρεώσεις ή να έχουν α̟αλλαγεί νόµιµα α̟ό αυτές. ∆εν α̟αιτείται εκ̟λήρωση των στρατιωτικών υ̟οχρεώσεων για 
τους ̟ολίτες κράτους της Ευρω̟αϊκής Ένωσης στη χώρα των ο̟οίων δεν ̟ροβλέ̟εται η υ̟οχρέωση στράτευσης.. 
  
Οι ενδιαφερόµενοι θα ̟ρέ̟ει να υ̟οβάλλουν υ̟οχρεωτικώς τα ̟αρακάτω δικαιολογητικά:  

• Αίτηση.  

• Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής ̟ροσωρινής βεβαίωσης της αρµόδιας 
αρχής ή των κρισίµων σελίδων του διαβατηρίου ( δηλ. αυτών ό̟ου αναφέρονται ο αριθµός και τα στοιχεία ταυτότητας 
του κατόχου ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρισίµων σελίδων του ατοµικού βιβλιαρίου υγείας όλων των 
ασφαλιστικών φορέων.  

• Φωτοαντίγραφο ̟τυχίου ή δι̟λώµατος, ή µετα̟τυχιακού, ή διδακτορικού τίτλου της ανάλογης ειδικότητας, ιδρύµατος 
της ηµεδα̟ής, ή ισότιµου αναγνωρισµένου στην Ελλάδα τίτλου της αλλοδα̟ής ή βεβαίωση σ̟ουδών αναγνωρισµένου 
φορέα, συνοδευόµενα α̟ό την α̟αραίτητη υ̟εύθυνη δήλωση για τη γνησιότητά τους.  
 
Φωτοαντίγραφο ̟τυχίου ή δι̟λώµατος, ή µετα̟τυχιακού, ή διδακτορικού τίτλου της ανάλογης ειδικότητας, ιδρύµατος 
της ηµεδα̟ής, ή ισότιµου αναγνωρισµένου στην Ελλάδα τίτλου της αλλοδα̟ής ή βεβαίωση σ̟ουδών αναγνωρισµένου 
φορέα, συνοδευµένα α̟ό την α̟αραίτητη υ̟εύθυνη δήλωση για τη γνησιότητά τους.  

• Έγγραφα ̟ου α̟οδεικνύουν την ̟ροϋ̟ηρεσία, ό̟ως βεβαιώσεις ή άλλα α̟οδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα 
ασφαλιστικής κάλυψης (µισθολογικές καταστάσεις ΙΚΑ ή άλλων ασφαλιστικών ταµείων), ή βεβαιώσεις ή άλλα 
α̟οδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (α̟οδείξεις ̟αροχής υ̟ηρεσιών, κλ̟.), ή ̟ιστο̟οιητικά ̟ροϋ̟ηρεσίας 
θεωρηµένα α̟ό την Ε̟ιθεώρηση Εργασίας.  
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• Αναλυτικό Βιογραφικό Σηµείωµα, ό̟ου θα αναφέρεται η σχετική εκ̟αίδευση, η γενική ̟ροϋ̟ηρεσία στο ∆ηµόσιο 
ή/και Ιδιωτικό Τοµέα (σε χρόνια και µήνες), καθώς και αν υ̟άρχει ̟ροϋ̟ηρεσία στα ̟ροηγούµενα ̟ρογράµµατα του 
∆ήµου και των Νοµικών του Προσώ̟ων / ∆ηµοτικών / Κοινωφελών Ε̟ιχειρήσεων (αναλυτική καταγραφή), η 
ε̟ιµόρφωση µέσω σεµιναρίων, η α̟όκτηση άλλων ̟τυχίων, κλ̟.  

• Υ̟εύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986, στην ο̟οία να δηλώνεται ότι: α) τα στοιχεία ̟ου αναφέρονται στην αίτηση και 
στο βιογραφικό σηµείωµα είναι αληθή, β) για τους άνδρες έχουν εκ̟ληρωθεί οι στρατιωτικές υ̟οχρεώσεις ή έχουν 
νόµιµα α̟αλλαγεί, γ) δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/2007 δ) σε ̟ερί̟τωση ανεργίας, το χρονικό 
διάστηµα κατά το ο̟οίο είναι άνεργοι µαζί µε τη σχετική βεβαίωση ανεργίας α̟ό τον Ο.Α.Ε.∆. ε) εάν έχουν 
α̟ασχοληθεί τους τελευταίους 12 µήνες στο ∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆. ή Ο.Τ.Α 

.Υ̟εύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86, ό̟ου δηλώνεται τυχόν α̟ασχόληση σε ∆ηµόσιο ή ιδιωτικό εκ̟αιδευτικό ίδρυµα 
(̟αράλληλη α̟ασχόληση).  

• Πιστο̟οιητικό οικογενειακής κατάστασης.  

• Έγγραφα ̟ου να α̟οδεικνύουν συµµετοχή σε καλλιτεχνικές δράσεις (βεβαιώσεις  
σεµιναρίων, κλ̟.) για την ειδικότητα ̟ου α̟αιτείται.  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Κάθε υ̟οψήφιος µ̟ορεί να υ̟οβάλλει αίτηση µόνο για ένα (1) κωδικό θέσης σύµφωνα µε τον κατωτέρω 
̟ίνακα. Υ̟οβολή αίτησης για ̟ερισσότερους του ενός (1) κωδικού σηµαίνει αυτόµατα α̟οκλεισµός α̟ό τη διαδικασία 
ε̟ιλογής. 

 ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει , από ειδική τριµελή επιτροπή του αρ. 4 του Π∆ 524/80, που ορίστηκε την 
36/2017 απόφαση του ∆.Σ του ΝΠ∆∆ ∆ήµου Σερβίων-Βελβεντού . και την έγκριση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Ηπείρου-∆υτ.Μακεδονίας µε αρ.πρ. .οικ134448/15-09-2017 

  Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η επιτροπή θα καλέσει αυθηµερόν όσους υποψηφίους κρίνει, προκειµένου να υποβληθούν 

σε πρακτική δοκιµασία (ακρόαση). Κατόπιν θα συντάξει πίνακα µε αξιολογική σειρά κατά την κρίση της. Πέραν των 

τυπικών προσόντων, η επιτροπή θα λάβει υπόψη της επικουρικά, τα ακόλουθα στοιχεία των υποψηφίων: 

1. Σεµινάρια ειδικότητας εσωτερικού και εξωτερικού 

2. Αποδεδειγµένη διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισµένα µουσικά ιδρύµατα ή µουσικά εκπαιδευτικά Ιδρύµατα του 

∆ηµοσίου ή Ο.Τ.Α. ή ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές. 

3. Προϋπηρεσία στο Φορέα αποδεδειγµένη. 

4. Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγµένη: Συναυλίες (συµµετοχή σε ορχήστρα, συµµετοχή ως σολίστ, διεθνή 

καλλιτεχνική σταδιοδροµία, ρεσιτάλ, συναυλίες µουσικής δωµατίου), ηχογραφήσεις, δισκογραφία, συνέδρια, εκδόσεις, 

διαλέξεις, σεµινάρια, συγγραφή σχετικού βιβλίου, δηµοσιεύσεις, µελέτες, άρθρα, ειδικά εκπαιδευτικά προγράµµατα, 

συστάσεις-διακρίσεις κλπ 

5. Παιδαγωγικές Σ̟ουδές α̟ό αναγνωρισµένα µουσικά ιδρύµατα εσωτερικού ή εξωτερικού, σεµινάρια, συνέδρια, 

ηµερίδες 

Οι ̟ροσωρινοί και οριστικοί ̟ίνακες κατάταξης των υ̟οψηφίων θα αναρτηθούν στον Πίνακα Ανακοινώσεων στο 

∆ηµαρχείο Σερβίων –Βελβεντού (οδός Πλ.Ελευθερίας ), καθώς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Σερβίων 

–Βελβεντού 

. Η ̟ρόσληψη των ε̟ιλεγέντων θα εξαρτηθεί α̟ό τον αριθµό των ̟ροσερχόµενων ατόµων στα τµήµατα ̟ου θα 

λειτουργήσει η ∆ιεύθυνση Ωδείου 

 Κατά των ανωτέρω ̟ινάκων δεν ̟ροβλέ̟εται α̟ό το νόµο (Π∆524/80) η υ̟οβολή ενστάσεων . 

1. ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  
Ο χώρος και ο χρόνος α̟ασχόλησης (ώρες α̟ασχόλησης ηµερησίως) των ε̟ιλεγέντων ̟ροσώ̟ων, θα καθορισθεί 
ανάλογα µε τις υ̟ηρεσιακές ανάγκες, ό̟ως αυτές θα διαµορφωθούν τελικά και θα ̟ρέ̟ει να τηρούνται αυστηρά, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας.  
Ειδικότερα, οι ̟ροσληφθέντες δάσκαλοι είναι υ̟οχρεωµένοι να τηρούν τους όρους και τους κανονισµούς της σύµβασης 
εργασίας, καθώς και τα ̟ρογράµµατα ̟ου θα συντάξουν οι αρµόδιοι, όσον αφορά στην κάλυψη ωρών και το είδος των 
̟ρογραµµάτων ̟ου θα τους ανατεθούν, ̟αρέχοντας στο ∆ήµο το δικαίωµα κλήσης του ε̟όµενου στον ̟ίνακα 
µοριοδότησης, σε ̟ερί̟τωση ̟ου για ο̟οιοδή̟οτε λόγο αδυνατούν να καλύψουν τα ωρολόγια ̟ρογράµµατα.  
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Όσοι τελικά ε̟ιλεγούν να εργαστούν στα ̟ρογράµµατα, θα υ̟ογράψουν σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου (Ι.∆.Ο.Χ.) µερικής α̟ασχόλησης (µε ωριαία α̟οζηµίωση-ωροµίσθιοι) διάρκειας µέχρι οκτώ (8) µήνες 
α̟ό την υ̟ογραφή της σύµβασης και ο̟ωσδή̟οτε όχι µετά την 31/06/2017 και σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις (για 
τις συµβάσεις Ι.∆.Ο.Χ. σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994 ό̟ως ισχύει και της ̟αρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 
3812/2009 

Οι επιτυχόντες θα προσληφθούν µόνο εάν υπάρχει διαθεσιµότητα σπουδαστών στο ειδικό 
αντικείµενο οργάνου η υποχρεωτικού µαθήµατος. 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  
Οι ενδιαφερόµενοι µ̟ορούν να υ̟οβάλλουν αίτηση συµµετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε 
αυτο̟ροσώ̟ως, είτε µε άλλο νοµίµως εξουσιοδοτηµένο α̟ό αυτούς ̟ρόσω̟ο στα γραφεία ΝΠ∆∆ ∆.ηµου Σερβίων-
Βελβεντού  κατά τις ώρες α̟ό 10.00 ̟.µ. έως 14.00 µ.µ.), α̟ό  21/09/2017 και για δέκα (10) ηµέρες ηµερολογιακά  
Αιτήσεις µε τηλεοµοιοτυ̟ία (φαξ) ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές. Σε ̟ερί̟τωση συστηµένης α̟οστολής των 
δικαιολογητικών µέσω ΕΛ.ΤΑ. ή εταιρείας ταχυµεταφοράς, το εµ̟ρόθεσµο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει 
ηµεροµηνία α̟οστολής εντός της ̟ροαναφερόµενης ̟ροθεσµίας.  
Για ̟ληροφορίες σχετικά µε την κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών και γενικότερα για τη διαδικασία της 
̟ροκήρυξης, οι ενδιαφερόµενοι µ̟ορούν να α̟ευθύνονται στα τηλέφωνα 2464021577  ή 2464023892 καθηµερινά, στις 
εργάσιµες ηµέρες και α̟ό ώρα 10.00 ̟.µ. έως 14.00 µ.µ. Η αναλυτική ανακοίνωση/̟ροκήρυξη θα αναρτηθεί στον 
Πίνακα Ανακοινώσεων του ΝΠ∆∆ , του ∆ήµου  Σερβίων-Βελβεντού  καθώς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 
και στο ̟ρόγραµµα ∆ιαύγεια.  

Η ̟ερίληψη της ̟αρούσας θα δηµοσιευτεί σε δύο (2) ηµερήσιες εφηµερίδες του Ν. Κοζάνης 

                                                                                                                  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
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