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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τη σύναψη σύµβασης προσωπικού
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ
ΜΕ ΤΟ Π.∆. 524/1980
στο ∆ηµοτικό Ωδείο Πτολεµαϊδας και στο παράρτηµα αυτού στην ∆ηµοτική Ενότητα
Μουρικίου

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆.
«Κοινωνικής Πολιτικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης και Παιδείας»
του ∆ήµου Εορδαίας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.∆. 524/80 (ΦΕΚ 143/Α).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 1
του ν. 3833/2010, 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 ιδιότητά τους».
3. Το µε ∆ΙΠΠ/Φ.1.9/539/11506/31-05-2010 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α. & Η.∆ σύµφωνα µε το οποίο
εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Π.∆. 524/80 για προσωπικό που εξαιρείται των
ρυθµίσεων του ν. 3812/09 (καλλιτεχνικό προσωπικό)
4. Τις διατάξεις του Π.∆ 523/17-6-1980 (ΦΕΚ 143/τ.α/1980) όπως τροποποιήθηκε και
συµπληρώθηκε µε το υπ’αριθµ. 476/1981 Π.∆ (ΦΕΚ 132/τ.α/21-5-1981).
5. Τις διατάξεις του Π.∆ 524/17-6-1980 (ΦΕΚ 143/τ.α/1980)
6. Τις διατάξεις του Ν. 4325/2015 (αρ.26 παρ.8)
7. Τις διατάξεις του Β.∆. 16/66
8. Τις διατάξεις του Β.∆ 57/57
9. Το υπ’ αριθµ. 1134/τ.β/3-6-11 ΦΕΚ «περί συγχώνευσης ΝΠ∆∆ του ∆ήµου Εορδαίας και
σύστασης νέου ΝΠ∆∆ κατά τις διατάξεις του Ν. 3852/10» όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ
2976/τ.β/31-12-2015).
8. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ωδείου (ΦΕΚ 1038/τ.β/25-4-2014) όπως
τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 1027/τ.β/13-4-2016).
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9. Την υπ’ αριθµ. 21/2018 απόφαση ∆.Σ του Ν.Π.∆.∆. για την πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού
∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου µε αντίτιµο, στα πλαίσια του Προγραµµατισµού Προσλήψεων έτους
2018 και την υπ’ αριθµ.οικ. 35316/7-3-18 Εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Ηπείρου- ∆υτ. Μακεδονίας προς το ΥΠ.ΕΣ & ∆.Α. σχετική µε το υποβαλλόµενο αίτηµα του Ν.Π.
10. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 20914/16-5-18 (Α∆Α: ΩΙΟΧ465ΧΘ7-Θ9Ν) Απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών µε την οποία εγκρίθηκε η απασχόληση σαράντα οκτώ (48) ατόµων Καλλιτεχνικού –
∆ιδακτικού προσωπικού µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την κάλυψη
αναγκών για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίµου.
10. Το γεγονός ότι στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισµού του ΝΠ∆∆ «ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π»
οικονοµικού έτους 2018 έχουν εγγραφεί οι απαραίτητες πιστώσεις. Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν
και στον προϋπολογισµό του επόµενου οικονοµικού έτους επειδή οι συµβάσεις του εν λόγω
προσωπικού λήγουν µετά την 31η -12-2018.
11. Την υπ’αριθµ. 43/2018 απόφαση ∆Σ του ΝΠ∆∆ «περί έγκρισης προσλήψεων καθηγητών
µουσικής και Καλλιτεχνικού ∆/ντή – Μουσικού, µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου (µε µορφή αντιτίµου)
στο ∆ηµοτικό Ωδείο Πτολ/δας και στο παράρτηµα αυτού στην ∆ηµοτική Ενότητα Μουρικίου –
Εµπόριο για το Ωδειακό Έτος 2018-19 όπως αυτή εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. οικ. 107540/12-7-18
Απόφαση της Αποκεντρωµένης Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας και ορισµός τριµελούς επιτροπής του αρ.
4 του Π.∆. 524/1980 περί επιλογής καλλιτεχνικού προσωπικού» όπως αυτή εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ.
118652/1-8-18 Απόφαση της Αποκεντρωµένης Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας.
Aνακοινώνει
Τη σύναψη σύµβασης Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου µε ένα (1) άτοµο για την
εκτέλεση του έργου «Καλλιτεχνική ∆ιεύθυνση Ωδείου» συνολικής διάρκειας εννέα (9) µηνών
από την υπογραφή της σύµβασης. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο
εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα
απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Κωδικός
απασχόλησης

Τόπος εκτέλεσης

Ειδικότητα

∆ιάρκεια
σύµβασης

Αριθµός
ατόµων

101

ΝΠ∆∆ «ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» (∆ηµοτικό
Ωδείο και παράρτηµα αυτού στην
∆ηµοτική Ενότητα Μουρικίου)

ΠΕ / ΤΕ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ

Εννέα (9)
µήνες

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
Κατηγορία

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & ειδικά) προσόντα
•

ΠΕ / ΤΕ

10-ετής 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
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
Ανωτέρας ή Ανωτάτης Σχολής της Αλλοδαπής µε αναγνωρισµένη
ισοτιµία.
• Ελλείψει Πτυχίου Φυγής ή 10-ετούς διδακτικής προϋπηρεσίας,
∆ίπλωµα Σύνθεσης ή ∆ίπλωµα Πιάνου ή Οργάνου Συµφωνικής
Ορχήστρας ή Μονωδίας ή Κλασικής Κιθάρας και 10-ετής
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.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
Οι ενδιαφερόµενοι δηλώνουν συµµετοχή συµπληρώνοντας την σχετική αίτηση Μαζί µε την αίτησή
τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
Α) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας
2. Φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της
αλλοδαπής, επίσηµη µετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείµενες διατάξεις
( άρθρο 29 Π∆ 50/2001).
3. Βεβαίωση 10ετούς διδακτικής προϋπηρεσίας σε αναγνωρισµένα Ωδεία και Μουσικές Σχολές. Ως
διδακτική εµπειρία νοείται η απασχόληση µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στα µουσικά ιδρύµατα
εποπτείας του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων. Ελλείψη αυτής, παραστατικά
που να δικαιολογούν 10ετή καλλιτεχνική προϋπηρεσία. 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.
4. Αποδεικτικά καλλιτεχνικής δραστηριότητας : συναυλίες, ρεσιτάλ, συναυλίες µουσικής
δωµατίου, ηχογραφήσεις, δισκογραφία, συνέδρια, εκδόσεις, διαλέξεις, σεµινάρια, συγγραφή
σχετικού βιβλίου, δηµοσιεύσεις, µελέτες, άρθρα, ειδικά εκπαιδευτικά προγράµµατα, συστάσειςδιακρίσεις κλπ.
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
6. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε ∆ηµόσιο ή ιδιωτικό
εκπαιδευτικό ίδρυµα (παράλληλη απασχόληση).
7. 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 και
• Ότι δεν παραπέµφθηκε µε τελεσίδικο Βούλευµα για κάποιο από τα αναφερόµενα στο άρθρο 22
του Π. ∆/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.
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Β) ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ
Σπουδές : Θα ληφθούν υπόψη επιπλέον Πτυχία ή άλλοι τίτλοι σπουδών στο αντικείµενο της
µουσικής
Προϋπηρεσία : Αποδεδειγµένη πενταετής (5-ετής) τουλάχιστον προϋπηρεσία σε θέση
Καλλιτεχνικού ∆ιευθυντή σε αναγνωρισµένα Ωδεία και Μουσικές Σχολές, όπου θα αναγράφεται η
σχετική απόφαση του Υπουργείου Πολιτισµού. Αποδεδειγµένη προϋπηρεσία στον φορέα.
Καλλιτεχνική δραστηριότητα : Καλλιτεχνική δραστηριότητα νοείται η συµµετοχή ως σολίστ,
µαέστρος, συνθέτης ή δηµιουργός σε επαγγελµατικές εκδηλώσεις έγκριτων φορέων ( ΚΟΑ, ΚΟΘ,
ΜΜΑ, ΜΜΘ, Λυρική Σκηνή, Φεστιβάλ Αθηνών κλπ) καθώς και η αποδεδειγµένη διεθνής
καλλιτεχνική σταδιοδροµία.
Ηχογραφήσεις, ∆ισκογραφία, Συστάσεις -∆ιακρίσεις, Συµµετοχή σε Σεµινάρια κλπ.
Μουσικολογική δραστηριότητα (Ακαδηµαϊκή και άλλη) αποδεδειγµένη από έγγραφα : Συµµετοχή
και Ανακοινώσεις σε Συνέδρια, Εκδόσεις, ∆ιαλέξεις, Σεµινάρια, ∆ηµοσιεύσεις, Βιβλία, Μελέτες,
Άρθρα, Συστάσεις -∆ιακρίσεις κλπ.
Ειδικά προσόντα : ∆ιοικητική εµπειρία (θέση προϊσταµένου ή υπεύθυνου τµήµατος ή σχολής).
Εµπειρία στην οργάνωση φεστιβάλ, συναυλιών και σεµιναρίων.
Προϋπηρεσία σε Πολιτιστικούς Φορείς, Οργανισµούς.
Συνέντευξη: Παιδαγωγική προσέγγιση, προσωπικότητα, µέθοδος διδασκαλίας, οργανωτικές
ικανότητες.
Επισήµανση : Λόγω των µεγάλων υποχρεώσεων που προκύπτουν καθηµερινά σε σχέση µε τα
καθήκοντα του Καλ/κού ∆/ντή – Μουσικού, θεωρείται επιβεβληµένη η καθηµερινή του παρουσία
στις δοµές των ωδείων, προϋπόθεση για την υλοποίηση της σύµβασης µε τον ανάδοχο.
ΕΠΙΛΟΓΗ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από ειδική τριµελή επιτροπή του αρ. 4 του Π∆ 524/80, που
ορίστηκε µε την υπ’ αριθµ.
απόφαση του Γεν. Γραµµατέα
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας.
Η επιτροπή θα καλέσει αυθηµερόν τους υποψηφίους σε συνέντευξη. Οι υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν
τηλεφωνικά για την ηµέρα της συνεδρίασης της επιτροπής.
Κατόπιν θα συντάξει πίνακα µε αξιολογική σειρά κατά την κρίση της ο οποίος στην συνέχεια θα
εγκριθεί από το ∆.Σ του ΝΠ∆∆ «ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» µετά από την σχετική εισήγηση της τριµελούς
επιτροπής.
Απασχολούµενος που αποχωρεί πριν από την λήξη της σύµβασής του αντικαθίσταται µε άλλον από
τους εγγεγραµµένους και διαθέσιµους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας κατά τη σειρά εγγραφής
τους σε αυτόν.
Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν το συντοµότερο στον πίνακα
ανακοινώσεων του ∆ήµου Εορδαίας.
Κατά των ανωτέρω πινάκων δεν προβλέπεται από το νόµο (Π∆524/80) η υποβολή ενστάσεων .

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται µε τη σειρά που εµφανίζονται στην ανακοίνωση και γίνονται
δεκτά, εφόσον κατατίθενται εµπρόθεσµα.
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε
αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση
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φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή,
στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.∆.∆ «ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» ∆ήµου
Εορδαίας, 25ης Μαρτίου 15, 50200 Πτολεµαϊδα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού
του Ν.Π.∆.∆. (τηλ. επικοινωνίας: 2463350119). 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 υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα πραγµατοποιηθεί µέσα σε προθεσµία
δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την εποµένη της δηµοσίευσης της παρούσας σε δύο
ηµερήσιες εφηµερίδες και συγκεκριµένα από τις 04/08/18 έως και 14/08/18 .
.
Παραλαβή των αιτήσεων θα γίνεται καθηµερινά τις εργάσιµες ηµέρες ∆ευτέρα-Παρασκευή
και ώρες από 9.00 π.µ έως 13.00 µ.µ.
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
1)Η προκήρυξη να αναρτηθεί στο πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου Εορδαίας.
2)Η περίληψη της προκήρυξης θα δηµοσιευθεί στις εφηµερίδες «Πτολεµαίος» & «∆ιαφάνεια»
(Π∆ 524/80 ΦΕΚ 143/Α).
Η Πρόεδρος του Ν.Π.∆.∆
ΚΥΡΚΑ ΜΑΡΙΑ
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