
 
 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Πτολεµαϊδα  29/07/2019 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                              Αριθµ. Πρωτ. 1111 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
Ν.Π.∆.∆. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ – ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» 
Ταχ. ∆/νση  : 25ης Μαρτίου 15 
                       Πτολεµαϊδα – 50200 
Τηλέφωνο    : 2463350119 
Fax               : 2463350131    
E-mail          : tzioumari@ptolemaida.gr 
    
                                                                  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Πρόσληψης Μουσικών (καλλιτεχνικού – διδακτικού) προσωπικού  
µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου 

(ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) 
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.Την υπ’ αριθµ. 14/24722/03-04-19 (Α∆Α: 638Σ465ΧΘ7-820) Εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών «περί αναστολής προσλήψεων και υπηρεσιακών µεταβολών κατά το χρονικό διάστηµα 
των αυτοδιοικητικών εκλογών Μαΐου 2019 » σύµφωνα µε την οποία για την συγκεκριµένη κατηγορία 
προσλήψεων (µε µορφή αντιτίµου)  δεν ισχύει ο περιορισµός του άρθρου 28 του ν. 2190/1994.     
10. 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) και ισχύει.  
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11.Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ωδείου (ΦΕΚ 1038/τ.β/25-4-2014) όπως 
τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 1027/τ.β/13-4-2016) και ισχύει. 
12. Την  υπ’ αριθµ. 3/05-02-19 απόφαση ∆.Σ του Ν.Π.∆.∆. για την πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού 
∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου (ωροµίσθιοι) µε αντίτιµο, στα πλαίσια του Προγραµµατισµού 
Προσλήψεων έτους 2019 και την υπ’ αριθµ. οικ. 22864/18-02-19 Εισηγητική έκθεση της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου- ∆υτ. Μακεδονίας προς το ΥΠ.ΕΣ & ∆.Α. σχετική µε το 
υποβαλλόµενο αίτηµα του Ν.Π. 
13. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 17817/08-03-19 (Α∆Α: Ω716465ΧΘ7-ΞΡ4) 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.  
14. Το γεγονός ότι στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισµού  του ΝΠ∆∆ «ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» οικονοµικού 
έτους 2019 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 -12-2019.  
15. Την υπ’αριθµ. 22/16-05-19 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 2019-20 όπως αυτή εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. οικ. 79667/06-06-19 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.                 
97634/10-07-19 Απόφαση της Αποκεντρωµένης Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας. 
   

       ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

Την πρόσληψη µουσικών (καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού) µε σύµβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου επί ωροµισθία, συνολικού αριθµού σαράντα επτά (47) ατόµων 
για την κάλυψη των αναγκών της τρέχουσας χρονιάς (2019-2020) του ∆ηµοτικού Ωδείου 
Πτολεµαϊδας και του παραρτήµατός του στην ∆ηµοτική Ενότητα Μουρικίου του ΝΠ∆∆ 
«ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» του ∆ήµου Εορδαίας  που εδρεύει στην Πτολεµαϊδα και συγκεκριµένα τους 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): 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία Έδρα 
υπηρεσίας 

Ειδικότητα ∆ιάρκεια 
σύµβασης 

Αριθµός 
ατόµων 

 
 

101 

Ν.Π.∆.∆ 
«ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» 
Βαρβούτειο 

∆ηµοτικό Ωδείο 
Πτολ/δας & 

Παράρτηµα αυτού 

 
   Πτολ/δα 

ΠΕ/ΤΕ Καθηγητής 
Ανώτερων 
Θεωρητικών 
Μαθηµάτων 

Από την 
υπογραφή της 

σύµβασης και έως 
9 µήνες 

 
 
1 

 
 

102 

Ν.Π.∆.∆ 
«ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» 
Βαρβούτειο 

∆ηµοτικό Ωδείο 
Πτολ/δας & 

Παράρτηµα αυτού 

 
   Πτολ/δα 

ΤΕ Καθηγητές 
Ανώτερων 
Θεωρητικών 
Μαθηµάτων 

Από την 
υπογραφή της 

σύµβασης και έως 
9 µήνες 

 
 
 
 

 
 
3 
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Ν.Π.∆.∆ 
«ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» 
Βαρβούτειο 

∆ηµοτικό Ωδείο 
Πτολ/δας & 

Παράρτηµα αυτού 

 
   Πτολ/δα 

ΠΕ/ΤΕ Καθηγητής 
Υποχρεωτικών 
Θεωρητικών 
Μαθηµάτων 

Από την 
υπογραφή της 

σύµβασης και έως 
9 µήνες 

 
 
 
2 

 
 

104 

Ν.Π.∆.∆ 
«ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» 
Βαρβούτειο 

∆ηµοτικό Ωδείο 
Πτολ/δας & 

Παράρτηµα αυτού 

 
   Πτολ/δα 

ΤΕ Καθηγητές 
Υποχρεωτικών 
Θεωρητικών 
Μαθηµάτων 

Από την 
υπογραφή της 

σύµβασης και έως 
9 µήνες 

 
 
4 

 
 

105 

Ν.Π.∆.∆ 
«ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» 
Βαρβούτειο 

∆ηµοτικό Ωδείο 
Πτολ/δας & 

Παράρτηµα αυτού 

 
   Πτολ/δα 

 
ΠΕ/ΤΕ Καθηγητές 

Πιάνου 

Από την 
υπογραφή της 

σύµβασης και έως 
9 µήνες 

 
 
1 

 
 
 

106 

Ν.Π.∆.∆ 
«ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» 
Βαρβούτειο 

∆ηµοτικό Ωδείο 
Πτολ/δας & 

Παράρτηµα αυτού 

 
   Πτολ/δα 

 
ΠΕ Καθηγητές Πιάνου 

Από την 
υπογραφή της 

σύµβασης και έως 
9 µήνες 

 
 
2 

 
 

107 

Ν.Π.∆.∆ 
«ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» 
Βαρβούτειο 

∆ηµοτικό Ωδείο 
Πτολ/δας & 

Παράρτηµα αυτού 

 
   Πτολ/δα 

 
ΤΕ Καθηγητές Πιάνου 

Από την 
υπογραφή της 

σύµβασης και έως 
9 µήνες 

 
 
5 

 
 

108 

Ν.Π.∆.∆ 
«ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» 
Βαρβούτειο 

∆ηµοτικό Ωδείο 
Πτολ/δας & 

Παράρτηµα αυτού 

 
   Πτολ/δα 

 
 

ΤΕ Πιανιστική 
Συνοδεία Οργάνων 

Από την 
υπογραφή της 

σύµβασης και έως 
9 µήνες 

 
 
1 

 
 

109 

Ν.Π.∆.∆ 
«ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» 
Βαρβούτειο 

∆ηµοτικό Ωδείο 
Πτολ/δας & 

Παράρτηµα αυτού 

 
   Πτολ/δα 

 
ΠΕ/ΤΕ Καθηγητή 

Κλασσικής Κιθάρας 

Από την 
υπογραφή της 

σύµβασης και έως 
9 µήνες 

 
 
2 

 
 

110 

Ν.Π.∆.∆ 
«ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» 
Βαρβούτειο 

∆ηµοτικό Ωδείο 
Πτολ/δας & 

Παράρτηµα αυτού 

 
   Πτολ/δα 

 
ΤΕ Καθηγητές 

Κλασσικής Κιθάρας 

Από την 
υπογραφή της 

σύµβασης και έως 
9 µήνες 

 
 
5 

 
 

111 

Ν.Π.∆.∆ 
«ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» 
Βαρβούτειο 

∆ηµοτικό Ωδείο 
Πτολ/δας & 

Παράρτηµα αυτού 

 
   Πτολ/δα 

 
ΠΕ/ΤΕ/∆Ε Καθηγητής 

Ακορντεόν 

Από την 
υπογραφή της 

σύµβασης και έως 
9 µήνες 

 
 
 
 
 

 
 
1 
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112 

Ν.Π.∆.∆ 
«ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» 
Βαρβούτειο 

∆ηµοτικό Ωδείο 
Πτολ/δας & 

Παράρτηµα αυτού 

 
   Πτολ/δα 

 
ΤΕ Καθηγητή 

Βυζαντινής Μουσικής  

Από την 
υπογραφή της 

σύµβασης και έως 
9 µήνες 

 
 
1 

 
 

113 

Ν.Π.∆.∆ 
«ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» 
Βαρβούτειο 

∆ηµοτικό Ωδείο 
Πτολ/δας & 

Παράρτηµα αυτού 

 
   Πτολ/δα 

 
ΠΕ Καθηγητές 

Βιολιού  

Από την 
υπογραφή της 

σύµβασης και έως 
9 µήνες 

 
 
2 

 
 

114 

Ν.Π.∆.∆ 
«ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» 
Βαρβούτειο 

∆ηµοτικό Ωδείο 
Πτολ/δας & 

Παράρτηµα αυτού 

 
   Πτολ/δα 

 
ΤΕ Καθηγητή Βιολιού 

Από την 
υπογραφή της 

σύµβασης και έως 
9 µήνες 

 
 
2 

 
 

115 

Ν.Π.∆.∆ 
«ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» 
Βαρβούτειο 

∆ηµοτικό Ωδείο 
Πτολ/δας & 

Παράρτηµα αυτού 

 
   Πτολ/δα 

 
ΤΕ Καθηγητή Βιόλας 

Από την 
υπογραφή της 

σύµβασης και έως 
9 µήνες 

 
 
1 

 
 

116 

Ν.Π.∆.∆ 
«ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» 
Βαρβούτειο 

∆ηµοτικό Ωδείο 
Πτολ/δας & 

Παράρτηµα αυτού 

 
   Πτολ/δα 

 
ΠΕ Καθηγητή 
Βιολοντσέλου 

Από την 
υπογραφή της 

σύµβασης και έως 
9 µήνες 

 
 
1 

 
 

117 

Ν.Π.∆.∆ 
«ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» 
Βαρβούτειο 

∆ηµοτικό Ωδείο 
Πτολ/δας & 

Παράρτηµα αυτού 

 
   Πτολ/δα 

 
ΤΕ Καθηγητή 
Κοντραµπάσου 

Από την 
υπογραφή της 

σύµβασης και έως 
9 µήνες 

 
 
1 

 
 

118 

Ν.Π.∆.∆ 
«ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» 
Βαρβούτειο 

∆ηµοτικό Ωδείο 
Πτολ/δας & 

Παράρτηµα αυτού 

 
   Πτολ/δα 

 
ΠΕ Καθηγητή 
Φλάουτου 

Από την 
υπογραφή της 

σύµβασης και έως 
9 µήνες 

 
1 

 
 

119 

Ν.Π.∆.∆ 
«ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» 
Βαρβούτειο 

∆ηµοτικό Ωδείο 
Πτολ/δας & 

Παράρτηµα αυτού 

 
   Πτολ/δα 

 
ΤΕ Καθηγητή 
Φλάουτου 

Από την 
υπογραφή της 

σύµβασης και έως 
9 µήνες 

 
 
1 

 
 

120 

Ν.Π.∆.∆ 
«ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» 
Βαρβούτειο 

∆ηµοτικό Ωδείο 
Πτολ/δας & 

Παράρτηµα αυτού 

 
   Πτολ/δα 

 
ΠΕ Καθηγητή 
Κλαρινέτου 

Από την 
υπογραφή της 

σύµβασης και έως 
9 µήνες 

 
 
 
 
 

 
 
1 
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Ν.Π.∆.∆ 
«ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» 
Βαρβούτειο 

∆ηµοτικό Ωδείο 
Πτολ/δας & 

Παράρτηµα αυτού 

 
   Πτολ/δα 

 
ΠΕ/ΤΕ Καθηγητή 

Σαξοφώνου 

Από την 
υπογραφή της 

σύµβασης και έως 
9 µήνες 

 
 
1 

 
 

122 

Ν.Π.∆.∆ 
«ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» 
Βαρβούτειο 

∆ηµοτικό Ωδείο 
Πτολ/δας & 

Παράρτηµα αυτού 

 
   Πτολ/δα 

 
ΠΕ Καθηγητή 
Τροµπέτας 

Από την 
υπογραφή της 

σύµβασης και έως 
9 µήνες 

 
 
1 

 
 

123 

Ν.Π.∆.∆ 
«ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» 
Βαρβούτειο 

∆ηµοτικό Ωδείο 
Πτολ/δας & 

Παράρτηµα αυτού 

 
   Πτολ/δα 

 
ΠΕ Καθηγητή 
Μονωδίας 

Από την 
υπογραφή της 

σύµβασης και έως 
9 µήνες 

 
 
1 

 
 

124 

Ν.Π.∆.∆ 
«ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» 
Βαρβούτειο 

∆ηµοτικό Ωδείο 
Πτολ/δας & 

Παράρτηµα αυτού 

 
   Πτολ/δα 

 
ΠΕ/ΤΕ Καθηγητές 

Μουσικής 
Προπαιδείας 

Από την 
υπογραφή της 

σύµβασης και έως 
9 µήνες 

 
 
2 

 
125 

Ν.Π.∆.∆ 
«ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» 
Βαρβούτειο 

∆ηµοτικό Ωδείο 
Πτολ/δας & 

Παράρτηµα αυτού 

 
   Πτολ/δα 

 
ΠΕ/ΤΕ Καθηγητές 
Μουσικοκινητικής 

Από την 
υπογραφή της 

σύµβασης και έως 
9 µήνες 

 
 
2 

 
 

126 

Ν.Π.∆.∆ 
«ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» 
Βαρβούτειο 

∆ηµοτικό Ωδείο 
Πτολ/δας & 

Παράρτηµα αυτού 

 
   Πτολ/δα 

 
ΠΕ/ΤΕ Καθηγητής 

Κλασσικών Κρουστών 
- Ντράµς 

Από την 
υπογραφή της 

σύµβασης και έως 
9 µήνες 

 
 
            1 

 
 

127 

Ν.Π.∆.∆ 
«ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» 
Βαρβούτειο 

∆ηµοτικό Ωδείο 
Πτολ/δας & 

Παράρτηµα αυτού 

 
   Πτολ/δα 

 
ΠΕ/ΤΕ ∆ιεύθυνσης 

Χορωδίας  

Από την 
υπογραφή της 

σύµβασης και έως 
9 µήνες 

 
 
          1 

 

                              

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΧΣ4ΟΚΕ2-ΒΝΞ



 

  ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό) 

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

ΠΕ 1. Πτυχίο αντίστοιχης ειδίκευσης Τµηµάτων Μουσικών Σπουδών 
αναγνωρισµένων Πανεπιστηµίων ηµεδαπής ή άλλης ισότιµης ανώτατης 
σχολής αλλοδαπής. 

ΤΕ 

        

1. Πτυχίο ή ∆ίπλωµα 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) ή 
πτυχίο ισότιµο και αντίστοιχο της αλλοδαπής  και 

2. Απολυτήριο εξατάξιου  Γυµνασίου ή Λυκείου της ηµεδαπής ή ισότιµο 
της αλλοδαπής. 

∆Ε 1. Απολυτήριο εξατάξιου Γυµνασίου ή Λυκείου της ηµεδαπής ή ισότιµο της 
αλλοδαπής  και 

2. Βεβαίωση περάτωσης σπουδών αντίστοιχου µουσικού αντικειµένου από 
αναγνωρισµένο µη ανώτατο εκπαιδευτικού ιδρύµατος της ηµεδαπής 
(Ωδείο). 

Σηµ. Σε περίπτωση µη υπαρχόντων υποψηφίων µε την απαιτούµενη 
βεβαίωση, γίνονται δεκτοί υποψήφιοι µε επαρκείς µουσικές γνώσεις 
προσηκόντως αποδεικνυόµενες (αρ. 1, παρ. ε, Π∆ 476/81)     

(για όλους τους 
κωδικούς 
θέσης) 

Τίτλοι σπουδών πέραν της ειδικότητας. 

Καλλιτεχνική δραστηριότητα: 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 

Παιδαγωγικές Σπουδές: Από αναγνωρισµένα µουσικά ιδρύµατα εσωτερικού ή 
εξωτερικού, σεµινάρια, συνέδρια, ηµερίδες. καθώς και από αναγνωρισµένες µη-
µουσικές παιδαγωγικές σχολές και τµήµατα πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων 
εσωτερικού ή του εξωτερικού. 

Προϋπηρεσία στο αντικείµενο: Ως διδακτική εµπειρία νοείται η απασχόληση µε 
σχέση εργασίας ή σύµβαση έργου στα µουσικά ιδρύµατα εποπτείας Υπουργείου 
Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σε καθήκοντα συναφή προς το 
αντικείµενο των προς πλήρωση θέσεων. Στην βεβαίωση πρέπει να αναγράφεται 
και ο αριθµός πρόσληψης του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και 
Θρησκευµάτων ( για τα αναγνωρισµένα τµήµατα) 
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ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
       Οι Υποψήφιοι θα πρέπει: 

1. Να είναι Έλληνες πολίτες 
2. Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι 18 έως 65 ετών 
3.Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 
καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν. 
4.Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 16 του ν. 3584/07. 
5. Οι άνδρες µέχρι την λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις 
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές. 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

Οι ενδιαφερόµενοι δηλώνουν συµµετοχή συµπληρώνοντας αίτηση στην οποία αναφέρουν ρητά τον 
κωδικό της θέσης που διεκδικούν. Έχουν δικαίωµα να υποβάλλουν αίτηση για έναν (1) κωδικό 
θέσης. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι µπορούν να συνάψουν µόνο µία σύµβαση µε τον 
φορέα. Μαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά: 
 
Α) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 
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 Π∆ 50/2001). Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά 
πρέπει να συνοδεύονται από τις νόµιµες µεταφράσεις . Οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να 
συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του οικείου οργάνου (∆ΟΑΤΑΠ, ∆ΙΚΑΤΣΑ) µε την οποία 
αναγνωρίζονται ως ισότιµοι και αντίστοιχοι προς τίτλους που απονέµονται από τα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύµατα της ηµεδαπής.  
3. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε ∆ηµόσιο ή ιδιωτικό 
εκπαιδευτικό ίδρυµα (παράλληλη απασχόληση). 
4.  Βεβαίωση προϋπηρεσίας στο αντικείµενο 
5. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕ∆ πρόσφατης έκδοσης. Αποκλείεται η απόδειξη µε υποβολή 
Υπεύθυνης ∆ήλωσης και κάρτας ανεργίας. 
6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης  
7. Βιογραφικό σηµείωµα 
8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται: 

1. 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. 

2.  Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και  
3.  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. 

 
Β) ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ 
1. Βεβαίωση τουλάχιστον πενταετούς προϋπηρεσίας στο αντικείµενο. Ως διδακτική εµπειρία νοείται η 
απασχόληση µε σχέση εργασίας ή σύµβαση έργου στον δηµόσιο ή στα ιδιωτικά µουσικά ιδρύµατα 
εποπτείας Υπουργείου Πολιτισµού, σε καθήκοντα συναφή προς το αντικείµενο των προς πλήρωση 
θέσεων.  
Για όλες τις ειδικότητες η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη µετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών µε 
τον οποίο οι υποψήφιοι µετέχουν στη διαδικασία επιλογής. Στην βεβαίωση πρέπει  να αναγράφεται 
και  ο αριθµός πρόσληψης του ΥΠ.ΠΟ.Τ ( για τα αναγνωρισµένα τµήµατα). 
2.  Αποδεικτικά καλλιτεχνικής δραστηριότητας: συναυλίες, (συµµετοχή σε ορχήστρα, συµµετοχή ως 
σολίστ, διεθνή καλλιτεχνική, σταδιοδροµία, ρεσιτάλ, συναυλίες µουσικής δωµατίου), ηχογραφήσεις, 

ΑΔΑ: 6ΧΣ4ΟΚΕ2-ΒΝΞ



δισκογραφία, συνέδρια, εκδόσεις, διαλέξεις, σεµινάρια, συγγραφή σχετικού βιβλίου, δηµοσιεύσεις, 
µελέτες, άρθρα, ειδικά εκπαιδευτικά προγράµµατα, συστάσεις-διακρίσεις κλπ. 
3. Προϋπηρεσία στον φορέα αποδεδειγµένη. 
 
 
Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται µε τη σειρά που εµφανίζονται στην ανακοίνωση και  γίνονται 
δεκτά, εφόσον κατατίθενται εµπρόθεσµα. 
Οι επιτυχόντες θα προσληφθούν µόνο εάν υπάρχει διαθεσιµότητα σπουδαστών στο ειδικό αντικείµενο 
οργάνου ή υποχρεωτικού µαθήµατος. 
 

 
 

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. 97634/10-07-19  απόφαση του Γεν. Γραµµατέα Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας.  Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η επιτροπή θα 
καλέσει αυθηµερόν όσους υποψηφίους κρίνει, προκειµένου να υποβληθούν σε πρακτική δοκιµασία 
(ακρόαση).  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.   

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

• Σεµινάρια ειδικότητας εσωτερικού και εξωτερικού 
• Αποδεδειγµένη διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισµένα µουσικά ιδρύµατα ή µουσικά 

εκπαιδευτικά Ιδρύµατα του ∆ηµοσίου ή Ο.Τ.Α. ή ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.  
• Προϋπηρεσία στο Φορέα αποδεδειγµένη.  
• 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    

• Παιδαγωγικές Σπουδές από αναγνωρισµένα µουσικά ιδρύµατα εσωτερικού ή εξωτερικού, 
σεµινάρια, συνέδρια, ηµερίδες. 

   Υποβολή της αίτησης συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας 
προκήρυξης, καθώς και τη συναίνεση του υποψηφίου στη διεξαγωγή τυχόν πρακτικής δοκιµασίας 
(ακρόαση). 
   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 .  
Η πρόσληψη των επιλεγέντων θα εξαρτηθεί από τον αριθµό των προσερχόµενων ατόµων στα 
τµήµατα που θα λειτουργήσει η ∆ιεύθυνση Ωδείου.  

 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση  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: 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. 

Συµπληρωµατικά στοιχεία θα γίνονται δεκτά µέχρι και τη λήξη της προθεσµίας υποβολής 
κατάθεσης της αίτησης. 
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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 31/07/19 έως και 09/08/19.                      . 
Παραλαβή των αιτήσεων θα γίνεται καθηµερινά τις εργάσιµες ηµέρες ∆ευτέρα-Παρασκευή και ώρες 
από 9.00 π.µ έως 13.00 µ.µ.  
 
                                                           ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
• H υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύµβασης Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου µε τους 

επιλεγέντες υποψηφίους µε ωριαία αποζηµίωση, έως εννέα (9) µήνες και ανάλογα µε τις 
διδακτικές ανάγκες του Ωδείου. Συγκεκριµένα για τα Ειδικά µαθήµατα η διάρκεια της σύµβασης 
θα είναι από 20/09/2019 έως 20/06/2020 και για τα υποχρεωτικά µαθήµατα θα είναι από 
01/10/2019 έως 30/06/2020.    

• Οι επιτυχόντες καλύπτουν τις διδακτικές ανάγκες του Ωδείου τόσο στο κεντρικό κτίριο όσο και 
στο παράρτηµα του Ωδείου στο Εµπόριο της ∆ηµοτικής Ενότητας Μουρικίου 

• Επισηµαίνεται ότι, αναλόγως των διδακτικών αναγκών του Ωδείου, θα πρέπει οι επιτυχόντες 
υποψήφιοι να έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν µε πλήρες ωράριο. Σε περίπτωση που δεν 
δύναται να καλυφθούν οι ώρες µε τους επιτυχόντες υποψήφιους που έχουν την δυνατότητα 
πλήρους απασχόλησης (30 ώρες), θα προσλαµβάνονται επιτυχόντες µε δυνατότητα απασχόλησης 
λιγότερων ωρών. Συνεπώς, δεδοµένου του κλειστού αριθµού των συµβάσεων, δεν θα είναι δυνατή 
η σύναψη σύµβασης µε επιτυχόντα, σε περίπτωση που οι διδακτικές ανάγκες του Ωδείου 
υπερβαίνουν τις ώρες που αυτός δύναται να απασχοληθεί και θα επιλέγεται ο αµέσως επόµενος 
στην κατάταξη. Οι επιλεγέντες-αντισυµβαλλόµενοι λαµβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για 
την απασχόλησή τους έως την ηµέρα της λύσης της σύµβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζηµίωση 
από την αιτία αυτή. Επισηµαίνεται ότι οι καταβλητέες αποδοχές συναρτώνται µε την καταβολή 
του αντιτίµου που καταβάλλουν οι ωφελούµενοι.  

• Απασχολούµενοι που αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύµβασής τους, αντικαθίστανται µε 
άλλους από τους εγγεγραµµένους και διαθέσιµους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη 
σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαµβάνονται, είτε 
κατόπιν αναµόρφωσης των πινάκων, είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, 
απασχολούνται για το υπολειπόµενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστηµα και µέχρι 
συµπληρώσεως της εγκεκριµένης διάρκειας της σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου.  

 
∆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                                                                                                                                                      

ΑΔΑ: 6ΧΣ4ΟΚΕ2-ΒΝΞ


		2019-07-30T08:28:50+0300
	Athens




