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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πρόσληψης Μουσικών (καλλιτεχνικού – διδακτικού ) προσωπικού
µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου
(ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)
ΜΕ ΤΟ Π.∆. 524/1980
στο ∆ηµοτικό Ωδείο Σιάτιστας του ∆ήµου Βοΐου
Ο Πρόεδρος του Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Πολιτισµού ∆ήµου Βοΐου
έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.∆. 524/80 (ΦΕΚ 143/Α΄/17-7-1980).
2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 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
(π.χ. καλλιτεχνικό προσωπικό).
4. Τις διατάξεις του Π.∆. 523/17-06-1980 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/1980) όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το
υπ΄αριθµ. 476/1981 Π.∆. (ΦΕΚ 132/τ.Α΄/21-05-1981).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 8 του Ν. 4325/2015.
6. Τις διατάξεις του Β.∆. 16/1966 «Περί ιδρύσεως µουσικών ιδρυµάτων» (ΦΕΚ Α'7).
7. Τις διατάξεις του Β.∆. 57/1957 «Περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισµού του Ωδείου Θεσσαλονίκης»
(ΦΕΚ 229/Α/1957).
8. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Νοµικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης,
Παιδείας και Πολιτισµού ∆ήµου Βοΐου ΦΕΚ αρ. 995/τ.Β΄/22-04-2014.
9. Την υπ΄αριθµ. 8/2018 απόφαση του ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆. για τον προγραµµατισµό προσλήψεων προσωπικού
Ι.∆.Ο.Χ. έτους 2018, µε αντίτιµο και την υπ΄αριθµ. 35331/07-03-2018 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: 20914/16-05-2018 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Α∆Α: ΩΙΟΧ465ΧΘ7Θ9Ν) µε την οποία εγκρίνεται η απασχόληση δεκατριών (13) ατόµων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών µε την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίµου.
11. Την υπ’ αριθµ. 40/2018 απόφαση του ∆.Σ. (Α∆Α: ΩΥΙΠΩ97-ΟΓ∆) του ΝΠ∆∆ του ∆ήµου Βοΐου µε την οποία
εγκρίνεται η πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την παροχή
υπηρεσιών έναντι αντιτίµου για το ∆ηµοτικό Ωδείο Σιάτιστας.
12. Την αριθµ. πρωτ. 160294/08-10-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής
Μακεδονίας µε την οποία εγκρίθηκε η αριθµ. 40/2018 απόφαση του ∆.Σ. του ΝΠ∆∆ ∆ήµου Βοΐου.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη µουσικών ( καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού ) µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου επί ωροµισθία, συνολικού αριθµού δεκατριών (13) ατόµων για την κάλυψη των αναγκών της

τρέχουσας χρονιάς (2018-2019) του ∆ηµοτικού Ωδείου του Ν.Π.∆.∆. ∆ήµουΑΔΑ:
Βοΐου7ΥΒΝΩ97-45Σ
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)
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TΕ Μουσικός
για διδασκαλία
Φλογέρας-Φλάουτου

Από την
υπογραφή της
σύµβασης
έως
9 µήνες

1

∆Ε Μουσικός
για διδασκαλία
Ηλεκτρικής Κιθάρας Ηλεκτρικού Μπάσου
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σύµβασης
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∆Ε Μουσικός
για διδασκαλία
Ντραµς-Κρουστών

Από την
υπογραφή της
σύµβασης
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9 µήνες

1
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1

∆Ε Μουσικός
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1
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∆. ΒΟΪΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ Ω∆ΕΙΟ
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Σιάτιστα

Σιάτιστα

Σιάτιστα

Σιάτιστα

Από την
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υπογραφή της
για διδασκαλία
σύµβασης
Κλαρινέτου-Σαξόφωνου
έως
9 µήνες

1

TΕ Μουσικός
για διδασκαλία
Τροµπέτας

Από την
υπογραφή της
σύµβασης
έως
9 µήνες

1

TΕ Μουσικός
για διδασκαλία
Μονωδίας- Προπαιδείας

Από την
υπογραφή της
σύµβασης
έως
9 µήνες

1

TΕ Μουσικός
για διδασκαλία
Βιολοντσέλου

Από την
υπογραφή της
σύµβασης
έως
9 µήνες

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό)
Κατηγορία

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούµενα (τυπικά και ειδικά) προσόντα

Π.Ε.

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

Τ.Ε.

1. Πτυχίο ή δίπλωµα 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 κ.λ.π.
Παιδαγωγικές Σπουδές: Από αναγνωρισµένα µουσικά ιδρύµατα εσωτερικού ή εξωτερικού,
σεµινάρια, συνέδρια, ηµερίδες, καθώς και από αναγνωρισµένες µη µουσικές παιδαγωγικές
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σχολές και τµήµατα πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων εσωτερικού
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. Στη βεβαίωση πρέπει να αναγράφεται και ο αριθµός πρόσληψης του Υπουργείου
Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων (για τα αναγνωρισµένα τµήµατα).

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει:
1. Να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών ή έως 70 για όσους δεν έχουν αποκτήσει δικαίωµα σύνταξης.
2. Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 16 (Ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική
συµπαράσταση) του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-06-2007).
3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της
ειδικότητας που επιλέγουν.
4. Οι άνδρες µέχρι τη λήξη προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκλπηρώσει 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 έως δύο (2) κωδικούς θέσης.
Μαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:
Α) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
1) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας
2) Φωτοαντίγραφο των τίτλων 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)
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) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης
6) Βιογραφικό σηµείωµα
7) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνονται:
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 εγκλήµατα που αναφέρονται στο αρθ.22 του
Π∆ 611/77 έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, όπως και εάν εκκρεµεί εναντίον του
κατηγορία για οποιοδήποτε πληµµέληµα ή κακούργηµα.
Β) ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ
1. Βεβαίωση 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, δισκογραφία,
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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 άρθρου 4 του Π.∆. 524/80, που ορίστηκε
µε την υπ΄αριθµ. 178176/2016 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής
Μακεδονίας. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η επιτροπή θα καλέσει αυθηµερόν όσους υποψήφιους 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 Ν.Π.∆.∆. Κ.Π.Α.Π.Π. ∆ήµου Βοϊου 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
∆ηµοτικού Ωδείου Σιάτιστας και στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου Βοϊου.
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 του Ωδείου.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν, 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, στη γραµµατεία του ωδείου Σιάτιστας στην
ακόλουθη διεύθυνση: ∆ηµοτικό Ωδείο Σιάτιστας, Αθ. Στρακαλή 2, Τ.Κ. 50300, (τηλ. επικοινωνίας: 24650
22208). 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.
Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα πραγµατοποιηθεί µέσα σε προθεσµία δέκα (10)
ηµερολογιακών ηµερών από την εποµένη της δηµοσίευσης της παρούσας σε µία τοπική εφηµερίδα του
Νοµού Κοζάνης και συγκεκριµένα από 12/10/2018 έως και 21/10/2018.
Παραλαβή των αιτήσεων θα γίνεται καθηµερινά τις εργάσιες ηµέρες και ώρες ∆ευτέρα-Παρασκευή
και ώρες 17:00 έως 20:00.
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1) Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στο ∆ηµοτικό Ωδείο Σιάτιστας, καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων και στην
ιστοσελίδα του ∆ήµου Βοΐου.
2) Η περίληψη της προκήρυξης θα δηµοσιευθεί όπως ορίζει το Π∆ 524/80 (ΦΕΚ 143/Α/17-7-1980) στην
ηµερήσια εφηµερίδα «Ο ΧΡΟΝΟΣ» του Νοµού Κοζάνης.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠ∆∆
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