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ΘΕΜΑ:«Τροποποίηση  της  αριθμ.:607/2018  σχετική  με  την  πρόσληψη  διδακτικού
προσωπικού  ειδικότητας  ΤΕ  Κιθάρας  με  σύμβαση  εργασίας  Ιδιωτικού  Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου μερικής απασχόλησης αντί ωρομισθίου βάσει του Π.Δ. 524/17-06-
1980 (ΦΕΚ 134 Α) στο Δημοτικό Ωδείο του Δήμου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 74ΑΠΟΦΑΣΗ 74/2019/2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Έχοντας υπ' όψη:
1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  58  του  Ν.3852/2010  (ΦΕΚ  87/Α΄/07.06.2010)  «Νέα

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» αναφορικά με τις αρμοδιότητες Δημάρχου.

2. Τις  διατάξεις  του  Π.Δ.  524/1980  (ΦΕΚ  143/Α΄/17.06.1980)  “Περί  καθορισμού
διαδικασίας  επιλογής  του  επί  συμβάσει  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  τεχνικού  και
βοηθητικού προσωπικού των οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως (ΟΤΑ ).”

3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α΄/03.03.1994)
“Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων
διοίκησης”,  όπου  αναφέρεται  ότι  το  εκπαιδευτικό  ή  διδακτικό  προσωπικό  δεν
υπάγεται  στις  διατάξεις  των  κεφαλαίων  Α΄  Β΄  και  Γ΄,  σχετικά  με  τον  τρόπο
πλήρωσης θέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Την  παρ.  2  (περίπτωση  η),  του  άρθρου  1  του  Ν.  3812/2009 (ΦΕΚ
234/Α΄/28.12.2009) “Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και
άλλες  διατάξεις”,  σύμφωνα  με  την  οποία  δεν  υπάγονται  στις  διατάξεις  των
κεφαλαίων  Α΄,  Β΄  και  Γ΄  του  Ν.2190/1994  οι  λογοτέχνες,  καλλιτέχνες  και
δημοσιογράφοι για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητα τους.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 168 και της παρ. 5 του άρθρου  223 του ν.3584/2007 
6. Τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 26 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/11.05.2015),

σχετικό με τα προσόντα διορισμού του κλάδου Μουσικών ΤΕ .
7. Τις  διατάξεις  του  Π.Δ.  523/1980  (ΦΕΚ  143/Α΄/17.06.1980)  “Περί  ορισμού  των

απαιτουμένων ειδικών τυπικών προσόντων προσωπικού επί  συμβάσει  ιδιωτικού
δικαίου προς πλήρωσιν οργανικών θέσεων ΟΤΑ” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με  το  Π.Δ.  476/1981  (ΦΕΚ  132/Α΄/21.05.1981)  “Περί  τροποποιήσεως  και
συμπληρώσεως  διατάξεων  του  Π.Δ.  523/1980  αφορωσών  εις  τα  ειδικά  τυπικά
προσόντα προσωπικού επί συμβάσει ιδιωτικού δίκαιου, προ πλήρωσιν οργανικών
θέσεων Ο.Τ.Α “.

8. Τις διατάξεις του  B.Δ. 16/1966 (ΦΕΚ 7/Α΄/15.01.1966) “Περί ιδρύσεως ιδιωτικών
μουσικών ιδρυμάτων”.

9. Το  ΔΙΠΠ/Φ.1.9/539/11506/31.05.2010 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α. & Η.Δ. σύμφωνα με
το οποίο εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 524/1980 για προσωπικό
που εξαιρείται των ρυθμίσεων του Ν. 3812/2009 (καλλιτεχνικό προσωπικό)  

10. Την  αριθμ.πρωτ.:οικ.28436/11.8.2015  εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  και
Διοικητικής  Ανασυγκρότησης σχετική  με  την  αυτοδίκαιη  κατάταξη των Μουσικών
των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων αυτών με τις διατάξεις της παρ. 8 άρθ. 26 του
ν.4325/15, που απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου και μίσθωσης έργου 
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11. To ΦΕΚ 502/Β΄/16.09.1987 με το οποίο συστήθηκε στο Δήμο νομικό πρόσωπο με
την επωνυμία «Δημοτικό Ωδείο Πρέβεζας», και το ΦΕΚ 971/Β΄/25.05.2011 σχετικό
με  την  κατάργηση  του  Ν.Π.Δ.Δ.  «Δημοτικό  Ωδείο  Πρέβεζας  Σπύρος  Δήμας»,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.

12. Τον  Ο.Ε.Υ.  του  Δήμου  Πρέβεζας  (ΦΕΚ  739/Β΄/14.03.2012)  &  την  τροποποίηση
(ΦΕΚ 2938/Β΄/29.08.2017) όπως ισχύει.

13. Το αριθ.πρωτ. 29395/20.06.2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο
μας  ανακοινώθηκε  ότι  με  την  αριθ.  πρωτ.  οικ.  28831/15.06.2018  (ΑΔΑ:
6913465ΧΘ7-811) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών εγκρίθηκε η απασχόληση
δεκατεσσάρων (14) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μηνών ή έως εννέα (9) μήνες για απασχόληση
σε αναγνωρισμένη σχολή από την ημέρα πρόσληψης, για την κάλυψη αναγκών με
την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.

14. Την αριθμ. 407/2018 (ΑΔΑ: 9ΗΦ9ΩΞΧ-ΧΡ0) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί
“Αποδοχής  πρόσληψης  ειδικοτήτων  μουσικών  (14)  δεκατεσσάρων  θέσεων  που
έχουν εγκριθεί με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με την καταβολή
αντιτίμου από τους ωφελούμενους.

15.Την  με  αριθ.πρωτ.  133750/28.08.2018  (ΑΔΑ:  ΨΝΕΛΟΡ1Γ-8ΧΝ)  Απόφαση  του
Συντονιστή   Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Ηπείρου  -  Δυτικής  Μακεδονίας  περί
συγκρότησης επιτροπής επιλογής υποψηφίων του άρθρου 4 του Π.Δ. 524/1980.

16.Την  αριθμ.πρωτ.:18436/4.9.2018  (ΣΟΧ  1/2018)  Ανακοίνωση  πρόσληψης  –
μουσικών- με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

17. Τα αριθμ.2/2018 & 3/2018 πρακτικά της επιτροπής για την επιλογή μουσικών που
συνέταξε  η  αρμόδια  επιτροπή  που  συστάθηκε  με  την  με  αριθμ.
πρωτ.:133750/28.08.2018  (ΑΔΑ:  ΨΝΕΛΟΡ1Γ-8ΧΝ)  Απόφαση  του  Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας

18.Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά των πρακτικών επιλογής. 
19.Την  εισήγηση  του  Διευθυντή  ωδείου  σχετική  με  τις  ώρες  απασχόλησης  του

διδακτικού προσωπικού
20. Το  γεγονός  ότι  στις  ώρες  απασχόλησης  συμπεριλαμβάνονται  και  υπηρεσίες

συναφείς  με  το  διδακτικό  έργο  όπως  ενημέρωση  μαθητών  και  γονέων  για  την
πρόοδο  των  εκπαιδευόμενων  μαθητών,  προετοιμασία  μαθημάτων,  έλεγχος
προόδου  μαθητών,  συμμετοχή  σε  επιτροπές  και  εκδηλώσεις  του  Ωδείου  κ.λ.π. ,

όπως  προβλέπεται  από  τις  διατάξεις  του  άρθρου  36  του  Ν.3584/2007  και  του
άρθρου  14 του ΒΔ 16/1966

21. Την  αριθμ.:607/2018  απόφαση  του  Δημάρχου  σχετική  με  την  την  πρόσληψη
διδακτικού προσωπικού ειδικότητας ΤΕ Κιθάρας με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου μερικής απασχόλησης αντί ωρομισθίου βάσει του Π.Δ.
524/17-06-1980 (ΦΕΚ 134 Α) στο Δημοτικό Ωδείο του Δήμου.

22. Την αριθμ.:773/2018 απόφαση του Δημάρχου σχετική με την απόλυση διδακτικού
προσωπικού ειδικότητας ΤΕ Κιθάρας μερικής απασχόλησης αντί ωρομισθίου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την τροποποίηση της αριθμ.:  607/2018 απόφασης, σχετική με  την πρόσληψη του Μηνιάδη
Ιορδάνη του Ηλία με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης
ειδικότητας ΤΕ Κιθάρας, ως προς τις ώρες απασχόλησης οι οποίες θα ανέρχονται σε τριάντα οκτώ
(38) ωρών την εβδομάδα. Κατά τα λοιπά ισχύει η παραπάνω απόφαση Δημάρχου Πρόσληψης.
Η δαπάνη  αμοιβής της θα βαρύνει  τους Κ.Α.  15.6041.000 με  τίτλο «Αποδοχές  υπαλλήλων
ορισμένου  χρόνου  καθηγητών  Ωδείου»  και  15.6054.0000  με  τίτλο  «Εργοδοτικές  εισφορές
συμβασιούχων καθηγητών ωδείου» έτους 2019 

Ο   Δήμαρχος Πρέβεζας

                                                                Χρήστος Μπαϊλης 
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