
             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           Πρέβεζα  22/1/2018
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ           Αριθ.πρωτ.: 1474
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Δημοτικής Κατάστασης και 
Διοικητικής Μέριμνας
Αρμόδια υπ. Αθ.Τσουτσάνη 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας έχοντας υπόψη του:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παραγρ.6 του Ν.2527/1997 (ΦΕΚ 206/τ. Α΄/8-

10-97 όπως σήμερα ισχύουν
2. Τις  διατάξεις  των  Νόμων:  α) Ν.3996/τ.Α΄/ΦΕΚ 170/5-8-2011,  άρθρο  46,

β) Ν.4024/τ.Α΄/ΦΕΚ 226/27-10-2011 άρθρο 40 παραγρ.4 και  γ) Ν.4057/
τ.Α΄/ΦΕΚ 54/14-3-2012, άρθρο ένατο παραγρ. 20α και παραγρ. 31

3. Την  αναλογική  εφαρμογή  των  διατάξεων  του  άρθρου  329  Ν.1188/81  σε
συνδυασμό με τις διατάξεις  Π.Δ 476/1981 (ΦΕΚ 132/21-5-1981 τεύχος Α΄)
Περί τροποποιήσεως και  συμπληρώσεως διατάξεων του Π.Δ 523/1980  που
αφορούν στα ειδικά τυπικά προσόντα προσωπικού  επί  συμβάσει  ιδιωτικού
δικαίου,  άρθρο  1.1.Α.α  όπου  ορίζονται  τα  τυπικά  προσόντα  Διευθυντή
Φιλαρμονικής

4. Το άρθρο 9 παρ.2, άρθρο 2 παρ.2, άρθρο 2 παρ.3α του Β.Δ 16/1966 (ΦΕΚ
7/15-1-1966 τεύχος Α΄)

5. Τον Ο.Ε.Υ του Δήμου Πρέβεζας (ΦΕΚ 739τΑ΄ /14-3-2012).
6. Την αριθμ.: 129/2017  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας που

αφορά τον Προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2017-18.
7. Την  βεβαίωση  του  ΑΣΕΠ  με  αριθμ.  Πρωτ:5771/14-6-2017  με  την  οποία

γίνεται  δεκτό  το  αίτημα  του  Δήμου  Πρέβεζας  για  τη  σύναψη  συμβάσεως
μίσθωσης έργου διευθυντή Φιλαρμονικής,

8. Τις   αριθμ.  πρωτ.:119262/22.8.2017  &  122913/29.08.2017  τροποπ.
Αποφάσεις  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας,
και

9. Την  αριθμ.:  338/2017  (ΑΔΑ  Ω2ΗΤΩΞΧ-Γ33) απόφαση  του  Δημοτικού
Συμβουλίου  περί  αποδοχής  της  θέσεως  του  Διευθυντή  Φιλαρμονικής
δημοτικής ενότητας Λούρου του Δήμου Πρέβεζας, η οποία επικυρώθηκε με
την  αριθμ.  Πρωτ.:120082  /6-9-2017  Απόφαση  της  Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Τη  θέση  του  Διευθυντή  Φιλαρμονικής  του  Δήμου  Πρέβεζας  για  το  σχολικό  έτος
2017-2018.

I. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
1. Να είναι Έλληνες πολίτες.
Όσοι  αποκτούν  την  ελληνική  ιθαγένεια  με  πολιτογράφηση  δεν  μπορούν  να
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προσληφθούν πριν από τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την απόκτησή της μέχρι
την  ημερομηνία  λήξεως  της  προθεσμίας  υποβολής  των  αιτήσεων.  Δικαιούνται  να
είναι  υποψήφιοι  και  όσοι  απέκτησαν  την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση,
αλλά δεν έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της, εφόσον μέχρι την απόκτησή της
ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης με τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ.1 του Ν.2431/1996.
2. Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος ηλικίας τους, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο
169 σε συνδυασμό με το άρθρο 13 του Ν.3584/2007,
3. Να έχουν  εκπληρώσει  τις  στρατιωτικές  τους  υποχρεώσεις  ή  να  έχουν  νόμιμα
απαλλαγεί από αυτές,
4. Να  έχουν  την  υγεία  και  τη  φυσική  καταλληλότητα  που  τους  επιτρέπει  την
εκτέλεση  των  καθηκόντων  της  προκηρυχθείσης  θέσης.  Η  έλλειψη  φυσικών
σωματικών δεξιοτήτων δεν εμποδίζει την πρόσληψη, εφόσον ο ενδιαφερόμενος, με
την  κατάλληλη  και  δικαιολογημένη  τεχνική  υποστήριξη,  μπορεί  να  ασκήσει  τα
καθήκοντα της  θέσης  αυτής.  Ειδικές  διατάξεις  για  πρόσληψη ατόμων με ειδικές
ανάγκες δεν θίγονται.
5. Κατά τον χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και κατά τον
χρόνο της πρόσληψης:
α) Να  μην  έχουν  καταδικαστεί  για  κακούργημα  και  σε  οποιαδήποτε  ποινή  για
κλοπή,  υπεξαίρεση  (κοινή  ή  στην  υπηρεσία),  απάτη,  εκβίαση,  πλαστογραφία,
απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση
καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε
έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της
γενετήσιας ζωής.
β) Να μην είναι  υπόδικοι  που  έχουν  παραπεμφθεί  με  τελεσίδικο  βούλευμα για
κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης (α), έστω και αν το αδίκημα αυτό
έχει παραγραφεί.
γ) Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο
χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
δ) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό
επικουρική  δικαστική  συμπαράσταση  (πλήρη  ή  μερική)  και  υπό  τις  δύο  αυτές
καταστάσεις
ε) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού
Προσώπου  του  δημόσιου  τομέα,  λόγω  επιβολής  της  πειθαρχικής  ποινής  της
οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο,
οφειλόμενο σε  υπαιτιότητα του εργαζομένου,  αν δεν  παρέλθει  πενταετία από την
απόλυση.
6. Τακτικοί  υπάλληλοι  του  Δημοσίου,  των  Ν.Π.Δ.Δ.  και  των  Ο.Τ.Α.  α'  και  β'
βαθμίδας  και  των  Ανεξάρτητων  Αρχών  δεν  έχουν  δικαίωμα  συμμετοχής  στη
διαδικασία,  παρά  μόνο  μετά  την  υπογραφή  υπεύθυνης  δήλωσής  τους  για  την
έγγραφη ενημέρωση  της  υπηρεσίας  τους  σχετικά  με  τη  δραστηριότητά  τους  στη
Φιλαρμονική Δήμου Πρέβεζας.

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ-ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
1. Διπλώματα  ή  Πτυχία:  «Ενοργανώσεως  Πνευστών  Οργάνων  και  Διευθύνσεως
Μπάντας»,  «Αρμονίας»  ή  «Ωδικής»,  «Αντιστίξεως»,  «Φυγής»,  «Χάλκινου  ή  Ξύλινου
Πνευστού Οργάνου», καθηγητού σχολικής μουσικής του Υπουργείου Παιδείας.
2. Βεβαίωση για ευδόκιμη πενταετή (5/ετή) προϋπηρεσία αρχιμουσικού ή μουσικού
εκτελεστού σε φιλαρμονική.
3. Καλλιτεχνική  επάρκεια,  αποδεικνυόμενη  με  κατάθεση  σχετικού  Φακέλου



(βιογραφικό και πρωτότυπες συνθέσεις - ενορχηστρώσεις για Μπάντα, προγράμματα
συναυλιών και εν γένει στοιχεία καλλιτεχνικής και διδακτικής παραγωγής).
4. Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
5. Θα συνεκτιμηθούν προσόντα όπως: Διοικητική εμπειρία, οργανωτικές ικανότητες,
γνώση ξένων γλωσσών, γνώση εφαρμογών ηλεκτρονικού υπολογιστή και διαδικτύου.
6. Προηγούνται  όσοι  έχουν  απασχοληθεί  στο  παρελθόν  με  οποιαδήποτε  σχέση
εργασίας  στον  ίδιο  φορέα  και  στο  ίδιο  αντικείμενο  και  ανάλογα  με  το  χρόνο
προϋπηρεσίας που θα αποδεικνύεται από τις σχετικές συμβάσεις και βεβαιώσεις του
ασφαλιστικού φορέα.
7. Προηγούνται οι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Πρέβεζας.
8. Ακολουθούν οι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι των λοιπών Δήμων Νομού Πρεβέζης.
9. Τέλος, ακολουθούν οι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι των υπολοίπων νομών της
χώρας.

ΙΙΙ. ΑΙΤΗΣΗ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
H αίτηση των υποψηφίων υποβάλλεται από τη  Τρίτη    23/1/2018 έως και τη
Παρασκευή     26/1/2018 ώρα 14:00.
Η  αίτηση  θα  απευθύνεται  προς  το  Δήμο  Πρέβεζας  και  θα  υποβάλλεται
αυτοπροσώπως  στο  αρμόδιο  Γραφείο  Προσωπικού  του  Δήμου,  επί  της  οδού
Ελ.Βενιζέλου & Μπαχούμη 2, Τ.Κ.48100–Πρέβεζα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες.
Μετά  της  αιτήσεως,  συνυποβάλλονται  τα  παρακάτω  απαιτούμενα  δικαιολογητικά
γενικών και ειδικών τυπικών προσόντων των υποψηφίων :
Α΄. Δικαιολογητικά των γενικών προσόντων:
1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δυο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή
ελλείψει ταυτότητας, των σελίδων του διαβατηρίου όπου αναγράφεται ο αριθμός και
τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου και αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία
γέννησης, πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γέννησης .
2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 με την οποία να δηλώνει:
α) την ημερομηνία γέννησής του,
β) τον Δήμο η την Κοινότητα στα μητρώα αρρένων ή το γενικό μητρώο δημοτών του
οποίου είναι εγγεγραμμένος,
γ) αν υπηρετεί η προϋπηρέτησε με οποιανδήποτε ειδικότητα στο Δημόσιο η Νομικό
Πρόσωπο  Δημοσίου  Δικαίου  ή  Οργανισμού  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης,  εφόσον  δεν
εξήλθε της υπηρεσίας για κάποια αιτία,
δ) ότι δεν έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή,
υπεξαίρεση  (κοινή  ή  στην  υπηρεσία),  απάτη,  εκβίαση,  πλαστογραφία,  απιστία
δικηγόρου,  δωροδοκία,  καταπίεση,  απιστία  περί  την  υπηρεσία,  παράβαση
καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε
έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της
γενετήσιας ζωής.
ε) ότι  δεν  είναι  υπόδικος  που  έχει  παραπεμφθεί  με  τελεσίδικο  βούλευμα  για
κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης δ΄, έστω και αν το αδίκημα αυτό
έχει παραγραφεί,
στ) ότι δεν έχει στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο
χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή,
ζ) ότι  δεν  τελεί  υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική),  υπό
επικουρική  δικαστική  συμπαράσταση  (πλήρη  ή  μερική)  και  υπό  τις  δύο  αυτές
καταστάσεις,
η) ότι δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού
Προσώπου  του  δημόσιου  τομέα,  λόγω  επιβολής  της  πειθαρχικής  ποινής  της



οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο,
οφειλόμενο σε  υπαιτιότητα του εργαζομένου,  αν δεν  παρέλθει  πενταετία από την
απόλυση.
Β΄. Δικαιολογητικά των ειδικών - τυπικών προσόντων
1. Επικυρωμένα αντίγραφα Τίτλων Σπουδών, όπως περιγράφονται στο κεφ II παρ.1.
2. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας ως εξής:
α) Για τους μισθωτούς του Δημοσίου Τομέα:
Όταν η εργασία έχει παρασχεθεί σε υπηρεσίες του Δημοσίου σε ΝΠΔΔ, ΟΤΑ 1ου και
2ου βαθμού,  σε  Ν.Π.Δ.Δ.  του  Δημοσίου  τομέα  της  παρ.  1  του  άρθρου  1  του
Ν.2190/1997, απαιτείται μόνο βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα από την οποία να
προκύπτει το είδος εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής
της.
β) Για τους μισθωτούς του Ιδιωτικού τομέα:
- Βεβαίωση του Ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της
ασφάλισης  ή  Αντίγραφο  καρτέλας  ενσήμων  ή  των  τριμηνιαίων  αποσπασμάτων
ατομικού λογαριασμού ασφάλισης (1 έτους - 300 ένσημα).
-  Υπεύθυνη  Δήλωση  του  Ν.  1599/1986  στην  οποία  να  δηλώνεται  επακριβώς  ο
χρόνος και το είδος της εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου
ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
- Βεβαίωση εργοδοτών για τον χρόνο και το είδος της εργασίας του υποψηφίου,
γ) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:
-Βεβαίωση του οικείου Ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια
της ασφάλισης ή Αντίγραφο σελίδων βιβλιαρίου ασφάλισης.
-  Υπεύθυνη  Δήλωση  του  Ν.1599/1986  στην  οποία  δηλώνεται  ότι  εξετέλεσε
συγκεκριμένες εργασίες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας.
- Υποβολή μίας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών που
καλύπτουν ενδεικτικώς την διάρκεια της εμπειρίας.

Υποβάλλονται και λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση των υποψηφίων από την
αρμόδια  επιτροπή  συναφείς  τίτλοι  σπουδών  πέραν  των  απαιτούμενων  από  την
ανακοίνωση.
Τα δικαιολογητικά μπορούν να σταλούν και ταχυδρομικώς συστημένα μέχρι τη λήξη
της προθεσμίας υποβολής τους (σφραγίδα και απόδειξη ταχυδρομείου).
Η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί επίσης να γίνει και από τρίτους, εφ' όσον
διαθέτουν νόμιμη εξουσιοδότηση.
Αν δεν υποβληθούν μαζί με την αίτηση και όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των
γενικών και ειδικών-τυπικών προσόντων, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και
η αίτηση του απορρίπτεται.

δ)Επίσης έχουν ισχύ οι διατάξεις του Ν.4387/2016, ΦΕΚ Α΄85,12.05.2016 ως προς
το ασφαλιστικό καθεστώς  των προσλαμβανομένων .

IV. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Όσοι  υποψήφιοι  δεν  υπέβαλλαν  τα  απαραίτητα  -  κατάλληλα  δικαιολογητικά
αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής της τριμελούς επιτροπής με αιτιολογημένη
απόφαση.
Όσοι  πληρούν  τα  γενικά  και  τα  τυπικά  προσόντα  τίθενται  υπό  την  κρίση  της
τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης, η οποία θα συνεδριάσει σύμφωνα με τις διατάξεις
του  άρθρου  5  του  Π.Δ  524/1980.  Η  επιτροπή  θα  λάβει  υπόψη  της  και
συμπληρωματικά  στοιχεία  όπως  προϋπηρεσία,  καλλιτεχνική  δραστηριότητα,



συναφείς στο αντικείμενο σπουδές κλπ.
Όσων τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή, αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία
(θα  ειδοποιηθούν  τηλεφωνικά)  και  δεν  θα  υποβληθούν  σε  πρακτική  δοκιμασία
(συνέντευξη).  Όλοι  οι  υπόλοιποι  υποψήφιοι,  των  οποίων  τα  δικαιολογητικά  είναι
πλήρη,  τίθενται  υπό την  κρίση της  τριμελούς  επιτροπής  αξιολόγησης.  Εφόσον  η
επιτροπή  κρίνει,  θα  καλέσει  τηλεφωνικά  υποψηφίους  για  πρακτική  δοκιμασία
(συνέντευξη), σε πρόσφορη ημερομηνία, στο άμεσο μέλλον.

Οι  ενδιαφερόμενοι  για  πρόσληψη  απαραίτητα  πρέπει  να  είναι  κάτοχοι
νομίμων διπλότυπων Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών,  όπως προβλέπεται
στη σύμβαση μίσθωσης έργου άρθρο 6, παραγρ. 6 του Νόμου 2527/1997 και
στο Νόμο 3996/2011 τ.Α΄/ΦΕΚ 170/5-8-2011.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στη Διεύθυνση
Διοικητικού του Δήμου Πρέβεζας στην αρμόδια Τμηματάρχη κα Δήμητρα Αδάμου,
τηλ.επικοιν.2682360633 και στο Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου Πρέβεζας, αρμόδια
Τμηματάρχης  κα  Δήμητρα Κοψάρη,  Ελ.Βενιζέλου  & Μπαχούμη 2,  Τ.Κ.48100 -
ΠΡΕΒΕΖΑ, στο τηλέφωνο 26823 60656 τις εργάσιμες ημέρες, από ώρα 10:00 π.μ.
έως 14:00 μ.μ. 
Οι αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά θα υποβληθούν στο Δήμο Πρέβεζας από
τη Τρίτη    23/1/2018 έως και την Παρασκευή    26/1/2018 και ώρα 14:00. μ.μ. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

XΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΪΛΗΣ


