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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2020
Πρόσληψης προσωπικού – μουσικών – με σύμβαση
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου επί ωρομισθία σύμφωνα με τις διατάξεις
του Π.Δ. 524/80
Ο Δήμαρχος Πρέβεζας
Έχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (αρ.223, παρ.5 & αρ.197 παρ.1,2) (ΦΕΚ
87/Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» αναφορικά με τις αρμοδιότητες Δημάρχου.
1. 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 ).”
2. 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.
3.
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.
4.
Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/31.07.2017) "Ρυθμίσεις
για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών
Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη
λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής
Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις", σχετικά με το προσωπικό
αμειβόμενο με την καταβολή αντιτίμου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
5.
Τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 26 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/11.05.2015)
Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις, σχετικό με τα προσόντα
διορισμού του κλάδου Μουσικών ΤΕ .
6.
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 δικαοίου προς πλήρωσιν οργανικών θέσεων Ο.Τ.Α “.
7. Τις διατάξεις του B.Δ. 16/1966 (ΦΕΚ 7/Α΄/15.01.1966) “Περί ιδρύσεως ιδιωτικών
μουσικών ιδρυμάτων”.
8. 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)
9. 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.
10. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Πρέβεζας (ΦΕΚ 739/Β΄/14.03.2012) & την τροποποίηση (ΦΕΚ
2938/Β΄/29.08.2017) όπως ισχύει.
11. Την αριθμ. 197/09.04.2020 (ΑΔΑ: 6Θ1ΗΩΞΧ-ΒΗ2) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής Δήμου Πρέβεζας σχετικά
με τον
πρόσληψη
προσωπικού
δεκατεσσάρων (14) ατόμων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για
την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Ωδείου έναντι αντιτίμου.
12. Το με αριθ.πρωτ. 52179/18.08.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με το
οποίο μας ανακοινώθηκε ότι με την αριθ. πρωτ. οικ. 51283/13.08.2020 (ΑΔΑ:
6Μ0Η46ΜΤΛ6-ΦΡ5) 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.
13. Την αριθμ. 471/2020 (ΑΔΑ 6ΕΙΣΩΞΧ-ΣΞΧ) απόφαση
της Οικονομικής
Επιτροπής 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 & περί “Συγκρότησης Επιτροπής
επιλογής Καλλιτεχνικού Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου έναντι
αντιτίμου για το Τμήμα Πολιτισμού της Δ/νσης Κοινων. προστασίας, Παιδείας Δια
Βίου Μάθησης & Πολιτισμού του Δήμου Πρέβεζας, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 4 του Π.Δ. 524/1980”.
14. Την με αριθ.πρωτ. 7032/09.04.2020 βεβαίωση του προϊσταμένου του τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Ταμείου του Δήμου μας για την ύπαρξη αντίστοιχων
πιστώσεων, και το γεγονός ότι στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Πρέβεζας οικονομικού έτους 2020 έχουν εγγραφεί οι απαραίτητες πιστώσεις,
στους ΚΑ 2.15.6041.001 και ΚΑ 2.15.6054.001. Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν
και στον προϋπολογισμό του επόμενου οικονομικού έτους επειδή οι συμβάσεις του
εν λόγω προσωπικού λήγουν μετά τη 31η-12-2020.
15. Την αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.16838/10.03.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 783/τΒ΄/10.3.2020 & Απόφαση Δημάρχου 228/2020 , καθώς και το ΦΕΚ 3611 τΒ΄29.8.2020 ,<για Σχολές αναγνωρισμένες ή μη των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται λόγω εφαρμογής των
μέτρων αποφυγής διασποράς του COVID 19, θα υπογράφονται οι συμβάσεις με
τους επιλεγμένους απο την Επιτροπή μουσικούς, με την άρση αναστολής των
μέτρων.

16. Την με αριθ.πρωτ. 114799/17.9.2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας περί συγκρότησης
επιτροπής επιλογής υποψηφίων του άρθρου 4 του Π.Δ. 524/1980.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ:
Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία,
συνολικά δεκατεσσάρων (14) θέσεων μουσικών διαφόρων ειδικοτήτων για τη λειτουργία
τμημάτων του Δημοτικού Ωδείου, του τρέχοντος εκπαιδευτικού έτους 2020-21.
Απαραίτητη προϋπόθεση λειτουργίας των τμημάτων, είναι η ύπαρξη ενδιαφέροντος από
μαθητές για την στελέχωσή τους.
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΩΣ

01

ΠΕ ή ΤΕ - Διευθυντής του Ωδείου

1

9 ΜΗΝΕΣ

02

ΤΕ - Μαέστρος Χορωδίας παραδοσιακής
μουσικής

1

9 ΜΗΝΕΣ

03

ΤΕ - Καθηγητής Πιάνου για διδασκαλία

1

9 ΜΗΝΕΣ

04

ΤΕ - Καθηγητής Πιάνου για συνοδεία και
διδασκαλία

1

9 ΜΗΝΕΣ

05

ΤΕ - Καθηγητές Κιθάρας

2

9 ΜΗΝΕΣ

06

ΤΕ - Καθηγητής Βιολιού

1

9 ΜΗΝΕΣ

07

TΕ - Καθηγητής Πνευστών

1

9 ΜΗΝΕΣ

08

ΤΕ - Καθηγητές Ανωτέρων ΘεωρητικώνΣύνθεσης και ενισχυτικής διδασκαλίας
θεωρητικών μαθημάτων

2

9 ΜΗΝΕΣ

09

ΔΕ - Καθηγητής Αρμονίου

1

9 ΜΗΝΕΣ

10

ΔΕ - Καθηγητής Ηλεκτρικής Κιθάρας

1

9 ΜΗΝΕΣ

11

ΔΕ - Καθηγητής Ντράμς-κρουστών

1

9 ΜΗΝΕΣ

12

ΤΕ - Καθηγητής Αρχιμουσικός μουσικών
συνόλων του Ωδείου

1

9 ΜΗΝΕΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ :
Για τον κωδικό θέσης 01
Τίτλοι σπουδών: Δίπλωμα Σύνθεσης ή Δίπλωμα Πιάνου ή Οργάνου Συμφωνικής
Ορχήστρας ή Μονωδίας ή Κλασικής Κιθάρας και Πτυχίο Φυγής, του Κρατικού Ωδείου
Θεσσαλονίκης ή αναγνωρισμένου Μουσικού Εκπαιδευτηρίου της ημεδαπής ή Ανωτέρας

ή Ανωτάτης Σχολής της Αλλοδαπής με αναγνωρισμένη ισοτιμία και δεκαετής (10ετής)
διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα Ωδεία και Μουσικές Σχολές. Ελλείψει
Πτυχίου Φυγής ή δεκαετούς (10ετούς) διδακτικής προϋπηρεσίας, Δίπλωμα Σύνθεσης ή
Δίπλωμα Πιάνου ή Οργάνου Συμφωνικής Ορχήστρας ή Μονωδίας ή Κλασικής Κιθάρας
και δεκαετής (10ετής) 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). Θα συνεκτιμηθεί μεταπτυχιακός
ή διδακτορικός τίτλος μουσικών σπουδών από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής με αναγνωρισμένη ισοτιμία.
Προϋπηρεσία: Αποδεδειγμένη πενταετής (5 ετής) τουλάχιστον προϋπηρεσία σε θέση
Καλλιτεχνικού Διευθυντή σε αναγνωρισμένα Ωδεία και Μουσικές Σχολές, όπου θα
αναγράφεται η σχετική απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού. Αποδεδειγμένη
προϋπηρεσία στον φορέα εάν υπάρχει.
Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Η καλλιτεχνική δραστηριότητα να αποδεικνύεται με
παραστατικά από: διεθνή μουσική σταδιοδρομία, συναυλίες (συμμετοχή σε ορχήστρα ή
ως σολίστ), ρεσιτάλ, συναυλίες μουσικής δωματίου, ηχογραφήσεις, δισκογραφία,
εκδόσεις, σεμινάρια, διαλέξεις, δημοσιεύσεις κλπ.
Για τον κωδικό θέσης 02
Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο ή δίπλωμα αναγνωρισμένου ωδείου Βυζαντινής Μουσικής ή
ειδικού αρμονίας ή ωδικής ή διευθύνσεως χορωδίας ως και γνώσεις Παραδοσιακής
φωνητικής μουσικής και απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδαπής ή
ισότιμο της αλλοδαπής.
Προϋπηρεσία: Αποδεδειγμένη πενταετής (5ετής) προϋπηρεσία ως μαέστρου χορωδίας.
Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στον φορέα, εάν υπάρχει.
Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Η καλλιτεχνική δραστηριότητα να αποδεικνύεται με
παραστατικά από: Συναυλίες (συμμετοχή σε χορωδίες ως μαέστρος ή σολίστ, συναυλίες
χορωδιακής μουσικής, ηχογραφήσεις, δισκογραφία, εκδόσεις, σεμινάρια, διαλέξεις κ.α.).
Για τους κωδικούς θέσεων 03, 04, 05, 06 και 07
Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο ή δίπλωμα αντίστοιχης μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου
εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής, ή πτυχίο ή δίπλωμα αναγνωρισμένου, ισοτίμου
και αντιστοίχου μουσικού ιδρύματος της αλλοδαπής και απολυτήριο εξατάξιου
Γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής. Βεβαιώσεις σπουδών
αντίστοιχης μουσικής ειδίκευσης από αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα εποπτευόμενα
από το Υπουργείο Πολιτισμού. Σεμινάρια ειδικότητας εσωτερικού και εξωτερικού.
Προϋπηρεσία: Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία στο αντίστοιχο αντικείμενο σε
αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα Ωδεία και Μουσικές Σχολές, μουσικά εκπαιδευτήρια
του Δημοσίου ή ΟΤΑ και αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στον φορέα, εάν υπάρχει. Η
εκπαιδευτική προϋπηρεσία αποδεικνύεται με βεβαιώσεις των Ωδείων ή μουσικών

σχολών.
Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Η καλλιτεχνική δραστηριότητα να αποδεικνύεται με
παραστατικά από: Συναυλίες (συμμετοχή σε ορχήστρα ή ως σολίστ, συναυλίες μουσικής
δωματίου, ηχογραφήσεις, δισκογραφία, εκδόσεις, σεμινάρια, διαλέξεις κ.α.).
Για τον κωδικό θέσης 08
Τίτλοι σπουδών: Πτυχία ανώτερων θεωρητικών (Αρμονίας, Αντίστιξης, Φυγής, Ωδικής,
Ενοργάνωσης Πνευστών Οργάνων) από αναγνωρισμένο μουσικό ίδρυμα εσωτερικού ή
ισότιμο του εξωτερικού και δίπλωμα Σύνθεσης αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος
εσωτερικού ή εξωτερικού και απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου του
εσωτερικού ή ισότιμο του εξωτερικού .
Προϋπηρεσία: Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία στις σχετικές ειδικότητες, σε
αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα Ωδεία και Μουσικές Σχολές, μουσικά εκπαιδευτήρια
του Δημοσίου ή ΟΤΑ, και αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στον φορέα, εάν υπάρχει.
Καλλιτεχνική δραστηριότητα: αποδεικτικά καλλιτεχνικής δραστηριότητας όπως
Συνέδρια, Εκδόσεις, Διαλέξεις, Σεμινάρια, Συγγραφή Σχετικού Βιβλίου, Δημοσιεύσεις,
Μελέτες, Ειδικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα, εκτελέσεις μουσικών έργων του συνθέτη
από μουσικά σύνολα.
Συστάσεις-Διακρίσεις κλπ.
Για τους κωδικούς θέσεων 09, 10 και 11
Τίτλοι σπουδών: Βεβαιώσεις σπουδών και μουσικοί τίτλοι στον αντίστοιχο τομέα
αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή εξωτερικού ή εκτενής καλλιτεχνική
δραστηριότητα σε σύνολα μοντέρνας ή λαϊκής ή παραδοσιακής μουσικής και
απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου του εσωτερικού ή ισότιμο του εξωτερικού.
Προϋπηρεσία: Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα μουσικά
ιδρύματα στο αντικείμενο της ειδικότητας. Πιστοποιημένες παιδαγωγικές σπουδές,
βεβαιώσεις κύκλων σεμιναρίων και αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο φορέα, εάν
υπάρχει.
Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Αποδεικτικά καλλιτεχνικής δραστηριότητας όπως
συναυλίες (συμμετοχή σε ορχήστρες ή μουσικά σχήματα λαϊκού και μοντέρνου
ρεπερτορίου), Ηχογραφήσεις, Δισκογραφία.
Συστάσεις-Διακρίσεις κλπ.
Για τον κωδικό θέσης 12
Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας μουσικής στο αντικείμενο
πνευστών οργάνων και διεύθυνση μπάντας, ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Λυκείου ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας του εσωτερικού ή
εξωτερικού αντίστοιχης ειδικότητας.
α) Διευθυντού Φιλαρμονικής:

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 και πενταετής (5ετής)
προϋπηρεσία αρχιμουσικού ή μουσικού εκτελεστού.
β) Αρχιμουσικού:
Διπλώματα ή Πτυχία «ενοργανώσεως πνευστών οργάνων και διευθύνσεως μπάντας»,
αρμονίας, ή ωδικής, αντιστίξεως και φυγής και τριετής (3ετής) προϋπηρεσία ως μουσικού
εκτελεστού. Εν ελλείψει υποψηφίων κεκτημένων δίπλωμα αντιστίξεως και φυγής,
αρκούν τα λοιπά διπλώματα ή πτυχία.
Προϋπηρεσία: Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στον φορέα και καλλιτεχνική
δραστηριότητα όπως μαέστρου φιλαρμονικής μπάντας σε κοσμικές, λατρευτικές και
επετειακές εμφανίσεις και οργάνωση
– διδασκαλία (ενορχηστρώσεις) του αντίστοιχου ρεπερτορίου.
Σημ. Σε περίπτωση μη υπαρχόντων υποψηφίων με την απαιτούμενη βεβαίωση,
γίνονται δεκτοί υποψήφιοι με επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως
αποδεικνυόμενες (αρ.1, παρ ε, ΠΔ 476/81)

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει:
1. Να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών, ή έως 70 ετών αν δεν έχουν αποκτήσει δικαίωμα
σύνταξης.
2. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθ. 16 του Ν.3584/2007.
3. Οι άνδρες μέχρι την λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας αίτηση στην οποία αναφέρουν
ρητά τον κωδικό της θέσης που διεκδικούν. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι
μπορούν να συνάψουν μόνο μία σύμβαση με τον φορέα και γι αυτό μπορούν να δηλώσουν έως δύο (2) κωδικούς θέσης με σειρά προτίμησης. Μαζί με την αίτησή τους
πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά . στα γραφεία του Δήμου
Πρέβεζας , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.
Α) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
1. Αίτηση υπεύθυνη δήλωση η οποία χορηγείται από την υπηρεσία.
2. Ευκρινές Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.
3. Ευκρινές Φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών τους, στον οποίο να αναγράφεται ο
ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης του.
Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται:
Για τίτλους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: Πράξη αναγνώρισης
από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα, για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και
αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών
τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας

και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων. Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.
Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και
την αντιστοιχία του τίτλου, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, οι οποίες χορηγήθηκαν από:
i) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55
του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή
ii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» ή
iii) το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 14 του π.δ. 231/1998 «Δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης
της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ
και 95/43/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».
Τίτλος της αλλοδαπής χωρίς αντιστοιχία βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας με τη βαθμολογική ή αξιολογική κλίμακα τίτλων της ημεδαπής χαρακτηρίζεται ως αδιαβάθμητος.
4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή
ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση).
5. 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. Δ/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.
6. Οι υποψήφιοι, που πληρούν τις άνω προϋποθέσεις, θα κληθούν σε ακρόαση εκτέλεσης
έργου, κατά την κρίση της επιτροπής, η οποία θα αξιολογήσει τα προσόντα, την καλλιτεχνική σταδιοδρομία, τις βραβεύσεις και διακρίσεις σε επίσημους διεθνείς και πανελλήνιους διαγωνισμούς, συνεκτιμώντας και την εκπαιδευτική παρουσία.
7. Έγγραφα που να πιστοποιούν συμμετοχή σε καλλιτεχνικές δράσεις (βεβαιώσεις, σεμινάρια, κλπ) για την ειδικότητα που απαιτείται.
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 επο-

πτείας 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.Α. (αφορά τους μουσικούς).
2. Αποδεικτικά καλλιτεχνικής δραστηριότητας: 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.
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται με τη σειρά που εμφανίζονται στην ανακοίνωση και
γίνονται δεκτά, εφόσον κατατίθενται εμπρόθεσμα. Ο αιτήσεις θα γίνονται δεκτές και με
e-mail ενώ τα δικαιολογητικά υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδοτημένο
από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από
δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Α/Α
1
.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Σπουδές

2
Προϋπηρεσία-εμπει.
ρία
3
.
4
.

Καλλιτεχνικό έργο
Κοινωνικά και
Οικογενειακά
κριτήρια

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
Τίτλοι σπουδών Βασικός τίτλος
σπουδών (Πτυχίο 10 μόρια – Δίπλωμα
20 μόρια) και παρεμφερείς σπουδές
(συναφείς με την ειδικότητα της αίτησης του υποψηφίου για την πρόσληψη)
Γενική προϋπηρεσία-εμπειρία στο
αντικείμενο
Προϋπηρεσία στον φορέα
Καλλιτεχνική δραστηριότητα,
Ειδικές δραστηριότητες κλπ.
Άγαμος, Έγγαμος, Αριθμός ανήλικων
τέκνων, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μονογονεϊκή ιδιότητα, μέλος οικογένειας
ΑΜΕΑ, κάρτα ανεργίας κλπ.

ΜΟΡΙΑ

Το ανώτερο
έως 25 μόρια

Το ανώτερο
έως 20 μόρια
Έως 15 μόρια
Το ανώτερο
έως 25 μόρια
Το ανώτερο
15 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων ως προς τα τυπικά προσόντα, ή σε περίπτωση που η
επιτροπή κρίνει απαραίτητο, θα γίνει μοριοδότηση με συνέντευξη-ακρόαση, σύμφωνα με
τον παρακάτω πίνακα:
Α/Α
1
.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Σπουδές

2 Προϋπηρεσία-εμπει-

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
Τίτλοι σπουδών Βασικός τίτλος
σπουδών (Πτυχίο 10 μόρια – Δίπλωμα
20 μόρια) και παρεμφερείς σπουδές
(συναφείς με την ειδικότητα της αίτησης του υποψηφίου για την πρόσληψη)
Γενική προϋπηρεσία-εμπειρία στο

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

Το ανώτερο
έως 25 μόρια

Το ανώτερο

ρία
3
.

Καλλιτεχνικό έργο

αντικείμενο
Προϋπηρεσία στον φορέα
Καλλιτεχνική δραστηριότητα,
Ειδικές δραστηριότητες κλπ.

Άγαμος, Έγγαμος, Αριθμός ανήλικων
τέκνων, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μονογονεϊκή ιδιότητα, μέλος οικογένειας
ΑΜΕΑ, κάρτα ανεργίας κλπ.
Άντληση πληροφοριών σχετικά με
τις επαγγελματικές δεξιότητες του
5
υποψηφίου, τις επικοινωνιακές
. Συνέντευξη-ακρόαση
του ικανότητες, τα προσωπικά του
χαρακτηριστικά, τους λόγους που
του προξένησαν το ενδιαφέρον για
τη συγκεκριμένη θέση.
4
.

Κοινωνικά και
Οικογενειακά
κριτήρια

έως 20 μόρια
Έως 15 μόρια
Το ανώτερο
έως 25 μόρια
Το ανώτερο
έως 5 μόρια

Το ανώτερο
έως 10 μόρια

ΕΠΙΛΟΓΗ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
1. Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει εντός 6 ημερών από τη λήξη κατάθεσης των δικαιολογητικών, αρθ.5 ΠΔ 524/80), από ειδική τριμελή επιτροπή του αρ. 4 του ΠΔ 524/80,
που ορίστηκε με την αριθμ.πρωτ.114799/17.9.2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η επιτροπή θα καλέσει αυθημερόν
όσους υποψηφίους κρίνει, προκειμένου να υποβληθούν σε πρακτική δοκιμασία
(ακρόαση). Κατόπιν θα συντάξει πίνακα με αξιολογική σειρά κατά την κρίση της.
2. Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν αυθημερόν στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Πρέβεζας.
3. Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις
ενώπιον της τριμελούς Επιτροπής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά
την πάροδο πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση.
4. Η πρόσληψη των επιλεγέντων θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των προσερχόμενων
ατόμων στα τμήματα που θα λειτουργήσουν στο Ωδείο και θα λαμβάνει χώρα από τις
30.09.2020 και μετέπειτα.
5. Οι επιτυχόντες θα προσληφθούν μόνο εάν υπάρχει διαθεσιμότητα σπουδαστών στο ειδικό αντικείμενο οργάνου ή υποχρεωτικού μαθήματος.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας σε
ημερήσια εφημερίδα του Δήμου Πρέβεζας και συγκεκριμένα από την επόμενη της δημοσίευσης έως την Τετάρτη 7/10/2020.
Παραλαβή των αιτήσεων θα γίνεται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες από 10.00 π.μ έως 14.00 μ.μ. στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού του
Δήμου και στο γραφείο πρωτοκόλλου στο Δημαρχείο Πρέβεζας, Ελ.Βενιζέλου και Μπαχούμη 2.
Αιτήσεις
θα γίνονται δεκτές και με e-mail στο γραφείο προσωπικού(personnel@1485.syzefxis.gov.gr) Για πληροφορίες σχετικά με την κατάθεση αιτήσεων
και δικαιολογητικών και γενικότερα για την διαδικασία της προκήρυξης, οι ενδιαφερόμε-

νοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2682360654, 2682360633 καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 10:00-14:00. Η αναλυτική ανακοίνωση/προκήρυξη θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Πρέβεζας, καθώς και ηλεκτρονικά στην
ιστοσελίδα του Δήμου Πρέβεζας (www.dimosprevezas.gr) και στο πρόγραμμα
“Διαύγεια”.
Περίληψη της παρούσης θα δημοσιευτεί σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα του Ν. Πρέβεζας.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευθεί σε μία (1) τοπική εφημερίδα όπως ορίζει το
αρ 1, παρ.4γγ του Π.Δ. 524/17-6-1980.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

