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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Πρόσληψης Μουσικών (καλλιτεχνικού – διδακτικού) ̟ροσω̟ικού µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού 

∆ικαίου Ορισµένου  Χρόνου Π.∆. 524/1980 

στο ∆ηµοτικό Ωδείο Σερβίων 

 

Ο ∆ήµαρχος Σερβίων 

 

• Έχοντας υ̟όψη: 

• Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (αρ.223, ̟αρ.5 & αρ.197 ̟αρ.1,2) (ΦΕΚ 

87/Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

– Πρόγραµµα Καλλικράτης» αναφορικά µε τις αρµοδιότητες ∆ηµάρχου. 

• Τις διατάξεις του Π.∆. 524/1980 (ΦΕΚ 143/Α΄/17.06.1980) “Περί καθορισµού διαδικασίας 

ε̟ιλογής του ε̟ί συµβάσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου τεχνικού και βοηθητικού ̟ροσω̟ικού 

των οργανισµών το̟ικής αυτοδιοικήσεως (ΟΤΑ ).” 

• Τις διατάξεις της ̟αρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α΄/03.03.1994) “Σύσταση 

ανεξάρτητης αρχής για την ε̟ιλογή ̟ροσω̟ικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης”, ό̟ου 

αναφέρεται ότι το εκ̟αιδευτικό ή διδακτικό ̟ροσω̟ικό δεν υ̟άγεται στις διατάξεις των 

κεφαλαίων Α΄ Β΄ και Γ΄, σχετικά µε τον τρό̟ο ̟λήρωσης θέσεων, ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και 

ισχύει. 

• Την ̟αρ. 2 (̟ερί̟τωση η), του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α΄/28.12.2009) 

“Αναµόρφωση συστήµατος ̟ροσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες διατάξεις”, σύµφωνα µε 

την ο̟οία δεν υ̟άγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄, Β΄ και Γ΄ του Ν.2190/1994 οι 

λογοτέχνες, καλλιτέχνες και δηµοσιογράφοι για α̟ασχολήσεις ̟ου ̟ροσιδιάζουν στην ιδιότητα 

τους. 

• Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/31.07.2017) "Ρυθµίσεις για τον 

εκσυγχρονισµό του θεσµικού ̟λαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ∆ηµοτικών 

Ε̟ιχειρήσεων Ύδρευσης Α̟οχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α.) - Ρυθµίσεις σχετικές µε την οργάνωση, τη 

λειτουργία, τα οικονοµικά και το ̟ροσω̟ικό των Ο.Τ.Α. - Ευρω̟αϊκοί Όµιλοι Εδαφικής 

Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις", σχετικά µε το ̟ροσω̟ικό αµειβόµενο µε 

την καταβολή αντιτίµου για τις ̟αρεχόµενες υ̟ηρεσίες. 

• Τις διατάξεις της ̟αρ.8 του άρθρου 26 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/11.05.2015) 

Εκδηµοκρατισµός της ∆ιοίκησης - Κατα̟ολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική 

∆ιακυβέρνηση. Α̟οκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις, σχετικό µε τα ̟ροσόντα διορισµού 

του κλάδου Μουσικών ΤΕ . 

      

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Σέρβια, 12 Οκτωβρίου 2020 
                                            Α.Π.: 5635 ΝΟΜΟΣ  ΚΟΖΑΝΗΣ 

∆ΗΜΟΣ  ΣΕΡΒΙΩΝ 
Ταχ. ∆/νση 
Γραφείο  
Τηλ.    
fax    
e-mail 
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2464350104 
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• Τις διατάξεις του Π.∆. 523/1980 (ΦΕΚ 143/Α΄/17.06.1980) “Περί ορισµού των α̟αιτουµένων 

ειδικών τυ̟ικών ̟ροσόντων ̟ροσω̟ικού ε̟ί συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ̟ρος ̟λήρωση 

οργανικών θέσεων ΟΤΑ” ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει µε το Π.∆. 476/1981 (ΦΕΚ 

132/Α΄/21.05.1981) “Περί τρο̟ο̟οιήσεως και συµ̟ληρώσεως διατάξεων του Π.∆. 523/1980 

αφορωσών εις τα ειδικά τυ̟ικά ̟ροσόντα ̟ροσω̟ικού ε̟ί συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ̟ρος 

̟λήρωση οργανικών θέσεων Ο.Τ.Α “. 

• Τις διατάξεις του B.∆. 16/1966 (ΦΕΚ 7/Α΄/15.01.1966) “Περί ιδρύσεως ιδιωτικών µουσικών 

ιδρυµάτων”. 

• Το ∆ΙΠΠ/Φ.1.9/539/11506/31.05.2010 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α. & Η.∆. σύµφωνα µε το ο̟οίο 

εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Π.∆. 524/1980 για ̟ροσω̟ικό ̟ου εξαιρείται των 

ρυθµίσεων του Ν. 3812/2009 (καλλιτεχνικό ̟ροσω̟ικό). 

• Το ΦΕΚ 1877/Β΄/18.05.2020 σχετικό µε την λύση του Συνδέσµου «Προσχολικής Αγωγής -

Παιδείας - Κοινωνικής Μέριµνας» ∆ήµων Σερβίων και Βελβεντού, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του άρθρου 250 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/08.06.2006) «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων», 

και τις διατάξεις της ̟αρ. 4 του άρθρου 156 του Ν.4600/2019 (ΦΕΚ 43/Α΄/09.03.2019).  

• Τον Μεταβατικό Οργανισµό Εσωτερικής Υ̟ηρεσίας του ∆ήµου Σερβίων (ΦΕΚ 

3245/Β΄/23.08.2019). 

• Την αριθµ. 147/31.08.2020 α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής ∆ήµου Σερβίων σχετικά µε τον 

̟ρόσληψη  έκτακτου ̟ροσω̟ικού δεκαοχτώ (18) ατόµων µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου 

ορισµένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών του ∆ηµοτικού Ωδείου έναντι αντιτίµου. 

• H υ̟΄ αριθ. ̟ρωτ. οικ. 64055/02.10.2020 (Α∆Α: 64ΓΩ46ΜΤΛ6-ΛΡ∆) Α̟όφαση του Υ̟ουργού 

Εσωτερικών εγκρίθηκε η α̟ασχόληση δεκαοχτώ (18) ατόµων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισµένου χρόνου για χρονικό διάστηµα έως οκτώ (8), εννέα (9) ή έντεκα (11) µήνες 

κατά ̟ερί̟τωση, α̟ό την ηµέρα ̟ρόσληψης, για την κάλυψη αναγκών µε την ̟αροχή 

υ̟ηρεσιών έναντι αντιτίµου, στο ∆ήµο Σερβίων. 

• Την αριθµ. 186/06.10.2020 (Α∆Α: ΨΒΠΦ46ΜΓΗ5-ΤΕ3) α̟όφαση της Οικονοµικής  Ε̟ιτρο̟ής 

µε θέµα:΄΄Α̟οδοχή ̟ρόσληψης ειδικοτήτων µουσικών, δεκαοχτώ (18)  θέσεων ̟ου έχουν 

εγκριθεί, µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, µε την καταβολή αντιτίµου α̟ό 

τους ωφελούµενους, για το ∆ηµοτικό Ωδείο Σερβίων΄΄ η ο̟οία εγκρίθηκε µε την αρ. ̟ρωτ. 

129046/2020 α̟όφαση Γενικού Γραµµατέα Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης Η̟είρου - ∆υτικής 

Μακεδονίας. 

• Την µε αριθ. ̟ρωτ. 4969/16-09-2020 βεβαίωση του ̟ροϊσταµένου ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών 

Υ̟ηρεσιών  του ∆ήµου µας για την ύ̟αρξη αντίστοιχων ̟ιστώσεων, και το γεγονός ότι στο 

σκέλος των εξόδων του ̟ροϋ̟ολογισµού του ∆ήµου Σερβίων  οικονοµικού έτους 2020 έχουν 

εγγραφεί οι α̟αραίτητες ̟ιστώσεις, στους ΚΑ 15.6041.01 και ΚΑ 15.6055.01. Ανάλογες 

̟ιστώσεις θα εγγραφούν και στον ̟ροϋ̟ολογισµό του ε̟όµενου οικονοµικού έτους ε̟ειδή οι 

συµβάσεις του εν λόγω ̟ροσω̟ικού λήγουν µετά τη 31η-12-2020. 

• Την µε αριθ. ̟ρωτ. 129053 /2020 α̟όφαση του Γενικού Γραµµατέα Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Η̟είρου - ∆υτικής Μακεδονίας ̟ερί συγκρότησης ε̟ιτρο̟ής ε̟ιλογής υ̟οψηφίων του άρθρου 

4 του Π.∆. 524/1980. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ: 

Την ̟ρόσληψη µουσικών (καλλιτεχνικού – διδακτικού ̟ροσω̟ικού) µε σύµβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού δέκα ε̟τά  (17) ατόµων για την 
κάλυψη των αναγκών της τρέχουσας χρονιάς (2020-2021) του ∆ηµοτικού Ωδείου Σερβίων 
του ∆ήµου Σερβίων και συγκεκριµένα τους εξής, ανά υ̟ηρεσία, έδρα, ειδικότητα και 
διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα α̟αιτούµενα 
(τυ̟ικά και τυχόν ̟ρόσθετα) ̟ροσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό α̟ασχόλησης) 

Κωδικός 
α̟ασχόλησης 

Τό̟ος 
εκτέλεσης 

Κατηγορία/ 
Ειδικότητα 

∆ιάρκεια σύµβασης 
Αριθµός 
ατόµων 

101 
∆ηµοτικό 

Ωδείο Σερβίων 
ΠΕ/ΤΕ/∆Ε Πιάνου 

Α̟ό την υ̟ογραφή  
της σύµβασης και 

έως 9 µήνες 
1 

102 
∆ηµοτικό 

Ωδείο Σερβίων 
ΠΕ Πιάνου 

Α̟ό την υ̟ογραφή  
της σύµβασης και 

έως 9  µήνες 
1 

103 
∆ηµοτικό 

Ωδείο Σερβίων 
ΠΕ/ΤΕ/∆Ε Καθηγητής Κλασσικής 

Κιθάρας 

Α̟ό την υ̟ογραφή  
της σύµβασης και 

έως 9  µήνες 
1 

104 
∆ηµοτικό 

Ωδείο Σερβίων 
ΠΕ/ΤΕ/∆Ε Καθηγητής Ακουστικής 

Κιθάρας 

Α̟ό την υ̟ογραφή  
της σύµβασης και 

έως 9  µήνες 
1 

105 
∆ηµοτικό 

Ωδείο Σερβίων 
ΠΕ/ΤΕ/∆Ε Καθηγητής Ηλεκτρικής 

Κιθάρας 

Α̟ό την υ̟ογραφή  
της σύµβασης και 

έως 9  µήνες 
1 

106 
∆ηµοτικό 

Ωδείο Σερβίων 
ΠΕ/ΤΕ/∆Ε Καθηγητής Ακορντεόν 

Α̟ό την υ̟ογραφή  
της σύµβασης και 

έως 9  µήνες 
1 

107 
∆ηµοτικό 

Ωδείο Σερβίων 
ΠΕ/ΤΕ/∆Ε Καθηγητής Βιολιού 

Α̟ό την υ̟ογραφή  
της σύµβασης και 

έως 9 µήνες 
1 

108 
∆ηµοτικό 

Ωδείο Σερβίων 
ΠΕ/ΤΕ/∆Ε Καθηγητής Φλάουτου 

Α̟ό την υ̟ογραφή  
της σύµβασης και 

έως 9  µήνες 
1 

109 
∆ηµοτικό 

Ωδείο Σερβίων 
ΠΕ/ΤΕ/∆Ε Καθηγητές Μουσικής 

Προ̟αιδείας 

Α̟ό την υ̟ογραφή  
της σύµβασης και 

έως 9  µήνες 
2 

110 
∆ηµοτικό 

Ωδείο Σερβίων 
ΠΕ/ΤΕ/∆Ε Καθηγητής Θεωρίας – 

Αρµονίας 

Α̟ό την υ̟ογραφή  
της σύµβασης και 

έως 9  µήνες 
1 

111 
∆ηµοτικό 

Ωδείο Σερβίων 
ΠΕ/ΤΕ/∆Ε Καθηγητής 

Μ̟ουζουκιού 

Α̟ό την υ̟ογραφή  
της σύµβασης και 

έως 9  µήνες 
1 

112 
∆ηµοτικό 

Ωδείο Σερβίων 
ΠΕ/ΤΕ/∆Ε Κλαρίνου 

Α̟ό την υ̟ογραφή  
της σύµβασης και 

έως 9  µήνες 
1 

113 
∆ηµοτικό 

Ωδείο Σερβίων 
ΠΕ/ΤΕ/∆Ε Ορθοφωνίας 

Α̟ό την υ̟ογραφή  
της σύµβασης και 

έως 9 µήνες 
1 

114 
∆ηµοτικό 

Ωδείο Σερβίων 
ΠΕ/ΤΕ/∆Ε Μ̟άσου 

Α̟ό την υ̟ογραφή  
της σύµβασης και 

έως 9  µήνες 
1 
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115 
∆ηµοτικό 

Ωδείο Σερβίων 
ΠΕ/ΤΕ/∆Ε Κρουστών 

Α̟ό την υ̟ογραφή  
της σύµβασης και 

έως 9  µήνες 
1 

116 
∆ηµοτικό 

Ωδείο Σερβίων 
ΠΕ/ΤΕ/∆Ε Λύρας 

Α̟ό την υ̟ογραφή  
της σύµβασης και 

έως 9 µήνες 
1 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό) 

 

Κατηγορία Τίτλος σ̟ουδών και λοι̟ά α̟αιτούµενα (τυ̟ικά & ειδικά) ̟ροσόντα 

ΠΕ 1. Πτυχίο αντίστοιχης ειδίκευσης Τµηµάτων Μουσικών Σ̟ουδών 
αναγνωρισµένων Πανε̟ιστηµίων ηµεδα̟ής ή άλλης ισότιµης 
ανώτατης σχολής αλλοδα̟ής. 

ΤΕ 

        

1. Πτυχίο ή ∆ί̟λωµα αντίστοιχης µουσικής ειδίκευσης 
αναγνωρισµένου µη ανώτατου εκ̟αιδευτικού ιδρύµατος της 
ηµεδα̟ής (Ωδείου) ή ̟τυχίο µουσικής ειδικότητας του άρθρου 8 
̟αρ. 5 του Ν. 2158/1993 (Α΄109) ή ̟τυχίο ισότιµο και αντίστοιχο 
της αλλοδα̟ής  και 

2. Α̟ολυτήριο εξατάξιου  Γυµνασίου ή Λυκείου της ηµεδα̟ής ή 
ισότιµο της αλλοδα̟ής. 

∆Ε 1. Α̟ολυτήριο εξατάξιου Γυµνασίου ή Λυκείου της ηµεδα̟ής ή 
ισότιµο της αλλοδα̟ής  και 

2. Βεβαίωση ̟εράτωσης σ̟ουδών αντίστοιχου µουσικού 
αντικειµένου α̟ό αναγνωρισµένο µη ανώτατο εκ̟αιδευτικού 
ιδρύµατος της ηµεδα̟ής (Ωδείο). 

Σηµ. Σε ̟ερί̟τωση µη υ̟αρχόντων υ̟οψηφίων µε την α̟αιτούµενη 
βεβαίωση, γίνονται δεκτοί υ̟οψήφιοι µε ε̟αρκείς µουσικές γνώσεις 
̟ροσηκόντως α̟οδεικνυόµενες (αρ. 1, ̟αρ. ε, Π∆ 476/81)     

(για όλους 
τους κωδικούς 
θέσης) 

Τίτλοι σ̟ουδών ̟έραν της ειδικότητας. 

Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα 
α̟οδεδειγµένη: 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 εκ̟αιδευτικά ̟ρογράµµατα, συστάσεις-διακρίσεις κλ̟ 

Παιδαγωγικές Σ̟ουδές: Α̟ό αναγνωρισµένα µουσικά ιδρύµατα 
εσωτερικού ή εξωτερικού, σεµινάρια, συνέδρια, ηµερίδες. καθώς και α̟ό 
αναγνωρισµένες µη-µουσικές ̟αιδαγωγικές σχολές και τµήµατα 
̟ανε̟ιστηµιακών ιδρυµάτων εσωτερικού ή του εξωτερικού. 
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Προϋ̟ηρεσία στο αντικείµενο: Ως διδακτική εµ̟ειρία νοείται η 
α̟ασχόληση µε σχέση εργασίας ή σύµβαση έργου στα µουσικά ιδρύµατα 
ε̟ο̟τείας Υ̟ουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σε 
καθήκοντα συναφή ̟ρος το αντικείµενο των ̟ρος ̟λήρωση θέσεων και η 
̟ροϋ̟ηρεσία στο ∆ΩΣ. Στην βεβαίωση ̟ρέ̟ει να αναγράφεται και ο 
αριθµός ̟ρόσληψης του Υ̟ουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και 
Θρησκευµάτων ( για τα αναγνωρισµένα τµήµατα) 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
       Οι Υ̟οψήφιοι θα ̟ρέ̟ει: 

1. Να είναι Έλληνες ̟ολίτες 

2. Οι υ̟οψήφιοι όλων των ειδικοτήτων ̟ρέ̟ει να είναι 18 έως 65 ετών 

3.Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα ̟ου τους ε̟ιτρέ̟ει την εκτέλεση των 

καθηκόντων της ειδικότητας ̟ου ε̟ιλέγουν. 

4.Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 16 του ν. 3584/07. 

5. Οι άνδρες µέχρι την λήξη της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής των αιτήσεων να έχουν εκ̟ληρώσει τις 

στρατιωτικές τους υ̟οχρεώσεις ή να έχουν α̟αλλαγεί νόµιµα α̟ό αυτές. 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

Οι ενδιαφερόµενοι δηλώνουν συµµετοχή συµ̟ληρώνοντας αίτηση στην ο̟οία αναφέρουν ρητά τον 

κωδικό της θέσης ̟ου διεκδικούν. Έχουν δικαίωµα να υ̟οβάλλουν αίτηση για δύο (2) κωδικούς 

θέσης. Οι υ̟οψήφιοι θα ̟ρέ̟ει να γνωρίζουν ότι µ̟ορούν να συνάψουν µόνο µία σύµβαση µε τον 

φορέα. Μαζί µε την αίτησή τους ̟ρέ̟ει να υ̟οβάλλουν υ̟οχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά: 

 

Α) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

1.  Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας 

2. Φωτοαντίγραφο των τίτλων των σ̟ουδών τους συµ̟εριλαµβανοµένης και της ε̟ιµόρφωσης. Σε 

̟ερί̟τωση ̟τυχίου ή τίτλου σ̟ουδών της αλλοδα̟ής, ε̟ίσηµη µετάφραση αυτού στην ελληνική 

γλώσσα, ό̟ως ορίζουν οι κείµενες διατάξεις ( άρθρο 29 Π∆ 50/2001). Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά 

̟ρέ̟ει να συνοδεύονται α̟ό τις νόµιµες µεταφράσεις . Οι τίτλοι σ̟ουδών του εξωτερικού ̟ρέ̟ει να 

συνοδεύονται α̟ό ̟ράξη ή βεβαίωση του οικείου οργάνου (∆ΟΑΤΑΠ, ∆ΙΚΑΤΣΑ) µε την ο̟οία 

αναγνωρίζονται ως ισότιµοι και αντίστοιχοι ̟ρος τίτλους ̟ου α̟ονέµονται α̟ό τα Εκ̟αιδευτικά 

Ιδρύµατα της ηµεδα̟ής.  

3. Υ̟εύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86, ό̟ου δηλώνεται τυχόν α̟ασχόληση σε ∆ηµόσιο ή ιδιωτικό 

εκ̟αιδευτικό ίδρυµα (̟αράλληλη α̟ασχόληση). 

4.  Βεβαίωση ̟ροϋ̟ηρεσίας στο αντικείµενο 

5. Βεβαίωση ανεργίας α̟ό τον ΟΑΕ∆ ̟ρόσφατης έκδοσης. Α̟οκλείεται η α̟όδειξη µε υ̟οβολή 

Υ̟εύθυνης ∆ήλωσης και κάρτας ανεργίας. 

6. Πιστο̟οιητικό Οικογενειακής κατάστασης, ̟ρόσφατης έκδοσης  

7. Βιογραφικό σηµείωµα 

8. Υ̟εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην ο̟οία να δηλώνεται: 

1. Η εκ̟λήρωση των στρατιωτικών υ̟οχρεώσεων (µόνο για άνδρες) ή η νόµιµη α̟αλλαγή και η αιτία 

α̟αλλαγής. Κάθε ̟ράξη του βίου του η ο̟οία θα ασκούσε ε̟ιρροή στην κρίση της καταλληλότητας 

του για την υ̟ηρεσία ̟ου ̟ροορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ̟οινικού 

αδικήµατος. 
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2.  Ότι δεν τελεί υ̟ό α̟αγόρευση ή δικαστική αντίληψη και  

3.  Ότι δεν ̟αρα̟έµφθηκε µε τελεσίδικο Βούλευµα για κά̟οιο α̟ό τα αναφερόµενα στο άρθρο 22 του 

Π.∆/τος 611/77 εγκλήµατα έστω και εάν δεν ε̟ακολούθησε ̟οινική δίκη λόγω ̟αραγραφής, καθώς 

και εάν εκκρεµεί εναντίον του κατηγορία για ο̟οιοδή̟οτε ̟ληµµέληµα ή κακούργηµα. 

 

Β) ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ 

1. Βεβαίωση ̟ροϋ̟ηρεσίας στο αντικείµενο. Ως διδακτική εµ̟ειρία νοείται η α̟ασχόληση µε σχέση 

εργασίας ή σύµβαση έργου στον δηµόσιο ή στα ιδιωτικά µουσικά ιδρύµατα ε̟ο̟τείας Υ̟ουργείου 

Πολιτισµού, σε καθήκοντα συναφή ̟ρος το αντικείµενο των ̟ρος ̟λήρωση θέσεων.  

Για όλες τις ειδικότητες η εµ̟ειρία λαµβάνεται υ̟όψη µετά τη λήψη του βασικού τίτλου σ̟ουδών µε 

τον ο̟οίο οι υ̟οψήφιοι µετέχουν στη διαδικασία ε̟ιλογής. Στην βεβαίωση ̟ρέ̟ει  να αναγράφεται 

και  ο αριθµός ̟ρόσληψης του ΥΠ.ΠΟ.Τ ( για τα αναγνωρισµένα τµήµατα). 

2.  Α̟οδεικτικά 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 εκ̟αιδευτικά ̟ρογράµµατα, συστάσεις-διακρίσεις κλ̟. 

3. Προϋ̟ηρεσία στον φορέα α̟οδεδειγµένη. 

4. Προϋ̟ηρεσία στο ∆ηµοτικό ωδείο Σερβίων α̟οδεδειγµένη. 

 

Τα δικαιολογητικά ̟ροσκοµίζονται µε τη σειρά ̟ου εµφανίζονται στην ανακοίνωση και  γίνονται 

δεκτά, εφόσον κατατίθενται εµ̟ρόθεσµα. 

Οι ε̟ιτυχόντες θα ̟ροσληφθούν µόνο εάν υ̟άρχει διαθεσιµότητα σ̟ουδαστών στο ειδικό αντικείµενο 

οργάνου ή υ̟οχρεωτικού µαθήµατος. 

   

 

ΕΠΙΛΟΓΗ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

 

Η αξιολόγηση των υ̟οψηφίων  θα γίνει α̟ό ειδική τριµελή ε̟ιτρο̟ή του αρ. 4 του Π∆ 524/80, ̟ου 

ορίστηκε µε την υ̟’ αριθµ. 129053 /2020 α̟όφαση του Συντονιστή της Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Η̟είρου – ∆υτ. Μακεδονίας.  Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η ε̟ιτρο̟ή θα καλέσει αυθηµερόν όσους 

υ̟οψηφίους κρίνει, ̟ροκειµένου να υ̟οβληθούν σε ̟ρακτική δοκιµασία (ακρόαση).  

 Οι υ̟οψήφιοι θα ειδο̟οιηθούν τηλεφωνικά για την ηµέρα της συνεδρίασης της ε̟ιτρο̟ής. 

Κατό̟ιν θα συντάξει ̟ίνακα µε αξιολογική σειρά κατά την κρίση της  ο ο̟οίος στην συνέχεια θα 

εγκριθεί α̟ό την Οικονοµική ε̟ιτρο̟ή του ∆ήµου µετά α̟ό την σχετική εισήγηση της τριµελούς 

ε̟ιτρο̟ής.   

Πέραν των τυ̟ικών ̟ροσόντων, η ε̟ιτρο̟ή θα λάβει υ̟όψη της, ε̟ικουρικά , τα ακόλουθα στοιχεία 

των υ̟οψηφίων: 

• Σεµινάρια ειδικότητας εσωτερικού και εξωτερικού 

• Α̟οδεδειγµένη διδακτική ̟ροϋ̟ηρεσία σε αναγνωρισµένα µουσικά ιδρύµατα ή µουσικά 

εκ̟αιδευτικά Ιδρύµατα του ∆ηµοσίου ή Ο.Τ.Α. ή ∆ηµοτικές Ε̟ιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.  

• Προϋ̟ηρεσία στο Φορέα α̟οδεδειγµένη.  

• Καλλιτεχνική δραστηριότητα α̟οδεδειγµένη: 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 εκ̟αιδευτικά ̟ρογράµµατα, συστάσεις-διακρίσεις 

κλ̟    

• Παιδαγωγικές Σ̟ουδές α̟ό αναγνωρισµένα µουσικά ιδρύµατα εσωτερικού ή εξωτερικού, 

σεµινάρια, συνέδρια, ηµερίδες. 
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   Υ̟οβολή της αίτησης συνε̟άγεται την ανε̟ιφύλακτη α̟οδοχή των όρων της ̟αρούσας ̟ροκήρυξης, 

καθώς και τη συναίνεση του υ̟οψηφίου στη διεξαγωγή τυχόν ̟ρακτικής δοκιµασίας (ακρόαση). 

   Οι ̟ίνακες κατάταξης των υ̟οψηφίων θα αναρτηθούν το συντοµότερο στον ̟ίνακα ανακοινώσεων 

του ∆ήµου Σερβίων. 

Κατά των ανωτέρω ̟ινάκων δεν ̟ροβλέ̟εται α̟ό το νόµο (Π∆ 524/80) η υ̟οβολή ενστάσεων .  

Η ̟ρόσληψη των ε̟ιλεγέντων θα εξαρτηθεί α̟ό τον αριθµό των ̟ροσερχόµενων ατόµων στα 

τµήµατα ̟ου θα λειτουργήσει η ∆ιεύθυνση Ωδείου.  

 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµ̟ληρώσουν την αίτηση  και να την υ̟οβάλουν στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση dikaiologitika@dservion.gr ή ταχυδροµικά , στα γραφεία της υ̟ηρεσίας µας 

στην ακόλουθη διεύθυνση: Πολιτιστικό Κεντρο Σερβίων , Α. Πα̟ανδρέου ,τ.κ. 50500, Σέρβια, υ̟όψη 

κου Πα̟αδηµητρίου Αθαν. (τηλ. ε̟ικοινωνίας: 2464024093). Στην ̟ερί̟τωση α̟οστολής των αιτήσεων 

ταχυδροµικώς το εµ̟ρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία ̟ου φέρει ο φάκελος 

α̟οστολής, ο ο̟οίος µετά την α̟οσφράγισή του ε̟ισυνά̟τεται στην αίτηση των υ̟οψηφίων. 

Συµ̟ληρωµατικά στοιχεία θα γίνονται δεκτά µέχρι και τη λήξη της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής 

κατάθεσης της αίτησης. 

 

Η υ̟οβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα  ̟ραγµατο̟οιηθεί µέσα σε ̟ροθεσµία δέκα 

(10) ηµερολογιακών ηµερών α̟ό την ε̟οµένη της δηµοσίευσης της ̟αρούσας σε δύο ηµερήσιες 

εφηµερίδες και συγκεκριµένα α̟ό τις 14/10/2020 έως και 23/10/2020.                      . 

 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

• H υ̟ηρεσία ̟ροβαίνει στη σύναψη σύµβασης Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου µε τους 

ε̟ιλεγέντες υ̟οψηφίους, έως και  εννέα (9)  µήνες και ανάλογα µε τις διδακτικές ανάγκες του 

Ωδείου.  

• Οι ε̟ιτυχόντες καλύ̟τουν τις διδακτικές ανάγκες του Ωδείου στο Πολιτιστικό Κέντρο Σερβίων. 

• Ε̟ισηµαίνεται ότι, αναλόγως των διδακτικών αναγκών του Ωδείου, θα ̟ρέ̟ει οι ε̟ιτυχόντες 

υ̟οψήφιοι να έχουν τη δυνατότητα να α̟ασχοληθούν µε ̟λήρες ωράριο. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου δεν 

δύναται να καλυφθούν οι ώρες µε τους ε̟ιτυχόντες υ̟οψήφιους ̟ου έχουν την δυνατότητα 

̟λήρους α̟ασχόλησης (30 διδακτικές ώρες), θα ̟ροσλαµβάνονται ε̟ιτυχόντες µε δυνατότητα 

α̟ασχόλησης λιγότερων ωρών. Συνε̟ώς, δεδοµένου του κλειστού αριθµού των συµβάσεων, δεν θα 

είναι δυνατή η σύναψη σύµβασης µε ε̟ιτυχόντα, σε ̟ερί̟τωση ̟ου οι διδακτικές ανάγκες του 

Ωδείου υ̟ερβαίνουν τις ώρες ̟ου αυτός δύναται να α̟ασχοληθεί και θα ε̟ιλέγεται ο αµέσως 

ε̟όµενος στην κατάταξη. Οι ε̟ιλεγέντες-αντισυµβαλλόµενοι λαµβάνουν τις α̟οδοχές ̟ου 

̟ροβλέ̟ονται για την α̟ασχόλησή τους έως την ηµέρα της λύσης της σύµβασης, χωρίς 

ο̟οιαδή̟οτε α̟οζηµίωση α̟ό την αιτία αυτή. Ε̟ισηµαίνεται ότι οι καταβλητέες α̟οδοχές 

συναρτώνται µε την καταβολή του αντιτίµου ̟ου καταβάλλουν οι ωφελούµενοι.  

• Α̟ασχολούµενοι ̟λήρους ωαρίου θα αµείβονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 ό̟ως 

αυτός ισχύει.  

• Η αναλογία διδακτικών και συναφών καθηκόντων γίνεται µε κατανοµή του Καλλιτεχνικού ∆/ντή 

του ωδείου εντός του ̟ροαναφερόµενου χρόνου εργασίας. 

• Α̟ασχολούµενοι ̟ου α̟οχωρούν ̟ριν α̟ό τη λήξη της σύµβασής τους, αντικαθίστανται µε άλλους 

α̟ό τους εγγεγραµµένους και διαθέσιµους στον ̟ίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά 

εγγραφής τους σε αυτόν. Σε κάθε ̟ερί̟τωση, οι υ̟οψήφιοι ̟ου ̟ροσλαµβάνονται, είτε κατό̟ιν 

αναµόρφωσης των ̟ινάκων, είτε λόγω αντικατάστασης α̟οχωρούντων υ̟οψηφίων, 
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α̟ασχολούνται για το υ̟ολει̟όµενο, κατά ̟ερί̟τωση, χρονικό διάστηµα και µέχρι συµ̟ληρώσεως 

της εγκεκριµένης διάρκειας της σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου.  

 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

 1) Η ̟ροκήρυξη να αναρτηθεί στο ̟ίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου Σερβίων.  

 2) Η ̟ερίληψη της ̟ροκήρυξης θα δηµοσιευθεί στις  εφηµερίδες (Π∆ 524/80 ΦΕΚ 143/Α).  

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 
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