
 1 
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ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ      Αρ. πρωτ.: 101 
∆ΗΜΟΣ  ∆ΕΣΚΑΤΗΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ- ΑΝ∆ΡΟΜΑΝΑ 
∆/νση: Ανδροµάνας 2 
Τ.Κ.  51200 ∆εσκάτη 
Τηλ.: 2462351122 
Φαξ: 2462351105 
Email: dimosdes@otenet.gr 
 
 
 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ∆ΙΟΡΘΩΣΗ της  υπ. Αρ. ΣΜΕ 1/2019 

Για την πρόσληψη καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης 
έργου  στον Οργανισµό Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας 

Ανδροµάνα του ∆ήµου ∆εσκάτης µε αντίτιµο. 
 

Η Πρόεδρος του Ν.Π.∆.∆ 
Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του ν. 3584/07 (αρ.223, παρ.5 & αρ.197) 

2. Τις διατάξεις του ν. 3463/06.(αρ.240) 

3. Τις διατάξεις του ν.4325/2015 (άρ. 26 παρ. 2 και 8) 

4. Τις διατάξεις του Π.∆. 523/80 όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Π∆. 
476/1981 Π.∆. 

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 524/80 

6. Τις διατάξεις του Β.∆. 16/66 

7. Τις διατάξεις του Β.∆ 57/57 

8. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/7.6.2010)«Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης  και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

9. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28/τ.Α'/3.3.1994), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 1 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 
40/τ.Α'/15.3.2010), σύµφωνα µε το οποίο δεν υπάγονται στις διατάξεις των 
κεφαλαίων Α΄Β΄και Γ' του Ν.2190/94. 

10.Τις διατάξεις του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/τ.Α΄/28.12.2009) «Αναµόρφωση 
συστήµατος προσλήψεων στο ∆ηµόσιο τοµέα και άλλες διατάξεις». 

11.Το ∆ΙΠΠ/Φ.1.9/539/11506/31.05.2010) έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α.& Η.∆.  µε το οποίο 
εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Π.∆. 524/80 για προσωπικό που εξαιρείται 
των ρυθµίσεων του ν. 3812/09 (πχ καλλιτεχνικό προσωπικό). 

12.Την υπ΄ αριθµ. 2/11-02-2019 (Α∆Α:6ΚΘΑΟΛΧ∆-ΓΗΖ) Απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ «Οργανισµός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας-
Ανδροµάνα» ∆ήµου ∆εσκάτης µε θέµα: «Προγραµµατισµός προσλήψεων έκτακτου 
προσωπικού σύναψης συµβάσεων µίσθωσης έργου µε κάλυψη της δαπάνης υπό τη 
µορφή αντιτίµου έτους 2019 (άρθρο 48 ν. 4325/2015 και άρθρο 107 ν. 4483/2017)».  
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13.Την αριθµ. Πρωτ:25780/5-4-2019 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, περί 
έγκρισης σύναψης  δύο (02) συµβάσεων εργασίας µίσθωσης έργου έναντι αντιτίµου 
από τους ωφελούµενους στον ∆ήµο µας.  

14.Την αριθµ. πρωτ. οικ. 25780/5-4-2019 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών            
(Α∆Α:674Ε465ΧΘ7-6ΤΙ) που εκδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 107         
Ν. 4483/2017, εγκρίθηκαν σε ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ α΄ βαθµού συµβάσεις µίσθωσης έργου, 

15.Το αριθµ. πρωτ. 28004/12-4-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών µε θέµα: 
«΄Εγκριση συµβάσεων µίσθωσης έργου» προς την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου 
– ∆υτ. Μακεδονίας.   

16. Το υπ. αριθµ. πρωτ. οικ. 55936/17-4-2019 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας µε θέµα: «΄Εγκριση συµβάσεων µίσθωσης έργου» 
προς το ΝΠ∆∆ «Οργανισµός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας 
Ανδροµάνα» του ∆ήµου ∆εσκάτης. 

17.Την υπ. αριθµ. 17/22-10-2019 (Α∆Α:ΩΠ3ΩΟΛΧ∆-106) απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. «Οργανισµός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και 
Παιδείας Ανδροµάνα» ∆ήµου ∆εσκάτης µε θέµα: «Αποδοχή έγκρισης πρόσληψης 
προσωπικού σύναψης συµβάσεων µίσθωσης έργου µε κάλυψη της δαπάνης υπό τη 
µορφή αντιτίµου ». 

18. Την υπ΄ αριθµ. πρωτ. οικ. 173354/ 15-11-2019 (Α∆Α:69ΝΠΟΡ1Γ-ΙΩΘ) απόφαση 
του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας µε 
θέµα: «Έγκριση της υπ΄αριθ. 17/2019 Απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
ΝΠ∆∆ Οργανισµός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας – Ανδροµάνα» 
του ∆ήµου ∆εσκάτης».  

19.Την αριθµ. Πρωτ. την 173233/15-11-2019(  Α∆Α:  6ΖΩ9ΟΡ1Γ-88  Ο) 
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής 
Μακεδονίας περί καθορισµού επιτροπής για την πρόσληψη καλλιτεχνικού 
προσωπικού ΣΜΕ µε αντίτιµο. 

20.Την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ΄ αριθµ. ΣΜΕ 1/2019 Αριθµ.Πρωτ.342/10-12-2019 
(Α∆Α:6ΞΗ5ΟΛΧ∆-0ΗΕ) Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ 
«Οργανισµός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας-Ανδροµάνα» ∆ήµου 
∆εσκάτης για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ( ωροµίσθιο) 

21.Την υπ’ αριθµ. Πρωτ.:14/16-01-2020 Πρακτικό 1/2020 της επιτροπής για την 
κατάρτιση των πινάκων πρόσληψης για τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε 
αντίτιµο. 

22.Την υπ’ αριθµ. Πρωτ.:15/20-01-2020 Πρακτικό 2/2020 της επιτροπής για την 
κατάρτιση των πινάκων πρόσληψης για τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε 
αντίτιµο. 

23.Την αριθµ. Αποφ. 02/2020 ( Α∆Α: ΨΦΧΞΟΛΧ∆-ΟΓΡ) του Ν.Π.∆.∆ Οργανισµός 
Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Ανδροµάνα µε την οποία 
αποφασίστηκε η διόρθωση της ΣΜΕ 1/2019 µε ( αριθµ. Πρωτ. 342/10-12-2019). 

24.Την αριθµ. πρωτ. 101/31-03-2020 βεβαίωση της Προέδρου του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. «Οργανισµός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και 
Παιδείας ΑΝ∆ΡΟΜΑΝΑ» του ∆ήµου ∆εσκάτης,  περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη 
της δαπάνης µισθοδοσίας του προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης. 
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                                            ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Την πρόσληψη καλλιτεχνικού- διδακτικού προσωπικού στον Οργανισµό Κοινωνικής 
Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Ανδροµάνα του ∆ήµου ∆εσκάτης µε σύµβαση 
µίσθωσης έργου µε αντίτιµο για την κάλυψη αναγκών της τρέχουσας χρονιάς 2020 
αναλυτικότερα:  

 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Ειδικότητα Αριθµός 
ατόµων 

Ειδικά, τυπικά, συνεκτιµώµενα προσόντα Χρονική 
∆ιάρκεια 

Κωδικός θέσης 01 
 
∆Ε Καλλιτεχνικού 
∆/ντη 

 
 
 
(1) 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ: ∆ίπλωµα Σύνθεσης ή πιάνου ή 
οργάνου συµφωνικής ορχήστρας ή µονωδίας ή κλασσικής 
κιθάρας αναγνωρισµένου Μουσικού Ιδρύµατος της 
ηµεδαπής ή αλλοδαπής και  Πτυχίο Φυγής  
 
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ: Τουλάχιστον 10ετή διδακτική 
προϋπηρεσία σε Ωδεία/Μουσικές Σχολές εποπτείας του 
Υ.ΠΟ.Α  
 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Συµµετοχή σε 
ορχήστρες-µουσικά σύνολα-χορωδίες, ηχογραφήσεις, 
συµµετοχή σε σεµινάρια-φεστιβάλ, συστάσεις-διακρίσεις 
κλπ. 

 
 
 
 
 8 µήνες 

Κωδικός θέσης 02 
 
∆Ε Καθηγητής
πιάνου και 
ανωτέρων 
Θεωρητικών 

 
 
 
(1) 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ: ∆ίπλωµα ή πτυχίο Πιάνου
αναγνωρισµένου Μουσικού Ιδρύµατος της ηµεδαπής ή 
αλλοδαπής και Πτυχίο Σύνθεσης ή Φυγής ή Αντίστιξης  
 
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ: Τουλάχιστον 5ετή διδακτική 
προϋπηρεσία σε Ωδεία/Μουσικές Σχολές εποπτείας του 
Υ.ΠΟ.Α  
 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Συµµετοχή σε 
ορχήστρες-µουσικά σύνολα-χορωδίες, ηχογραφήσεις, 
συµµετοχή σε σεµινάρια-φεστιβάλ, συστάσεις-διακρίσεις 
κλπ. 

 
 
 
 8 µήνες 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:  

1. Να είναι ηλικίας  από 18 έως 67 ετών.  

2. Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθ. 16 του Ν. 3584/2007 

3. Οι άνδρες µέχρι τη λήξη προθεσµίας υποβολής αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει  

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 για έναν (1) 
κωδικό θέσης. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι µπορούν να συνάψουν µόνο µία 
σύµβαση µε τον φορέα.  
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Μαζί µε την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση που χορηγείται από το νοµικό πρόσωπο του ∆ήµου ∆εσκάτης. 
2. Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας δύο όψεων. 

3. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/86, όπου δηλώνεται:  

           α) Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (µόνο για άνδρες) ή η νόµιµη          
απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής.  

β )  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. 

         γ) Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη. 

δ) Ότι δεν παραπέµφθηκε µε τελεσίδικο βούλευµα για κάποιο από τα αναφερόµενα 
στο άρθρο 22 του Π.∆. 611/77 εγκλήµατα έστω και αν δεν επακολούθησε ποινική 

δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεµεί εναντίον του κατηγορία για 

οποιοδήποτε πληµµέληµα ή κακούργηµα. 

4. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται η γνησιότητα όλων των 

δικαιολογητικών που προσκοµίζουν.  

5. Φωτοαντίγραφο των τίτλων  σπουδών τους στο οποίο αναγράφεται ο ακριβής βαθµός , 
η ηµεροµηνία και το έτος κτήσης του.  
 

6. Βιογραφικό σηµείωµα 
 

7. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας-εµπειρίας σε Ωδεία/Μουσικές Σχολές εποπτείας του Υ.ΠΟ.Α 
(στην βεβαίωση πρέπει να αναγράφεται και ο αριθµός πρόσληψης του ΥΠΠΟΑ (για τις 
ειδικότητες που απαιτείται).  
 

8. Αποδεικτικά καλλιτεχνικής δραστηριότητας (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.  
 

9. Πρόσθετοι τίτλοι µουσικών σπουδών, τίτλοι Ωδείων, κλπ. 
 

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία) και 
να την υποβάλουν, 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, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη 
διεύθυνση: ∆ήµος ∆εσκάτης, Ανδροµάνας 2, ∆εσκάτη, Τ.Κ 51200, γραφείο Νοµικού προσώπου 
Ανδροµάνα (τηλ. επικοινωνίας: 24623-51122). 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.  

H προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) 
και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές  
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εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας και στο χώρο 
ανακοινώσεων του δηµοτικού ή κοινοτικού καταστήµατος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν 
µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες.  

Υποβολή της αίτησης συνεπάγεται τη συναίνεση του υποψηφίου στη διεξαγωγή τυχόν 
πρακτικής δοκιµασίας (ακρόαση).     

  
ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 

• Ο έλεγχος των τυπικών, ειδικών και επικουρικών προσόντων των υποψηφίων, η 
επιλογή των µεταξύ αυτών καταλληλότερων, η κατάταξη των επιλεγόµενων κατά 
αξιολογική σειρά, και εφόσον κριθεί αναγκαίο η διενέργεια  πρακτικής δοκιµασίας θα 
γίνει από την τριµελή επιτροπή αξιολόγησης που ορίσθηκε µε την 173233/15-
11-2019(  Α∆Α:  6ΖΩ9ΟΡ1Γ-88  Ο) απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας , σύµφωνα  µε το άρθρο 4 
του Π.∆. 524/198, εντός 6 εργάσιµων ηµερών από την λήξη κατάθεσης των 
δικαιολογητικών( αρ.5 Π∆ 524/80).  

• Οι πίνακες  κατάταξης των υποψηφίων θα  αναρτηθούν  στον πίνακα  ανακοινώσεων  
του  ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου ∆εσκάτης. 

• Η πρόσληψη των επιτυχόντων καθώς και το σύνολο ωρών διδασκαλίας  που θα τους 
ανατεθούν, θα εξαρτηθεί από τον αριθµό των εγγεγραµµένων µαθητών και σύµφωνα 
µε τις ανάγκες που θα προκύψουν σε κάθε Τµήµα ή Σχολή 

 

 

          Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆ 

 

         

            ΕΙΡΗΝΗ ΖΙΑΓΚΛΙΑΒΟΥ 
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