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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2021 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΠΙ 

ΩΡΟΜΙΣΘΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ Π.Δ 524/80 (ΦΕΚ 143 Α /17-6-1980) 

 
Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Μέριμνας –Παιδείας –Αθλητισμού –Πολιτισμού 

Δήμου Αρταίων έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 223 του ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007). 

2. Τις διατάξεις της παρ 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

με το άρθρο 1 του ν. 3833/2010, σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγονται στις διατάξεις των 

κεφαλαίων Α' Β' και Γ του ν. 2190/94 «Οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι για 

απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητα τους». 

3. Το με 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. 524/80 για προσωπικό που 

εξαιρείται των ρυθμίσεων του ν. 3812/09 (πχ καλλιτεχνικό προσωπικό). 

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 524/80 (ΦΕΚ 134/Α/17-6-1980). 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ 523/1980 (ΦΕΚ 143/Α/17.06.1980) «Περί ορισμού των 

απαιτουμένων ειδικών τυπικών προσόντων προσωπικού επί συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου 

προς πλήρωση οργανικών θέσεων ΟΤΑ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ 

476/1981 (ΦΕΚ 132 /Α/ 21-5-1981) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων 

του Π.Δ 523/1980 που αφορούν εις τα ειδικά τυπικά προσόντα προσωπικού επί συμβάσεις 

ιδιωτικού δικαίου, προς πλήρωση οργανικών θέσεων Ο.Τ.Α» 

6. Το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2225/1994 

(ΦΕΚ 121/Α/1994). 

7. Τις διατάξεις του Β.Δ 16/1966 (ΦΕΚ 7/Α/15.01.1966) «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών 

μουσικών ιδρυμάτων» 

8. Τις διατάξεις του Β.Δ. 57/1957 «Περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του Ωδείου 

θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 229/Α/1957). 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/08-06-2006). 

10 Τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 26 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/11-05-2015) 

11. Το ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύτηκε η απόφαση περί έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικής 

υπηρεσίας του ΝΠΔΔ Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας -Παιδείας-Αθλητισμού- Πολιτισμού 

του Δήμου Αρταίων ( ΦΕΚ 611/15-03-2013 τεύχος Β ) 

12. Το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών αρ. πρωτ. 38814/24-5-2021 (ΑΔΑ:  

Ψ1ΡΖ46ΜΤΛ6-Λ3Κ) « Έγκριση πρόσληψης (260) διακοσίων  εξήντα (260) ατόμων  με 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε ΟΤΑ της χώρας, για παροχή 

υπηρεσιών έναντι αντιτίμου», με το οποίο εγκρίθηκαν είκοσι ( 20)   θέσεις για τo “ Κέντρο  
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Κοινωνικής  Μέριμνας-Παιδείας-Αθλητισμού-Πολιτισμού” Δήμου Αρταίων, δέκα οκτώ (18) 

για το Δημοτικό Ωδείο και δύο (2) για την Πινακοθήκη για χρονικό διάστημα έως οκτώ(8), 

εννέα 

(9) ή έντεκα (11) μήνες κατά περίπτωση, σε ΟΤΑ και Ν.Π.Δ.Δ, για την στελέχωση 

υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου που καταβάλλουν οι ωφελούμενοι. 

13. Το με αρ.   Α.Π39259 / 26-05-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα 

«Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου με αντίτιμο» 

14. Την αριθμ. 21/2021 /29-6-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 

ΨΗΤΠΟΛΙΦ-ΓΘΙ ) του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας –Παιδείας –Αθλητισμού – 

Πολιτισμού» του Δήμου Αρταίων με την οποία εγκρίνεται η πρόσληψη προσωπικού δέκα 

οκτώ (18) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την 

κάλυψη αναγκών για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου διάρκειας από εννέα (9) ή 

έως έντεκα (11) μήνες για το Δημοτικό Ωδείο για το σχολικό έτος 2021-2022. 

15. Την με αρ. 92191 /4-8-2021 απόφαση του Γ.Γ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-

Δυτικής Μακεδονίας ( ΑΔΑ: 9ΔΒΝΟΡ1 Γ-ΦΓ5  ) για την «Συγκρότηση Επιτροπής για την 

επιλογή Καλλιτεχνικού Προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 524/80 για 

πρόσληψη ωρομισθίων στο Δημοτικό Ωδείο Άρτας.» 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

Την πρόσληψη καλλιτεχνικού μουσικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομίσθια, συνολικού δέκα επτά (17) ατόμων για την 

κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Ωδείου του Ν.Π.Δ.Δ «Κέντρου Κοινωνικής 

Μέριμνας –Παιδείας – Αθλητισμού- Πολιτισμού» Δήμου Αρταίων και συγκεκριμένα τους 

εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. 

ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. 

ΠΙΝΑΚΑ Β) 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία 
Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα 

Διάρκεια 
σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

 
 

101 

Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής 
Μέριμνας -Παιδείας 

–Αθλητισμού- 
Πολιτισμού Δήμου 

Αρταίων 

 
 
 
 

Άρτα 

ΤΕ Μουσικού 
Διευθυντή 
Ωδείου ή 

ελλείψει ΤΕ 
ΔΕ Μουσικού 

Διευθυντή 
Ωδείου 

 
 

Από την 
υπογραφή της 
σύμβασης έως 

30-9-2022 

 
 
 
 

1 

 

 
102 

Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής 
Μέριμνας -Παιδείας 

–Αθλητισμού- 
Πολιτισμού Δήμου 

Αρταίων 

 
 

 
Άρτα 

 

 
ΤΕ ή ΔΕ 

Μουσικός 

Φλάουτου 

 
Από την 

υπογραφή της 
σύμβασης έως 

30-6-2022 

 
 
 

 
1 

 



 

103 Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής 
Μέριμνας -Παιδείας 

–Αθλητισμού- 
Πολιτισμού Δήμου 

Αρταίων 

 
 

Άρτα 

 

ΤΕ ή ΔΕ 

Μουσικός 

Μονωδίας 

Από την 
υπογραφή της 
σύμβασης έως 

30-6-2022 

 

 
2 

 

104  
Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής 
Μέριμνας -Παιδείας 

–Αθλητισμού- 
Πολιτισμού Δήμου 

Αρταίων 

 

 
Άρτα 

 
 

ΤΕ ή ΔΕ 

Μουσικός 

Βιολιού 

 
 

Από την 
υπογραφή της 
σύμβασης έως 

30-6-2022 

 

1 

105  
Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής 
Μέριμνας -Παιδείας 

–Αθλητισμού- 
Πολιτισμού Δήμου 

Αρταίων 

 

 
Άρτα 

 

 
ΤΕ ή ΔΕ Μουσικός 

Βιολοντσέλου 

 
 

Από την 
υπογραφή της 
σύμβασης έως 

30-6-2022 

 

1 

106  
Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής 
Μέριμνας -Παιδείας 

–Αθλητισμού- 
Πολιτισμού Δήμου 

Αρταίων 

 

 
Άρτα 

 

 
ΤΕ ή ΔΕ Μουσικός 

Κοντραμπάσου 

 
 

Από την 
υπογραφή της 
σύμβασης έως 

30-6-2022 

 

 
1 

107  
Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής 
Μέριμνας -Παιδείας 

–Αθλητισμού- 
Πολιτισμού Δήμου 

Αρταίων 

 
 
 

Άρτα 

 

ΤΕ ή ΔΕ 

Μουσικός 

Ανωτέρων 

Θεωρητικών 

 

 
Από την 

υπογραφή της 
σύμβασης έως 30- 

6-2022 

 

 
1 

108 Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής 
Μέριμνας -Παιδείας 

–Αθλητισμού- 
Πολιτισμού Δήμου 

Αρταίων 

 
 

 
Άρτα 

ΤΕ ή ΔΕ Μουσικός 

Πιάνου 

(συνοδεία και 

διδασκαλία) 

 
Από την 

υπογραφή της 
σύμβασης έως 30- 

6-2022 

 

 
1 

109 Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής 
Μέριμνας -Παιδείας 

–Αθλητισμού- 
Πολιτισμού Δήμου 

Αρταίων 

 
 
 

Άρτα 

         ΤΕ ή ΔΕ 

Μουσικός 

Κλασσικής 

κιθάρας 

 

Από την 
υπογραφή της 

σύμβασης έως 30- 
6-2022 

 

 
2 

 



 

      

110 Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής 
Μέριμνας -Παιδείας 

–Αθλητισμού- 
Πολιτισμού Δήμου 

Αρταίων 

 
 

 
Άρτα 

 

 
ΤΕ ή ΔΕ Μουσικός 

Κλαρινέτου- 

Σαξόφωνου 

 
Από την 

υπογραφή της 
σύμβασης έως 30- 

6-2022 

 

 
1 

111 Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής 
Μέριμνας -Παιδείας 

–Αθλητισμού- 
Πολιτισμού Δήμου 

Αρταίων 

 
 
 

Άρτα 

 
ΔΕ 

Μουσικός 

Ακορντεόν

-Αρμόνιο 

 

Από την 
υπογραφή της 

σύμβασης έως 30- 
6-2022 

 

 
1 

 
112 

 
Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής 
Μέριμνας -Παιδείας 

–Αθλητισμού- 
Πολιτισμού Δήμου 

Αρταίων 

 
 

 
Άρτα 

 

ΔΕ 

Μουσικός 

Ηλεκτρικής 

Κιθάρας 

 
Από την 

υπογραφή της 
σύμβασης έως 30- 

6-2022 

 
1 

 
113 

 
Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής 
Μέριμνας -Παιδείας 

–Αθλητισμού- 
Πολιτισμού Δήμου 

Αρταίων 

 
 

 
Άρτα 

 

 
ΔΕ 

Μουσικός 

Κρουστών-ντράμς 

 
Από την 

υπογραφή της 
σύμβασης έως 30- 

6-2022 

 
1 

 
114 

 
Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής 
Μέριμνας -Παιδείας 

–Αθλητισμού- 
Πολιτισμού Δήμου 

Αρταίων 

 
 

 
Άρτα 

 
ΔΕ 

Μουσικός 

Ηλεκτρικού    

Μπάσου 

 
Από την 

υπογραφή της 
σύμβασης έως 30- 

6-2022 

 

 
1 

 

 
115 

 
Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής 
Μέριμνας -Παιδείας 

–Αθλητισμού- 
Πολιτισμού Δήμου 

Αρταίων 

 
 

 
Άρτα 

 

 
ΔΕ 

Μουσικός 

Μπουζουκιού 

 
Από την 

υπογραφή της 
σύμβασης έως 30- 

6-2022 

 

 
1 

 



 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 
 

 

 
Κωδικός 

Θέσης 

 

 
Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) 

προσόντα 

101 ΤΕ Μουσικός Διευθυντής Ωδείου. 

Πτυχίο ή Δίπλωμα αντίστοιχης Μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου 

εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή πτυχίο ή Δίπλωμα ισοτίμου 

και αντιστοίχου Μουσικού ιδρύματος της αλλοδαπής. 

Δεκαετής προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένο Ωδείο Δημόσιο ή Ιδιωτικό. 

 Συνεκτιμημένα :

 Προϋπηρεσία σε συναφή αντικείμενα στη δημόσια εκπαίδευση.

 Παρουσίαση και σημείωμα καλλιτεχνικής δραστηριότητας: portfolio, 

συμμετοχής σε επαγγελματικές εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων 

φορέων, ρεσιτάλ, συναυλίες, ηχογραφήσεις, δισκογραφία κ.λ.π. (οι

υποψήφιοι να προσκομίσουν έγγραφα κ.λ.π. που θα αποδεικνύουν όσα 

αναφέρονται στο βιογραφικό). 

 
ή Ελλείψει Τ Ε 

ΔΕ Μουσικός Διευθυντής Ωδείου. 

 Δίπλωμα οργάνου, αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Πολιτισμού και 

Πτυχίο Φυγής

 Ή Δίπλωμα Σύνθεσης

 Και για τις δύο ανωτέρω περιπτώσεις είναι απαραίτητη δεκαετής 

προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένο Ωδείο Δημόσιο ή Ιδιωτικό. 

Συνεκτιμημένα:

 Προϋπηρεσία σε συναφή αντικείμενα σε δημόσιο ή Ιδιωτικό ίδρυμα.

 Προϋπηρεσία σε συναφή αντικείμενα στη δημόσια εκπαίδευση.

 Παρουσίαση και σημείωμα καλλιτεχνικής δραστηριότητας: portfolio, 

συμμετοχής σε επαγγελματικές εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων 

φορέων, ρεσιτάλ, συναυλίες, ηχογραφήσεις, δισκογραφία κ.λ.π. (οι

υποψήφιοι να προσκομίσουν έγγραφα κ.λ.π. που θα αποδεικνύουν όσα 

αναφέρονται στο βιογραφικό). 

102  

ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΦΛΑΟΥΤΟΥ 

 

 Πτυχίο ή Δίπλωμα αντίστοιχης Μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου 

εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή πτυχίο ή Δίπλωμα ισοτίμου και 

αντιστοίχου Μουσικού ιδρύματος της αλλοδαπής. 



 
 
 
 

 

 Συνεκτιμημένα: 

 Προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένο Ωδείο Δημόσιο ή Ιδιωτικό

 Παρουσίαση και σημείωμα καλλιτεχνικής δραστηριότητας: portfolio, 

συμμετοχής σε επαγγελματικές εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων 

φορέων, ρεσιτάλ, συναυλίες, ηχογραφήσεις, δισκογραφία κ.λ.π. (οι 

υποψήφιοι να προσκομίσουν έγγραφα κ.λ.π. που θα

αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό. 
 
 
 

 
Η ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΦΛΑΟΥΤΟΥ 

 

 Δίπλωμα ή Πτυχίο Φλάουτου αναγνωρισμένου Ωδείου της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το κράτος

Συνεκτιμημένα: 

 Προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένο Ωδείο Δημόσιο ή Ιδιωτικό

 Παρουσίαση και σημείωμα καλλιτεχνικής δραστηριότητας: portfolio, 

συμμετοχής σε επαγγελματικές εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων 

φορέων, ρεσιτάλ, συναυλίες, ηχογραφήσεις, δισκογραφία κ.λ.π. (οι

υποψήφιοι να προσκομίσουν έγγραφα κ.λ.π. που θα αποδεικνύουν όσα 

αναφέρονται στο βιογραφικό).αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο 

βιογραφικό). 

103  

ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΜΟΝΩΔΙΑΣ 
 

 Πτυχίο ή Δίπλωμα αντίστοιχης Μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου 

εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή πτυχίο ή Δίπλωμα ισοτίμου 

και αντιστοίχου Μουσικού ιδρύματος της αλλοδαπής.

Συνεκτιμημένα: 

 Προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένο Ωδείο Δημόσιο ή Ιδιωτικό

 Παρουσίαση και σημείωμα καλλιτεχνικής δραστηριότητας: portfolio, 

συμμετοχής σε επαγγελματικές εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων 

φορέων, ρεσιτάλ, συναυλίες, ηχογραφήσεις, δισκογραφία κ.λ.π. (οι 

υποψήφιοι να προσκομίσουν έγγραφα κ.λ.π. που θα αποδεικνύουν όσα 

αναφέρονται στο βιογραφικό).αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο

βιογραφικό). 
 

Η ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΜΟΝΩΔΙΑΣ 

 Δίπλωμα ή Πτυχίο Μονωδίας αναγνωρισμένου Ωδείου της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το κράτος

Συνεκτιμημένα: 

 Προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένο Ωδείο Δημόσιο ή Ιδιωτικό

 Προϋπηρεσία σε συναφή αντικείμενα στη δημόσια εκπαίδευση.

 Παρουσίαση και σημείωμα καλλιτεχνικής δραστηριότητας: portfolio, 

συμμετοχής σε επαγγελματικές εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων



 
 
 
 

 

 φορέων, ρεσιτάλ, συναυλίες, ηχογραφήσεις, δισκογραφία κ.λ.π. (οι 

υποψήφιοι να προσκομίσουν έγγραφα κ.λ.π. που θα αποδεικνύουν όσα 

αναφέρονται στο βιογραφικό).αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο 

βιογραφικό). 

104  
ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΒΙΟΛΙΟΥ 

 Πτυχίο ή Δίπλωμα αντίστοιχης Μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου 

εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή πτυχίο ή Δίπλωμα ισοτίμου 

και αντιστοίχου Μουσικού ιδρύματος της αλλοδαπής.

Συνεκτιμημένα: 

 Προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένο Ωδείο Δημόσιο ή Ιδιωτικό

 Προϋπηρεσία σε συναφή αντικείμενα στη δημόσια εκπαίδευση.

 Παρουσίαση και σημείωμα καλλιτεχνικής δραστηριότητας: portfolio, 

συμμετοχής σε επαγγελματικές εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων 

φορέων, ρεσιτάλ, συναυλίες, ηχογραφήσεις, δισκογραφία κ.λ.π. (οι 

υποψήφιοι να προσκομίσουν έγγραφα κ.λ.π. που θα αποδεικνύουν όσα 

αναφέρονται στο βιογραφικό).αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο

βιογραφικό). 

 
 

Η ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΒΙΟΛΙΟΥ 
 

  Δίπλωμα ή Πτυχίο Βιολιού. αναγνωρισμένου Ωδείου της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το κράτος 

Συνεκτιμημένα: 

 Προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένο Ωδείο Δημόσιο ή Ιδιωτικό

 Προϋπηρεσία σε συναφή αντικείμενα στη δημόσια εκπαίδευση.

 Παρουσίαση και σημείωμα καλλιτεχνικής δραστηριότητας: portfolio, 

συμμετοχής σε επαγγελματικές εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων 

φορέων, ρεσιτάλ, συναυλίες, ηχογραφήσεις, δισκογραφία κ.λ.π. (οι

υποψήφιοι να προσκομίσουν έγγραφα κ.λ.π. που θα αποδεικνύουν όσα 

αναφέρονται στο βιογραφικό).αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο 

βιογραφικό). 

105 ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟΥ 
 

 Δίπλωμα ή Πτυχίο Βιολοντσέλου αναγνωρισμένου Ωδείου της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το κράτος

Συνεκτιμημένα: 

 Προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένο Ωδείο Δημόσιο ή Ιδιωτικό

 Προϋπηρεσία σε συναφή αντικείμενα στη δημόσια εκπαίδευση. Παρουσίαση και 

σημείωμα καλλιτεχνικής δραστηριότητας: portfolio, συμμετοχής σε

επαγγελματικές εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, ρεσιτάλ, 



 
 
 
 

 

 συναυλίες, ηχογραφήσεις, δισκογραφία κ.λ.π. (οι υποψήφιοι να προσκομίσουν 

έγγραφα κ.λ.π. που θα αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό). 

 
Η ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟΥ 

 Δίπλωμα ή Πτυχίο Βιολοντσέλου αναγνωρισμένου Ωδείου της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το κράτος

Συνεκτιμημένα: 

 Προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένο Ωδείο Δημόσιο ή Ιδιωτικό

 Προϋπηρεσία σε συναφή αντικείμενα στη δημόσια εκπαίδευση. Παρουσίαση και 

σημείωμα καλλιτεχνικής δραστηριότητας: portfolio, συμμετοχής σε

επαγγελματικές εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, ρεσιτάλ, 

συναυλίες, ηχογραφήσεις, δισκογραφία κ.λ.π. (οι υποψήφιοι να προσκομίσουν 

έγγραφα κ.λ.π. που θα αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό). 

106 ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟΥ 

 Πτυχίο ή Δίπλωμα αντίστοιχης Μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου 

εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή πτυχίο ή Δίπλωμα ισοτίμου 

και αντιστοίχου Μουσικού ιδρύματος της αλλοδαπής. 

Συνεκτιμημένα: 

 Προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένο Ωδείο Δημόσιο ή Ιδιωτικό

 Προϋπηρεσία σε συναφή αντικείμενα στη δημόσια εκπαίδευση.

 Παρουσίαση και σημείωμα καλλιτεχνικής δραστηριότητας: portfolio, συμμετοχής 

σε επαγγελματικές εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, ρεσιτάλ,

συναυλίες, ηχογραφήσεις, δισκογραφία κ.λ.π. (οι υποψήφιοι να προσκομίσουν 

έγγραφα κ.λ.π. που θα αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό). 

 
 
 

Η ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΣΟΥ 
 

 Δίπλωμα ή Πτυχίο Κοντραμπάσου αναγνωρισμένου Ωδείου της ημεδαπής 

ή αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το κράτος

Συνεκτιμημένα: 

 Προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένο Ωδείο Δημόσιο ή Ιδιωτικό

 Προϋπηρεσία σε συναφή αντικείμενα στη δημόσια εκπαίδευση.

  Παρουσίαση και σημείωμα καλλιτεχνικής δραστηριότητας: portfolio, συμμετοχής 

σε επαγγελματικές εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, ρεσιτάλ,

συναυλίες, ηχογραφήσεις, δισκογραφία κ.λ.π. (οι υποψήφιοι να προσκομίσουν 

έγγραφα κ.λ.π. που θα αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό). 

107 ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ 

 Πτυχίο ή Δίπλωμα αντίστοιχης Μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου 

εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή πτυχίο ή Δίπλωμα ισοτίμου 

και αντιστοίχου Μουσικού ιδρύματος της αλλοδαπής. 



 
 
 
 

 

 Συνεκτιμημένα: 

 Προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένο Ωδείο Δημόσιο ή Ιδιωτικό 

 Προϋπηρεσία σε συναφή αντικείμενα στη δημόσια εκπαίδευση. 

 
Η ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ 

 

 Τίτλοι σπουδών: Πτυχία ανώτερων θεωρητικών (Αρμονίας, Αντίστιξης, 

Φυγής, Ωδικής,) από αναγνωρισμένο μουσικό ίδρυμα εσωτερικού , 

αναγνωρισμένου Ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το 

κράτος 

Συνεκτιμημένα: 

 Προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένο Ωδείο Δημόσιο ή Ιδιωτικό 

 Προϋπηρεσία σε συναφή αντικείμενα στη δημόσια εκπαίδευση. 

108 ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΠΙΑΝΟΥ (συνοδός και διδασκαλίας) 

 Πτυχίο ή Δίπλωμα αντίστοιχης Μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου 

εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή πτυχίο ή Δίπλωμα ισοτίμου 

και αντιστοίχου Μουσικού ιδρύματος της αλλοδαπής. 

Συνεκτιμημένα: 

 Βεβαιώσεις σπουδών αντίστοιχης μουσικής ειδίκευσης από αναγνωρισμένα 

μουσικά ιδρύματα εποπτευόμενα από το Υπουργείο Πολιτισμού. Σεμινάρια 

ειδικότητας εσωτερικού και εξωτερικού.

 Προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένο Ωδείο Δημόσιο ή Ιδιωτικό

 Προϋπηρεσία σε συναφή αντικείμενα στη δημόσια εκπαίδευση.

 Παρουσίαση και σημείωμα καλλιτεχνικής δραστηριότητας: portfolio, συμμετοχής 

σε επαγγελματικές εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, ρεσιτάλ,

συναυλίες, ηχογραφήσεις, δισκογραφία κ.λ.π. (οι υποψήφιοι να προσκομίσουν 

έγγραφα κ.λ.π. που θα αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό). 

Η ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΠΙΑΝΟΥ(συνοδός και διδασκαλίας) 

 Δίπλωμα ή Πτυχίο Πιάνου αναγνωρισμένου Ωδείου της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το κράτος

Συνεκτιμημένα: 

 Βεβαιώσεις σπουδών αντίστοιχης μουσικής ειδίκευσης από αναγνωρισμένα 

μουσικά ιδρύματα εποπτευόμενα από το Υπουργείο Πολιτισμού. Σεμινάρια 

ειδικότητας εσωτερικού και εξωτερικού.

 Προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένο Ωδείο Δημόσιο ή Ιδιωτικό

 Παρουσίαση και σημείωμα καλλιτεχνικής δραστηριότητας: portfolio, συμμετοχής 

σε επαγγελματικές εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, ρεσιτάλ,

συναυλίες, ηχογραφήσεις, δισκογραφία κ.λ.π. (οι υποψήφιοι να προσκομίσουν 

έγγραφα κ.λ.π. που θα αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό). 



 
 
 
 

 

109 ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ 

 Πτυχίο ή Δίπλωμα αντίστοιχης Μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου 

εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή πτυχίο ή Δίπλωμα ισοτίμου 

και αντιστοίχου Μουσικού ιδρύματος της αλλοδαπής. 

Συνεκτιμημένα: 

 Προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένο Ωδείο Δημόσιο ή Ιδιωτικό

 Προϋπηρεσία σε συναφή αντικείμενα στη δημόσια εκπαίδευση.

 Παρουσίαση και σημείωμα καλλιτεχνικής δραστηριότητας: portfolio, συμμετοχής 

σε επαγγελματικές εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, ρεσιτάλ,

συναυλίες, ηχογραφήσεις, δισκογραφία κ.λ.π. (οι υποψήφιοι να προσκομίσουν 

έγγραφα κ.λ.π. που θα αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό). 

 
Η ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ 

 Δίπλωμα ή Πτυχίο Κλασικής Κιθάρας αναγνωρισμένου Ωδείου της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το κράτος

Συνεκτιμημένα: 

 Προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένο Ωδείο Δημόσιο ή Ιδιωτικό

 Προϋπηρεσία σε συναφή αντικείμενα στη δημόσια εκπαίδευση.

 Παρουσίαση και σημείωμα καλλιτεχνικής δραστηριότητας: portfolio, συμμετοχής 

σε επαγγελματικές εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, ρεσιτάλ,

συναυλίες, ηχογραφήσεις, δισκογραφία κ.λ.π. (οι υποψήφιοι να προσκομίσουν 

έγγραφα κ.λ.π. που θα αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό). 

110 ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΛΑΡΙΝΕΤΟΥ-ΣΑΞΟΦΩΝΟΥ 

 Πτυχίο ή Δίπλωμα αντίστοιχης Μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου 

εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή πτυχίο ή Δίπλωμα ισοτίμου 

και αντιστοίχου Μουσικού ιδρύματος της αλλοδαπής. 

Συνεκτιμημένα: 

 Προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένο Ωδείο Δημόσιο ή Ιδιωτικό

 Προϋπηρεσία σε συναφή αντικείμενα στη δημόσια εκπαίδευση.

 Παρουσίαση και σημείωμα καλλιτεχνικής δραστηριότητας: portfolio, συμμετοχής 

σε επαγγελματικές εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, ρεσιτάλ,

συναυλίες, ηχογραφήσεις, δισκογραφία κ.λ.π. (οι υποψήφιοι να προσκομίσουν 

έγγραφα κ.λ.π. που θα αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό). 

 

 
Η ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΛΑΡΙΝΕΤΟΥ-ΣΑΞΟΦΩΝΟΥ 

 Δίπλωμα ή Πτυχίο Κλαρινέτου - Σαξόφωνου αναγνωρισμένου Ωδείου της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το κράτος

Συνεκτιμημένα: 

 Προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένο Ωδείο Δημόσιο ή Ιδιωτικό

 Προϋπηρεσία σε συναφή αντικείμενα στη δημόσια εκπαίδευση.



 
 
 
 

 

  Παρουσίαση και σημείωμα καλλιτεχνικής δραστηριότητας: portfolio, συμμετοχής 

σε επαγγελματικές εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, ρεσιτάλ, 

συναυλίες, ηχογραφήσεις, δισκογραφία κ.λ.π. (οι υποψήφιοι να προσκομίσουν 

έγγραφα κ.λ.π. που θα αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό) 

111  Για τους κωδικούς θέσεων : 111-112-113-114-115 

 
112 

 Τίτλοι σπουδών: Βεβαιώσεις σπουδών και μουσικοί τίτλοι στον 

αντίστοιχο τομέα αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή 
 εξωτερικού ή εκτενής καλλιτεχνική δραστηριότητα σε σύνολα 

113 
μοντέρνας ή λαϊκής ή παραδοσιακής μουσικής. 
Προϋπηρεσία: Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε 

 αναγνωρισμένα μουσικά 

114 
ιδρύματα στο αντικείμενο της ειδικότητας. Πιστοποιημένες 
παιδαγωγικές σπουδές, βεβαιώσεις κύκλων σεμιναρίων και 

 αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο φορέα, εάν υπάρχει. 

115 
Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Αποδεικτικά καλλιτεχνικής 
δραστηριότητας όπως 

 συναυλίες (συμμετοχή σε ορχήστρες ή μουσικά σχήματα λαϊκού και 
 μοντέρνου 
 ρεπερτορίου), Ηχογραφήσεις, Δισκογραφία. 

 
 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Βεβαίωση προϋπηρεσίας στο αντικείμενο. Ως διδακτική εμπειρία νοείται η απασχόληση με 

σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στα Δημόσια ή ιδιωτικά μουσικά ιδρύματα εποπτείας 

Υπουργείου Πολιτισμού και στην Δημόσια Εκπαίδευση σε καθήκοντα συναφή προς το 

αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων. 

Προϋπηρεσία στο Δημοτικό Ωδείο Άρτας θα ληφθεί υπόψη. . 

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι 

υποψήφιοι μετέχουν στην διαδικασία επιλογής. 

 
 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

1) Οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία 

από 18 έως 65 ετών. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους 

επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν. 

2) Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 (Ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική 

δικαστική συμπαράσταση) του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007). 

3) Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν 

εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. 

Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα των οποίων δεν προβλέπεται η υποχρέωση 

στράτευσης. 



 
 
 
 
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας αίτηση στην οποία αναφέρουν 

ρητά τον κωδικό της θέσης που διεκδικούν. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα 

συνάψουν μόνο μία σύμβαση με τον φορέα και γι αυτό μπορούν να δηλώσουν από μία (1) 

έως και δύο (2) κωδικούς θέσης με σειρά προτίμησης. Καλούνται να συμπληρώσουν μια 

αίτηση δηλώνοντας ρητώς την ειδικότητά τους, τον κωδικό θέσης της προκήρυξης καθώς και 

όλα τα απαιτούμενα προσόντα τους 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, στην Γραμματεία 

του Ωδείου της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 

Δημοτικό Ωδείο Άρτας, Ορλάνδου 9 Τ.Κ. 47132 (τηλ. επικοινωνίας: 2681073595 και 

2681070705 ) FAX : 2681070705. 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, 

τα ακόλουθα, νομίμως επικυρωμένα, δικαιολογητικά: 

 Αίτηση 

1) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας 

2) Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών 

3) Σύντομο βιογραφικό 

4) Αποδεικτικά προϋπηρεσίας στο αντικείμενο 

5) Πιστοποιητικό γέννησης 

6) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

7) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται τυχόν  

απασχόληση σε Δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση). 

8) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 στην οποία να 

δηλώνονται: 

τα γενικά προσόντα πρόσληψης που αναφέρονται παραπάνω και ότι δεν τελεί υπό 

απαγόρευση, δικαστική αντίληψη, ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική 

συμπαράσταση και δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο βούλευμα για κάποιο από τα 

εγκλήματα που αναφέρονται στο αρθ.22 του ΠΔ 611/77 (άρθρο 8 του Ν. 3528/2007, 

Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων 

Ν.Π.Δ.Δ.) έστω και αν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, όπως και αν 

εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΜΟΡΙΑ 

1 Σπουδές 

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) 

Το 
ανώτερο 

έως 25 
μόρια 

2 
Προϋπηρεσία- 

εμπειρία 

Γενική προϋπηρεσία-εμπειρία στο 
αντικείμενο 

Το 
ανώτερο  

έως 20 
μόρια 

Προϋπηρεσία στον φορέα Έως 15 
μόρια 

3 
Καλλιτεχνικό 

έργο 

Καλλιτεχνική δραστηριότητα, 
Ειδικές δραστηριότητες κλπ. 

Το 
ανώτερο 

έως 15 
μόρια 

4 

Κοινωνικά 
και  

Οικονομικά  
Κριτήρια 

 

Πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μονογονεϊκή 
ιδιότητα, μέλος οικογένειας ΑΜΕΑ, κάρτα 

ανεργίας, ανήλικα τέκνα, κλπ. 

Το 
ανώτερο 

20 μόρια 

 

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες 

ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της περίληψης σε 

τοπική εφημερίδα και της ανάρτησης στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Ωδείου 

(από 05/9/2021 έως 14/ 9/2021). 

 

Παραλαβή των αιτήσεων θα γίνεται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 

Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 9.00 έως 14.00 



 

 

 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

Όσοι πληρούν τα γενικά και τα τυπικά προσόντα τίθεται υπό την κρίση της ορισθείσας 

τριμελούς επιτροπής επιλογής πού ορίστηκε με την απόφαση  92191 / 4-8-2021  ΑΔΑ:( 

9ΔΒΝΟΡ1Γ-ΦΓ5  ) του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής 

Μακεδονίας, η οποία θα συνεδριάσει στο Δημοτικό Ωδείο Άρτας την 21-9-2021. Όσοι 

υποψήφιοι δεν υπέβαλαν τα απαραίτητα - κατάλληλα δικαιολογητικά αποκλείονται από την 

επιτροπή με αιτιολογημένη απόφαση. Για την επιλογή των καταλληλότερων υποψηφίων και 

εφόσον κριθεί αναγκαίο από την επιτροπή ενεργείται πρακτική δοκιμασία κατά τον 

προσφορότερο τρόπο ενώπιον της ή από οριζόμενο από αυτή ειδικό εξεταστή σύμφωνα με 

την παρ 1γ άρθρο 5 του Π.Δ 524/80. Κατόπιν θα συντάξει πίνακα με αιτιολογημένη 

αξιολογική σειρά των υποψηφίων. 

 

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στον Πίνακα Ανακοινώσεων του 

Δημοτικού Ωδείου Άρτας, συντασσόμενου πρακτικού ανάρτησης. 

 

Κατά των ανωτέρω πινάκων και ενώπιον της Τριμελούς επιτροπής, οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να υποβάλλουν νομίμως ενστάσεις μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) 

ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) που αρχίζει από την επομένη ημέρα της 

ανάρτησής τους. 

 

Η δαπάνη μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού με αντίτιμο, θα καλύπτεται 

100% από τα έσοδα πού θα προέρχονται από τα δίδακτρα των μαθητών του Ωδείου 

του Ν.Π.Δ.Δ  Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. Δήμου Αρταίων 

 

Όσοι επιλεγούν να εργαστούν θα υπογράψουν σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου 

χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ) με αμιγώς αμειβόμενο αντίτιμο για χρονικό διάστημα όπως αυτό 

καθορίζεται από την παρούσα ανακοίνωση ανάλογα με τον κωδικό θέσης της 

αιτούμενης ειδικότητας του υποψηφίου. 
 

Απαραίτητη προϋπόθεση λειτουργίας κάποιου τμήματος είναι η ύπαρξη ενδιαφέροντος 

από μαθητές για την στελέχωση. Ο χώρος και ο χρόνος απασχόλησης (ώρες 

απασχόλησης ημερησίως) των επιλεγέντων προσώπων, θα καθοριστεί ανάλογα με τις 

υπηρεσιακές ανάγκες όπως αυτές θα διαμορφωθούν τελικά, τον αριθμό των μαθητών 

στα τμήματα και θα ορίζονται από τις ατομικές συμβάσεις που θα συναφθούν. 
 

Ειδικότερα ο προσληφθέντος Μουσικός είναι υποχρεωμένος να τηρεί τους όρους και 

τους κανονισμούς της σύμβασης εργασίας καθώς και τα προγράμματα διδασκαλίας και 

να διδάσκει το μάθημα που θα αναφέρεται στην σύμβασή του και όχι μαθήματα άλλης 

ειδικότητας. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

 

Οι επιτυχόντες υποχρεούνται να καταθέσουν εντός 10 ημερών από την ειδοποίησή τους από 

το Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π Δημοτικό Ωδείο Άρτας πρόσθετα δικαιολογητικά, τα οποία είναι τα εξής: 

 

 

 Πιστοποιητικό γέννησης 

 

 Πιστοποιητικό υγείας και αρτιμέλειας από κατάλληλη υγειονομική  επιτροπή  

 

 Προϋπηρεσία σε δημόσιο φορέα. 

 

 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 

Η υπηρεσία προβαίνει στην σύναψη σύμβασης με τους επιλεγέντες υποψηφίους, μετά την 

κατάρτιση των πινάκων κατάταξης και ανάλογα με τις διδακτικές ανάγκες του Ωδείου. Σε 

περίπτωση που δεν εγγραφούν μαθητές στα τμήματα θα διαμορφωθούν ανάλογα και οι 

συμβάσεις. 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

 

1) Η προκήρυξη να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Ωδείου, 

συντασσόμενου σχετικού αποδεικτικού και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

2) H περίληψη θα δημοσιευθεί όπως ορίζει το ΠΔ 524/80 (ΦΕΚ 143 /Α/17-7-1980) στην 

ημερήσια εφημερίδα «ΗΧΩ» του Νομού Άρτας. 

 
 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π.» 

 
 
 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥΛΗΣ 



 

                                                                ΑΙΤΗΣΗ                                                                               Αρ. Πρωτ… 
 

 

Σας υποβάλλω τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά για την πρόσληψή μου στη θέση 

με κωδικό ……………......... όπως αυτή 

περιγράφεται στην ανακοίνωση-προκήρυξη της 

Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Μέριμνας –Παιδείας – 

Αθλητισμού –Πολιτισμού Δήμου Αρταίων. Με 

την παρούσα δηλώνω ότι δέχομαι 

ανεπιφύλακτα τους όρους προκήρυξης. Επίσης 

επιβεβαιώνω την ακρίβεια των δηλούμενων 

στην παρούσα αίτηση στοιχείων μου, κατέχω 

όλα τα απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με την 

προκήρυξη και επισυνάπτω όλα τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά. 

 Επισυνάπτεται κατάλογος αριθμημένων  

δικαιολογητικών 

ΕΠΩΝΥΜΟ: 

 

ΟΝΟΜΑ: 

 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: 

 

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: 

 

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 

 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: 

 

ΝΟΜΟΣ: 

 

 ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛ: 

 

ΑΡΙΘΜ.ΚΙΝΗΤΟΥ: 

 

ΑΦΜ: 

 

Α.Δ.Τ: 

 

ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΙΚΑ: 

 

ΑΜΚΑ: 

 

Ε MAIL: 



 
                         ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση-δήλωση μπορεί 
να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
.Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από 
τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρ. 22 του Ν. 1599/1986, δηλαδή: «Όποιος εν 
γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με 
έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 
τριών μηνών. Επίσης εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να 
προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας 
τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών», 
δηλώνω ότι: 
1. Όλα τα στοιχεία της αίτησής μου είναι ακριβή και αληθή και κατέχω όλα τα 
απαιτούμενα προσόντα για κάθε επιδιωκόμενο κωδικό θέσης, όπως αυτά 
αναφέρονται στην ανακοίνωση και αναγράφονται στην παρούσα αίτηση. Σε 
περίπτωση ανακρίβειας γνωρίζω ότι θα έχω τις συνέπειες που προβλέπονται 
από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986. 

Έχω δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι δεν έχω (με την 
επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου) κώλυμα κατά το άρθρο 8 του 
Υπαλληλικού Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο δεν μπορεί να επιλεγεί όποιος: α) 
έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, 
υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, 
απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, 
παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και 
για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής· β) είναι υπόδικος και έχει παραπεμφθεί με 
τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης 
περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε· γ) έχει, λόγω καταδίκης, 
στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση 
αυτή· δ) τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση. Σε περίπτωση ύπαρξης του 
κωλύματος της παραπάνω παραγράφου εξαιρούμαι από το κώλυμα επειδή έχω 
εκτίσει την ποινή μου ή επειδή έχουν αρθεί τα μέτρα ασφαλείας που μου έχουν 

επιβληθεί ή επειδή έχω απολυθεί υπό όρους (άρθρ. 4 παρ. 6 Ν. 
2207/1994). 

 

Ο/Η αιτ……….. &Υπευθύνως Δηλ…….. 
Ημερομηνία……/… / 2020 

 

 
(υπογραφή & ολογράφως) 

 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  
Αριθμήστε σε εμφανές σημείο καθένα από τα συνυποβαλλόμενα 
 δικαιολογητικά και τα υπόλοιπα έγγραφα που επισυνάπτετε για την υποστήριξη 
της υποψηφιότητάς σας και καταγράψτε τα εδώ: 
 
1. ……………………………………………………………………………….. 

2 …………………………………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………… 

6…………………………………………………………………………………… 

7…………………………………………………………………………………… 

             8……………………………………………………………………………





 


