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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας
Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φιλιατών» (Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ.):
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.299/1976 (Φ.Ε.Κ. 90/19-4-1976), τις διατάξεις του Β.Δ.
16/1966 (Φ.Ε.Κ. 7/Α΄/1966) και τις διατάξεις του άρθρου 10 παράγ. 13 α΄
του Ν.3207/03 (Φ.Ε.Κ. 302/Α΄/2003),
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2527/1997 (Φ.Ε.Κ 206/Α΄/8-10-97), όπως
τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ
234/Α΄/2009) καθώς και του Π.Δ. 524/1980
3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/2012),
όπως έχει αντικατασταθεί από τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4325/2015
(ΦΕΚ 47/Α΄/2015)
4. Τη με αρ. πρωτ.: 3449/05-02-2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
/Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης και Τοπ. Αυτ/σης / Δ/νση Προσωπικού Τοπ.
Αυτ/σης / Τμήμα Προσωπικού που αφορά στον προγραμματισμό προσλήψεων
έκτακτου προσωπικού (ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ΣΜΕ) για το
έτος 2018 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών
5. Τη με αρ. 15/2018 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ.
με την οποία διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών, μέσω της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, το αίτημα του
Νομικού Προσώπου για πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού στο Τμήμα του
Ωδείου Φιλιατών με σύμβαση μίσθωσης έργου και με κάλυψη της δαπάνης
από την καταβολή αντιτίμου από τους ωφελούμενους
6. Τη με αρ. πρωτ.: 32716/ 02-03-2018 Εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας / Γενική Δ/νση Εσωτ. Λειτουργίας /
Δ/νση Δ/σης / Τμήμα Τοπ. Αυτ/σης και Ν.Π. Ιωαννίνων προς το ΑΣΕΠ περί
συναίνεσής της για την πραγματοποίηση των ως άνω προσλήψεων
7. Τις με αρ. πρωτ.: 5121/ 20-04-2018 & 5122/20-04-2018 βεβαιώσεις του
ΑΣΕΠ με τις οποίες έγινε δεκτό το υποβαλλόμενο αίτημά μας για τη σύναψη
σύμβασης μίσθωσης έργου για τις ειδικότητες ΤΕ Μουσικού – Καλλιτεχνικού
Δ/ντη & Δάσκαλου Παραδοσιακού Κλαρίνου αντίστοιχα, διότι το προσωπικό
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αυτό θα προσληφθεί για την εκτέλεση έργου, πέραν των συνήθων
καθηκόντων, το οποίο δεν μπορεί να εκτελεστεί από το υπάρχον και
προβλεπόμενο από τον οργανισμό του φορέα προσωπικό
8. Τη με αρ. πρωτ.: οικ. 28831/15-06-2018 (ΑΔΑ: 6913465ΧΘ7-811) απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία εγκρίθηκε για το ν.π.δ.δ.
Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ. η σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου για τη
στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου από τους
ωφελούμενους
9. Την αριθ. 84/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ. περί αποδοχής πρόσληψης ειδικοτήτων μουσικών δύο (2)
με σύμβαση μίσθωσης έργου με την καταβολή αντιτίμου από τους
ωφελούμενους και ορισμού τριμελούς επιτροπής επιλογής καλλιτεχνικού
προσωπικού
10. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ.169891/22-10-2018 απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας που αφορά τη
συγκρότηση τριμελούς επιτροπής του άρθρου 4 του Π.Δ 524/1980 για την
επιλογή του εν λόγω προσωπικού.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Δύο (2) θέσεις καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου με αντίτιμο
για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Ωδείου Φιλιατών που λειτουργεί εντός
του Νομικού Προσώπου «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού
και Αθλητισμού Δήμου Φιλιατών-Ο.Κ.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ.» για το σχολικό έτος 2018-2019
ως εξής:
1) Ένας (1)ΤΕ Μουσικός - Καλλιτεχνικός Διευθυντής
2) Ένας (1) Δάσκαλος Παραδοσιακού κλαρίνου
Τα τυπικά προσόντα για την θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 10, παρ.13 α΄ του Ν. 3207/03(ΦΕΚ 302/Α/24-12-2003)
ορίζονται ως εξής:
 Δίπλωμα σύνθεσης ή πιάνου ή οργάνου συμφωνικής ορχήστρας ή κλασικής
κιθάρας ή μονωδίας μαζί με πτυχίο φυγής και 10ετής τουλάχιστον διδακτική
προϋπηρεσία σε Μουσικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Ωδείο, Μουσική Σχολή ή
Παράρτημα αυτών) ή δίπλωμα πιάνου ή οργάνου συμφωνικής ορχήστρας ή
κλασικής κιθάρας ή μονωδίας και 10ετής τουλάχιστον συναφής καλλιτεχνική
σταδιοδρομία, που αποδεικνύεται με παραστατικά στοιχεία, που αφορούν ρεσιτάλ
ή σύμπραξη με ορχήστρες ως σολίστ. Ο τίτλος σπουδών μπορεί να προέρχεται Α)
από το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης ή αναγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή
της ημεδαπής Β)από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή Ανώτερη Σχολή χώρας
Κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γ) από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
ή Ανώτερη Σχολή χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με αναγνωρισμένη ισοτιμία
 Συμμετοχή σε σεμινάρια-φεστιβάλ-συνέδρια
πιστοποιούνται από σχετικά έγγραφα

τα

οποία

θα

πρέπει

να

 Δεκαετής (10ετής) τουλάχιστον προϋπηρεσία σε θέση Καλλιτεχνικού Διευθυντή,
στην οποία θα αναγράφεται η σχετική απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού
 Διοικητική εμπειρία (Θέση προϊσταμένου ή υπεύθυνου τμήματος ή σχολής)
 Εκπαιδευτικό έργο στο χώρο της μουσικής (πτυχίο, διπλώματα μαθητών)
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Θα συνεκτιμηθούν και τα εξής προσόντα:
 Οργανωτικές ικανότητες – γνώση εφαρμογών ηλεκτρονικού
υπολογιστή και διαδικτύου
 Γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής
Γερμανικής, Ιταλικής) πιστοποίηση με πτυχίο
 Οργάνωση εκδηλώσεων
 Παιδαγωγική κατάρτιση
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
1.ΣΠΟΥΔΕΣ:
1.1 Πτυχίο ανωτάτων Μουσικών σχολών
Πτυχίο Ανώτατης εκπαίδευσης(Μουσικολογία)
Πτυχίο Ανώτατης εκπαίδευσης με ειδικότητα
Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης με ειδικότητα και Άριστα
1.2 Τίτλοι Ωδείων
Δίπλωμα
Δίπλωμα με άριστα

10 Μόρια
12 Μόρια
14 Μόρια
5 Μόρια
6 Μόρια

1.3 Βεβαιώσεις συμμετοχής σε σεμινάρια –φεστιβάλ-συνέδρια με
σχετικές με το αντικείμενο της μουσικής
Συμμετοχή σε 1-3 σεμινάρια
Συμμετοχή σε 4-5 σεμινάρια
Συμμετοχή σε 6 και πάνω σεμινάρια

1 Μόριο
2 Μόρια
3 Μόρια

1.4 Γνώση ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής Γερμανικής, Ιταλικής)
πιστοποίηση με πτυχίο
2 Μόρια
2. Εμπειρία-προυπηρεσία
2.1 Προϋπηρεσία διδακτική(σε ακαδημαϊκά έτη)
1
2-3
4-6
7-10
11-17
18-20
20 και πάνω

έτος
έτη
έτη
έτη
έτη
έτη
έτη

1 Μόριο
2 Μόρια
3 Μόρια
4 Μόρια
6 Μόρια
8 Μόρια
10 Μόρια

2.2 Προϋπηρεσία ως υπεύθυνος τμήματος σε ανώτερη τάξη
3
4-5
6-7

έτη
έτη
έτη

1Μόριο
3 Μόρια
4 Μόρια
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2.3 Εκπαιδευτικό έργο(πτυχία-διπλώματα μαθητών)
1-10 πτυχία-διπλώματα
11-20 πτυχία-διπλώματα
21-30 πτυχία-διπλώματα
31-35 πτυχία-διπλώματα
36 και πάνω πτυχία-διπλώματα

1
2
3
4
5

μόριο
μόρια
μόρια
μόρια
μόρια

2.4 Προϋπηρεσία στο φορέα(σε ακαδημαϊκά έτη)
1
2-3
4-6
7-9
10 και πάνω

έτος
έτη
έτη
έτη
έτη

1
2
3
4
5

μόριο
μόρια
μόρια
μόρια
μόρια

Σημείωση : Για όλα τα παραπάνω πρέπει να προσκομιστούν βεβαιώσεις από τα
μουσικά ιδρύματα.
Για το 2.1 να αναγράφεται ο αριθμός απόφασης για την πρόσληψη από το
ΥΠ.ΠΟ και η ημερομηνία
3. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
3.1 Διοργάνωση Σεμιναρίων
1-2
3-4
5-6
7 και πάνω

1
2
3
5

μόριο
μόρια
μόρια
μόρια

3.2 Διοργάνωση Συναυλιών
1-2
3-4
5-6
7 και πάνω

1
2
3
5

Σημείωση:
Για
όλα
τα
παραπάνω
αποδεικτικά(Προγράμματα, βεβαιώσεις)

πρέπει

μόριο
μόρια
μόρια
μόρια
να

προσκομιστούν

4.Οργανωτικά προσόντα
Οργανωτικές ικανότητες, οργάνωση εκδηλώσεων, παιδαγωγική κατάρτιση
25 μόρια
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
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Οι ενδιαφερόμενοι για την θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή μαζί µε την αίτηση
τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς και επί ποινής αποκλεισμού τα εξής
δικαιολογητικά:
1) Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.
2) Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση κατόχων
διπλωμάτων ή πτυχίων Σχολών – Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, επίσημη μετάφραση
αυτών στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.
3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι όλα τα στοιχεία
της αίτησής του είναι αληθή και ότι κατέχει τα γενικά προσόντα διορισμού και
επιπρόσθετα ότι δεν έχει κώλυμα διορισμού σύμφωνα με το άρθρο 8 του
Υπαλληλικού Κώδικα
4) Βεβαίωση 10ετούς διδακτικής προϋπηρεσίας, στην οποία να αναγράφεται η
σχετική απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού
5) Βεβαίωση 10ετούς προϋπηρεσίας ως Καλλιτεχνικού Διευθυντή σε Ωδείο ή
Μουσική Σχολή, στην οποία να αναγράφεται η σχετική απόφαση του Υπουργείου
Πολιτισμού
6) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι δεν εργάζεται ως
μόνιμος υπάλληλος ή υπάλληλος ιδιωτικού δικαίου σε κάποιο φορέα κατά τη
διάρκεια της Προκήρυξης
Για τη θέση του Δάσκαλου Παραδοσιακού κλαρίνου τα δικαιολογητικά είναι:
α . Αίτηση
β. Βεβαίωση σπουδών από αναγνωρισμένο μουσικό εκπαιδευτήριο
γ. Βεβαίωση προϋπηρεσίας ή συστατική επιστολή από σχετικό φορέα
δ. Βιογραφικό σημείωμα
Η πλήρωση των ανωτέρω θέσεων για το σχολικό έτος 2018-2019, θα εξαρτηθεί από
τον αριθμό των μαθητών που θα εγγραφούν στις ανωτέρω σχολές και τμήματα του
Δημοτικού Ωδείου Φιλιατών.
Η δαπάνη μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού με αντίτιμο, θα καλύπτεται
100% από έσοδα που προέρχονται από την καταβολή αντιτίμου από τους
ωφελούμενους (Δίδακτρα)
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 του Νόμου
3996/2011 τ. Α΄ /ΦΕΚ 170/5-8-2011. Επίσης έχουν ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 4
του Ν 1296/82 όπως ισχύει σήμερα και του Ν 4387/2016, ΦΕΚ Α 85, 12.05.2016 ως
προς το ασφαλιστικό καθεστώς των προσλαμβανομένων
ΕΠΙΛΟΓΗ- ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή επιλογής καλλιτεχνικού
προσωπικού που συστάθηκε µε την υπ΄αριθ.πρωτ. 169891/22-10-2018 απόφαση του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας. Οι πίνακες
κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου
Φιλιατών και στην ιστοσελίδα του Δήμου.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους με τα νομίμως
επικυρωμένα δικαιολογητικά 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, στο γραφείο του
Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου
Φιλιατών (Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ.) που εδρεύει στο Δημοτικό Κατάστημα Φιλιατών, οδός
Ελευθερίου Βενιζέλου 8, Τ.Κ. 46300 Φιλιάτες – Θεσπρωτίας, τηλ. Επικοινωνίας:
26643 60116-122, καθημερινά από 9:00 έως 15:00. 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, µε τα νομίμως επικυρωμένα,
δικαιολογητικά.
Η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Φιλιατών και στο
πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης περίληψης της
παρούσας σε µία ημερήσια εφημερίδα του Νομού Θεσπρωτίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

