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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 άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σε συνδυασμό με αυτές των
άρθρων 233 & 240 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/08-06-2006) «Κύρωση του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α΄/08-10-1997), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 2.η΄ του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ
28/Α΄/03-03-1994) , όπως έχει αντικατασταθεί από τις όμοιες της παρ. 2 του άρθρου
29 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α΄/23-12-2014), σύμφωνα με τις οποίες δεν
υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α, Β και Γ του Ν. 2190/ 1994 «οι
λογοτέχνες, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην
ιδιότητά τους….» και άρα η πρόσληψή τους εξαιρείται των διαδικασιών ΑΣΕΠ
4. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 223 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-062007), περί πρόσληψης μουσικών στους ΟΤΑ με τις διατάξεις του Π.Δ. 524/1980,
όπως ισχύει
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 524/1980 (ΦΕΚ 143/Α΄/17-06-1980), όπως ισχύει
6. Τις διατάξεις του Β.Δ. 16/1966 (ΦΕΚ 7/Α΄/15-06-1966), όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει
7. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 26 του Ν. 4325/2015, όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 88 του Ν. 4483/2017 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 94 του Ν.
4604/2019
8. Τη με αρ. πρωτ.: 3955/21-01-2019 (ΑΔΑ:6Μ5Δ465ΧΘ7-3Χ7) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.
(Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης / Δ/νση Προσωπικού Τοπ.
Αυτ/σης / Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου) που αφορά στον προγραμματισμό
προσλήψεων έκτακτου προσωπικού (ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ΣΜΕ)
για το έτος 2019 στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών
9. Τη με αρ. 6/2019 (ΑΔΑ:6Ρ12ΟΚΨΤ-Ω64) απόφαση του 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
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Προσώπου για πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού - μουσικών, συνολικού αριθμού
τεσσάρων (4) ατόμων, με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου και κάλυψη της
δαπάνης από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, για το γραφείο του Ωδείου και της
Φιλαρμονικής
Τη με αρ. πρωτ.: 22328/15-02-2019 εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας προς το ΑΣΕΠ περί συναίνεσής της για την
πραγματοποίηση των ως άνω προσλήψεων
Το με αρ. πρωτ.: 32116/25-04-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (Γεν.
Δ/νση Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης / Δ/νση Προσωπικού Τοπ. Αυτ/σης /
Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου) με το οποίο ανακοινώθηκε ότι εγκρίθηκε
(ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./88/16166/24-04-2019) για το ν.π.δ.δ. Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ. η
σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κ.Α.Π.
για τη στελέχωση των υπηρεσιών του
Τη με αρ. πρωτ.: 3138/04-04-2019 βεβαίωση του ΑΣΕΠ με την οποία έγινε δεκτό το
υποβαλλόμενο αίτημα του ν.π.δ.δ. Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ. για σύναψη συμβάσης
μίσθωσης έργου για την ειδικότητα ενός (1) ΤΕ Μουσικού – Καθηγητή Βιολιού, διότι
το προσωπικό 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
Τη με αρ. 44/2019 (ΑΔΑ: 9Ρ44ΟΚΨΤ-Ν23) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του
νομικού προσώπου με θέμα: «Καθορισμός ειδικότητας καλλιτεχνικού προσωπικού –
μουσικού, για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης
από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, σύμφωνα με τις εγκρίσεις του
προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2019»
Τη με αρ. πρωτ.: 159111/23-10-2019 (ΑΔΑ: Ω02ΨΟΡ1Γ-Ζ3Τ) απόφαση του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας με την οποία
ελέγχθηκε η ως άνω απόφαση και εγκρίθηκε για το νομικό πρόσωπο η σύναψη μιας
(1) σύμβασης μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κ.Α.Π, έως ένα (1)
έτος από την υπογραφή της, ήτοι ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΤΕ Μουσικού –
Καθηγητή Βιολιού, για τη διδασκαλία εκμάθησης Βιολιού στους μαθητές του
Δημοτικού Ωδείου Φιλιατών
Τη με αρ. 53/2019 (ΑΔΑ: 6ΗΟ0ΟΚΨΤ-ΗΣ3) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου περί
ορισμού τριμελούς επιτροπής επιλογής καλλιτεχνικού προσωπικού σύμφωνα με το
άρθρο 4 του Π.Δ. 524/1980

16. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ:172626/14-11-2019 (ΑΔΑ: ΨΠΧΕΟΡ1Γ-ΨΝΧ) 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
καλλιτεχνικού προσωπικού στο νομικό πρόσωπο του Δήμου Φιλιατών.
17. Τη με αρ. πρωτ.: 127/11-02-2019 βεβαίωσή μας περί ύπαρξης πιστώσεων για την
κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου για τη
λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου Φιλιατών κατά τη διδακτική περίοδο 2019-2020, με σύναψη
σύμβασης μίσθωσης έργου και κάλυψη της δαπάνης από τους Κ.Α.Π. για την εξής ειδικότητα,
με τα αντίστοιχα τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόντα καθώς και χρονική διάρκεια σύμβασης:
Α/Α
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΟΠΟΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΤΟΜΩΝ
1.
ΤΕ Μουσικός –
Δημοτικό Ωδείο
Από την
(1)
Καθηγητής
Φιλιατών
υπογραφή της
Βιολιού
(Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ.) σύμβασης έως
και 30-06-2020
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Τα απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα προσόντα) για την ως άνω θέση ορίζονται ως
εξής:
1. Δίπλωμα ή Πτυχίο ειδικότητας Βιολιού από αναγνωρισμένο μη ανώτατο μουσικό
εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής ή πτυχίο αντίστοιχο και ισότιμο της αλλοδαπής.
2. Απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής
(σε περίπτωση μη κατοχής του ως άνω απολυτηρίου, απαιτείται εκτός από το πτυχίο
ή το δίπλωμα ειδικότητας Βιολιού και πενταετής εμπειρία στην εκτέλεση του οικείου
μουσικού οργάνου, που αποδεικνύεται από σχετικές βεβαιώσεις)
3. Βεβαιωμένη διδακτική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε αναγνωρισμένα Ωδεία
ή Μουσικές Σχολές.
4. Θα συνεκτιμηθούν, συνεργασίες με ορχήστρες, συμμετοχή σε σεμινάρια - συναυλίες
μουσικής δωματίου.





ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών
Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση
των καθηκόντων της θέσης για την οποία αιτούνται την πρόσληψη
Να μην έχουν κώλυμα διορισμού κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα
Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
1) Μουσικές Σπουδές:
Πτυχίο
25 Μόρια
Πτυχίο με Άριστα
30 Μόρια
Δίπλωμα
35 Μόρια
Δίπλωμα με Άριστα
40 Μόρια
2) Καλλιτεχνική Δραστηριότητα:
 Συμμετοχή σε σεμινάρια:
Συμμετοχή σε 1-2 σεμινάρια
1 Μόριο
Συμμετοχή σε 3-4 σεμινάρια
2 Μόρια
Συμμετοχή σε 5 και πάνω
3 Μόρια
σεμινάρια
 Συμμετοχή σε ορχήστρα :
1-3 έτη
1 Μόριο
4-6 έτη
2 Μόρια
7-9 έτη
3 Μόρια
10 και άνω
5 Μόρια
 Συμμετοχή σε συναυλίες μουσικής δωματίου:
Συμμετοχή ανεξαρτήτως αριθμού
2 Μόρια
συναυλιών
3) Προϋπηρεσία (σε ακαδημαϊκά έτη):
Έως και πέντε (5) έτη
Ένα (1) μόριο ανά έτος
Ανώτατο σύνολο: 5 Μόρια
Από έξι (6) έως και δέκα (10) έτη
Δύο (2) μόρια ανά έτος
Ανώτατο σύνολο: 10 Μόρια
1 Μόριο για κάθε έτος
Από έντεκα (11) έτη και πάνω
4) Προϋπηρεσία στο φορέα (σε ακαδημαϊκά έτη):
Από ένα (1) έτος και πάνω
Ένα (1) μόριο ανά έτος
5) Οικογενειακή Κατάσταση:
Έγγαμος με ανήλικα παιδιά
5 Μόρια
Πολύτεκνος ή τέκνο πολύτεκνης
οικογένειας
5 Μόρια
6) Ανεργία:
Άνεργος (ανεργία άνω των έξι -65 Μόρια
μηνών)
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι για την θέση του ΤΕ – Μουσικού Καθηγητή Βιολιού μαζί µε την αίτηση
τους
(χορηγείται από τον φορέα) πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς και τα εξής
δικαιολογητικά:
1) Βιογραφικό Σημείωμα
2) Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δυο όψεων του Ατομικού Δελτίου Ταυτότητας.
3) Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση υποβολής
διπλωμάτων –πτυχίων ή τίτλων σπουδών Σχολών – Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, αυτά θα
πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα και να
φέρουν σχετική ισοτιμία του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
4) Βεβαίωση προϋπηρεσίας στην ειδικότητα. Ως διδακτική εμπειρία νοείται η απασχόληση με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή σύμβαση έργου στο Δημόσιο ή σε ιδιωτικό μουσικό
εκπαιδευτικό ίδρυμα, που εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, πάνω στο
αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης.
5) Τυχόν αποδεικτικά καλλιτεχνικής δραστηριότητας: συμμετοχή σε ορχήστρες, συναυλίες
μουσικής δωματίου, σεμινάρια, κ.λ.π.
6) Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (μόνο για υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια).
7) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης πρόσφατης έκδοσης
8) Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) (μόνο για
τους πολυτέκνους)
9) Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ πρόσφατης έκδοσης (μόνο για τους ανέργους)
10) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία
να δηλώνεται ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την
εκτέλεση των καθηκόντων τους
11) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται (μόνο για τους άντρες) η
εκπλήρωση των στρατολογικών τους υποχρεώσεων ή η νόμιμη απαλλαγή τους από αυτές
και η αιτία της απαλλαγής καθώς και
 Κάθε πράξη του βίου, η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση περί
καταλληλότητάς του για την υπηρεσία που προορίζεται, ειδικά δε εάν τυχόν έχει
καταδικασθεί λόγω ποινικού αδικήματος.
 Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
 Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα
στο άρθρο 22 του Π.Δ. 611/77 εγκλήματα έστω και αν δεν επακολούθησε ποινική
δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και αν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για
οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.
 Τέλος, αν υπηρετεί ή υπηρέτησε με οποιαδήποτε ειδικότητα στο Δημόσιο ή
Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. και εάν σταμάτησε να υπηρετεί για ποια αιτία.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση τους με τα συνημμένα σε αυτήν
απαραίτητα 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, τηλέφωνο επικοινωνίας: 26643 60116-122, καθημερινά από 9:00 έως
13:00.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης στο γραφείο της υπηρεσίας
μας, στην ανωτέρω διεύθυνση.
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.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης περίληψης της παρούσας
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σε µία ημερήσια εφημερίδα του Νομού Θεσπρωτίας, και συγκεκριμένα από 16-11-2019 έως
και 25-11-2019.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η
παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού
Καταστήματος Φιλιατών, όπου εδρεύει το γραφείο του «Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας
Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φιλιατών» και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ενώ
περίληψη αυτής θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Φιλιατών καθώς και σε μία (1)
ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού Θεσπρωτίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 1 του Π.Δ. 524/1980 (ΦΕΚ 143/Α΄/ 17-06-1980).
ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή επιλογής καλλιτεχνικού προσωπικού
που συστάθηκε µε την υπ΄ αριθ. πρωτ.: 172626/14-11-2019 απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και η οποία θα συνεδριάσει στο
Δημοτικό Κατάστημα Φιλιατών, στην έδρα του «Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας
Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φιλιατών» που βρίσκεται επί της οδού Ελευθερίου
Βενιζέλου 8, Φιλιάτες Τ.Κ. 46300, στις 03-12-2019 (την 6η εργάσιμη ημέρα από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων).
Η Επιτροπή, μετά από εκτίμηση των προσόντων των υποψηφίων καταρτίζει πίνακα
κατάταξης, αποκλείοντας από τη διαδικασία, με αιτιολογημένη απόφασή της, όσους
υποψήφιους δεν υπέβαλαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Για την επιλογή των καταλληλότερων υποψηφίων και εφόσον κριθεί αναγκαίο από την
επιτροπή ενεργείται πρακτική δοκιμασία ενώπιον αυτής κατά τον προσφορότερο τρόπο.
Ο πίνακας κατάταξης των υποψηφίων αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού
Καταστήματος Φιλιατών, όπου εδρεύει του Νομικό Πρόσωπο Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ. και στην
ιστοσελίδα του Δήμου, η δε ισχύς του είναι για ένα (1) έτος.
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Η πρόσληψη του υποψηφίου γίνεται αμέσως μετά την κατάρτιση του πίνακα κατάταξης, κατά
τη σειρά αυτού με σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου και κάλυψη της δαπάνης από τους
κεντρικούς αυτοτελείς πόρους.
Ο προσληφθέντας υποψήφιος απαραίτητα πρέπει να είναι κάτοχος νόμιμου διπλότυπου
τιμολογίου παροχής υπηρεσιών όπως προβλέπεται στη σύμβαση μίσθωσης έργου άρθρο 6,
παραγρ.6 του Νόμου 2527/1997 και του Νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α΄/5-8-2011). Επίσης
έχουν ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν 1296/82 (ΦΕΚ 128/Α΄/12-10-1982) όπως ισχύει
σήμερα και του Ν 4387/2016, (ΦΕΚ 85/Α΄/12-05-2016) ως προς το ασφαλιστικό καθεστώς των
προσλαμβανομένων.
Απασχολούμενος που αποχωρεί πριν από τη λήξη της σύμβασής του, αντικαθίσταται από τον
επόμενο στη σειρά εγγραφής οικείου πίνακα κατάταξης που απασχολείται αποκλειστικά για το
διάστημα που υπολείπεται της λήξης της σύμβασης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
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