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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Πρόσληψης 

 καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού  
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου  

ωρομίσθιας-πλήρης απασχόλησης 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 

  
Έχοντας υπόψη : 
 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 

Υπαλλήλων». 
2. Τις διατάξεις του N. 3463/06. 
3. Την υπ’ αριθ. 14/2017 απόφαση του Δ.Σ. της Επιχείρησης  
4. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 
5. Το υπ’ αριθ. 15261/19-07-2017 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Τμήμα προσωπικού ΟΤΑ. 

εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του αρθ.2 παρ.1 της αριθμ 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280 Α 
6. Το υπ’ αριθ. 15263/20-06-2017 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Τμήμα προσωπικού ΟΤΑ. 

εγκριτική απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48   ν. 4325/2015(πρόσληψη προσωπικού 
με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. με αντίτιμο) 

7. Την  υπ’ αριθ. 57/2017 απόφαση του Δ.Σ. της Επιχείρησης 
8. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της  Δημοτικής  Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Δήμου Πύδνας Κολινδρού  έτους 2017 και θα προβλεφθούν και στον προϋπολογισμό του έτους 
2018. 

 
  ανακοινώνει ότι θα προσλάβει καλλιτεχνικό – διδακτικό προσωπικό για την λειτουργία 
της Μουσικής Σχολής, των Φιλαρμονικών Σχολών και των Δημοτικών χορωδιών  της Δημοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πύδνας Κολινδρού κατά τη διδακτική περίοδο 2017 – 2018, με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ωρομίσθιας - πλήρης απασχόλησης, 
συνολικού αριθμού έξι  (6) ατόμων, για τις αναγραφόμενες στον παρακάτω πίνακα ειδικότητες, 
με τα αντίστοιχα τυπικά και ειδικά προσόντα καθώς και τη χρονική διάρκεια σύμβασης: 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ          

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                 
ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 

 
 
 
 
 
        Κολινδρός   01 - 11 - 2017                                                   
     Αριθμ. Πρωτ.       -760- 
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

1. Την πρόσληψη καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού στη Μουσική Σχολή Αιγινίου Δήμου 
Πύδνας – Κολινδρού, στις Φιλαρμονικές Σχολές και στις Δημοτικές χορωδίες, πέντε  (5) 
καθηγητών μουσικής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ωρομίσθιας απασχόλησης, για την 
κάλυψη αναγκών της τρέχουσας χρονιάς 2017-2018,  μέγιστης διάρκειας 8 μηνών: 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΘΕΣΕΙΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
 

01 
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 

ΠΙΑΝΟΥ 
1 

8 μήνες από την 
υπογραφή της 

σύμβασης 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ: Δίπλωμα ή 
πτυχίο αναγνωρισμένου μουσικού 
ιδρύματος εσωτερικού ή 
εξωτερικού της αντίστοιχης 
ειδικότητας. 
Καλλιτεχνική δραστηριότητα: 
Καλλιτεχνική δραστηριότητα 
αποδεδειγμένη: 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 εκπαιδευτικά 
προγράμματα, συστάσεις-διακρίσεις 
κλπ. 
Παιδαγωγικές σπουδές: από 
αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα 
εσωτερικού ή εξωτερικού, 
σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες. 
Προϋπηρεσία: Στη διαδικασία 
επιλογής θα ληφθεί υπόψη η 5ετής 
προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα 
μουσικά ιδρύματα  του Δημοσίου ή 
ΟΤΑ ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή 
του Ιδιωτικού τομέα με έγκριση από 
το Υπουργείο Πολιτισμού ή 
ΥΠΑΙΘΠΑ. 
Συνεκτιμώμενα προσόντα θα 
ληφθούν υπόψη όσα αποδεικνύονται 
από την εμπειρία σε άλλους φορείς 
μουσικής δραστηριότητας.   

02 
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ  

ΚΛΑΣΣΙΚΗ 
ΚΙΘΑΡΑ 

1 
8 μήνες από την 
υπογραφή της 

σύμβασης 

 
 

»» 

03 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ  
ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ  ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 

ΚΡΟΥΣΤΩΝ 

1 
8 μήνες από την 
υπογραφή της 

σύμβασης 

 
 

»» 

04 
ΜΟΥΣΙΚΟΙ 

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗΣ 

2 
8 μήνες από την 
υπογραφή της 

σύμβασης 

 
»» 
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2. Την πρόσληψη καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού στη Μουσική Σχολή Αιγινίου Δήμου 

Πύδνας – Κολινδρού, ενός (1) καθηγητή  μουσικής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ωρομίσθιας απασχόλησης, για την κάλυψη αναγκών της τρέχουσας χρονιάς 2017-2018,  μέγιστης 
διάρκειας 8 μηνών. 
 
Η δαπάνη μισθοδοσίας του κατωτέρω προσωπικού θα αντιμετωπίζεται αποκλειστικά και 
μόνο από την καταβολή αντιτίμου που θα καταβάλουν οι ωφελούμενοι δημότες: 
 

05 
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ 

ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
1 

8 μήνες από την 
υπογραφή της 

σύμβασης 

 
»» 

 
  
Η αξιολόγηση του προσωπικού θα γίνει με βάση τον παρακάτω πίνακα. 
 

Στην τελευταία στήλη παρουσιάζεται η βαρύτητα του κάθε άξονα κριτηρίων στην τελική 
βαθμολογία όλων των υποψηφίων. 
 

Σπουδές 

Βασικές και παρεμφερείς 
καλλιτεχνικές σπουδές - 
Σχετική Επιμόρφωση 
 

25% 
 

Εμπειρία – Προϋπηρεσία 

 
Διδακτική Προϋπηρεσία - 
Προϋπηρεσία στον Φορέα 

 

30% 

 

Καλλιτεχνικό έργο 

 
Καλλιτεχνική δραστηριότητα του 
ιδίου, διακρίσεις μαθητών 

 

10% 

 

Παιδαγωγικά και ειδικά 
προσόντα 
 

Παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά 
προσόντα και δεξιότητες, 
παιδαγωγική προσέγγιση, μέθοδος 
διδασκαλίας. 
Παιδαγωγικές σπουδές & 
επιμόρφωση Σεμινάρια-Συνέδρια- 
Ημερίδες. Προσωπικότητα. 
Ακρόαση – Συνέντευξη 

20% 
 

Κοινωνικά, οικογενειακά 
και οικονομικά κριτήρια 
 

Οικογενειακή κατάσταση 
(πολύτεκνος - μονογονέας - 
γονέας - μέλος οικογένειας ΑΜΕΑ) 
Παράλληλη εργασία και χρόνος 
ανεργίας 
 

8% 
 

Εντοπιότητα 

 
Δημότης Πύδνας -Κολινδρού 

 
7% 

 
 
 

ΑΔΑ: 7ΖΩ9Ω1Π-ΗΞΦ



 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

   Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής 
δικαιολογητικά: 
 
1) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει 
ταυτότητος των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, δηλαδή αυτών όπου αναφέρεται ο αριθμός 
και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου. 
 
2) Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών (όπου απαιτούνται). 
 
3) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (πρόσφατης έκδοσης, προκειμένου για υποψήφιο με 
ανήλικα τέκνα, καθώς και για πολύτεκνους και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών). 
 
4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται: 
α) Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η 
αιτία απαλλαγής. 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 καταδικασθεί 
λόγω ποινικού αδικήματος. 
β) Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη. 
γ) Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 
του Π.Δ. 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, 
καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα. 
Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν, οφείλουν να προσκομίσουν στη Γραμματεία της Επιχείρησης  τα 
δικαιολογητικά που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση. 
 
5) Βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας: 
Ως  διδακτική εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο 
ή στον ιδιωτικό τομέα μουσικών ιδρυμάτων εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας & Πολιτισμού, 
σε καθήκοντα συναφή προς το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων. Για όλες τις ειδικότητες, η 
εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι 
υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής. Στη βεβαίωση πρέπει να αναγράφεται και ο 
αριθμός πρόσληψης του Υπουργείου Πολιτισμού (για τα αναγνωρισμένα τμήματα). 
 
α. Για τους μισθωτούς του Δημοσίου τομέα: 
Όταν η εργασία έχει παρασχεθεί σε υπηρεσίες του Δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ. ΟΤΑ 1ου και 2ου 
βαθμού, σε Ν.Π.Ι.Δ. του Δημοσίου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπως 
ισχύει ή σε φορείς της παραγρ. 3 του άρθρου 1 του Ν.2527/1997 απαιτείται μόνο βεβαίωση του 
αντίστοιχου φορέα από την οποία να προκύπτει το είδος εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική 
διάρκεια της παροχής της. 
 
β. Για τους μισθωτούς του Ιδιωτικού τομέα: 
 Βεβαίωση του οικείου Ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της 
ασφάλισης . 
 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το 
είδος της εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της 
επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. 
 Βεβαίωση εργοδοτών για τον χρόνο και το είδος της εργασίας του υποψηφίου. 
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6) Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ με πρόσφατη βεβαίωση, αποκλείεται η απόδειξη με 
υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας. 
 
7) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή 
ιδιωτικό μουσικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση) 
 
 Αν δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά των γενικών και ειδικών τυπικών 
προσόντων ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται. 

 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 
   Για την παραλαβή των αιτήσεων των υποψηφίων, ορίζεται ο υπάλληλος της Δημοτικής 
Κοινωφελούς  Επιχείρησης Δήμου Πύδνας Κολινδρού κ. Μεταλλίδης Γεώργιος, ο οποίος μετά 
τον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών θα πρωτοκολλεί τη σχετική αίτηση και θα 
καταχωρεί αυτήν σε ειδικό πίνακα.  
    
 Οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται στη γραμματεία της Δημοτικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης  Δήμου Πύδνας –Κολινδρού στον Κολινδρό, κατά τις εργάσιμες ημέρες: Δευτέρα 
έως Παρασκευή 09:00-14:00. 
 Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά σε προθεσμία δέκα 
(10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας σε δύο ημερήσιες  
εφημερίδες  του Νομού Πιερίας. 
 
Πληροφορίες στα τηλέφωνα :2353350222-2353350224-2353350302. 

 
 

ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
 

  Ο έλεγχος των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, η επιλογή των 
μεταξύ αυτών καταλληλότερων και η κατάταξη των επιλεγόμενων κατά αξιολογική σειρά, θα 
γίνει από την τριμελή επιτροπή αξιολόγησης για την πρόσληψη Μουσικών σύμφωνα με το άρθρο 
4 του Π.Δ. 524/1980  που συγκροτήθηκε με την 58/2017 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρησης. 
   Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων της  
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πύδνας Κολινδρού. 
   Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, μέσα 
σε αποκλειστική προθεσμία η οποία λήγει μετά την πάροδο πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από 
την ανάρτηση. 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΛΙΟΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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