
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ,   23 /09/2021 

ΠΕΡΙΦ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ                                          ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.  – 207- 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ                                   

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ  

«ΔΗΜ.ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ & ΣΟΥΛΤ.  

ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΥ -ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ»   
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

 της 8ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Ωδείου Καστοριάς «Δημήτριος 

Μπαϊρακτάρης & Σουλτάνα Πετσάλνικου Μπαϊρακτάρη». 

Στην Καστοριά και στο Δημοτικό Ωδείο Καστοριάς «Δημήτριος Μπαϊρακτάρης & Σουλτάνα Πετσάλνικου 

Μπαϊρακτάρη» σήμερα  Πέμπτη 23  Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα  10:00   συνήλθε σε έκτακτη δια περιφοράς 

συνεδρίαση το Δ.Σ του Δημοτικού Ωδείου ύστερα από την αριθ. πρωτ.  198 / 23 -09-2021  έγγραφη πρόσκληση 

του προέδρου, που γνωστοποιήθηκε με κάθε  νόμιμο τρόπο  στα μέλη του Δ.Σ.  

ΘΕΜΑ : Έκδοση προκήρυξης ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού διδακτικού 

έτους 2021-2022. 

Πριν την έναρξη της Συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι σε σύνολο εφτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη  έξι  

(6) δηλαδή:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Πετσάλνικος Χριστόδουλος 1.Πετσάλνικος Κων/νος 

2. Διαμαντίδου Ανδρονίκη 
 

3. Πετρόπουλος Σταύρος 
 

4. Πέλκας Σωκράτης 

5. Σπύρου Αικατερίνη (αναπληρώτρια 

Δάγγα Παναγιώτη) 

6. Φιλίππου Χρυσούλα 

 

 

Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η  Αδαμίδου Σταυρούλα , υπάλληλος του Δημοτικού Ωδείου 

Καστοριάς για την τήρηση των πρακτικών.    

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξης της συνεδρίασης.                                                         

Αριθμός Απόφασης :   15/2021 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι είναι αναγκαία η έκδοση 

προκήρυξης ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία, συνολικά είκοσι ενός (21) ατόμων για την κάλυψη 

αναγκών του Δημοτικού Ωδείου Καστοριάς «Δημήτριος Μπαϊρακτάρης & Σουλτάνα Πετσάλνικου 

Μπαϊρακτάρη» διδακτικού έτους 2021-2022.  

Επίσης, η δημοσίευσή της ώστε να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι και η εξουσιοδότηση στον πρόεδρο για 

την ανακοίνωσή της.  

Και κάλεσε έπειτα τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.  

Το Δ. Σ. έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του ΔΚΚ, τον Ο.Ε.Υ. και τις 

ανάγκες του Δημοτικού Ωδείου,  

ΑΔΑ: 6ΦΞΟΟΚ2Ο-47Ο



 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα  

Α) Εγκρίνει την έκδοση της Προκήρυξης ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού 

διδακτικού έτους 2021-2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 524/1980 ως εξής :       

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α:ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 

θέσης 

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα 
Διάρκεια 

σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 

101 
Δημοτικό Ωδείο 

Καστοριάς 

Περιοχή «Χλόη» 

Καστοριά 

ΤΕ  Καθηγητών 

θεωρητικών,(υποχρεωτικών 

και ανωτέρων μαθημάτων) 

9 μήνες 3 

102 
Δημοτικό Ωδείο 

Καστοριάς 

Περιοχή «Χλόη» 

Καστοριά 

 

ΤΕ Καθηγητών Πληκτών      

Οργάνων (πιάνου) 

9 μήνες 3 

103 
Δημοτικό Ωδείο 

Καστοριάς 

Περιοχή «Χλόη» 

Καστοριά 

ΔΕ Καθηγητής Πληκτών 

Οργάνων (αρμονίου) 

 

9 μήνες 1 

104 
Δημοτικό Ωδείο 

Καστοριάς 

Περιοχή «Χλόη» 

Καστοριά 

ΤΕ  Καθηγητών Εγχόρδων 

Οργάνων 

( κιθάρας) 

9 μήνες 3 

105 
Δημοτικό Ωδείο 

Καστοριάς 

Περιοχή «Χλόη» 

Καστοριά 

ΤΕ  Καθηγητή Εγχόρδων 

Οργάνων 

(Βιολιού) 

9 μήνες 1 

106 
Δημοτικό Ωδείο 

Καστοριάς 

Περιοχή «Χλόη» 

Καστοριά 

ΔΕ  Καθηγητής Εγχόρδων 

Οργάνων 

(Ηλεκτρικής κιθάρας) 

9 μήνες 1 

107 
Δημοτικό Ωδείο 

Καστοριάς 

Περιοχή «Χλόη» 

Καστοριά 

ΤΕ   Καθηγητή Πνευστών 

Οργάνων  

(Τρομπέτας) 

9 μήνες 1 

108 
Δημοτικό Ωδείο 

Καστοριάς 

Περιοχή «Χλόη» 

Καστοριά 

ΤΕ   Καθηγητή Πνευστών 

Οργάνων ( Φλάουτου) 

 

9 μήνες 
1 

109 
Δημοτικό Ωδείο 

Καστοριάς 

Περιοχή «Χλόη» 

Καστοριά 

ΤΕ   Καθηγητή Πνευστών 

Οργάνων  

(Σαξοφώνου) 

 

9 μήνες 1 

110 

 

Δημοτικό Ωδείο 

Καστοριάς 

 

Περιοχή «Χλόη» 

Καστοριά 

ΔΕ Καθηγητή Παραδοσιακών 

Οργάνων 

(Κλαρίνου) 

 

9 μήνες 
1 

ΑΔΑ: 6ΦΞΟΟΚ2Ο-47Ο



ΠΙΝΑΚΑΣ Α:ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 

θέσης 
Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα 

Διάρκεια 

σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 

111 

 

 

Δημοτικό Ωδείο 

Καστοριάς 

 

Περιοχή «Χλόη» 

Καστοριά 

ΔΕ Καθηγητή Παραδοσιακών 

Οργάνων 

(Ποντιακής Λύρας) 

 

9 μήνες 1 

112 

 

Δημοτικό Ωδείο 

Καστοριάς 

 

Περιοχή «Χλόη» 

Καστοριά 

ΔΕ Καθηγητή Παραδοσιακών 

Οργάνων 

(Μπουζούκι) 

 

9 μήνες 1 

113 

 

Δημοτικό Ωδείο 

Καστοριάς 

 

Περιοχή «Χλόη» 

Καστοριά 

ΔΕ   Καθηγητή Κρουστών 

Οργάνων (Ντραμς & 

Παραδοσιακών Κρουστών) 

 

9 μήνες 1 

114 
Δημοτικό Ωδείο 

Καστοριάς 

Περιοχή «Χλόη» 

Καστοριά 

ΔΕ Καθηγητή Βυζαντινής 

Μουσικής  

9 μήνες 
1 

115 
Δημοτικό Ωδείο 

Καστοριάς 

Περιοχή «Χλόη» 

Καστοριά 

ΤΕ Καθηγητή Μονωδίας-

Μελοδραματικής 

9 μήνες 
1 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 

Τίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  

Πτυχίο φυγής και πτυχίο αντίστιξης και πτυχίο αρμονίας από μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το κράτος, πενταετή προϋπηρεσία στο ΥΠ.ΠΟ.Α. 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

Πτυχίο Μουσικού Πανεπιστημίου, πτυχία άλλων μουσικών ειδικοτήτων από μουσικά ιδρύματα 

της ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένα από το κράτος , προϋπηρεσία στον ίδιο φορέα. 

102 

 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

ΠΙΑΝΟ: Δίπλωμα πιάνου ή πτυχίο πιάνου από μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής 

αναγνωρισμένο από το κράτος, πενταετή προϋπηρεσία στο ΥΠ.ΠΟ.Α. 

 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

Πτυχίο Μουσικού Πανεπιστημίου, πτυχία άλλων μουσικών ειδικοτήτων από μουσικά ιδρύματα 

της ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένα από το κράτος προϋπηρεσία στον ίδιο φορέα. 

ΑΔΑ: 6ΦΞΟΟΚ2Ο-47Ο



ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 

Τίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

103 

 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

ΑΡΜΟΝΙΟ: Χωρίς πτυχίο με αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του 

δημοσίου ή ΟΤΑ ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές ή Βεβαίωση σπουδών από 

αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα εποπτευόμενα από το ΥΠΠΟΑ. 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

Προϋπηρεσία στον ίδιο φορέα. 

 

104 

 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  

ΚΙΘΑΡΑ: Δίπλωμα κιθάρας ή πτυχίο κιθάρας από μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής 

αναγνωρισμένο από το κράτος, πενταετή προϋπηρεσία στο ΥΠ.ΠΟ.Α. 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

Πτυχίο Μουσικού Πανεπιστημίου, πτυχία άλλων μουσικών ειδικοτήτων από μουσικά ιδρύματα 

της ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένα από το κράτος , προϋπηρεσία στον ίδιο φορέα. 

105 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  

ΒΙΟΛΙ: Δίπλωμα βιολιού ή πτυχίο βιολιού από μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής 

αναγνωρισμένο από το κράτος, πενταετή προϋπηρεσία στο ΥΠ.ΠΟ.Α. 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

 Πτυχίο Μουσικού Πανεπιστημίου, πτυχία άλλων μουσικών ειδικοτήτων από μουσικά 

ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένα από το κράτος , προϋπηρεσία στον ίδιο 

φορέα. 

106 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ: Χωρίς πτυχίο με αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία σε εκπαιδευτικά 

ιδρύματα του δημοσίου ή ΟΤΑ ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές ή Βεβαίωση 

σπουδών από αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα εποπτευόμενα από το ΥΠΠΟΑ 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

 (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)  

 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 σχετικά με την επαρκή γνώση του οργάνου 

που προτίθεται να διδάξει ο υποψήφιος. 

107 

 

 

 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  

ΤΡΟΜΠΕΤΑ: Δίπλωμα τρομπέτας ή πτυχίο τρομπέτας από μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το κράτος, πενταετή προϋπηρεσία στο ΥΠ.ΠΟ.Α. 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

Πτυχίο Μουσικού Πανεπιστημίου, πτυχία άλλων μουσικών ειδικοτήτων από μουσικά ιδρύματα 

της ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένα από το κράτος , προϋπηρεσία στον ίδιο φορέα. 

 

ΑΔΑ: 6ΦΞΟΟΚ2Ο-47Ο



ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 

Τίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

108 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  

ΦΛΑΟΥΤΟ: Δίπλωμα φλάουτου ή πτυχίο φλάουτου από μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το κράτος, πενταετή προϋπηρεσία στο ΥΠ.ΠΟ.Α. 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

 Πτυχίο Μουσικού Πανεπιστημίου, πτυχία άλλων μουσικών ειδικοτήτων από μουσικά 

ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένα από το κράτος , προϋπηρεσία στον ίδιο 

φορέα. 

 

 

 

109 

 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  

ΣΑΞΟΦΩΝΟ: Δίπλωμα σαξόφωνου ή πτυχίο σαξόφωνου από μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής 

ή αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το κράτος, πενταετή προϋπηρεσία στο ΥΠ.ΠΟ.Α. 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

 Πτυχίο Μουσικού Πανεπιστημίου, πτυχία άλλων μουσικών ειδικοτήτων από μουσικά 

ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένα από το κράτος , προϋπηρεσία στον ίδιο 

φορέα. 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)  

Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 σχετικά με την επαρκή γνώση του οργάνου 

που προτίθεται να διδάξει ο υποψήφιος,  

110-111-112 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΛΑΡΙΝΟ-ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΛΥΡΑ-ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ: 

 Χωρίς πτυχίο με αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του δημοσίου 

ή ΟΤΑ ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές ή Βεβαίωση σπουδών από 

αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα εποπτευόμενα από το ΥΠ.ΠΟ.Α. 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)  

Πτυχίο ΤΕΙ με ανάλογη ειδίκευση 

 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 σχετικά με την επαρκή γνώση του οργάνου 

που προτίθεται να διδάξει ο υποψήφιος, προϋπηρεσία στον ίδιο φορέα. 

 

113 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

ΝΤΡΑΜΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΡΟΥΣΤΑ: 

Βεβαίωση σπουδών από μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής αναγνωρισμένο από το κράτος. 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

 (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)  

 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 σχετικά με την επαρκή γνώση του οργάνου 

που προτίθεται να διδάξει ο υποψήφιος, προϋπηρεσία στον ίδιο φορέα. 

114 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ :Δίπλωμα βυζαντινής μουσικής ή πτυχίο βυζαντινής μουσικής από 

μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το κράτος 

ΑΔΑ: 6ΦΞΟΟΚ2Ο-47Ο



ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 

Τίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

 (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)  

Πτυχίο Μουσικού Πανεπιστημίου, πτυχία άλλων μουσικών ειδικοτήτων από μουσικά ιδρύματα 

της ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένα από το κράτος , προϋπηρεσία στον ίδιο φορέα. 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

ΜΟΝΩΔΙΑ-ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΙΚΗ :Δίπλωμα μονωδίας-μελοδραματικής  ή πτυχίο μονωδίας-

μελοδραματικής  από μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το 

κράτος 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  

Πτυχίο Μουσικού Πανεπιστημίου, πτυχία άλλων μουσικών ειδικοτήτων από μουσικά 

ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένα από το κράτος. 

 

 Οι υποψήφιοι των ειδικοτήτων ΤΕ θα πρέπει να προσκομίσουν και απολυτήριο  εξατάξιου  

Γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.     

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή 

σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το 

αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

Για όλες τις θέσεις Ως εμπειρία λαμβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία αναγνωρισμένου μουσικού 

ιδρύματος της ημεδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν στο ΥΠ.ΠΟ.Α. 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

1) Οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος 

της ηλικίας τους . 

2) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της 

ειδικότητας που επιλέγουν. 

3) 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'). 

4) 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. 
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

-Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας αίτηση στην οποία αναφέρουν ρητά τον κωδικό 

της θέσης που διεκδικούν. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μπορούν να συνάψουν μόνο μία 

σύμβαση με τον φορέα και γι’ αυτό πρέπει να δηλώσουν μόνο έναν κωδικό προτίμησης. 

-Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών 

ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, απλά φωτοαντίγραφα, για όλα τα  

απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά. 

    Επιπλέον απαιτούνται: 

1) Αίτηση (υπόδειγμα επισυνάπτεται στην παρούσα) 

2) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (δυο όψεις). 

3) Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών που απαιτούνται ως προσόντα διορισμού. 

4)Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται: 

 Το έτος γέννησης του υποψηφίου. 

 Ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων 

της ειδικότητας που επιλέγουν. 

 Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του. 

 Αν υπηρετεί ή προϋπηρέτησε με οποιαδήποτε ειδικότητα στο δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ εφόσον δε, 

εξήλθε της υπηρεσίας για όποια αιτία. 

 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 και 

 Οι άνδρες ότι μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις 

στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. 

Όλα τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά συνυποβάλλονται μαζί με την αίτηση του υποψηφίου. 

Συμπληρωματικά στοιχεία θα γίνονται δεκτά μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής κατάθεσης της 

αίτησης. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης  

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές 

εφημερίδες του νομού, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή 

εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές. 

Ανάρτηση της ανακοίνωσης  να γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στο χώρο των ανακοινώσεων του 

δημοτικού καταστήματος του Δήμου Καστοριάς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Καστοριάς.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε 

με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους 

θεωρημένη από δημόσια αρχή(η παραλαβή των αιτήσεων θα γίνεται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες 

Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες 09.00-14.00), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της 

γραμματείας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικό Ωδείο Καστοριάς, Τ.Θ 1293 περιοχή Χλόη Τ.Κ 

52100 Καστοριά υπόψη κας Αδαμίδου Σταυρούλα (τηλ. επικοινωνίας: 2467027720). 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 τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  Κατάταξη υποψηφίων 

Η τριμελής επιτροπή θα  επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων και θα τους κατατάξει βάσει των 

προσόντων και της εμπειρίας. Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για 

την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής:  

1. Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της ειδικότητας και 

ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά 

2. Οι έχοντες αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο Φορέα Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Ωδείο Καστοριάς «Δημήτριος 

Μπαϊρακτάρης & Σουλτάνα Πετσάλνικου Μπαϊρακτάρη». 

3. Οι έχοντες αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα: 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 κ.λπ.    

4. Παιδαγωγικές Σπουδές από αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα εσωτερικού ή εξωτερικού, σεμινάρια, 

συνέδρια, ημερίδες 

 

Όσοι υποψήφιοι δεν υπέβαλλαν τα απαραίτητα - κατάλληλα δικαιολογητικά αποκλείονται από την επιτροπή 

με αιτιολογημένη απόφαση. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ:  Επιλογή - Ανάρτηση πινάκων – Υποβολή ενστάσεων 

 Η αξιολόγηση των υποψηφίων  θα γίνει   από την ειδική τριμελή επιτροπή του αρ. 4 του ΠΔ 524/80, 

που ορίστηκε με την αρ.πρωτ. :118812 /23-09-2021  απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η επιτροπή θα καλέσει  όσους υποψηφίους κρίνει, 

προκειμένου να υποβληθούν σε πρακτική δοκιμασία (ακρόαση).Κατόπιν θα συντάξει πίνακα με αξιολογική 

σειρά κατά την κρίση της  ο οποίος στην συνέχεια θα εγκριθεί από το Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ   μετά από την σχετική 

εισήγηση της τριμελούς επιτροπής.  

   Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν το συντομότερο στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Δήμου Καστοριάς και στο Δημοτικό Ωδείο Καστοριάς Η πρόσληψη των επιλεγέντων θα εξαρτηθεί από τον 

αριθμό των προσερχόμενων ατόμων στα τμήματα που θα λειτουργήσει το Δημοτικό  Ωδείο Καστοριάς.  

Κατά των πινάκων αυτών και ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η 

άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η 

οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.  

 

Β) Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο για την ανακοίνωση – δημοσίευση αυτής.  

 

Η παρούσα έλαβε αύξοντα αριθμό 15/2021. 

 

Έτσι έγινε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:  

     Ο Πρόεδρος                                    Η Γραμματέας               Τα Μέλη 

Πετσάλνικος Χριστόδουλος Αδαμίδου Σταυρούλα Διαμαντίδου Ανδρονίκη 

        Πετρόπουλος Σταύρος                                                                                              

          Πέλκας Σωκράτης 

         Σπύρου Αικατερίνη 

Φιλίππου Χρυσούλα 

   

   

 

Ακριβές αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. 

 

Πετσάλνικος Χριστόδουλος 
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