
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Πρέβεζα  19/9/2017
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                               Αριθμ.πρωτ.:26716
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Δημοτικής Κατάστασης και Διοικητικής Μέριμνας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας έχοντας υπόψη του : 
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 /τ.Α΄/15-1-1966) και τις διατάξεις
του άρθρου 10 παραγρ.13 α΄ του Ν.3207/03 (Φ.Ε.Κ. 302/τ. Α΄/ 24-12-
2003). 
2. Τις  διατάξεις  του άρθρου 6 παραγρ.6 του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ
206/τ. Α΄/ 8-10-97 όπως σήμερα ισχύουν 
3. Τις διατάξεις των Νόμων :α) Ν. 3996/τ.Α΄/ΦΕΚ 170 /5-8-2011 ,
άρθρο 46 ,β) Ν. 4024/τ. Α΄/ ΦΕΚ 226/ 27-10/2011 άρθρο 40παραγρ.4
και γ) Ν. 4057/τ. Α΄ / ΦΕΚ 54 / 14-3-2012 , άρθρο ένατο παραγρ. 20α

και παραγρ. 31
4. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.4325/2015(ΦΕΚ Α΄47)
5. Τις  διατάξεις του Ν.4387/2016, ΦΕΚ Α΄85,12.05.2016
6. Την  αριθμ.:129/2017  Απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου
Πρέβεζας που αφορά τον Προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2017. 
7. Την  Βεβαίωση του  ΑΣΕΠ με αριθμ.πρωτ:  5771/14.06.2017 με
την οποία γίνεται δεκτό το αίτημα του Δήμου Πρέβεζας για τη σύναψη
συμβάσεων μίσθωσης έργου σε ειδικότητες  καθηγητών  μουσικών και
Διευθυντή στο Δημοτικό Ωδείο Πρέβεζας 
8. Τις  αριθμ.πρωτ.:119262/22.08.2017  &  122913/29.08.2017
Αποφάσεις   του  Συντονιστή   Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Ηπείρου  –
Δυτικής Μακεδονίας  περί έγκρισης των θέσεων ΣΜΕ έως ένα έτος στον
Δήμο Πρέβεζας
9. Την αριθμ.: 338/2017  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί
αποδοχής των θέσεων με AΔΑ: Ω2ΗΤΩΞΧ-Γ33 η οποία επικυρώθηκε με
την  αριθμ.πρωτ.:  24937/5-9-2017  απόφαση  της  Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
Τις  θέσεις  του  διδακτικού  προσωπικού  (καθηγητές  μουσικής)  στο
Δημοτικό  Ωδείο  Πρέβεζας  «  ΣΠΥΡΟΣ  ΔΗΜΑΣ »,  για  το  σχολικό  έτος
2017-2018, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγρ. 1 του Β.Δ/τος 16/1966,
ως εξής : 
Διευθυντής του Ωδείου (1)ΤΕ
Μαέστρος Χορωδίας Παραδοσιακής Μουσικής (1)ΤΕ
καθηγητές πιάνου (2)ΤΕ
καθηγητής  ανώτερων θεωρητικών  σύνθεσης (1)ΤΕ
καθηγητές κιθάρας (3)ΤΕ
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καθηγητής κιθάρας  (1)ΔΕ
καθηγητής κρουστών (1)ΔΕ
καθηγητές Πνευστών (1)ΤΕ
καθηγητές αρμόνιου-ακορντεόν (2)ΔΕ
Για τη θέση του Διευθυντή του Δημοτικού Ωδείου Πρέβεζας «ΣΠΥΡΟΣ
ΔΗΜΑΣ » με τα προσόντα που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 10 ,
παράγραφος  13  α΄  του  Ν.  3207/2003  (ΦΕΚ  302/Α/24-12-2003).
Επιπλέον  λόγω της υψηλής εκπαιδευτικής  και  καλλιτεχνικής  πορείας
του Δημοτικού Ωδείου τα τελευταία χρόνια θα συνεκτιμηθούν και τα εξής
προσόντα : 
1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη μουσική από Πανεπιστήμιο της
Ελλάδος ή και του Εξωτερικού . 
2.  5ετή τουλάχιστον  ευδόκιμη διδακτική  προϋπηρεσία  σε σπουδαστές
του κύκλου ανωτέρων σπουδών .
3. 10ετή τουλάχιστον ευδόκιμη διδακτική προϋπηρεσία σε σπουδαστές
του κύκλου ανώτερων θεωρητικών μαθημάτων.
4. 10ετή τουλάχιστον ευδόκιμη καλλιτεχνική σταδιοδρομία στην Ελλάδα
και στο Εξωτερικό .
5. Διοικητική εμπειρία, οργανωτικές ικανότητες : γνώση ξένων γλωσσών,
γνώση εφαρμογών ηλεκτρονικού υπολογιστή και διαδικτύου . 
Για τις θέσεις των καθηγητών ανώτερων Θεωρητικών-Σύνθεσης , Πιάνου,
της κλασσικής κιθάρας , πνευστών , τα δικαιολογητικά είναι: 
α. Αίτηση 
β.  Δίπλωμα  ή  πτυχίο  αναγνωρισμένου  Ωδείου  της  ειδικότητας  του
διδασκομένου μαθήματος, σταδιοδρομία ως συνθέτης ή διδάσκαλος στην
ίδια  ειδικότητα  σε  Εκπαιδευτικά  Ιδρύματα  όπως  ορίζονται  στο  Νόμο
3207/2003 (ΦΕΚ 302/Α/24-12-2003 ) άρθρο 10 παράγραφος 13 α. 
γ.  Βεβαίωση  για  ευδόκιμη  πενταετή  (5/ετή  )  προϋπηρεσία  από
αναγνωρισμένο μουσικό εκπαιδευτήριο .
δ. Βιογραφικό Σημείωμα 
Για τις θέσεις Αρμόνιου, Ακορντεόν, Ηλεκτρικής-Ακουστικής  Κιθάρας,
Κρουστών - Ντράμς, και Μαέστρου Χορωδίας Παραδοσιακής Μουσικής
τα δικαιολογητικά είναι: 
α. Αίτηση 
β. Βεβαίωση Σπουδών από αναγνωρισμένο μουσικό εκπαιδευτήριο 
γ. Βεβαίωση προϋπηρεσίας ή συστατική επιστολή από σχετικό φορέα. 
γ. Έγκριση από τον Διευθυντή του Δημοτικού Ωδείου Πρέβεζας μετά από
ακρόαση. 
δ. Βιογραφικό Σημείωμα 
Η πλήρωση των ανωτέρω θέσεων για το σχολικό έτος 2017 - 2018, θα
εξαρτηθεί από τον αριθμό των μαθητών που θα εγγραφούν στις ανωτέρω
σχολές  και  τμήματα  του  Δημοτικού  Ωδείου  Πρέβεζας  “ΣΠΥΡΟΣ
ΔΗΜΑΣ”και σύμφωνα με τη μοριοδότηση των κριτηρίων επιλογής που θα
καθοριστούν κατά την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής επιλογής του
Καλλιτεχνικού Διευθυντή, που έχει οριστεί με την αριθ.338/2017 ( AΔΑ:
Ω2ΗΤΩΞΧ-Γ33)  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  περί  αποδοχής
των  θέσεων  και  την  αριθ.  494  /2017(αρ.πρωτ.26234/14.09.2017)
απόφαση Δημάρχου.
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 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 το Νόμο 3996/2011τ.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 .
Για  πληροφορίες  να  απευθύνονται  στη  γραμματεία  του  Δημοτικού
Ωδείου  Πρέβεζας  ,  ΚΟΥΓΚΙΟΥ 22  -  48100  ΠΡΕΒΕΖΑ,  στο τηλέφωνο
2682025320 τις εργάσιμες ημέρες από ώρα 10:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. 
Οι  αιτήσεις  και  τα  σχετικά  δικαιολογητικά  θα υποβληθούν στο  Δήμο
Πρέβεζας από  21/09/2017 έως και  27/09/2017 και ώρα 14.00 μ.μ. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

                                                                     XΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΪΛΗΣ 
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