
 

                                                                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Δ.Ο.Π.Α.Π.)                                                                   Αριθμ. Πρωτ: 696 
ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
Πύλη Αγ.Νικολάου (Φαληράκι) 
Τηλ.:26610-81146 & 25085                                   
Fax: 26610 47387 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
Πρόσληψης καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού  
με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 

 
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 

«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ    ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ    ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΔΗΜΟΥ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ» 

 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του ν. 3584/07 (αρ.223, παρ.5)  
2. Τις διατάξεις του ν. 2190/94 (αρ.14, παρ. 2)  
3. Τις διατάξεις του ν. 3833/10 (αρ.1) 
4. Τις διατάξεις του ν. 3463/06 (αρ.240) 
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 523/17-6-1980 όπως ισχύει 
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 524/17-6-1980 όπως ισχύει 
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 476/1981 Π.Δ. όπως ισχύει 
8. Τις διατάξεις του Β.Δ. 16/1966 (ΦΕΚ 7/ Α) όπως ισχύει 
9. Τις διατάξεις του Β.Δ. 57/1957 (ΦΕΚ 229/ Α) όπως ισχύει 

10. Τις διατάξεις του ν. 4235/2015 (αρ.26, παρ.8 & αρ. 28) 
11. Το ΔΙΠΠ/Φ.1.9/539/11506/31-5-2010 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α & Η.Δ. 
12. Tην 5-103/2-4-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας περί μεταβίβασης των 

Δημοτικών Ωδείων Φαιάκων και Λευκίμμης στο ΔΟΠΑΠ η οποία εγκρίθηκε με την 
4230/3721/23-5-2012 απόφαση του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ3538/Β/31-12-2012) 

13. Τον ΟΕΥ του ΔΟΠΑΠ (ΦΕΚ509/Β/28-2-2014) 
14. Την 2-4/17-5-2016 (ΑΔΑ: ΨΗΣ1ΟΚΙΖ-ΒΥΑ) απόφαση του Δ.Σ. του ΔΟΠΑΠ για την αίτηση 

πρόσληψης 23 μουσικών, καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού για τα Δημοτικά Ωδεία 
Κέρκυρας, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών έναντι 
αντιτίμου»  

15. Την με Α.Π την 17699/23-5-2016 απόφαση του υφυπουργού Εσωτερικών, με την οποία 
εγκρίθηκε η σύναψη 23 συμβάσεων για τον ΔΟΠΑΠ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου. 

16. Την 5-12/29-5-2016 (ΑΔΑ: 65ΓΔΟΚΙΖ-562) απόφαση του Δ.Σ. του ΔΟΠΑΠ για την έγκριση 
πρόσληψης 23 μουσικών, καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού για τα Δημοτικά Ωδεία 
Κέρκυρας, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών έναντι 
αντιτίμου»  

17. Το γεγονός ότι στο σκέλος των εξόδων των προϋπολογισμών του ΔΟΠΑΠ οικονομικού έτους 
2016, έχουν εγγραφεί οι απαραίτητες πιστώσεις στους Κ.Α:10.6014.004 και ΚΑ10.6054.004 
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18. Την υπ’ αριθ. 14350/8-8-2016 (ΑΔΑ:7ΥΟΦΟΡ1Φ-ΥΛΠ) απόφαση του ασκούντα καθήκοντα Γ. Γ. 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί συγκρότησης 
τριμελούς επιτροπής του αρθ. 4 του Π.Δ. 524/80 για επιλογή καλλιτεχνικού-διδακτικού 
προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα Δημοτικά Ωδεία Κέρκυρας 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 
Την πρόσληψη 23 μουσικών, καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού για τα Δημοτικά Ωδεία 

Φαιάκων και Λευκίμμης, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (9 μήνες) για την 
κάλυψη αναγκών της τρέχουσας χρονιάς, αναλυτικότερα:  

 
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει: 
1. Να είναι έλληνες πολίτες ή πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για 

τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε 
βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας. 

2. Να είναι άνω των 21 ετών 
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, 

δικαστική αντίληψη, δικαστική συμπαράσταση, δικαστική απαγόρευση) 
4 (Μόνο για άνδρες) Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν 

νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή η λήξη αναβολής στράτευσης να είναι μετά τις 30-6-2017 

 
ΚΩΔ. 

ΘΕΣΗΣ 

 
Ειδικότητα 

 
Κατηγορία 

 
Ειδίκευση 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

01 Μουσικός  ΠΕ Βιολί 1  
 
 
 
 
 

Από 1-10-2016 
 έως τις 30-6-2017 

02 Μουσικός  ΤΕ Βιολί 1 
03 Μουσικός  ΤΕ Τσέλο 1 
04 Μουσικός  ΤΕ Πιάνο 2 
05 Μουσικός  ΤΕ Ανώτερα θεωρητικά 5 
06 Μουσικός  ΤΕ Μονωδία 2 
07 Μουσικός  ΤΕ Ξύλινα πνευστά 

(κλαρινέτο και φλάουτο) 
2 

08 Μουσικός  ΤΕ Χάλκινα πνευστά 
(τρομπέτα και βαρύτονο ή 

κόρνο 

2 

09 Μουσικός  ΤΕ Κρουστά 1 
10 Μουσικός  ΤΕ Κιθάρα 1 
11 Μουσικός  ΔΕ Κιθάρα 1 
12 Μουσικός  ΔΕ Μπουζούκι 2 
13 Μουσικός  ΔΕ Αρμόνιο - Ακορντεόν 2 

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κατηγορία) 
Κατηγορία Τίτλος Σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & ειδικά) Προσόντα 

 
           ΠΕ 
 

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο αντίστοιχης ειδίκευσης Τμημάτων Μουσικών Σπουδών  
αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων η άλλης ισότιμης ανώτατης σχολής εσωτερικού η 
εξωτερικού.  
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν συμμετοχή έως τις 19-9-2016 συμπληρώνοντας αίτηση στην οποία 
αναφέρουν ρητά τον κωδικό της θέσης που διεκδικούν. Έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση 
έως και σε δύο (2) κωδικούς θέσης. Μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς 
τα εξής δικαιολογητικά: 
Α) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου 
2. Φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών τους συμπεριλαμβανομένης και τυχόν επιμόρφωσης. 
Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική 
γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο 29 ΠΔ 50/2001).  
3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή ιδιωτικό 
εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση). 
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται: 
 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 καταδικαστεί 
λόγω ποινικού αδικήματος. 

  Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και  
  Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 

του Π. Δ/τος 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, 
καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα. 

 
Β) ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ 
1. Βεβαίωση προϋπηρεσίας στο αντικείμενο. Ως διδακτική εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση 

εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή στα ιδιωτικά μουσικά ιδρύματα εποπτείας 
Υπουργείου 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. Στην βεβαίωση πρέπει  
να αναγράφεται και  ο αριθμός πρόσληψης του ΥΠΠΟΤ ( για τα αναγνωρισμένα τμήματα). 

2. Αποδεικτικά καλλιτεχνικής δραστηριότητας: 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. 

 
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται με τη σειρά που εμφανίζονται στην ανακοίνωση και  γίνονται 
δεκτά, εφόσον κατατίθενται εμπρόθεσμα. 

         
 
          ΤΕ 

Τίτλοι σπουδών: πτυχίο  ή   δίπλωμα αντίστοιχης μουσικής  ειδίκευσης   
αναγνωρισμένου   μη   ανώτατου εκπαιδευτικού   ιδρύματος   της  ημεδαπής (αρ.1, 
ΠΔ 476/81) ή πτυχίο μουσικής ειδικότητας του  άρθρου 8  παρ.5 του Ν.2158/1993 
(Α΄109) ή  πτυχίο  ισότιμο  και  αντίστοιχο της αλλοδαπής και απολυτήριο  
εξατάξιου   Γυμνασίου  ή   Λυκείου  της  ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.  
Σημείωση: Για τον κωδικό 05 (Ανώτερα θεωρητικά) ως  πτυχίο  ή   δίπλωμα 
αντίστοιχης μουσικής  ειδίκευσης  νοούνται  τα πτυχία ανωτέρων θεωρητικών 
αρμονίας, αντίστιξης και φυγής με προβάδισμα όσων διαθέτουν τα περισσότερα 
εξ’ αυτών 

  
          ΔΕ 

Τίτλοι σπουδών: Βεβαιώσεις σπουδών αντίστοιχης μουσικής ειδίκευσης από 
αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα εποπτευόμενου από το Υπ. Πολιτισμού ή και 
Σεμινάρια ειδικότητας εσωτερικού και εξωτερικού  
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ΕΠΙΛΟΓΗ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει στις 27-9-2016 (αρ.5, ΠΔ 524/80) από ειδική τριμελή 
επιτροπή του αρ. 4 του ΠΔ 524/80, που ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 14350/8-8-2016 (ΑΔΑ:7ΥΟΦΟΡ1Φ-
ΥΛΠ) απόφαση του ασκούντα καθήκοντα Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η επιτροπή θα καλέσει αυθημερόν όσους υποψηφίους 
κρίνει, προκειμένου να υποβληθούν σε πρακτική δοκιμασία (ακρόαση) Κατόπιν θα συντάξει πίνακα 
με αξιολογική σειρά κατά την κρίση της. 

Πέραν των τυπικών προσόντων, η επιτροπή θα λάβει υπόψη της επικουρικά , τα ακόλουθα 
στοιχεία των υποψηφίων: 

1. Προϋπηρεσία στο Φορέα αποδεδειγμένη 
2. Παιδαγωγικές Σπουδές από αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα εσωτερικού ή εξωτερικού, 

σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες 
3. Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε άλλα αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ή μουσικά 

εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.  
4. Σεμινάρια ειδικότητας εσωτερικού και εξωτερικού  
5. 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    

   Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν αυθημερόν στον πίνακα ανακοινώσεων του 
ΔΟΠΑΠ και του Δήμου Κέρκυρας. Κατά των ανωτέρω πινάκων δεν προβλέπεται από το νόμο (ΠΔ 
524/80) η υποβολή ενστάσεων . 
Οι επιτυχόντες θα προσληφθούν μόνο εάν υπάρχει διαθεσιμότητα σπουδαστών στο ειδικό 
αντικείμενο οργάνου η υποχρεωτικού μαθήματος. 

 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα  πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία δέκα 
(10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας σε δύο ημερήσιες 
εφημερίδες του Νομού Κέρκυρας στα γραφεία του ΔΟΠΑΠ (Πύλη Αγίου Νικολάου – Φαληράκι) και 
στο site www.corfu.gov.gr 
 
Παραλαβή των αιτήσεων θα γίνεται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες 
από 9.00 π.μ έως 13.00 μ.μ.  
  

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
1. Η περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευθεί όπως ορίζει το Π.Δ. 524/17-6-1980. 
2. Αντίγραφο της προκήρυξης θα αναρτηθεί στο κατάστημα του ΔΟΠΑΠ, στα Δημοτικά Ωδεία 

Φαιάκων και Λευκίμμης και στην ιστοσελίδα του Ωδείου www.corfu.gov.gr 
 

Ο Πρόεδρος του ΔΟΠΑΠ 
 

Νικόλαος Κορακιανίτης 
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