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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ΄αριθ. ΣΟΧ 02/2016 
 

 
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  
 

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 
 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 όπως έχει 

τροποποιηθεί με το άρθρο 1 του Ν. 3812/2009 και ισχύει σήμερα 

, δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄,Β΄,και Γ΄ του 

2190/ 1994 : «β. το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι. 

των Τ.Ε.Ι. και των με οποιαδήποτε ονομασία σχολών ή σχολείων ή 

υπηρεσιών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και των νομικών 

προσώπων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο» καθώς 

επίσης σύμφωνα με τον ίδιο Νόμο : «θ. οι λογοτέχνες , 

καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι για απασχολήσεις που 

προσιδιάζουν σ΄αυτούς τους την ιδιότητα». 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 524/17-06-1980  (ΦΕΚ 143/τ.α./1980) 

όπως ισχύει 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 476/21-05-1981 (ΦΕΚ 132/τ.α. 21-05-

1981) ,άρθρο 1  εδάφιο Α΄παρ.β΄ όπως ισχύει 
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4. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης διοίκησης –Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» 

5. To υπ΄αριθ. 43543/1687από 24-02-2016 έγγραφο της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νησου ,Δυτ.Ελλάδας & Ιονίου με 

θέμα «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού 

έτους 2016 στους Ο.Τ.Α. α΄και β΄βαθμού και τα Ν.Π.Ι.Δ. αυτών» 

6. Την υπ΄αριθ.21/2016 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. με θέμα 

«Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ 

έτους 2016.» 

7. Το υπ΄αριθ. 10032/16-06-2016 έγγραφο του Υπουργείου 

Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης σύμφωνα με το 

οποίο κατόπιν της υπ΄αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/82/13969/14-06-

2016 έγκριση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της 

αριθ.33/2006 ΠΥΣ έχει εγκριθεί η πρόσληψη δύο (2) ατόμων με 

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την 

κάλυψη εποχιακών ή άλλων περιοδικών αναγκών. 

8. Τον Ν. 4325/15 άρθρο 26 παρ.8 αναφορικά με την αυτοδίκαιη 

κατάταξη των μουσικών στην κατηγορία Τ.Ε. 

9. Το υπ΄αρ.28436/11-08-2015 έγγραφο του Υπουργείου 

Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα : 

«Αυτοδίκαιη κατάταξη των Μουσικών των Ο.Τ.Α. και των νομικών 

προσώπων αυτών με τις διατάξεις της παρ.8 αρθ.26 του 

Ν.4325/15 που απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου». 

10. Την υπ΄αριθ. 91/2016 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. με θέμα 

: «καθορισμός ειδικοτήτων με βάση το υπ΄αριθ. 10032/16-6-2016 

‘έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & διοικητικής 

Ανασυγκρότησης 
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11. Την υπ΄αριθ. 163199/7-10-2016 Απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου 

Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, με θέμα : «Συγκρότηση επιτροπής 

επιλογής καλλιτεχνικού προσωπικού της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.» 

12. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. 

13. Τον προϋπολογισμό της Επιχείρησης όπως έχει ψηφισθεί και 

ισχύει 

14. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις με βάση τον Κ.Α. 6041.00 

«Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων» και του Κ.Α. 6053.00 

«εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού», αντίστοιχες 

προβλέψεις θα γίνουν και στον προϋπολογισμό για το έτος 2017.  

 
 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ : 

Την πρόσληψη καλλιτεχνικού –διδακτικού προσωπικού για τις ανάγκες 
λειτουργίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κεφαλλονιάς και 
ειδικότερα για τις ανάγκες λειτουργίας του Πολιτιστικού τομέα, με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οχτώ 
(8) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης , συνολικά ενός (1) ατόμου 
για την εξής ειδικότητα (βλ. πίνακα Α) , με τα αντίστοιχα τυπικά και 
ειδικά προσόντα: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Ειδικότητα Αριθμός 
ατόμων 

Διάρκεια 
Σύμβασης 

Τ.Ε.Αρχιμουσικός-Μαέστρος 
φιλαρμονικής  

1 8 μήνες 

  
 
 
 
  

 
Τυπικά και ειδικά προσόντα: 
 
Τίτλοι σπουδών Αρχιμουσικού: Πτυχία ή Διπλώματα Ενοργάνωσης 
πνευστών οργάνων και Διευθύνσεως Μπάντας, Αρμονίας ή Ωδικής , 
Αντιστίξεως και Φυγής και τριετής προϋπηρεσία ως μουσικού εκτελεστού. Σε 
περίπτωση έλλειψης υποψηφίων που κατέχουν δίπλωμα φυγής ή αντιστίξεως 
αρκούν τα λοιπά διπλώματα ή πτυχία 
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Προϋπηρεσία: Αποδεδειγμένη  10-ετής προϋπηρεσία Αρχιμουσικού μπάντας 
σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. και Νομικά πρόσωπα 
αυτών, ή ιδιωτικές Σχολές.   
Κατάθεση καλλιτεχνικού φακέλου: (πρωτότυπες συνθέσεις, 
ενορχηστρώσεις για Μπάντα, προγράμματα συναυλιών και εν γένει στοιχεία 
καλλιτεχνικής και διδακτικής δραστηριότητας) 
 
Πρόσθετα κριτήρια πρόσληψης: 
 
Σε περίπτωση ισοψηφίας θα προτιμώνται οι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του 
Δήμου Κεφαλλονιάς. 
 
 
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους 
και να μην έχουν υπερβεί το 64ο.   
 

Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν συμμετοχή  συμπληρώνοντας αίτηση με τα 

εξής απαραίτητα δικαιολογητικά: 

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής 
Ταυτότητας 

2. Φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών τους 

συμπεριλαμβανομένης και της επιμόρφωσης. Σε περίπτωση 

πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, επίσημη 

μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα όπως ορίζουν οι 

κείμενες διατάξεις 

3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας στο αντικείμενο. Ως διδακτική 

εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση 

έργου στο δημόσιο ή στα ιδιωτικά μουσικά ιδρύματα εποπτείας 

Υπουργείου Πολιτισμού ή σε ιδιωτικούς φορείς , σε καθήκοντα 

συναφή προς το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων. Η 

ειδικότητα λαμβάνεται υπ’ όψιν μετά τη λήψη του βασικού 

τίτλου σπουδών. 3α Για τους μισθωτούς του Δημόσιου Τομέα 

όταν η προϋπηρεσία έχει παρασχεθεί σε υπηρεσίες του 

δημοσίου , σε Ν.Π.Δ.Δ. , Ο.Τ.Α. 1ου και 2ου βαθμού, σε Ν.Π.Ι.Δ. 

του Δημόσιου τομέα της παρ.1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 

όπως ισχύει ή σε φορείς της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 

2527/1997 απαιτείται βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα από την 

οποία να προκύπτει το είδος εργασίας που παρασχέθηκε και η 

χρονική διάρκεια της παροχής της . 3β Για τους μισθωτούς του 

ιδιωτικού τομέα : Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την 

οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης (αντίγραφο καρτέλας 

ενσήμων ) , υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/ 1986 στην οποία να 

δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του ,τα 
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στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της 

επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, βεβαίωση εργοδοτών 

για το χρόνο και το είδος της εργασίας του υποψήφιου. 

4. Αποδεικτικά καλλιτεχνικού φακέλλου ( πρωτότυπες συνθέσεις, 

ενορχηστρώσεις για Μπάντα, προγράμματα συναυλιών και εν 

γένει στοιχεία καλλιτεχνικής και διδακτικής δραστηριότητας) 

5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται: 

- Το έτος γέννησης του υποψηφίου 

- Ο Δήμος στον οποίο είναι εγγεγραμμένος 

- Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή η 

μόνιμος απαλλαγής αυτών και η αιτία της απαλλαγής  

- Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση δικαστική αντίληψη και  

- 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 εάν εκκρεμεί εναντίον 

του κατηγορία για οιαδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα 

 

.    

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται με τη σειρά που εμφανίζονται στην 

ανακοίνωση και γίνονται δεκτά εφόσον κατατίθενται εμπρόθεσμα. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΉΣΕΩΝ  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την ανακοίνωση 
πρόσληψης στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. ή να την 
παραλάβουν από την έδρα της Λ.Βεργωτή 16 –Αργοστόλι καθημερινά 
τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες από 08:00 έως 15:00 
απευθυνόμενοι στο Γραφείο Προσωπικού υπόψη κ. Όλγα Γιαννάτου (τηλ. 
επικοινωνίας: 26710-25600)  

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 και των δικαιολογητικών 
είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από 
την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπική 
καθημερινή  εφημερίδα ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της 
υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, 
εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στην 
εφημερίδα και κατατίθενται στην έδρα της ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ. Λ.Βεργωτή 16 –
Αργοστόλι καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα – Παρασκευή και 
ώρες από 08:00 έως 15:00 
ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή επιλογής  που 
συστάθηκε για τον σκοπό αυτό με βάση την υπ’ αριθμ. 91/2016 απόφαση 
διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.  (ΑΔΑ: 6Ν25ΟΚ6Κ-ΥΓΒ), όπως η 

ΑΔΑ: 75ΚΙΟΚ6Κ-ΩΚΟ



Επιτροπή αυτή αρμοδίως έχει εγκριθεί με βάση το άρθρο 4 του Π.Δ. 
524/80 με την υπ΄αριθ. 163199/7-10-2016 Απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής 
Ελλάδας & Ιονίου, καθώς και με βάση το Π.Δ.524/80 εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας  την έξι 6η εργάσιμη ημέρα από την λήξη της προθεσμίας 
υποβολής των αιτήσεων 

Εφόσον η επιτροπή κρίνει αναγκαίο θα γίνει και πρακτική δοκιμασία των 
υποψηφίων  την ίδια ημέρα  

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα 
ανακοινώσεων της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. 

 

 
 

 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.  

 
       Ο Πρόεδρος 

 
 
 
 
 

           Άγγελος Κωνσταντάκης 
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