
                                                                                                                   Κόνιτσα 21/11/2022 
                                                                                                                   Αρ. πρωτ.244 
     
                              Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 
 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 
Την πρόσληψη επτά (7)  ατόμων για την πλήρωση των 
θέσεων ωρομίσθιων καθηγητών εκμάθησης μουσικών οργάνων και 
εικαστικών-καλλιτεχνικών τμημάτων (εικαστικά  με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) διάρκειας έως εννέα (9) 
μηνών για απασχόληση σε 
αναγνωρισμένη σχολή για τη λειτουργία των μουσικών τμημάτων του 
Δημοτικού Ωδείου Κόνιτσας  και  για τη 
λειτουργία των καλλιτεχνικών-εικαστικών ερασιτεχνικών τμημάτων 
της Επιχείρησης, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου 
από τους ωφελούμενους χρήστες για την περίοδο 2022-23, με τις 
κάτωθι συγκεκριμένες ειδικότητες και κατηγορίες εκπαίδευσης: 
 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
 
 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 

ΒΑΘΜΙΔΑ 

 
ΧΡΟΝΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 

Ωδείο  

Εκπαιδευτικό- καλλιτεχνικό & Βοηθητικό προσωπικό 
 
 

 

 
 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  (1 ΘΕΣΗ)  ΠΕ (ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΤΕ)  9 ΜΗΝΕΣ  
 
Απαιτούμενα προσόντα  
1) Δίπλωμα της αντίστοιχης ειδικότητας από αναγνωρισμένο Ωδείο της Ελλάδας  
(για τις ειδικότητες όπου ο ανώτερος τίτλος σπουδών στην Ελλάδα ορίζεται με πτυχίο γίνεται δεκτό το πτυχίο της 
αντίστοιχης ειδικότητας)  
ή  
Πτυχίο ΑΕΙ της αντίστοιχης ειδικότητας της Ελλάδας  
ή  
Αναγνωρισμένο Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητας Πανεπιστημιακού Ιδρύματος του εξωτερικού.  
 
2) Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε αντίστοιχο μουσικό ίδρυμα της Ελλάδας ή του εξωτερικού ή 
τουλάχιστον πενταετή καλλιτεχνική δραστηριότητα (που να αποδεικνύεται με αντίστοιχες βεβαιώσεις ή προγράμματα 
συναυλιών). 
Τίτλοι Μεταπτυχιακών σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας θα θεωρηθούν ως επιπλέον προσόν. 
 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω:  
1) Αίτηση υποψηφιότητας, η οποία θα  λαμβάνεται από την γραμματεία της  Κοινωφελούς Επιχείρησης  
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διδακτικό 
προσωπικό 
για πιάνο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕ 
Eλλείψει 

ΤΕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
ΜΗΝΕΣ 

1. Τίτλοι σπουδών(Υποχρεωτικό): 

Αντίγραφο πτυχίου Πανεπιστημίου 

με ειδικότητα πιάνο της ημεδαπής 

ή της αλλοδαπής. Ελλείψει αυτών 

πτυχίο ή δίπλωμα πιάνου  

αναγνωρισμένου μουσικού 

ιδρύματος εσωτερικού ή 

εξωτερικού. Τα πτυχία εξωτερικού 

να έχουν αναγνωριστεί από το 

ΔΟΑΤΑΠ και να αναφέρεται στα 

Ελληνικά η ειδικότητα. 

2. Γενική προϋπηρεσία στο 

αντικείμενο: Αποδεδειγμένη 

διδακτική προϋπηρεσία σε 

αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα 

ή μουσικά εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

του Δημοσίου ή ΟΤΑ ή Δημοτικές 

Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχόλες. 

Οι βεβαιώσεις να είναι πρωτότυπες 

ή ακριβή αντίγραφα, στις οποίες να 

αναγράφεται η απόφαση ΥΠΠΟΑ 

και να φαίνονται τα ακριβή χρόνια 

προϋπηρεσίας. Προϋπηρεσία 

γίνεται δεκτή μόνο για το 

αντικείμενο της προκήρυξης. 

3. Προϋπηρεσία στον φορέα. 

4. Παρουσίαση και σημείωμα 

καλλιτεχνικής δραστηριότητας: 

συναυλίες (συμμετοχή σε 

ορχήστρα, συμμετοχή ως σολίστ, 

διεθνή καλλιτεχνική σταδιοδρομία, 

ρεσιτάλ, συναυλίες μουσικής 

δωματίου), ηχογραφήσεις, 

διαλέξεις, σεμινάρια, συγγραφή 

σχετικού βιβλίου, δημοσιεύσεις, 

μελέτες άρθρου, ειδικά 

εκπαιδευτικά προγράμματα, 

συστάσεις- διακρίσεις κλπ. ( Οι 

επιλεγέντες θα κλιθούν να 

προσκομίσουν έγγραφα κλπ που θα 

αποδεικνύουν όσα αναφέρονται 

στο βιογραφικό). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Τίτλοι σπουδών (Υποχρεωτικό): 

Αντίγραφο πτυχίου Πανεπιστημίου 

με ειδικότητα κλασικής κιθάρας 

της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 

Ελλείψει αυτών πτυχίο ή δίπλωμα 

κλασικής κιθάρας αναγνωρισμένου 

μουσικού ιδρύματος  εσωτερικού ή 

εξωτερικού. Τα πτυχία εξωτερικού 

5.  



 
Διδακτικό 

προσωπικό 
για κλασική 

κιθάρα 

 
1 
 
 
 

 
 

ΠΕ 
Ελλείψει 

ΤΕ 

 
 

9 
ΜΗΝΕΣ 

να έχουν αναγνωριστεί από το 

ΔΟΑΤΑΠ και να αναφέρεται στα 

Ελληνικά η ειδικότητα. 

2. Γενική προϋπηρεσία στο 

αντικείμενο: Αποδεδειγμένη 

διδακτική προϋπηρεσία σε 

αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα 

ή μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα- 

του Δημοσίου ή ΟΤΑ ή Δημοτικές 

Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές. 

3. Προϋπηρεσία στον Φορέα. 

4. Παρουσίαση και σημείωμα 

καλλιτεχνικής δραστηριότητας: 

συναυλίες ( συμμετοχή σε 

ορχήστρα, συμμετοχή ως σολίστ, 

διεθνή καλλιτεχνική σταδιοδρομία, 

ρεσιτάλ, συναυλίες μουσικής 

δωματίου). ηχογραφήσεις, 

διαλέξεις, σεμινάρια, συγγραφή 

σχετικού βιβλίου, δημοσιεύσεις, 

μελέτες άρθρου, ειδικά 

εκπαιδευτικά προγράμματα, 

συστάσεις- διακρίσεις κλπ. ( Οι 

επιλεγέντες θα κλιθούν να 

προσκομίσουν έγγραφα κλπ που θα 

αποδεικνύουν όσα αναφέρονται 

στο βιογραφικό). 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΘΕΣΕΩΝ 

3     

Εικαστικό Εργαστήριο 
Εκπαιδευτικό-καλλιτεχνικό προσωπικό & Βοηθητικό προσωπικό 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Διδακτικό 
προσωπικό 

για 
Ζωγραφική- 

Κεραμική 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕ 
Ελλείψει 

ΤΕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
ΜΗΝΕΣ 

1. Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο ΑΕΙ 

(Α.Σ.Κ.Τ) αναγνωρισμένων 

σχολών ή ανωτέρων κρατικών 

σχολών του εξωτερικού στα 

εικαστικά ή βεβαίωση μαθητείας 

καλλιτεχνικών σπουδών στην 

ζωγραφική σε Ι.Ε.Κ ιδιωτική 

σχολή, εργαστήριο επαγγελματία 

εικαστικού καλλιτέχνη. 

2. Γενική προϋπηρεσία στο 

αντικείμενο: Αποδεδειγμένη 

τουλάχιστον 2/ετής διδακτική σε 

εκπαιδευτικά ιδρύματα του 

δημοσίου ή ΟΤΑ ή Δημόσιες 

επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές. 

3. Προϋπηρεσία στο Φορέα. 

4. Παρουσίαση και σημείωμα 

καλλιτεχνικής δραστηριότητας: 

5.  



portfolio (προσωπική δουλειά σε 

έντυπη, ή ψηφιακή μορφή CD, 

DVD) portfolio διδακτικού έργου ( 

έργα μαθητών σε έντυπη ή 

ψηφιακή μορφή CD, DVD) 

εκθέσεις, εκδόσεις, δημοσιεύσεις, 

κλπ. (Οι επιλεγέντες θα κληθούν να 

προσκομίσουν έγγραφα κλπ που θα 

αποδεικνύουν όσα αναφέρονται 

στο βιογραφικό). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διδακτικό 
προσωπικό 

για 
Αγιογραφία 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 ΜΗΝΕΣ 

 
 

1. Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο ΙΕΚ, 

Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών. 

2. Γενική προϋπηρεσία στο 

αντικείμενο: Αποδεδειγμένη 

διδακτική προϋπηρεσία του 

αντικειμένου σε εκπαιδευτικά 

ιδρύματα του δημοσίου ή ΟΤΑ ή 

Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές 

Σχολές. 

3. Προϋπηρεσία στο Φορέα 

4. Παρουσίαση και σημείωμα 

καλλιτεχνικής δραστηριότητας: 

portfolio (προσωπική δουλειά σε 

έντυπη, ή ψηφιακή μορφή CD, 

DVD) portfolio διδακτικού έργου ( 

έργα μαθητών σε έντυπη ή 

ψηφιακή μορφή CD, DVD) 

εκθέσεις, εκδόσεις, δημοσιεύσεις, 

κλπ. (Οι επιλεγέντες θα κληθούν να 

προσκομίσουν έγγραφα κλπ που θα 

αποδεικνύουν όσα αναφέρονται 

στο βιογραφικό). 

 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΘΕΣΕΩΝ 

2     

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΘΕΣΕΩΝ 

2     

 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
 
 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 

ΒΑΘΜΙΔΑ 

 
ΧΡΟΝΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ 
ΜΠΑΝΤΑ 

1 
Μουσικος 

ΔΕ 9 ΜΗΝΕΣ 1.Απολυτηρίος τίτλος δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης 

2. δίπλωμα ή πτυχίο ή αποφοιτήριο 



πνευστού οργάνου ή κρουστών 

3. δίπλωμα ή πτυχίο άλλου οργάνου της 

συμφωνικής ορχήστρας ‘η πτυχίο 

αρμονίας και τριετής τουλάχιστον 

πρακτική εμπειρία ως μουσικός 

εκτελεστής αποδεικνύεται με 

παραστατικά στοιχεία που αφορούν 

ρεσιτάλ ή σύμπραξη με ορχήστρες ή ως 

σολίστ 

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ 
ΜΠΑΝΤΑ 

1 
Αρχιμουσικ
ός 

ΔΕ 9 ΜΗΝΕΣ Εκτός των παραπάνω και τα ακόλουθα 

προσόντα 

1. Πτυχίο Ενοργάνωσης και 

Διεύθυνσης Ορχήστρας Πνευστών. 

2. Δίπλωμα ή Πτυχίο ή Αποφοιτήριο 

πνευστού ή κρουστού οργάνου 

αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού 

μουσικού ιδρύματος. 

3. 10ετής προϋπηρεσία ως μουσικού 

εκτελεστού. 

4. Αποδεδειγμένη πρόσφατη εμπειρία 

στην ενορχήστρωση έργων για 

ορχήστρα πνευστών και κρουστών. 

Ως αρχιμουσικός θα πρέπει να 

πληροί τα παραπάνω ειδικά τυπικά 

προσόντα και θα έχει την 

ουσιαστική ικανότητα 

καλλιτεχνικής διεύθυνσης της 

ορχήστρας και επεξεργασίας 

μουσικών κειμένων. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΘΕΣΕΩΝ 

2    

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΘΕΣΕΩΝ 

2    

 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

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. 

Σημειώνεται ότι η προϋπηρεσία στο φορέα προστίθεται αθροιστικά. 

Η γενική προϋπηρεσία μοριοδοτείται  ανεξάρτητα του φορέα που πραγματοποιήθηκε. 

Προϋπηρεσία που πραγματοποιήθηκε σε ένα εκπαιδευτικό έτος ανεξάρτητα αν είναι σε 

περισσότερους του ενός φορέα μοριοδοτείται ως προϋπηρεσία ενός έτους. 

Σε περίπτωση πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ της αλλοδαπής απαιτείται αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 



Τίτλοι σπουδών: Βασικές και παρεμφερείς σπουδές, σχετική επιμόρφωση 20% 

Διδακτική προϋπηρεσία στο αντικείμενο 20% 

Προϋπηρεσία σε φορέα 20% 

Καλλιτεχνική δραστηριότητα 10% 

Παιδαγωγικά και ειδικά και δεξιότητες, παιδαγωγική προσέγγιση, μέθοδος 
διδασκαλίας. Προσωπικότητα – συνέντευξη προσόντα 
 

25% 

Κοινωνικά και οικογενειακά κριτήρια: Οικογενειακή κατάσταση ( Πολύτεκνος, 
Μονογονέας, Γονέας, μέλος οικογένειας ΑΜΕΑ), χρόνος ανεργίας 

5% 

 

Μοριοδότηση κριτηρίων 

 

Βαθμολόγηση τυπικών 
ειδικών προσόντων 

Κριτήριο βαθμολόγησης Μόρια 

Τίτλοι σπουδών Βασικός τίτλος σπουδών 20 μόρια 

Γενική προϋπηρεσία Διδακτική προϋπηρεσία από 
1 έως 5 έτη 

10 μόρια 

Γενική προϋπηρεσία Διδακτική προϋπηρεσία από 
6 έως 10 έτη 

(προστίθενται) 5 μόρια 

Γενική προϋπηρεσία Διδακτική προϋπηρεσία 
άνω των 11 ετών 

(προστίθενται) 5 μόρια 

Προϋπηρεσία στο φορέα Από 1 έως και 5 χρόνια 10 μόρια 

Προϋπηρεσία στο φορέα Από 6 έως και 10 χρόνια 15 μόρια 

Προϋπηρεσία στο φορέα Άνω των 10 ετών 20 μόρια 



Καλλιτεχνική 
Δραστηριότητα 

Συμμετοχή σε ορχήστρα, 
συμμετοχή ως σολίστ, 
διεθνή καλλιτεχνική 

σταδιοδρομία, ρεσιτάλ, 
συναυλίες μουσικής 

δωματίου, ηχογραφήσεις, 
δισκογραφία κλπ. 

10 μόρια 

Παιδαγωγικά και ειδικά 
προσόντα- Συνέντευξη 

Συγκροτημένη παιδαγωγική 
προσέγγιση, παιδαγωγική 
κατάρτιση και επάρκεια, 

προσωπικότητα, μέθοδος 
διδασκαλίας, ικανότητες 

κλπ. 

25 μόρια 

Κοινωνικά και 
οικογενειακά κριτήρια 

Οικογενειακή κατάσταση 
( Πολύτεκνος, Μονογονέας, 
Γονέας, μέλος οικογένειας 
ΑΜΕΑ), χρόνος ανεργίας 

5 μόρια 

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν  συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να μην 

έχουν υπερβεί το 65ο . 

Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής 

δικαιολογητικά: 

 

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 

2. Φωτοαντίγραφο των τίτλων σπουδών τους συμπεριλαμβανομένης και της 

επιμόρφωσης. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών αλλοδαπής επίσημη 

μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις 

( άρθρο 29 ΠΔ50/2001 και Ν. 148/11914) και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. 

3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας στο αντικείμενο. Ως διδακτική εμπειρία νοείται η 

απασχόληση με σχέση εργασίας η σύμβαση έργου στα μουσικά ιδρύματα 

εποπτείας Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε 

καθήκοντα συναφή προς το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων. Η 

εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με 

τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στην διαδικασία επιλογής. Στην βεβαίωση 

πρέπει να  αναγράφεται και ο αριθμός πρόσληψης του Υπουργείου 

Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ( για τα αναγνωρισμένα τμήματα). 

4. 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 οποία θα πιστοποιούνται με έγγραφα. 



5. Πρόσφατο σημείωμα καλλιτεχνικής δραστηριότητας. ( Βιογραφικό σημείωμα) 

6. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

7. Βεβαίωση σπουδών τέκνου σε περίπτωση φοιτητών – σπουδαστών. 

8. Βεβαίωση ανεργίας από ΟΑΕΔ πρόσφατης έκδοσης. Αποκλείεται η απόδειξη 

με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας. 

9. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε 

δημόσιο ή Ιδιωτικό  εκπαιδευτικό ίδρυμα( παράλληλη απασχόληση). 

10. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία  να δηλώνεται: 

 H 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  

 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 της παραγραφής, καθώς και αν εκκρεμεί 

εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα  ή κακούργημα. 

 Ότι έχει διαβάσει την προκήρυξη και αποδέχεται τους όρους αυτής. 

 

 

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται με τη σειρά που εμφανίζονται στην προκήρυξη και 

γίνονται δεκτά, εφόσον κατατίθενται εμπρόθεσμα. 

 

Παρατηρήσεις 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους  είτε 

αυτοπροσώπως , είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο  από αυτούς πρόσωπο, 

εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια 

αρχή. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις που υποβάλλονται ταχυδρομικά. 

 Οι ενδιαφερόμενοι που θα προσληφτούν οφείλουν να προσκομίσουν τυχόν 

απαραίτητη άδεια εργασίας από την Υπηρεσία του. 

 ΟΙ επιτυχόντες θα προσληφθούν μόνο εάν υπάρχει διαθεσιμότητα 

σπουδαστών στο ειδικό αντικείμενο οργάνου ή υποχρεωτικού μαθήματος. 

 Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα απασχόλησης των επιτυχόντων δύναται 

να αναπροσαρμόζεται, με δυνατότητα αύξησης ή μείωσης των ωρών εργασίας 

τους, ανάλογα με την προσέλευση ή αναχώρηση μαθητών/ σπουδαστών στα 

επιμέρους τμήματα των δράσεων της επιχείρησης και δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τις119 ώρες ανά μήνα. 

 Οι ενδιαφερόμενοι που θα προσληφθούν θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους, σε 

όποιες δράσεις- δομές κρίνει απαραίτητο η επιχείρηση, ανάλογα πάντα με την 

προσέλευση των μαθητών/ σπουδαστών και την εκάστοτε ειδικότητα του 

επιλέγοντος. 

 



 

ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

 

 

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή επιλογής προσωπικού η οποία θα 

καθορισθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς 

Επιχείρησης του Δήμου Κόνιτσας. Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στον 

πίνακα ανακοινώσεων της επιχείρησης και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κόνιτσας. Κατά των 

ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις, ενώπιον του Δ.Σ  

της Επιχείρησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο τριών (3) 

ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση. 

Οι ενδιαφερόμενοι που θα προσληφθούν οφείλουν να προσκομίσουν 

βεβαίωση εργασίας της υπηρεσίας τους, με καταγεγραμμένες τις ημέρες 

και ώρες απασχόλησής τους, προς αποφυγή επικάλυψης ωρών. Σε 

διαφορετική περίπτωση οφείλουν να προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση 

του Ν. 1599/86 περί μη απασχόλησής τους σε άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό 

φορέα. 

 

3. ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Οι επιτυχόντες θα προσληφθούν μόνο εάν υπάρχει διαθεσιμότητα σπουδαστών 

στο ειδικό αντικείμενο οργάνου ή μαθήματος, μουσικού ή καλλιτεχνικού.  

  Ο χώρος και ο χρόνος απασχόλησης (ώρες απασχόλησης ημερησίως) των 

προσληφθέντων προσώπων, θα καθορισθεί ανάλογα με τις υπηρεσιακές 

ανάγκες και τη ζήτηση από τους ωφελούμενους χρήστες των υπηρεσιών, όπως 

αυτές θα διαμορφωθούν τελικά, ενώ θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι 

διατάξεις της κείμενης εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. 

  Ειδικότερα, οι προσληφθέντες καθηγητές είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους 

όρους και τους κανονισμούς της σύμβασης εργασίας, καθώς και τα 

προγράμματα που θα συντάξουν οι αρμόδιοι, όσον αφορά στην κάλυψη ωρών 

και το είδος των προγραμμάτων που θα τους ανατεθούν, παρέχοντας στην 

Επιχείρηση το δικαίωμα κλήσης του επόμενου στον πίνακα μοριοδότησης, σε 

περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αδυνατούν να καλύψουν τα ωρολόγια 

προγράμματα. 

   Όσοι τελικά επιλεγούν να εργαστούν στα προγράμματα, θα υπογράψουν 

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) διάρκειας έως 

εννέα (9) μήνες σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

2190/1994 όπως ισχύει και τις όμοιες του Ν. 3812/2009, όπως ισχύει, καθώς 

και αυτές του Π.Δ. 524/1980, κατά περίπτωση. 
 

5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν ολόκληρη την προκήρυξη πρόσληψης στην 

ιστοσελίδα του Δήμου ή να την παραλάβουν από τα γραφεία της  Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Δήμου Κόνιτσας καθημερινά από 9:00 έως 13:00.(πληρ. Πύρσου Κωνσταντίνα 

2655360326) 

 

Η Υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε 

προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της 



περίληψης της παρούσας σε μία ημερήσια  εφημερίδα  του Νομού Ιωαννίνων , στα γραφεία 

της επιχείρησης καθημερινά από 9:00 έως 13:00. 

 

Γ. Εγκρίνει την σχετική δαπάνη για υποχρεωτική δημοσίευση της ανωτέρω προκήρυξης σε 

μία  εφημερίδα  όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία και η οποία θα βαρύνει τον ΚΑ: 64-09-

002 « Έξοδα δημοσιεύσεων- προκηρύξεων» του προϋπολογισμού έτους 2022. 

 

 

Τα δεδομένα των αιτούντων-υποψηφίων προς πρόσληψη και τα συνοδευτικά αυτών 
δικαιολογητικά-νομιμοποιητικά έγγραφα τα συλλέγουμε απευθείας και μόνον από 
τον/την υποψήφιο/α, επειδή αυτά είναι απολύτως απαραίτητα για την αξιολόγηση της 
καταλληλότητας του/της για τη συγκεκριμένη θέση. Σκοπός της συλλογής, επεξεργασίας 
κλπ είναι η πρόθεση σύναψης ωρομίσθιας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, μετά από αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης (“Υποκείμενο των 
Δεδομένων”), ο έλεγχος των προσόντων του/της (6.1β' ΓενΚαν), η ελάχιστη αναγκαία 
επεξεργασία των δεδομένων αυτών για την αξιολόγηση του/της ενδιαφερόμενου/ης και 
του εάν τα αναφερόμενα στην αίτηση του/της ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις της 
προκήρυξης, καθώς και η προάσπιση των συμφερόντων της Δημοτικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Δήμου Κόνιτσας. 
 


