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          ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ΄αριθ. ΣΜΕ 1/2016 

 

Πρόσληψης τριών ( 3  ) θέσεων µε σύµβαση µίσθωσης έργου µε αντίτιµο    

του Οργανισµού Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Ανδροµάνα του  

∆ήµου ∆εσκάτης, που εδρεύει στη ∆εσκάτη Ν. Γρεβενών. 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

3. Την αριθµ. πρωτ. οικ. 19874/8-6-2016 Απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών  

      και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης (Α∆Α: 7∆ΟΥ465ΦΘΕ-∆9Φ) που εκδόθηκε σύµφωνα 

      µε τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4325/2015. 

4. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 63/τ.Β/18-1-2013) του ΝΠ∆∆. 

 

                                           Η Πρόεδρος του ΝΠ∆∆ ανακοινώνει: 

 

Τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε συνολικά τρία ( 3 ) άτοµα για την κάλυψη αναγκών  

του ∆ηµοτικού Ωδείου του Οργανισµού Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας-   

Ανδροµάνα του ∆ήµου ∆εσκάτης, που εδρεύει στη ∆εσκάτη του Νοµού Γρεβενών, µε αντικείµενο   

την εκτέλεση του έργου: «Μουσική διδασκαλία» συνολικής διάρκειας  οκτώ ( 8 ) µηνών. Στο 

πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης ο 

εξής αριθµός ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) 

προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 
απασχόλησης 

Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα 
∆ιάρκεια 
σύµβασης 

Αριθµός 
ατόµων 

101 ∆εσκάτη Ν. Γρεβενών  
ΤΕ Καλλιτεχνικός 
∆ιευθυντής 
(Μουσικός) 

8 µήνες 1 

102 ∆εσκάτη Ν. Γρεβενών 
ΤΕ Καθηγητής πιάνου 

και Ανωτέρων 
Θεωρητικών 

8 µήνες  1 

103 ∆εσκάτη Ν. Γρεβενών 
ΤΕ Καθηγητής 
κιθάρας  

8 µήνες 1 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 
απασχόλησης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

 
∆ίπλωµα πιάνου ή ∆ίπλωµα σύνθεσης – Πτυχίο Αρµονίας – Πτυχίο Αντίστιξης και 
Φυγής από µη Πανεπιστηµιακό ίδρυµα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισµένο 
από το κράτος 

              102 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
 

Πτυχίο ή δίπλωµα πιάνου και πτυχίο ειδίκευσης ανωτέρων θεωρητικών µουσικών 
σπουδών από µη Πανεπιστηµιακό ίδρυµα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής 
αναγνωρισµένο από το κράτος 

  

103 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

 
∆ίπλωµα ή Πτυχίο κλασικής κιθάρας από µη Πανεπιστηµιακό ίδρυµα της ηµεδαπής 
ή αλλοδαπής αναγνωρισµένο από το κράτος 
 

 

               Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων  πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  
 

Οι ενδιαφερόµενοι  µπορούν να υποβάλουν αίτηση στα  γραφεία της υπηρεσίας µας, στην ακόλουθη 

διεύθυνση: Ν.Π.∆.∆. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ 

ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ "ΑΝ∆ΡΟΜΑΝΑ"» ∆ΗΜΟΥ ∆ΕΣΚΑΤΗΣ, Ανδροµάνας 2, Τ.Κ. 51200 ∆εσκάτη Ν. 

Γρεβενών, υπόψιν κας Κουλούσιου Αγγελικής (τηλ. επικοινωνίας: 24623 51122)  

εντός  προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, που αρχίζει από την εποµένη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης 

της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσίας και στο χώρο 

ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν µεταγενέστερη της 

δηµοσίευσης στις εφηµερίδες (§ 10 άρθρο 21 Ν.2190/1994). 

Από: 23/12/2016 έως 02/01/2017.                                                                                          

                                                                                  

                                                                                                 

                                                                                                Η Πρόεδρος του ∆Σ 

 

                                                                                                                                                               

                                                                                               

                                                                                                    Στάθη Σοφία 
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