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   ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, 

έχοντας υπόψη: 

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

2. Τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και 

ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών 

Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α), 

5. Τις διατάξεις της παρ. 8 άρθ. 26 του ν.4325/15 «Αυτοδίκαιη κατάταξη των Μουσικών των ΟΤΑ και 

των νομικών προσώπων αυτών που απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου,  

6. Το υπ’ αριθμόν 7364/07-02-2022 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ με θέμα «Προγραμματισμός προσλήψεων 

έκτακτου προσωπικού έτους 2022, στους ΟΤΑ α και β βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών»  

7. Την υπ' αριθμόν πρωτ. 103/03-03-2022 βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας του Φορέα μας 

8. Την υπ’ αριθμόν 10/2022, απόφαση του Δ.Σ του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου , με θέμα « 

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2022, στο Αριστοτέλειο Πνευματικό  

Κέντρο, ΝΠΔΔ Δήμου Αριστοτέλη», 

9. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 67792/08-03-2022, εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού με 

σύμβαση μίσθωσης έργου στο ΝΠΔΔ Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο (με αντίτιμο), της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης,  
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10. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 5980/11-04-2022, βεβαίωση του ΑΣΕΠ, όπου εγκρίνει το αίτημά μας για 

πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο ΝΠΔΔ για την ειδικότητα 

ΜΟΥΣΙΚΟΣ- ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ,  

11. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 34135/25-05-2022, Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου σε ΟΤΑ της χώρας, 

έναντι αντιτίμου, του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Δ/νση προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Τμήμα Προσωπικού ιδιωτικού δικαίου, 

12. Την υπ’ αριθμόν 03/2022 Απόφαση του Δ.Σ του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου, με θέμα 

«Ορισμός 3μελούς επιτροπής του ΑΠΚ για προσλήψεις προσωπικού» 

13. Την υπ’ αριθμόν 38/2022 Απόφαση του Δ.Σ του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου, με θέμα 

«Προκήρυξη σύμβασης έργου για καλλιτεχνικό διευθυντή της μουσικής σχολής του Δήμου 

Αριστοτέλη 2022-2023» 

14. Την ΣΜΕ 1/2022 (Αρ.Πρ  511/24-08-2022) Προκήρυξη – Ανακοίνωση του Α.Π.Κ, για την 

πρόσληψη 01 μουσικού ΠΕ-ΤΕ Καλλιτεχνικού Διευθυντή/ντριας με σύμβαση μίσθωσης έργου 

15. Τους σχετικούς πίνακες  α)   ονομαστική   κατάσταση   όλων  των   υποψηφίων   που υπέβαλαν   

αίτηση,   β)   πίνακας   κατάταξης,   γ)   πίνακας  επιτυχόντων δ) πίνακας απορριπτέων 

16. Τις αιτήσεις των υποψηφίων 

17. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας ή Κανονισμό της υπηρεσία μας,  

 

θα προχωρήσει στην πρόσληψη, με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά ενός (01) ατόμου για 

την κάλυψη αναγκών του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου, που εδρεύει στην Ιερισσό 

Χαλκιδικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «ΠΕ/ΤΕ Μουσικός- Καλλιτεχνικός/η 

Διευθυντής/τρια Μουσικής Σχολής» συνολικής διάρκειας έως εννέα μήνες . 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 

απασχόλ
ησης 

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα 
Διάρκεια 
σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 

101 Μουσική 
Σχολή 

Αριστοτέλειου 
Πνευματικού 

Κέντρου 

Δήμος 
Αριστοτέλη 

ΠΕ ή TΕ Μουσικός- Καλλιτεχνικός/ή 
Διευθυντής/ντρια Μουσικής Σχολής 

 

9 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: 

Α) Δίπλωμα σύνθεσης ή πιάνου ή οργάνου συμφωνικής ορχήστρας ή κλασικής κιθάρας ή 
μονωδίας μαζί με πτυχίο φυγής και 10ετής τουλάχιστον διδακτική προυπηρεσία στα κάτωθι 
εκπαιδευτήρια ή δίπλωμα πιάνου ή οργάνου συμφωνικής ορχήστρας ή κλασικής κιθάρας ή 

μονωδίας και 10ετής τουλάχιστον συναφής καλλιτεχνική σταδιοδρομία, που αποδεικνύεται με 
παραστατικά στοιχεία, που αφορούν ρεσιτάλ ή σύμπραξη με ορχήστρες ως σολιστ.  Ο τίτλος 

σπουδών μπορεί να προέρχεται από αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα εσωτερικού ή εξωτερικού 
αναγνωρισμένα από το ΥΠ.ΠΟ.Α. 

Β) Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας στο αντικείμενο ως καλλιτεχνικός δ/ντής, τουλάχιστον 5 έτη 

Γ) Καλλιτεχνική δραστηριότητα : συναυλίες (συμμετοχή σε ορχήστρα, συμμετοχή ως σολίστ, 
διεθνή καλλιτεχνική σταδιοδρομία, ρεσιτάλ, συναυλίες μουσικής δωματίου), ενορχηστρωτικό 

συνθετικό έργο, δ/νση ορχήστρας σε συναυλίες, ηχογραφήσεις, δισκογραφία, συνέδρια, εκδόσεις, 
διαλέξεις, σεμινάρια, συγγραφή σχετικού βιβλίου, δημοσιεύσεις, μελέτες, άρθρα, ειδικά 

εκπαιδευτικά προγράμματα, συστάσεις- διακρίσεις κλπ 

Δ) Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου (λόγω του ότι θα υποστηρίζει και διοικητικό έργο) 

Ε)  Δίπλωμα Βυζαντινής μουσικής αναγνωρισμένο από το ΥΠ.ΠΟ.Α. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

Α) Δίπλωμα σύνθεσης ή πιάνου ή οργάνου συμφωνικής ορχήστρας ή κλασικής κιθάρας ή 
μονωδίας μαζί με πτυχίο φυγής και 10ετής τουλάχιστον διδακτική προυπηρεσία στα κάτωθι 
εκπαιδευτήρια ή δίπλωμα πιάνου ή οργάνου συμφωνικής ορχήστρας ή κλασικής κιθάρας ή 

μονωδίας και 10ετής τουλάχιστον συναφής καλλιτεχνική σταδιοδρομία, που αποδεικνύεται με 
παραστατικά στοιχεία, που αφορούν ρεσιτάλ ή σύμπραξη με ορχήστρες ως σολιστ.  Ο τίτλος 

σπουδών μπορεί να προέρχεται από αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα εσωτερικού ή εξωτερικού 
αναγνωρισμένα από το ΥΠ.ΠΟ.Α. 

Β) Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας στο αντικείμενο ως καλλιτεχνικός δ/ντής 

Γ) Καλλιτεχνική δραστηριότητα : συναυλίες (συμμετοχή σε ορχήστρα, συμμετοχή ως σολίστ, 
διεθνή καλλιτεχνική σταδιοδρομία, ρεσιτάλ, συναυλίες μουσικής δωματίου), ενορχηστρωτικό 

συνθετικό έργο, δ/νση ορχήστρας σε συναυλίες, ηχογραφήσεις, δισκογραφία, συνέδρια, εκδόσεις, 
διαλέξεις, σεμινάρια, συγγραφή σχετικού βιβλίου, δημοσιεύσεις, μελέτες, άρθρα, ειδικά 

εκπαιδευτικά προγράμματα, συστάσεις- διακρίσεις κλπ 
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Οι υποψήφιοι των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 21 έως 65 ετών. 

Τα κριτήρια επιλογής για την κάλυψη της θέσης (101) είναι τα κύρια προσόντα που αναφέρονται στον 
παραπάνω πίνακα (Πίνακας Β). 

Με βάση τις αιτήσεις που κατατέθηκαν στην Υπηρεσία μας για την συγκεκριμένη θέση, η οποία ήταν στο 
σύνολο μία (01), τη θέση κατοχυρώνει ο υποψήφιος,  ο Καραπινίδης Άγγελος o οποίος κατέχει τα κύρια 

προσόντα του πίνακα Β, για τη θέση 101 και έρχεται πρώτος στη βαθμολογία βάση προσόντων, καθώς ήταν 
και ο μοναδικός υποψήφιος βάση των αιτήσεων που μας κατατέθηκαν. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ 101 ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΜΕ 1/2022 

Πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου, συνολικά ενός (1) ατόμου,  ΠΕ- ΤΕ μουσικός και 
συγκεκριμένα Καλλιτεχνικός Δ/ντής της Μουσικής Σχολής του ΑΠΚ, συνολικής διάρκειας εννέα 

μήνες 
(έγινε μία αίτηση η οποία βαθμολογήθηκε, και καθώς ο πρώτος και μοναδικός υποψήφιος πληρούσε τα κύρια 

προσόντα του πίνακα Β είναι και ο επιτυχών της ΣΜΕ 1/2022) 
 

Κριτήριο επιλογής τα προσόντα που αναφέρονται στον πίνακα Β  της Ανακοίνωσης ΣΜΕ 1/2022 

 

 

Η ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 03/2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΚ 

 

1) ΤΖΙΤΖΙΡΙΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 
 
 

2) ΚΑΡΑΝΤΩΝΑ ΕΛΕΝΗ 
 
 

3) ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΛΕΞΙΑ 

 
Α/Α 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩ

ΝΥΜΟ 

 
ΜΟΡΦΩ

ΣΗ 

 
ΤΙΤΛΟΙ 
ΣΠΟΥΔ

ΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ 
ΠΡΟΥΠΗΡΕ

ΣΙΑ ΣΤΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕ

ΝΟ 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙ
ΚΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤ
ΗΤΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙ
ΚΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥ
ΞΗ 

 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΟΝΑΔ

ΩΝ 

1 

 
ΚΑΡΑΠΙΝΙΔΗΣ 

ΑΓΓΕΛΟΣ 
(ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΑ 

ΚΥΡΙΑ 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ) 

 
 
 

ΤΕ 

 
 
 

30 
 

25 
 

30 

 
 
 

01 
 

 
 
 

05 

 
 
 

91 
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