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Κουφάλια 12 Αυγούστου 2015
Αριθμ. Πρωτ.: 14214

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2015
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΝOMOY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2190/1994

«Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή

προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-4-1994), όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 524/1980 και του ΠΔ 523/1980 καθώς και τις τροποποιήσεις όπως
ισχύουν μέχρι σήμερα.
3.

Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν

4. Την υπ΄ αριθμ. 72/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκηδόνος Ν.
Θεσσαλονίκης με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού στο
Δημοτικό Ωδείο Κουφαλίων για τη διδακτική περίοδο 2015-2016 (υπό τη μορφή
αντιτίμου)»
5. Το υπ΄ αριθμ. 22024/19-03-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΜακεδονίαςΘράκης με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου στο Δήμο Χαλκηδόνoς Ν. Θεσσαλονίκης με αντίτιμο»
6. Την υπ΄ αριθμ. οικ. 16775/18-05-2015 (ΑΔΑ: 7ΣΘ7465ΦΘΕ-8ΧΓ) Κοινή Απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, με την οποία
εγκρίθηκε για το Δήμο Χαλκηδόνος η απασχόληση δεκατριών (13) ατόμων, με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με το αριθμ. 10737/22-05-2015
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών& Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Έγκριση
πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με
αντίτιμο)»
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7.

Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαλκηδόνος (ΦΕΚ 1506/τ.Β΄/20-062013)

8. Την υπ’ αριθμ. 4384/16-03-2015 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Δήμου Χαλκηδόνος για την ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με αντίτιμο,
συνολικά δεκατριών (13) ατόμων καλλιτεχνικού μουσικού προσωπικού για την κάλυψη
αναγκών του Δημοτικού Ωδείου του Δήμου Χαλκηδόνος κατά τη διδακτική περίοδο 2015 –
2016, που εδρεύει στα Κουφάλια και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα
και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα
(τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

301

Δήμος Χαλκηδόνος
Νομού Θεσσαλονίκης

Κουφάλια

ΔΕ Καλλιτεχνικός
Διευθυντής – Μουσικός

Έως 9 μήνες

1

302

Δήμος Χαλκηδόνος
Νομού Θεσσαλονίκης

Κουφάλια

ΔΕ Δάσκαλος Βιολιού –
Εγχόρδων

Έως 9 μήνες

1

303

Δήμος Χαλκηδόνος
Νομού Θεσσαλονίκης

Κουφάλια

ΔΕ Δάσκαλος πιάνου –
Έως 9 μήνες
πληκτροφόρων οργάνων

1

304

Δήμος Χαλκηδόνος
Νομού Θεσσαλονίκης

Κουφάλια

ΔΕ Δάσκαλος κιθάρας

Έως 9 μήνες

2

305

Δήμος Χαλκηδόνος
Νομού Θεσσαλονίκης

Κουφάλια

ΔΕ Δάσκαλος
ακορντεόν

Έως 9 μήνες

1

306

Δήμος Χαλκηδόνος
Νομού Θεσσαλονίκης

Κουφάλια

ΔΕ Δάσκαλος
Κρουστών οργάνων

Έως 9 μήνες

1

307

Δήμος Χαλκηδόνος
Νομού Θεσσαλονίκης

Κουφάλια

ΔΕ Δάσκαλος πνευστών
οργάνων

Έως 9 μήνες

1

308

Δήμος Χαλκηδόνος
Νομού Θεσσαλονίκης

Κουφάλια

ΔΕ Δάσκαλος
Θεωρητικών και
Ανώτερων Θεωρητικών
μαθημάτων

Έως 9 μήνες

1

309

Δήμος Χαλκηδόνος
Νομού Θεσσαλονίκης

Κουφάλια

ΔΕ Δάσκαλος Μουσικής
Έως 9 μήνες
Προπαιδείας

1

310

Δήμος Χαλκηδόνος
Νομού Θεσσαλονίκης

Κουφάλια

ΔΕ Μπουζουκιού

Έως 9 μήνες

1

311

Δήμος Χαλκηδόνος
Νομού Θεσσαλονίκης

Κουφάλια

ΔΕ Μαέστρος Παιδικής
Χορωδίας

Έως 9 μήνες

1

312

Δήμος Χαλκηδόνος
Νομού Θεσσαλονίκης

Κουφάλια

ΔΕ Δάσκαλος
Φωνητικής

Έως 9 μήνες

1
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης

301

302
303
304
307
312

305
309

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο Ανώτερων θεωρητικών (Αρμονίας, Αντίστιξης, Φούγκας) και
Πτυχίο Σύνθεσης ή Δίπλωμα μουσικού οργάνου αναγνωρισμένο από το Κράτος. Τα
πτυχία πρέπει να είναι αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εσωτερικού
εποπτευόμενου από το ΥΠΟΠΑΙΘ ή Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στην
αντίστοιχη ειδικότητα ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής
αντίστοιχης ειδικότητας
Προϋπηρεσία: Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 10ετής διδακτική σε εκπαιδευτικά
Ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.
Προϋπηρεσία στο Φορέα αποδεδειγμένη.
Καλλιτεχνική δραστηριότητα: 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 κ.α.
Παιδαγωγικές Σπουδές: Από αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα εσωτερικού ή
εξωτερικού, σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες
Τίτλοι Σπουδών: Δίπλωμα ή πτυχίο αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος
εσωτερικού εποπτευόμενου από το ΥΠΟΠΑΙΘ ή Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων, στην αντίστοιχη ειδικότητα ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής
ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας
Προϋπηρεσία: Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 5ετής διδακτική σε εκπαιδευτικά
Ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.
Προϋπηρεσία στο Φορέα αποδεδειγμένη.
Καλλιτεχνική δραστηριότητα: 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 κ.α.
Παιδαγωγικές Σπουδές: Από αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα εσωτερικού ή
εξωτερικού, σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες.
Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο Τμημάτων Μουσικών Σπουδών αναγνωρισμένων
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή
αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας
.Ελλείψει των ανωτέρων τίτλων σπουδών,
βεβαιώσεις και μουσικοί τίτλοι
αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εσωτερικού εποπτευόμενου από το ΥΠΟΠΑΙΘ,
στην αντίστοιχη ειδικότητα.
Προϋπηρεσία: Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 5ετής διδακτική σε εκπαιδευτικά
Ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.
Προϋπηρεσία στο Φορέα αποδεδειγμένη.
Καλλιτεχνική δραστηριότητα: 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 κ.α.
Παιδαγωγικές Σπουδές: Από αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα εσωτερικού ή
εξωτερικού, σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες.
Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο Ανώτερων θεωρητικών (Αρμονίας, Αντίστιξης, Φούγκας)
αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εσωτερικού εποπτευόμενου από το ΥΠΟΠΑΙΘ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης

308

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
ή Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στην αντίστοιχη ειδικότητα ή άλλος ισότιμος
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας
Προϋπηρεσία: Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 5ετής διδακτική σε εκπαιδευτικά
Ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.
Προϋπηρεσία στο Φορέα αποδεδειγμένη.
Καλλιτεχνική δραστηριότητα: 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 κ.α.
Παιδαγωγικές Σπουδές: Από αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα εσωτερικού ή
εξωτερικού, σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες.

306
310

Τίτλοι Σπουδών: Βεβαιώσεις σπουδών αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος
εσωτερικού εποπτευόμενου από το ΥΠΟΠΑΙΘ, στην αντίστοιχη ειδικότητα,
και
Πτυχίο Ανώτερων θεωρητικών αναγνωρισμένο από το Κράτος.
Προϋπηρεσία: Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 5ετής διδακτική σε εκπαιδευτικά
Ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.
Προϋπηρεσία στο Φορέα αποδεδειγμένη.
Καλλιτεχνική δραστηριότητα: 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 κ.α.
Παιδαγωγικές Σπουδές: Από αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα εσωτερικού ή
εξωτερικού, σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες.

311

Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο Μαέστρου Χορωδίας αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος
εσωτερικού εποπτευόμενου από το ΥΠΟΠΑΙΘ ή Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων, στην αντίστοιχη ειδικότητα ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής
ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας
Προϋπηρεσία: Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 3ετής καλλιτεχνική σε μουσικά σύνολα
του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές – Καλλιτεχνικούς
Φορείς.
Προϋπηρεσία στο Φορέα αποδεδειγμένη.
Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη:
Συναυλίες (συμμετοχή σε χορωδία, 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 κ.α.
Παιδαγωγικές Σπουδές: Από αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα εσωτερικού ή
εξωτερικού, σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες.
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει με βάση τον παρακάτω πίνακα. Στην τελευταία στήλη
παρουσιάζεται η βαρύτητα του κάθε άξονα κριτηρίων στην τελική βαθμολογία όλων των υποψηφίων.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
Σπουδές
Εμπειρία – Προϋπηρεσία
Καλλιτεχνικό έργο
Παιδαγωγικά και ειδικά
προσόντα

Κοινωνικά, οικογενειακά και
οικονομικά κριτήρια

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
Βασικές και παρεμφερείς καλλιτεχνικές
σπουδές
Σχετική Επιμόρφωση
Διδακτική Προϋπηρεσία – Προϋπηρεσία
στο φορέα
Καλλιτεχνική δραστηριότητα, του ίδιου,
διακρίσεις μαθητών
Παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά προσόντα
και δεξιότητες, παιδαγωγική προσέγγιση,
μέθοδος διδασκαλίας. Παιδαγωγικές
σπουδές & επιμόρφωση
Σεμινάρια – Συνέδρια – Ημερίδες
Οικογενειακή κατάσταση (πολύτεκνος –
μονογονέας – γονέας – μέλος οικογένειας
ΑΜΕΑ)
Παράλληλη εργασία και χρόνος ανεργίας

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
30%
30%
15%
10%

15%

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
1. ΣΠΟΥΔΕΣ: ΣΥΝΟΛΟ 30
Για θέσεις ΔΕ
Σύνολο 30
1.1 Τίτλοι Ωδείων ή Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (μέγιστο 16 μόρια)
Πτυχίο Ειδικότητας
6 μόρια
Πτυχίο Ειδικότητας με Άριστα
8 μόρια
Δίπλωμα Ειδικότητας
12 μόρια
Δίπλωμα Ειδικότητας με Άριστα 16 μόρια
1.2 Συναφείς τίτλοι Ωδείων (μέγιστο 8 μόρια)
Ωδειακοί, Αναγνωρισμένων σχολών ή άλλοι πέραν της ειδικότητας
Για ένα πτυχίο
3 μόρια
Για δύο πτυχία
5 μόρια
Για τρία & πλέον πτυχία 8 μόρια
1.3 Βεβαίωση σπουδών (μέγιστο 2 μόρια)
(για ολοκληρωμένα σεμινάρια τουλάχιστον 2 κύκλων)
Με τις βεβαιώσεις αυτές μοριοδοτούνται μόνο οι υποψήφιοι σχετικών ειδικοτήτων όπως Διδασκαλία
Μουσικής Προπαιδείας, Μοντέρνα Κρουστά, Ακορντεόν, Μπουζουκιού, Ηλεκτρική Κιθάρα Έντεχνο
Τραγούδι, Μουσική Τεχνολογία.
1.4 Άλλοι ή συναφείς τίτλοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
( μέγιστο 4 μόρια)
Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης 1 μόριο
Μεταπτυχιακό
1 μόριο
Διδακτορικό
2 μόρια
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2.ΕΜΠΕΙΡΙΑ-ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΟΛΟ 30
2.1 α) προϋπηρεσία διδακτική (σε ακαδημαϊκά έτη) (μέγιστο 10)
1- έτος:
2 μόρια
2-3 έτη:
4 μόρια
4-6 έτη:
6 μόρια
7-10 έτη:
8 μόρια
11 έτη και πλέον: 10 μόρια
2.1 β) προϋπηρεσία διδακτική στο φορέα (σε ακαδημαϊκά έτη)(μέγιστο 20)
1-3 έτη:
10 μόρια
4 έτη και άνω 20 μόρια
Θέση διευθυντή ή υπεύθυνου τμήματος ή σχολής 2 μόρια
Η συνολική μοριοδότηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το σύνολο των 30 μορίων
3. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΟΛΟ 15
3.1 Καλλιτεχνική δραστηριότητα (μέγιστο 10 μόρια) λογίζεται:
3.1 α) η συμμετοχή σε Ορχήστρα

1 έως 3 έτη
μόριο 1
4 έως 6 έτη
μόρια 2
7 έως 9 έτη
μόρια 4
10 έως 13 έτη
μόρια 6
14 έως 16
μόρια 8
17 και άνω
μόρια 10
3.1 β) η συμμετοχή ως Σολίστ σε επαγγελματικές εκδηλώσεις (εκδηλώσεις με εισιτήριο εισόδου)
υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων όπως: ΚΟΑ, ΚΟΘ, Λυρική Σκηνή, Μ.Μ.Α, Μ.Μ.Θ., Φεστιβάλ
Αθηνών κλπ.
έως 4 συμμετοχές
μόρια 2
5 έως 9 συμμετοχές
μόρια 4
10 έως 14 συμμετοχές
μόρια 6
15 έως 20 συμμετοχές
μόρια 8
20 συμμετοχές και άνω
μόρια 10
3.1 γ) Σε περίπτωση Διεθνούς Καλλιτεχνικής σταδιοδρομίας ο υποψήφιος μοριοδοτείται με τον μέγιστο
αριθμό μορίων (10) ανεξάρτητα από τη διάρκεια της Καλλιτεχνικής του σταδιοδρομίας.
Δεν μοριοδοτούνται αθροιστικά οι παραπάνω 3 κατηγορίες καλλιτεχνικής δραστηριότητας και το
μέγιστο του άξονα 3.1. ανέρχεται σε 10 μόρια
3.2 Ηχογραφήσεις- Δισκογραφία (μέγιστο 3 μόρια)
(ως Σολίστ, Μαέστρος ή Συνθέτης – που έχουν κυκλοφορήσει ή μεταδοθεί σε Ραδιοφωνικούς, Τηλεοπτικούς
Σταθμούς Πανελλήνιας εμβέλειας ή σε αναγνωρισμένες Δισκογραφικές Εταιρείες)
1 παραγωγή
1 μόριο
2-3 δισκογραφικές παραγωγές
2 μόρια
4 και πάνω
3 μόρια
3.3 Ρεσιτάλ- συναυλίες μουσικής δωματίου (μέγιστο 2 μόρια)
Συνεχόμενη καλλιτεχνική σταδιοδρομία (Λογίζεται η δραστηριότητα με ελάχιστες εμφανίσεις δύο ανά έτος)
1-5 έτη
1 μόριο
5 έτη και άνω
2 μόρια
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4. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: ΣΥΝΟΛΟ 10
4.1 Παιδαγωγικές σπουδές (μέγιστο 4 μόρια)
Πτυχίο παιδαγωγικής ειδικότητας ΑΕΙ
4 μόρια
Πτυχίο πιστοποιημένης σχολής ΤΕΙ
3 μόριο
Πτυχίο Σχολής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΙΕΚ 1 μόριο
4.2 Σεμινάρια παιδαγωγικής επιμόρφωσης - ημερίδες (μέγιστο 2 μόρια)
1- 6 συμμετοχές:
1 μόριο
7 και άνω συμμετοχές:
2 μόρια
4.3 Απόφοιτοι σπουδαστές – εκπαιδευτικό έργο (μέγιστο 4 μόρια)
1-3 απόφοιτοι
2 μόρια
4 και άνω
4 μόρια

5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ: ΣΥΝΟΛΟ 15
Γονέας (αριθμός προστατευόμενων τέκνων και φοιτητών-σπουδαστών):
Μονογονέας:
Γονέας με προστατευόμενο μέλος ΑΜΕΑ:
Πιστοποιημένη ανεργία πάνω από 6 μήνες:
Πιστοποιημένη ανεργία πάνω από12 μήνες:

2 μόρια για κάθε παιδί
3 επιπλέον μόρια
4 επιπλέον μόρια
2 μόρια
4 μόρια

(προσοχή στο συγκεκριμένο άξονα η βαθμολογία των υποψηφίων είναι το μέγιστο 15, ακόμα
και αν προκύπτουν από τα προσωπικά τους στοιχεία περισσότερα μόρια)

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65
ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων
της θέσης που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 (ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική
συμπαράσταση) του Ν. 3584/2007.
4. Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Δεν απαιτείται εκπλήρωση
των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα των
οποίων δεν προβλέπεται η υποχρέωση στράτευσης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας αίτηση στην οποία αναφέρουν ρητά τον
κωδικό της θέσης που διεκδικούν. Εχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση σε ένα (1) μόνο κωδικό
θέσης. Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) των
λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, απλά φωτοαντίγραφα , για
όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά. Μαζί με την αίτησή τους πρέπει να
υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής 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
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ελληνική γλώσσα και αναγνώριση ισοτιμίας από την αρμόδια Ελληνική Αρχή, σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις.
3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας-διδακτικής εμπειρίας στο αντικείμενο. Ως προϋπηρεσία-διδακτική
εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο 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 υπ’
όψιν 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
ΥΠΟΠΑΙΘ (για τα αναγνωρισμένα τμήματα).
4. Αποδεικτικά καλλιτεχνικής δραστηριότητας, συναυλίες (συμμετοχή σε ορχήστρα, συμμετοχή
ως σολίστ, διεθνή καλλιτεχνική σταδιοδρομία, ρεσιτάλ, συναυλίες μουσικής δωματίου),
ηχοχραφήσεις, δισκογραφία, συνέδρια, εκδόσεις, διαλέξεις, σεμινάρια, συγγραφή σχετικού
βιβλίου, δημοσιεύσεις, μελέτες, άρθρα, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, συστάσεις –
διακρίσεις κ.α.
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης.
6. Αποδεικτικό προστατευόμενου μέλους ΑΜΕΑ. Βεβαίωση σπουδών τέκνου.
7. Βεβαίωση ανεργίας ΟΑΕΔ πρόσφατης έκδοσης. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή
Υπεύθυνης Δήλωσης και κάρτας ανεργίας.
8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή
Ιδιωτικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα (παράλληλη απασχόληση)
9. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται η υγεία και η φυσική καταλληλότητα που
τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
10. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/88 στην οποία να δηλώνεται ότι:
α) δεν καταδικάσθηκα για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση
(κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία,
καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική
δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,
β) δεν είμαι υπόδικος που έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για
πλημμέλημα της περίπτωσης Α΄, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί,
γ) δεν έχω λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά μου δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί
η στέρηση αυτή,
δ) δεν τελώ υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική
δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και από τις δύο αυτές καταστάσεις.
11. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/88 (μόνο για άνδρες) στην οποία να δηλώνει την εκπλήρωση
των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή τη νόμιμη απαλλαγή και την αιτία απαλλαγής.
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται με τη σειρά που εμφανίζονται στην ανακοίνωση και γίνονται δεκτά,
εφόσον κατατίθενται εμπρόθεσμα.
Οι επιτυχόντες θα προσληφθούν μόνο εάν υπάρχει διαθεσιμότητα σπουδαστών στο ειδικό
αντικείμενο οργάνου ή υποχρεωτικού μαθήματος.

ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή επιλογής προσωπικού που συστάθηκε με την υπ’
αριθμ. 196/2015 απόφαση Δημάρχου. Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον
πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Η πρόσληψη των επιλεγέντων θα
εξαρτηθεί από τον αριθμό των προσερχόμενων ατόμων στα τμήματα που θα λειτουργήσει η
Διεύθυνση Ωδείου. Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις,
ενώπιον του Δημάρχου, μέσα σε αποκλειστική προσθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο πέντε (5)
ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση.
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ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση με τα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε
με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους
θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας
μας στην έδρα του Δήμου Χαλκηδόνος, Εθνικής Αντίστασης 36-38, Τ.Κ 57100, Κουφάλια, καθημερινά τις
εργάσιμες ημέρες Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες από 09:00 έως 14:00 απευθύνοντας την στο Γραφείο
Προσωπικού υπόψη κ. Ιωάννας Γκαβανίδου (τηλ. Επικοινωνίας: 23913-30151).
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 είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και
αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της
ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η
ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά
νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη
εργάσιμη ημέρα.
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες του Νομού
Θεσσαλονίκης και ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου
Χαλκηδόνος συντασσόμενου σχετικού αποδεικτικού καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Χαλκηδόνος.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ

