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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Αριθ. πρωτ: 772

ΚΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2/2015
για τη σύναψη
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ∆ΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Tην αριθ. 7057/25.2.2015 (Α∆Α: ΒΜΑΛ465ΦΘΕ-Κ95) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού
∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου ή τη σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου,
2. την απόφαση 21/2015 (Α∆Α: 7ΕΑΗΟΛΙΤ-ΗΨΝ) του ∆.Σ. του Οργανισµού µας ‘’ Προγραµµατισµός
προσλήψεων έκτακτου προσωπικού µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου
µέσω αντιτίµου, για την κάλυψη αναγκών των τµηµάτων Πολιτισµού, Αθλητισµού του
Οργανισµού του ∆ήµου Νέας Προποντίδας για το έτος 2015.’’,
3. το αριθ. πρωτ. οικ. 7019/30-03-2015 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας–
Θράκης µε θέµα ‘’Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου
Χρόνου στο Ν.Π.∆.∆. ‘’Οργανισµός Πολιτισµού και Αθλητισµού’’ ∆ήµου Νέας Προποντίδας Νοµού
Χαλκιδικής, µε αντίτιµο’’,
4. την αριθ. πρωτ. 17741/25-5-2015 (Α∆Α:7ΚΙ4465ΦΘΕ-ΙΡΨ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
& ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης µε την οποία εγκρίθηκαν οι συµβάσεις εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου
Ορισµένου Χρόνου µέσω αντιτίµου,
5. τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 26 του ν. 4325/2015,
6. την αριθ. πρωτ. 27404/31-7-2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής
Ανασυγκρότησης,
7. τις διατάξεις του ν. 2190/1994 όπως ισχύει και τις όµοιες του ν. 3812/2009,
8. τις διατάξεις του Π∆ 524/1980,
9. την αριθ. πρωτ. 189/17/3/2015 Βεβαίωση του Προέδρου του Νοµικού Προσώπου ότι έχουν
εγγραφεί σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισµό οικ. έτος 2015 και ότι θα εγγραφούν ανάλογες
πιστώσεις και στον προϋπολογισµό του επόµενου έτους,
10. Την αριθ. 69/2015 απόφαση του ∆.Σ. ‘‘Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού
∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου µε αντίτιµο, για τις ανάγκες του Τµήµατος Πολιτισµού του
Οργανισµού Πολιτισµού και Αθλητισµού του ∆ήµου Νέας Προποντίδας.’’,
11.τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.∆.∆. (ΦΕΚ 2750/τ.Β΄/2-12-2011) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
12. τις ανάγκες του τµήµατος Πολιτισµού.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη δέκα έξι (16) ατόµων, καλλιτεχνικού – εκπαιδευτικού προσωπικού µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου επί ωροµισθία για την κάλυψη των
διδακτικών αναγκών του Τµήµατος Πολιτισµού (∆ηµοτικά Ωδεία, τµήµατος Αγιογραφίας και
Κοσµήµατος) και συγκεκριµένα τους 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):

ΑΔΑ: 7ΝΕ0ΟΛΙΤ-ΞΦ5
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

∆ιάρκεια
σύµβασης

Αριθµός
ατόµων

8 µήνες
από την
υπογραφή
της
σύµβασης

1

8 µήνες
από την
υπογραφή
της
σύµβασης

2

8 µήνες
από την
υπογραφή
της
σύµβασης

2

8 µήνες
από την
υπογραφή
της
σύµβασης

1

ΤΕ Μουσικός
Ανωτέρων
Θεωρητικών

8 µήνες
από την
υπογραφή
της
σύµβασης

1

Ν. Μουδανιά
Ν. Χαλκιδικής

ΤΕ Μουσικός
Θεωρητικών

8 µήνες
από την
υπογραφή
της
σύµβασης

2

Οργανισµός Πολιτισµού
και Αθλητισµού ∆ήµου
Νέας Προποντίδας

Ν. Μουδανιά
Ν. Χαλκιδικής

ΤΕ Μουσικός
Βυζαντινής
Μουσικής

8 µήνες
από την
υπογραφή
της
σύµβασης

1

108

Οργανισµός Πολιτισµού
και Αθλητισµού ∆ήµου
Νέας Προποντίδας

Ν. Μουδανιά
Ν. Χαλκιδικής

ΤΕ Μουσικός
Βιολιού

8 µήνες
από την
υπογραφή
της
σύµβασης

1

109

Οργανισµός Πολιτισµού
και Αθλητισµού ∆ήµου
Νέας Προποντίδας

Ν. Μουδανιά
Ν. Χαλκιδικής

∆Ε
Εµπειροτέχνης
Μουσικός
Μπουζουκιού

8 µήνες
από την
υπογραφή
της
σύµβασης

1

110

Οργανισµός Πολιτισµού
και Αθλητισµού ∆ήµου
Νέας Προποντίδας

Ν. Μουδανιά
Ν. Χαλκιδικής

∆Ε
Εµπειροτέχνης
Μουσικός
Ντραµς

8 µήνες
από την
υπογραφή
της
σύµβασης

1

111

Οργανισµός Πολιτισµού
και Αθλητισµού ∆ήµου
Νέας Προποντίδας

Ν. Μουδανιά
Ν. Χαλκιδικής

∆Ε
Εµπειροτέχνης
Μουσικός
Αρµονίου

8 µήνες
από την
υπογραφή
της
σύµβασης

1

112

Οργανισµός Πολιτισµού
και Αθλητισµού ∆ήµου
Νέας Προποντίδας

Ν. Μουδανιά
Ν. Χαλκιδικής

∆Ε ∆άσκαλος
Κατασκευής
Κοσµήµατος

8 µήνες
από την
υπογραφή

1

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Οργανισµός Πολιτισµού
και Αθλητισµού ∆ήµου
Νέας Προποντίδας

Ν. Μουδανιά
Ν. Χαλκιδικής

ΤΕ Μουσικός
Πνευστών
Οργάνων
(ΚλαρίνοΣαξόφωνο)

Οργανισµός Πολιτισµού
και Αθλητισµού ∆ήµου
Νέας Προποντίδας

Ν. Μουδανιά
Ν. Χαλκιδικής

ΤΕ Μουσικός
Κιθάρας

Οργανισµός Πολιτισµού
και Αθλητισµού ∆ήµου
Νέας Προποντίδας

Ν. Μουδανιά
Ν. Χαλκιδικής

ΤΕ Μουσικός
Πιάνου

Οργανισµός Πολιτισµού
και Αθλητισµού ∆ήµου
Νέας Προποντίδας

Ν. Μουδανιά
Ν. Χαλκιδικής

ΤΕ Μουσικός
∆ιεύθυνσης
Χορωδίας

105

Οργανισµός Πολιτισµού
και Αθλητισµού ∆ήµου
Νέας Προποντίδας

Ν. Μουδανιά
Ν. Χαλκιδικής

106

Οργανισµός Πολιτισµού
και Αθλητισµού ∆ήµου
Νέας Προποντίδας

107

101

102

103

104

ΑΔΑ: 7ΝΕ0ΟΛΙΤ-ΞΦ5
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

∆ιάρκεια
σύµβασης

Αριθµός
ατόµων

της
σύµβασης
113

Οργανισµός Πολιτισµού
και Αθλητισµού ∆ήµου
Νέας Προποντίδας

Ν. Μουδανιά
Ν. Χαλκιδικής

∆Ε ∆άσκαλος
Αγιογραφίας

8 µήνες
από την
υπογραφή
της
σύµβασης

1

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

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
101

∆ίπλωµα αναγνωρισµένου Μουσικού Ιδρύµατος από το ΥΠΟΠΑΙΘ, ειδικότητας
Κλαρινέτου ή Σαξοφώνου και Πτυχίο Ανωτέρων Θεωρητικών αναγνωρισµένου
Μουσικού Ιδρύµατος από το ΥΠΟΠΑΙΘ.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα).
Πτυχίο αναγνωρισµένου Μουσικού Ιδρύµατος από το ΥΠΟΠΑΙΘ, ειδικότητας
Κλαρινέτου ή Σαξοφώνου και Πτυχίο Ανωτέρων Θεωρητικών αναγνωρισµένου
Μουσικού Ιδρύµατος από το ΥΠΟΠΑΙΘ.
102

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
∆ίπλωµα αναγνωρισµένου Μουσικού Ιδρύµατος από το ΥΠΟΠΑΙΘ στην
αντίστοιχη ειδικότητα.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα).
Πτυχίο αναγνωρισµένου Μουσικού Ιδρύµατος από το ΥΠΟΠΑΙΘ στην
αντίστοιχη ειδικότητα.

103

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
∆ίπλωµα αναγνωρισµένου Μουσικού Ιδρύµατος από το ΥΠΟΠΑΙΘ στην
αντίστοιχη ειδικότητα και Πτυχίο Ανωτέρων Θεωρητικών αναγνωρισµένου
Μουσικού Ιδρύµατος από το ΥΠΟΠΑΙΘ.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα).
Πτυχίο αναγνωρισµένου Μουσικού Ιδρύµατος από το ΥΠΟΠΑΙΘ στην
αντίστοιχη ειδικότητα και Πτυχίο Ανωτέρων Θεωρητικών αναγνωρισµένου
Μουσικού Ιδρύµατος από το ΥΠΟΠΑΙΘ.

104

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Πτυχίο Μαέστρου χορωδίας αναγνωρισµένου Μουσικού Ιδρύµατος από το
ΥΠΟΠΑΙΘ ή Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, στην αντίστοιχη ειδικότητα
ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης
ειδικότητας και Πτυχίο Ανωτέρων Θεωρητικών αναγνωρισµένου Μουσικού
Ιδρύµατος από το ΥΠΟΠΑΙΘ.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

ΑΔΑ: 7ΝΕ0ΟΛΙΤ-ΞΦ5
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα).
∆ίπλωµα Μονωδίας Μουσικού Ιδρύµατος από το ΥΠΟΠΑΙΘ στην αντίστοιχη
ειδικότητα και Πτυχίο Ανωτέρων Θεωρητικών αναγνωρισµένου Μουσικού
Ιδρύµατος από το ΥΠΟΠΑΙΘ.
105

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Πτυχίο Φυγής (Φούγκα) αναγνωρισµένου Μουσικού Ιδρύµατος από το
ΥΠΟΠΑΙΘ.

106

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Πτυχίο Φυγής (Φούγκας) αναγνωρισµένου Μουσικού Ιδρύµατος από το
ΥΠΟΠΑΙΘ.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα).
Πτυχίο Αντίστιξης αναγνωρισµένου Μουσικού Ιδρύµατος από το ΥΠΟΠΑΙΘ.

107

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
∆ίπλωµα αναγνωρισµένου Μουσικού Ιδρύµατος από το ΥΠΟΠΑΙΘ στην
αντίστοιχη ειδικότητα.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα).
Πτυχίο αναγνωρισµένου Μουσικού Ιδρύµατος από το ΥΠΟΠΑΙΘ στην
αντίστοιχη ειδικότητα.

108

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
∆ίπλωµα αναγνωρισµένου Μουσικού Ιδρύµατος από το ΥΠΟΠΑΙΘ στην
αντίστοιχη ειδικότητα.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα).
Πτυχίο αναγνωρισµένου Μουσικού Ιδρύµατος από το ΥΠΟΠΑΙΘ στην
αντίστοιχη ειδικότητα.

109

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Βεβαίωση σπουδών αναγνωρισµένου Μουσικού Ιδρύµατος από το ΥΠΟΠΑΙΘ
στην αντίστοιχη ειδικότητα και Πτυχίο Ανωτέρων Θεωρητικών αναγνωρισµένου
Μουσικού Ιδρύµατος από το ΥΠΟΠΑΙΘ.

110

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Βεβαίωση σπουδών αναγνωρισµένου Μουσικού Ιδρύµατος από το ΥΠΟΠΑΙΘ
στην αντίστοιχη ειδικότητα.

111

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Βεβαίωση σπουδών αναγνωρισµένου Μουσικού Ιδρύµατος από το ΥΠΟΠΑΙΘ
στην αντίστοιχη ειδικότητα.

ΑΔΑ: 7ΝΕ0ΟΛΙΤ-ΞΦ5
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

112

Βεβαίωση σπουδών αναγνωρισµένου δηµόσιου ή ιδιωτικού Ιδρύµατος στο
αντίστοιχο γνωστικό αντικείµενο.

113

Βεβαίωση σπουδών αναγνωρισµένου δηµόσιου ή ιδιωτικού Ιδρύµατος στο
αντίστοιχο γνωστικό αντικείµενο.

Κωδικός θέσης

101

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΕΜΠΕΙΡΙΑ (ανά κωδικό θέσης)

Πενταετή (5) τουλάχιστον προϋπηρεσία σε δηµόσιο ή ιδιωτικό αναγνωρισµένο
µουσικό ίδρυµα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής µε αριθµό έγκρισης πρόσληψης από
το ΥΠΟΠΑΙΘ.
Επικουρικά οι υπόλοιποι υποψήφιοι κατατάσσονται κατά χρόνο εµπειρίας, ακόµα
και µε µικρότερη προϋπηρεσία σε δηµόσιο ή ιδιωτικό αναγνωρισµένο µουσικό
ίδρυµα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής µε αριθµό έγκρισης πρόσληψης από το
ΥΠΟΠΑΙΘ.

102

Πενταετή (5) τουλάχιστον προϋπηρεσία σε δηµόσιο ή ιδιωτικό αναγνωρισµένο
µουσικό ίδρυµα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής µε αριθµό έγκρισης πρόσληψης από
το ΥΠΟΠΑΙΘ.
Επικουρικά οι υπόλοιποι υποψήφιοι κατατάσσονται κατά χρόνο εµπειρίας, ακόµα
και µε µικρότερη προϋπηρεσία σε δηµόσιο ή ιδιωτικό αναγνωρισµένο µουσικό
ίδρυµα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής µε αριθµό έγκρισης πρόσληψης από το
ΥΠΟΠΑΙΘ.

103

Πενταετή (5) τουλάχιστον προϋπηρεσία σε δηµόσιο ή ιδιωτικό αναγνωρισµένο
µουσικό ίδρυµα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής µε αριθµό έγκρισης πρόσληψης από
το ΥΠΟΠΑΙΘ.
Επικουρικά οι υπόλοιποι υποψήφιοι κατατάσσονται κατά χρόνο εµπειρίας, ακόµα
και µε µικρότερη προϋπηρεσία σε δηµόσιο ή ιδιωτικό αναγνωρισµένο µουσικό
ίδρυµα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής µε αριθµό έγκρισης πρόσληψης από το
ΥΠΟΠΑΙΘ.

104

Τριετή (3) τουλάχιστον διδακτική ή καλλιτεχνική προϋπηρεσία σε µουσικά
σύνολα του δηµοσίου ή ιδιωτικού αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος ή
καλλιτεχνικού φορέα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.
Επικουρικά οι υπόλοιποι υποψήφιοι κατατάσσονται κατά χρόνο εµπειρίας, ακόµα
και µε µικρότερη διδακτική ή καλλιτεχνική προϋπηρεσία σε µουσικά σύνολα του
δηµοσίου ή ιδιωτικού αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος ή καλλιτεχνικού
φορέα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.

105

Πενταετή (5) τουλάχιστον προϋπηρεσία σε δηµόσιο ή ιδιωτικό αναγνωρισµένο
µουσικό ίδρυµα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής µε αριθµό έγκρισης πρόσληψης από
το ΥΠΟΠΑΙΘ.
Επικουρικά οι υπόλοιποι υποψήφιοι κατατάσσονται κατά χρόνο εµπειρίας, ακόµα
και µε µικρότερη προϋπηρεσία σε δηµόσιο ή ιδιωτικό αναγνωρισµένο µουσικό
ίδρυµα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής µε αριθµό έγκρισης πρόσληψης από το
ΥΠΟΠΑΙΘ.

106

Προϋπηρεσία σε δηµόσιο ή ιδιωτικό αναγνωρισµένο µουσικό ίδρυµα της
ηµεδαπής ή αλλοδαπής.

107

Προϋπηρεσία σε δηµόσιο ή ιδιωτικό αναγνωρισµένο µουσικό ίδρυµα της
ηµεδαπής ή αλλοδαπής.

ΑΔΑ: 7ΝΕ0ΟΛΙΤ-ΞΦ5
108

Προϋπηρεσία σε δηµόσιο ή ιδιωτικό αναγνωρισµένο µουσικό ίδρυµα της
ηµεδαπής ή αλλοδαπής.

109

∆ιετή (2) τουλάχιστον διδακτική ή καλλιτεχνική προϋπηρεσία σε µουσικά
σύνολα του δηµοσίου ή ιδιωτικού αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος ή
καλλιτεχνικού φορέα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.
Επικουρικά οι υπόλοιποι υποψήφιοι κατατάσσονται κατά χρόνο εµπειρίας, ακόµα
και µε µικρότερη διδακτική ή καλλιτεχνική προϋπηρεσία σε µουσικά σύνολα του
δηµοσίου ή ιδιωτικού αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος ή καλλιτεχνικού
φορέα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.

110

∆ιετή (2) τουλάχιστον διδακτική ή καλλιτεχνική προϋπηρεσία σε µουσικά
σύνολα του δηµοσίου ή ιδιωτικού αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος ή
καλλιτεχνικού φορέα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.
Επικουρικά οι υπόλοιποι υποψήφιοι κατατάσσονται κατά χρόνο εµπειρίας, ακόµα
και µε µικρότερη διδακτική ή καλλιτεχνική προϋπηρεσία σε µουσικά σύνολα του
δηµοσίου ή ιδιωτικού αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος ή καλλιτεχνικού
φορέα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.

111

∆ιετή (2) τουλάχιστον διδακτική ή καλλιτεχνική προϋπηρεσία σε µουσικά
σύνολα του δηµοσίου ή ιδιωτικού αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος ή
καλλιτεχνικού φορέα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.
Επικουρικά οι υπόλοιποι υποψήφιοι κατατάσσονται κατά χρόνο εµπειρίας, ακόµα
και µε µικρότερη διδακτική ή καλλιτεχνική προϋπηρεσία σε µουσικά σύνολα του
δηµοσίου ή ιδιωτικού αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος ή καλλιτεχνικού
φορέα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.

112

∆ιδακτική προϋπηρεσία σε δηµόσιο ή ιδιωτικό αναγνωρισµένο ίδρυµα ή
καλλιτεχνικό φορέα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.

113

∆ιδακτική προϋπηρεσία σε δηµόσιο ή ιδιωτικό αναγνωρισµένο ίδρυµα ή
καλλιτεχνικό φορέα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν στο γραφείο
διοικητικών υπηρεσιών κατά τις εργάσιµες µέρες και ώρες: ∆ευτέρα έως Παρασκευή από τις 8:00
π.µ. έως 14:00 µ.µ., 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 στην ακόλουθη διεύθυνση: Οργανισµός
Πολιτισµού και Αθλητισµού ∆ήµου Νέας Προποντίδας, Γεωργίου Παπανδρέου 12, Ν. Μουδανιά Τ.Κ 63
200, Νοµός Χαλκιδικής, απευθύνοντας την επιστολή στο τµήµα ∆ιοικητικού, (τηλ. επικοινωνίας: 2373
0 65686). 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 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 ή κοινοτικού
καταστήµατος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες.
Αφού η υπηρεσία µας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων βάσει των κριτηρίων του νόµου, θα
αναρτήσει, το αργότερο µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής
των αιτήσεων συµµετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστηµα των
γραφείων µας, καθώς επίσης και στην Ιστοσελίδα του ∆ήµου µας www.nea-propontida.gr, ενώ θα
συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994
όπως ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας.
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόµενους η άσκηση ένστασης µέσα σε
αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών η οποία αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της ανάρτησής
τους. Η ένσταση κατατίθεται στα γραφεία του φορέα και, για να εξεταστεί, πρέπει να
συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παράβολου πενήντα ευρώ (50 €) που εκδίδεται από
∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.).

ΑΔΑ: 7ΝΕ0ΟΛΙΤ-ΞΦ5

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
Οι ενδιαφερόµενοι δηλώνουν συµµετοχή συµπληρώνοντας αίτηση στην οποία αναφέρουν ρητά τον
κωδικό της θέσης που διεκδικούν. Έχουν δικαίωµα να υποβάλλουν αίτηση σε ένα (1) µόνο
κωδικό θέσης. Μαζί µε την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής
δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας.
2. Φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της
αλλοδαπής, επίσηµη µετάφραση αυτού στην Ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείµενες
διατάξεις (άρθρο 29 Π∆ 50/2001).
3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας στο αντικείµενο. Ως διδακτική εµπειρία νοείται η απασχόληση µε σχέση
εργασίας ή σύµβασης έργου στον δηµόσιο ή στα ιδιωτικά µουσικά ιδρύµατα εποπτείας
Υπουργείου Πολιτισµού, σε καθήκοντα µε το γνωστικό αντικείµενο των προς πλήρωση
θέσεων.
Για όλες τις ειδικότητες η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη µετά την λήψη του βασικού τίτλου σπουδών
µε τον οποίον οι υποψήφιοι µετέχουν στη διαδικασία επιλογής.
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης.
5. Για τις περιπτώσεις: α) Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, β) Τέκνο µονογονεϊκής οικογένειας, ο
υποψήφιος θα πρέπει να προσκοµίσει τα αντίστοιχα πιστοποιητικά από τα οποία θα
αποδεικνύεται η αντίστοιχη ιδιότητα.
6. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕ∆.
7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε ∆ηµόσιο ή Ιδιωτικό
εκπαιδευτικό ίδρυµα (παράλληλη απασχόληση).
8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:
Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (µόνο για άνδρες) ή 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 υπο απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και
Ότι δεν παραπέµφθηκε µε τελεσίδικο Βούλευµα για κάποιο από τα αναφερόµενα στο
άρθρο 22 του Π.∆/τος 611/77 εγκλήµατα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη
λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεµεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε
πληµµέληµα ή κακούργηµα.
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.

ΑΔΑ: 7ΝΕ0ΟΛΙΤ-ΞΦ5
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η σειρά κατάταξης µεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 µονάδες για 4 µήνες ανεργίας και 75 µονάδες ανά µήνα ανεργίας άνω των 4 µηνών, µε ανώτατο όριο τους 12 µήνες)
µήνες
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 και άνω
µονάδες

0

0

0

200

275

350

425

500

575

2. ή 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 µονάδες για κάθε τέκνο)
αριθµός τέκνων
4
5
6
7
8
3*
µονάδες

150

200

250

300

350

9

400

650
10

450

725

800

11

500

550

12

….

600

….

*αφορά µόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας µε τρία (3) τέκνα
4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 µονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 µονάδες για το τρίτο)
αριθµός τέκνων
1
2
3
µονάδες

30

60

110

5. ή 6. ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 µονάδες για κάθε τέκνο)
….
αριθµός τέκνων
1
2
3
4
5
….
µονάδες
50
100
150
200
250
7. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ (για ΠΕ και ΤΕ οι µονάδες του βασικού τίτλου µε 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται µε το 40, ενώ για ∆Ε µε το 20)
κατηγορίες ΠΕ & ΤΕ
5
…
5,5
…
6
…
6,5
…
7
…
7,5
…
8
…
8,5
…
9
…
9,5
…

10

κατηγορία ∆Ε

10

…

11

…

12

…

13

…

14

…

15

…

16

…

17

…

18

…

19

…

20

µονάδες

200

…

220

…

240

…

260

…

280

…

300

…

320

…

340

…

360

…

380

…

400

8. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 µονάδες ανά µήνα εµπειρίας και έως 60 µήνες)
1
2
3
4
5
6
7
µήνες εµπειρίας

8

9

10

11

12

13

14

…

57

58

59

60 και άνω

µονάδες

56

63

70

77

84

91

98

…

399

406

413

420

7

14

21

28

35

42

49

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΗΣ

