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ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ
Γηα ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ.
H ΚΟΙΝΧΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΓΗΜΟΤ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζ.πξση.
ΓΙΠΠ/Φ.ΔΓΚΡ.1/63/9539/16-04-2014 εγθξηηηθή απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ αξζ.2 παξ.1 ηεο αξηζκ.
33/2006 ΠΤ (ΦΔΚ 280 Α΄) θαη ιακβάλνληαο ππόςε:
1) ηελ ππ’ αξηζκ. 134/2014 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο
2) ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.524/1980 θαζώο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο όπσο ηζρύνπλ κέρξη ζήκεξα
3) ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2190/1994 όπσο ηζρύεη θαη ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.3812/2009
4) ηελ πξάμε 103/1-4-2014 VII Σκήκα Κιηκάθην Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ
αλαθνηλώλεη όηη ζα πξνζιάβεη θαιιηηερληθό-δηδαθηηθό πξνζσπηθό γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Γεκνηηθνύ
Ωδείνπ Καιακαξηάο θαη ηεο ρνιήο Υνξνύ θαηά ηε δηδαθηηθή πεξίνδν 2014-2015, κε ζύκβαζε εξγαζίαο
ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ (8 κήλεο), ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ηεζζάξσλ (4) αηόκσλ θαιιηηερληθνύδηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ, γηα ηηο εμήο θαηά αξηζκό αηόκσλ εηδηθόηεηεο, κε ηα αληίζηνηρα ηππηθά θαη εηδηθά
πξνζόληα θαζώο θαη ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο:
Αθνινπζεί αλαιπηηθόο πίλαθαο κε ηηο εηδηθόηεηεο θαη ηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο:
ΚΧΓ.ΘΔΗ
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ΘΔΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΑΡΙΘΜΟ
ΑΣΟΜΧΝ

ΓΙΑΡΚΔΙΑ
ΤΜΒΑΗ

1

8κελε

1

8κελε

1

8κελε

1

8κελε

Γηδάζθνληεο ΓΔ ΝΤΚΣΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Κηζάξα-Γ/λζε Δλνξρήζηξσζε Μνπζηθώλ πλόισλ
Γηδάζθνληεο ΓΔ
ΥΟΛΗ ΠΛΗΚΣΡΟΦΟΡΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πηάλν
Δθηέιεζεο πκθσληθήο Οξρήζηξαο –πλνδόο Πηπρίσλ
Γηπισκάησλ
Γηδάζθνληεο
Παξαδνζηαθώλ Κξνπζηώλ
ΤΝΟΓΟΙ ΓΔ
Πηάλνπ- Οξγάλσζε θαη Πξνώζεζε Δθδειώζεσλ Παηδηθήο
θελήο

ωνολο

4

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κυδικψ)
Κυδικψρ
Θέζηρ

Σίηλορ ποςδϊν και λοιπά απαιηοωμενα (ηςπικά & ειδικά) πποζψνηα
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Σίηλοι ζποςδϊν: Πηπρίν ή δίπισκα νξγάλνπ αλαγλσξηζκέλνπ κνπζηθνύ ηδξύκαηνο εζσηεξηθνύ
ή εμσηεξηθνύ. εκηλάξηα εηδηθόηεηαο εζσηεξηθνύ θαη εμσηεξηθνύ.
Πποχπηπεζία: Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνϋπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά ηδξύκαηα ή
κνπζηθά εθπαηδεπηηθά Ιδξύκαηα ηνπ Γεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ιδησηηθέο
ρνιέο.
Καλλιηεσνική δπαζηηπιψηηηα: Καιιηηερληθή δξαζηεξηόηεηα απνδεδεηγκέλε: ζπλαπιίεο
(ζπκκεηνρή ζε νξρήζηξα, ζπκκεηνρή σο ζνιίζη, δηεζλή θαιιηηερληθή ζηαδηνδξνκία, ξεζηηάι,
ζπλαπιίεο κνπζηθήο δσκαηίνπ), ερνγξαθήζεηο, δηζθνγξαθία, ζπλέδξηα, εθδόζεηο, δηαιέμεηο,
ζεκηλάξηα, ζπγγξαθή ζρεηηθνύ βηβιίνπ, δεκνζηεύζεηο, κειέηεο, άξζξα, εηδηθά εθπαηδεπηηθά
πξνγξάκκαηα, ζπζηάζεηο-δηαθξίζεηο θιπ
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Παιδαγυγικά και ειδικά πποζψνηα: πλέληεπμε (παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε, πξνζσπηθόηεηα,
κέζνδνο δηδαζθαιίαο, ηθαλόηεηεο).
Παιδαγυγικέρ ζποςδέρ: Από αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά ηδξύκαηα εζσηεξηθνύ ή εμσηεξηθνύ,
ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα, εκεξίδεο.
Σίηλοι ζποςδϊν: Πηπρίν ή δίπισκα νξγάλνπ αλαγλσξηζκέλνπ κνπζηθνύ ηδξύκαηνο εζσηεξηθνύ
ή εμσηεξηθνύ. εκηλάξηα εηδηθόηεηαο εζσηεξηθνύ θαη εμσηεξηθνύ.
Πποχπηπεζία: Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνϋπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά ηδξύκαηα ή
κνπζηθά εθπαηδεπηηθά Ιδξύκαηα ηνπ Γεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ιδησηηθέο
ρνιέο..
Καλλιηεσνική δπαζηηπιψηηηα: Καιιηηερληθή δξαζηεξηόηεηα απνδεδεηγκέλε: ζπλαπιίεο
(ζπκκεηνρή ζε νξρήζηξα, ζπκκεηνρή σο ζνιίζη, δηεζλή θαιιηηερληθή ζηαδηνδξνκία, ξεζηηάι,
ζπλαπιίεο κνπζηθήο δσκαηίνπ), ερνγξαθήζεηο, δηζθνγξαθία, ζπλέδξηα, εθδόζεηο, δηαιέμεηο,
ζεκηλάξηα, ζπγγξαθή ζρεηηθνύ βηβιίνπ, δεκνζηεύζεηο, κειέηεο, άξζξα, εηδηθά εθπαηδεπηηθά
πξνγξάκκαηα, ζπζηάζεηο-δηαθξίζεηο θιπ
Παιδαγυγικά και ειδικά πποζψνηα: πλέληεπμε (παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε, πξνζσπηθόηεηα,
κέζνδνο δηδαζθαιίαο, ηθαλόηεηεο) .
Παιδαγυγικέρ ζποςδέρ: Από αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά ηδξύκαηα εζσηεξηθνύ ή εμσηεξηθνύ,
ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα, εκεξίδεο.
Σίηλοι ζποςδϊν: Βεβαηώζεηο θαη κνπζηθνί ηίηινη αλαγλσξηζκέλνπ κνπζηθνύ ηδξύκαηνο
εζσηεξηθνύ ή εμσηεξηθνύ.
Πποχπηπεζία: Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνϋπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά ηδξύκαηα ή
κνπζηθά εθπαηδεπηηθά Ιδξύκαηα ηνπ Γεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ιδησηηθέο
ρνιέο.
Πξνϋπεξεζία ζην Φνξέα απνδεδεηγκέλε.
Καλλιηεσνική δπαζηηπιψηηηα: Καιιηηερληθή δξαζηεξηόηεηα απνδεδεηγκέλε: ζπλαπιίεο
(ζπκκεηνρή ζε νξρήζηξα, ζπκκεηνρή σο ζνιίζη, δηεζλή θαιιηηερληθή ζηαδηνδξνκία, ξεζηηάι,
ζπλαπιίεο κνπζηθήο δσκαηίνπ), ερνγξαθήζεηο, δηζθνγξαθία, ζπλέδξηα, εθδόζεηο, δηαιέμεηο,
ζεκηλάξηα, ζπγγξαθή ζρεηηθνύ βηβιίνπ, δεκνζηεύζεηο, κειέηεο, άξζξα, εηδηθά εθπαηδεπηηθά
πξνγξάκκαηα, ζπζηάζεηο-δηαθξίζεηο θιπ
Παιδαγυγικά και ειδικά πποζψνηα: πλέληεπμε (παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε, πξνζσπηθόηεηα,
κέζνδνο δηδαζθαιίαο, ηθαλόηεηεο) .
Παιδαγυγικέρ ζποςδέρ: Από αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά ηδξύκαηα εζσηεξηθνύ ή εμσηεξηθνύ,
ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα, εκεξίδεο.
Σίηλοι ζποςδϊν: Πηπρίν ή δίπισκα νξγάλνπ αλαγλσξηζκέλνπ κνπζηθνύ ηδξύκαηνο εζσηεξηθνύ
ή εμσηεξηθνύ. εκηλάξηα εηδηθόηεηαο εζσηεξηθνύ θαη εμσηεξηθνύ.
Βεβαηώζεηο ζπνπδώλ Μνπζηθήο Αγσγήο από αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά ηδξύκαηα.
Οη βεβαηώζεηο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ κεζόδνπο κνπζηθήο δηδαζθαιίαο κνπζηθήο
πξνπαηδείαο, ζπζηήκαηα ΟΡΦ θαη ΚΟΝΣΑΛΤ.
Πποχπηπεζία: Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνϋπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά ηδξύκαηα ή
κνπζηθά εθπαηδεπηηθά Ιδξύκαηα ηνπ Γεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ιδησηηθέο
ρνιέο.
Πξνϋπεξεζία ζην Φνξέα απνδεδεηγκέλε.
Γηα ην θαιιηηερληθό-δηδαθηηθό πξνζσπηθό ηεο Αλσηέξαο ρνιήο αλαγλσξηζκέλε δηδαθηηθή
πξνϋπεξεζία 10εηήο από αξκόδην θνξέα θαη κε παηδαγσγηθό έξγν απόθνηησλ ζπνπδαζηώλ, ηεο
Μέζεο ζρνιήο αλαγλσξηζκέλε 5εηήο.
Καλλιηεσνική δπαζηηπιψηηηα: Καιιηηερληθή δξαζηεξηόηεηα απνδεδεηγκέλε: ζπλαπιίεο
(ζπκκεηνρή ζε νξρήζηξα, ζπκκεηνρή σο ζνιίζη, δηεζλή θαιιηηερληθή ζηαδηνδξνκία, ξεζηηάι,
ζπλαπιίεο κνπζηθήο δσκαηίνπ), ερνγξαθήζεηο, δηζθνγξαθία, ζπλέδξηα, εθδόζεηο, δηαιέμεηο,
ζεκηλάξηα, ζπγγξαθή ζρεηηθνύ βηβιίνπ, δεκνζηεύζεηο, κειέηεο, άξζξα, εηδηθά εθπαηδεπηηθά
πξνγξάκκαηα, ζπζηάζεηο-δηαθξίζεηο θιπ
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Παιδαγυγικά και ειδικά πποζψνηα: πλέληεπμε (παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε, πξνζσπηθόηεηα,
κέζνδνο δηδαζθαιίαο, ηθαλόηεηεο) .
Παιδαγυγικέρ ζποςδέρ: Από αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά ηδξύκαηα εζσηεξηθνύ ή εμσηεξηθνύ,
ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα, εκεξίδεο.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ
ΚΧΓΙΚΟΙ ΘΔΗ 1 ΔΧ 2
Η αμηνιόγεζε ηνπ πξνζσπηθνύ γηα ηνπο θσδηθνύο 1 έσο 2 ζα γίλεη κε βάζε ηνλ παξαθάησ πίλαθα. ηελ ηειεπηαία
ζηήιε παξνπζηάδεηαη ε βαξύηεηα ηνπ θάζε άμνλα θξηηεξίσλ ζηελ ηειηθή βαζκνινγία όισλ ησλ ππνςεθίσλ.
ΚΡΙΣΗΡΙΟ
πνπδέο
Πξνϋπεξεζία
Καιιηηερληθό έξγν
Παηδαγσγηθά θαη εηδηθά
πξνζόληα
Κνηλσληθά, νηθνγελεηαθά θαη
νηθνλνκηθά θξηηήξηα

ΑΝΑΛΤΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ
Βαζηθέο θαη παξεκθεξείο θαιιηηερληθέο ζπνπδέο-ρεηηθή
Δπηκόξθσζε
Γηδαθηηθή ΠξνϋπεξεζίαΑπνδεηθηηθά Πξνϋπεξεζίαο ζην αληηθείκελν
Καιιηηερληθή δξαζηεξηόηεηα, ηνπ ηδίνπ, δηαθξίζεηο
καζεηώλ
Παηδαγσγηθά θαη εθπαηδεπηηθά πξνζόληα θαη δεμηόηεηεο,
παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε, κέζνδνο δηδαζθαιίαο.
Παηδαγσγηθέο ζπνπδέο & επηκόξθσζε εκηλάξηαπλέδξηα-Ηκεξίδεο.
Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε (πνιύηεθλνο-κνλνγνλεηαθήγνλέαο-κέινο νηθνγέλεηαο ΑΜΔΑ). Παξάιιειε εξγαζία
θαη ρξόλνο αλεξγίαο

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ
30%
30%
15%

16%

9%
100%

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ
ΚΧΓΙΚΟΙ ΘΔΗ 3 ΔΧ 4
Η αμηνιόγεζε ηνπ πξνζσπηθνύ γηα ηνπο θσδηθνύο 3 έσο 4 ζα γίλεη κε βάζε ηνλ παξαθάησ πίλαθα. ηελ ηειεπηαία
ζηήιε παξνπζηάδεηαη ε βαξύηεηα ηνπ θάζε άμνλα θξηηεξίσλ ζηελ ηειηθή βαζκνινγία όισλ ησλ ππνςεθίσλ.
ΚΡΙΣΗΡΙΟ
πνπδέο
Πξνϋπεξεζία
Καιιηηερληθό έξγν
Παηδαγσγηθά θαη εηδηθά
πξνζόληα
Κνηλσληθά, νηθνγελεηαθά θαη
νηθνλνκηθά θξηηήξηα

ΑΝΑΛΤΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ
Βαζηθέο θαη παξεκθεξείο θαιιηηερληθέο ζπνπδέορεηηθή Δπηκόξθσζε
Γηδαθηηθή ΠξνϋπεξεζίαΠξνϋπεξεζία ζην θνξέα
Καιιηηερληθή δξαζηεξηόηεηα, ηνπ ηδίνπ, δηαθξίζεηο
καζεηώλ
Παηδαγσγηθά θαη εθπαηδεπηηθά πξνζόληα θαη
δεμηόηεηεο, παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε, κέζνδνο
δηδαζθαιίαο. Παηδαγσγηθέο ζπνπδέο & επηκόξθσζε
εκηλάξηα-πλέδξηα-Ηκεξίδεο.
Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε (πνιύηεθλνο-κνλνγνλεηαθήγνλέαο-κέινο νηθνγέλεηαο ΑΜΔΑ). Παξάιιειε
εξγαζία θαη ρξόλνο αλεξγίαο

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ
30%
30%
15%

16%

9%
100%

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ – ΓΙΔΤΚΡΙΝΗΔΙ
ΚΧΓΙΚΟΙ ΘΔΗ 1 ΔΧ 4
Οη ελδηαθεξόκελνη δειώλνπλ ζπκκεηνρή ζπκπιεξώλνληαο αίηεζε ζηελ νπνία αλαθέξνπλ ξεηά ηνλ θσδηθό ηεο
ζέζεο πνπ δηεθδηθνύλ. Έσοςν δικαίυμα να ςποβάλλοςν αίηηζη ζε ένα (1) μψνο κυδικψ θέζηρ. Μαδί κε ηελ
αίηεζή ηνπο πξέπεη λα ππνβάιινπλ ππνρξεσηηθώο ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:

ΑΔΑ: ΩΨΓΞΟΛΞΡ-Ζ14
1. Φσηναληίγξαθν ησλ δύν όςεσλ ηνπ αηνκηθνύ δειηίνπ ηαπηόηεηαο (Aξ.1 Ν.4250/2014 Δγθ.ΓΙΑΠ/Φ
Α.2.3/21119 Τποςπγείο Γιοικηηικήρ Μεηαππωθμιζηρ θαη Ηλεκηπονικήρ Γιακςβέπνηζηρ
2. Φσηναληίγξαθν ησλ ηίηισλ ησλ ζπνπδώλ ηνπο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο επηκόξθσζεο. ε
πεξίπησζε πηπρίνπ ή ηίηινπ ζπνπδώλ ηεο αιινδαπήο, επίζεκε κεηάθξαζε απηνύ ζηελ ειιεληθή
γιώζζα, όπσο νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο ( άξζξν 29 ΠΓ 50/2001).
3. Βεβαίσζε δηδαθηηθήο πξνϋπεξεζίαο ζην αληηθείκελν. Ωο δηδαθηηθή εκπεηξία λνείηαη ε απαζρόιεζε κε
ζρέζε εξγαζίαο ή ζύκβαζε έξγνπ ζηνλ δεκόζην ή ζηα ηδησηηθά κνπζηθά ηδξύκαηα επνπηείαο
Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ, ζηηο εηδηθόηεηεο ησλ πξνο πιήξσζε ζέζεσλ.
4. Α)Απνδεηθηηθά Δλνξρήζηξσζεο Μνπζηθώλ πλόισλ ζε ηδξύκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ
(ΚΩΓ.ΘΔΗ 1)
Β)απνδεηθηηθά ζπκκεηνρήο σο εθηειεζηήο ζε πκθσληθή Οξρήζηξα θαη πλνδόο Πηπρίσλ-Γηπισκάησλ
Μνπζηθώλ Ιδξπκάησλ ηνπ ΤΠΠΟΣ (ΚΩΓ.ΘΔΗ 2)
Γηα όιεο ηηο εηδηθόηεηεο ε δηδαθηηθή πξνϋπεξεζία ιακβάλεηαη ππόςε κεηά ηε ιήςε ηνπ βαζηθνύ ηίηινπ
ζπνπδώλ κε ηνλ νπνίν νη ππνςήθηνη κεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο. ηελ βεβαίσζε πξνϋπεξεζίαο
πξέπεη λα αλαγξάθεηαη θαη ν αξηζκόο πξόζιεςεο ηνπ ΤΠΠΟΣ ( γηα ηα αλαγλσξηζκέλα ηκήκαηα).
5. Απνδεηθηηθά θαιιηηερληθήο δξαζηεξηόηεηαο: ζπλαπιίεο, (ζπκκεηνρή ζε νξρήζηξα, ζπκκεηνρή σο ζνιίζη,
δηεζλή θαιιηηερληθή, ζηαδηνδξνκία, ξεζηηάι, ζπλαπιίεο κνπζηθήο δσκαηίνπ), ερνγξαθήζεηο,
δηζθνγξαθία, ζπλέδξηα, εθδόζεηο, δηαιέμεηο, ζεκηλάξηα, ζπγγξαθή ζρεηηθνύ βηβιίνπ, δεκνζηεύζεηο,
κειέηεο, άξζξα, εηδηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ζπζηάζεηο-δηαθξίζεηο θιπ.
6. Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, πξόζθαηεο έθδνζεο.
7. Απνδεηθηηθό πξνζηαηεπόκελνπ κέινπο ΑΜΔΑ. Βεβαίσζε ζπνπδώλ ηέθλνπ.
8. Βεβαίσζε αλεξγίαο από ηνλ ΟΑΔΓ πξόζθαηεο έθδνζεο. Απνθιείεηαη ε απόδεημε κε ππνβνιή Τπεύζπλεο
Γήισζεο θαη θάξηαο αλεξγίαο.
9. Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86, όπνπ δειώλεηαη ηπρόλ απαζρόιεζε ζε Γεκόζην ή ηδησηηθό
εθπαηδεπηηθό ίδξπκα (παξάιιειε απαζρόιεζε).
10. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία λα δειώλεηαη:
Η εθπιήξσζε ησλ ζηξαηησηηθώλ ππνρξεώζεσλ (κόλν γηα άλδξεο) ή ε λόκηκε απαιιαγή θαη ε αηηία
απαιιαγήο. Κάζε πξάμε ηνπ βίνπ ηνπ ε νπνία ζα αζθνύζε επηξξνή ζηελ θξίζε ηεο θαηαιιειόηεηαο ηνπ
γηα ηελ ππεξεζία πνπ πξννξίδεηαη, ηδηαίηεξα δε εάλ ηπρόλ έρεη θαηαδηθαζηεί ιόγσ πνηληθνύ αδηθήκαηνο.
Όηη δελ ηειεί ππό απαγόξεπζε ή δηθαζηηθή αληίιεςε θαη
Όηη δελ παξαπέκθζεθε κε ηειεζίδηθν Βνύιεπκα γηα θάπνην από ηα αλαθεξόκελα ζην άξζξν 22 ηνπ Π.
Γ/ηνο 611/77 εγθιήκαηα έζησ θαη εάλ δελ επαθνινύζεζε πνηληθή δίθε ιόγσ παξαγξαθήο, θαζώο θαη εάλ
εθθξεκεί ελαληίνλ ηνπ θαηεγνξία γηα νπνηνδήπνηε πιεκκέιεκα ή θαθνύξγεκα.
Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη κε ηε ζεηξά πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ αλαθνίλσζε θαη γίλνληαη δεθηά, εθόζνλ
θαηαηίζεληαη εκπξόζεζκα.
Οη επηηπρόληεο ζα πξνζιεθζνύλ κόλν εάλ ππάξρεη δηαζεζηκόηεηα ζπνπδαζηώλ ζην εηδηθό αληηθείκελν νξγάλνπ ε
ππνρξεσηηθνύ καζήκαηνο.

ΚΧΓΙΚΟΙ ΘΔΗ 1 ΔΧ 2
1. ΠΟΤΓΔ: ΜΔΓΙΣΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΧΝ 30
1.1 Σίηλοι Χδείυν (μέγιζηο 9 μψπια)
Πηπρίν : 2 κόξηα
Πηπρίν κε Άξηζηα : 3 κόξηα
Γίπισκα : 4 κόξηα
Γίπισκα κε Άξηζηα: 6 κόξηα
Γίπισκα κε Άξηζηα θαη δηάθξηζε (βξαβείν, άξηζηα πακςεθεί, θιπ.) : 9 κόξηα
1.2Πηςσία Ανϊηαηυν Μοςζικϊν ποςδϊν και Πανεπιζηημίυν (μέγιζηο 5 μψπια)
Πηπρίν Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο : 1 κόξην
Πηπρίν Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο κε εηδηθόηεηα: 2 κόξηα
Πηπρίν Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο κε Άξηζηα : 5 κόξηα
1.3Μεηαπηςσιακψ (μέγιζηο 3 μψπια)
1.4 Γιδακηοπικψ (μέγιζηο 5 μψπια)
1.5 ςναθείρ ηίηλοι (μέγιζηο 4 μψπια)
Ωδεηαθνί, Αλαγλσξηζκέλσλ ζρνιώλ ή άιινη πέξαλ ηεο εηδηθόηεηαο
Γηα έλα πηπρίν : 1 κόξην
Γηα δύν πηπρία : 2 κόξηα

ΑΔΑ: ΩΨΓΞΟΛΞΡ-Ζ14
Γηα ηξία & πιένλ πηπρία : 4 κόξηα
1.6 Βεβαίυζη ζποςδϊν – εμιναπίυν (μέγιζηο 2 μψπια)
Βεβαίσζε ζπνπδώλ
(γηα νινθιεξσκέλα ζεκηλάξηα ηνπιάρηζηνλ 2 θύθισλ)
Με ηηο βεβαηώζεηο απηέο κνξηνδνηνύληαη κόλν νη ππνςήθηνη ζρεηηθώλ εηδηθνηήησλ όπσο Γηδαζθαιία Μνπζηθήο
Πξνπαηδείαο, νιθέδ Kodaly, Μνληέξλα Κξνπζηά, Ηιεθηξηθή Κηζάξα, Έληερλν Σξαγνύδη, Μνπζηθή Σερλνινγία.
Βεβαίσζε εκηλαξίσλ
Με ηηο βεβαηώζεηο απηέο κνξηνδνηνύληαη νη ππνςήθηνη εηδηθώλ νξγάλσλ όπσο έγρνξδα, πιεθηξνθόξα, πλεπζηά,
θξνπζηά θιπ.
1.7 Παπάπλεςποι μη μοςζικοί ηίηλοι (μέγιζηο 2 μψπια)
Πηπρίν Αλώηεξεο Δθπαίδεπζεο : 1 κόξην
Πηπρίν Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο : 2 κόξηα
2.ΠΡΟΤΠΗΡΔΙΑ : ΜΔΓΙΣΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΧΝ 30
2.1 α) πποχπηπεζία διδακηική (ζε ακαδημαφκά έηη) (μέγιζηο 15 )
1-4 έηε: 3 κόξηα
5-9 έηε: 6 κόξηα
10-14 έηε: 9 κόξηα
15έηε θαη πιένλ: 15 κόξηα
2.2 β) πποχπηπεζία ζςμμεηοσϊν υρ ενοπσηζηπυηήρ , εκηελεζηήρ ή ζςνοδψρ (μέγιζηο 15)
1-4 ζπκκεηνρέο : 5 κόξηα
5-9 ζπκκεηνρέο: 10κόξηα
10 θαη άλσ: 15 κόξηα
3.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΟ ΔΡΓΟ : ΜΔΓΙΣΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΧΝ 15
3.1 Καλλιηεσνική δπαζηηπιψηηηα (μέγιζηο 8 μψπια) ινγίδεηαη:
3.1 α) η ζςμμεηοσή ζε Οπσήζηπα
1 έσο 3 έηε : 1 κόξηα
4 έσο 6 έηε : 2 κόξηα
7 έσο 9 έηε : 3 κόξηα
10 έσο 13 έηε : 4 κόξηα
14 έσο 16 : 5 κόξηα
17 έηε θαη άλσ : 8 κόξηα
3.1 β) η ζςμμεηοσή υρ ολίζη ζε επαγγεικαηηθέο εθδειώζεηο (εθδειώζεηο κε εηζηηήξην εηζόδνπ) ππό ηελ αηγίδα
έγθξηησλ θνξέσλ όπσο: ΚΟΑ, ΚΟΘ, Λπξηθή θελή, Μ.Μ.Α, Μ.Μ.Θ., Φεζηηβάι Αζελώλ θιπ.
1 έσο 4 ζπκκεηνρέο : 2 κόξηα
5 έσο 9 ζπκκεηνρέο : 4 κόξηα
10 έσο 14 ζπκκεηνρέο : 6 κόξηα
15 ζπκκεηνρέο θαη άλσ : 8 κόξηα
3.1.γ)ε πεπίπηυζη Γιεθνοωρ Καλλιηεσνικήρ ζηαδιοδπομίαρ ν ππνςήθηνο κνξηνδνηείηαη κε ηνλ μέγιζηο
απιθμψ μοπίυν (8) αλεμάξηεηα από ηε δηάξθεηα ηεο Καιιηηερληθήο ηνπ ζηαδηνδξνκίαο.
Γεν μοπιοδοηοωνηαι αθποιζηικά οι παπαπάνυ 3 καηηγοπίερ καλλιηεσνικήρ δπαζηηπιψηηηαρ και ηο μέγιζηο
ηος άξονα 3.1. ανέπσεηαι ζε 8 μψπια
3.2 Ησογπαθήζειρ- Γιζκογπαθία (μέγιζηο 2 μψπια)
(σο νιίζη, Μαέζηξνο ή πλζέηεο – πνπ έρνπλ θπθινθνξήζεη ή κεηαδνζεί ζε Ραδηνθσληθνύο, Σειενπηηθνύο
ηαζκνύο Παλειιήληαο εκβέιεηαο ή ζε αλαγλσξηζκέλεο
Γηζθνγξαθηθέο Δηαηξείεο)
3.3 Ρεζιηάλ- ζςναςλίερ μοςζικήρ δυμαηίος (μέγιζηο 2 μψπια)
πλερόκελε θαιιηηερληθή ζηαδηνδξνκία
3.4 Διδικέρ δπαζηηπιψηηηερ (μέγιζηο 3 μψπια)
πγγξαθηθό έξγν (άξζξα, κειέηεο, δεκνζηεύζεηο) 1 κόξην κέγηζην
Δηζεγήζεηο ζε ζπλέδξηα 1 κόξην κέγηζην
Δθπξνζώπεζε ζε ζπκβνύιηα εζσηεξηθνύ & εμσηεξηθνύ, κέιε Γ.  1 κόξην κέγηζην
4. ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ : ΜΔΓΙΣΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΧΝ 16
4.1. ςνένηεςξη (μέγιζηο 10 μψπια)
4.1.α. πγθξνηεκέλε παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε,πξνζσπηθόηεηα,κέζνδνο δηδαζθαιίαο: 10 κόξηα

ΑΔΑ: ΩΨΓΞΟΛΞΡ-Ζ14
4.2. Παιδαγυγικέρ ζποςδέρ (μέγιζηο 6 μψπια)
ΑΔΙ: 4 κόξηα
ΣΔΙ - πηζηνπνηεκέλε ζρνιή: 2 κόξηα
ΙΔΚ - ρνιέο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο: 1 κόξηα
εκηλάξηα, πλέδξηα, Ηκεξίδεο:
1- 6 ζπκκεηνρέο: 1 κόξην
7 θαη άλσ ζπκκεηνρέο: 2 κόξηα
5. ΚΟΙΝΧΝΙΚΑ, ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ: ΜΔΓΙΣΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΧΝ 9
1. Γνλέαο: 2 κόξηα γηα θάζε παηδί
2. Μνλνγνλέαο: 3 επηπιένλ κόξηα
3. Γνλέαο κε πξνζηαηεπόκελν κέινο ΑΜΔΑ: 4 επηπιένλ κόξηα (πξνζνρή ζην ζπγθεθξηκέλν άμνλα ε
βαζκνινγία ησλ ππνςεθίσλ είλαη ην κέγηζην 9, αθόκα θαη αλ πξνθύπηνπλ από ηα πξνζσπηθά ηνπο
ζηνηρεία πεξηζζόηεξα κόξηα)
4. Υξόλνο αλεξγίαο :
4κήλεο : 1 κόξην
6κήλεο : 1,75 κόξηα
8κήλεο :2,5 κόξηα
10κήλεο : 3.25 κόξηα
12 θαη άλσ :4 κόξηα

Πποζοσή ζηο ζςγκεκπιμένο άξονα η βαθμολογία ηυν ςποτηθίυν είναι ηο μέγιζηο 9, ακψμα και αν πποκωπηοςν
απψ ηα πποζυπικά ηοςρ ζηοισεία πεπιζζψηεπα μψπια)

ΚΧΓΙΚΟΙ ΘΔΗ 3 ΔΧ 4
ΜΟΡΙΟΓΟΣΗΗ ΧΓΔΙΟΤ
1. ΠΟΤΓΔ : ΜΔΓΙΣΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΧΝ 30
1.1 Σίηλοι Χδείυν (μέγιζηο 9 μψπια)
Πηπρίν : 2 κόξηα
Πηπρίν κε Άξηζηα : 3 κόξηα
Γίπισκα : 4 κόξηα
Γίπισκα κε Άξηζηα: 6 κόξηα
Γίπισκα κε Άξηζηα θαη δηάθξηζε (βξαβείν, άξηζηα πακςεθεί, θιπ.) : 9 κόξηα
1.2.Πηςσία Ανϊηαηυν Μοςζικϊν ποςδϊν και Πανεπιζηημίυν (μέγιζηο 5 μψπια)
Πηπρίν Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο : 1 κόξην
Πηπρίν Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο κε εηδηθόηεηα: 2 κόξηα
Πηπρίν Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο κε Άξηζηα : 5 κόξηα
1.3 Μεηαπηςσιακψ (μέγιζηο 3 μψπια)
1.4 Γιδακηοπικψ (μέγιζηο 5 μψπια)
1.5 ςναθείρ ηίηλοι (μέγιζηο 4 μψπια)
Ωδεηαθνί, Αλαγλσξηζκέλσλ ζρνιώλ ή άιινη πέξαλ ηεο εηδηθόηεηαο
Γηα έλα πηπρίν : 1 κόξην
Γηα δύν πηπρία : 2 κόξηα
Γηα ηξία & πιένλ πηπρία : 4 κόξηα
1.6 Βεβαίυζη ζποςδϊν – εμιναπίυν (μέγιζηο 2 μψπια)
Βεβαίσζε ζπνπδώλ
(γηα νινθιεξσκέλα ζεκηλάξηα ηνπιάρηζηνλ 2 θύθισλ)
Με ηηο βεβαηώζεηο απηέο κνξηνδνηνύληαη κόλν νη ππνςήθηνη ζρεηηθώλ εηδηθνηήησλ όπσο Γηδαζθαιία Μνπζηθήο
Πξνπαηδείαο, νιθέδ Kodaly, Μνληέξλα Κξνπζηά, Ηιεθηξηθή Κηζάξα, Έληερλν Σξαγνύδη, Μνπζηθή Σερλνινγία.
Βεβαίσζε εκηλαξίσλ
Με ηηο βεβαηώζεηο απηέο κνξηνδνηνύληαη νη ππνςήθηνη εηδηθώλ νξγάλσλ όπσο έγρνξδα, πιεθηξνθόξα, πλεπζηά,
θξνπζηά θιπ.
1.7 Παπάπλεςποι μη μοςζικοί ηίηλοι (μέγιζηο 2 μψπια)
Πηπρίν Αλώηεξεο Δθπαίδεπζεο : 1 κόξην
Πηπρίν Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο : 2 κόξηα
2. ΠΡΟΤΠΗΡΔΙΑ : ΜΔΓΙΣΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΧΝ 30
2.1 α) πποχπηπεζία διδακηική (ζε ακαδημαφκά έηη) (μέγιζηο 15 )

ΑΔΑ: ΩΨΓΞΟΛΞΡ-Ζ14
1-4 έηε: 3 κόξηα
5-9 έηε: 6 κόξηα
10-14 έηε: 9 κόξηα
15έηε θαη πιένλ: 15 κόξηα
2.1 β) πποχπηπεζία διδακηική ζηο θοπέα (ζε ακαδημαφκά έηη )(μέγιζηο 15)
1-4: 3 κόξηα
5-9 έηε: 6 κόξηα
10-14 έηε: 9 κόξηα
15 έηε θαη άλσ: 15 κόξηα
3. ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΟ ΔΡΓΟ : ΜΔΓΙΣΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΧΝ 15
3.1 Καλλιηεσνική δπαζηηπιψηηηα (μέγιζηο 8 μψπια) ινγίδεηαη:
3.1 α) η ζςμμεηοσή ζε Οπσήζηπα
1 έσο 3 έηε : 1 κόξηα
4 έσο 6 έηε : 2 κόξηα
7 έσο 9 έηε : 3 κόξηα
10 έσο 13 έηε : 4 κόξηα
14 έσο 16 : 5 κόξηα
17 έηε θαη άλσ : 8 κόξηα
3.1 β) η ζςμμεηοσή υρ ολίζη ζε επαγγεικαηηθέο εθδειώζεηο (εθδειώζεηο κε εηζηηήξην εηζόδνπ) ππό ηελ αηγίδα
έγθξηησλ θνξέσλ όπσο: ΚΟΑ, ΚΟΘ, Λπξηθή θελή, Μ.Μ.Α, Μ.Μ.Θ., Φεζηηβάι Αζελώλ θιπ.
1 έσο 4 ζπκκεηνρέο : 2 κόξηα
5 έσο 9 ζπκκεηνρέο : 4 κόξηα
10 έσο 14 ζπκκεηνρέο : 6 κόξηα
15 ζπκκεηνρέο θαη άλσ : 8 κόξηα
3.1.γ)ε πεπίπηυζη Γιεθνοωρ Καλλιηεσνικήρ ζηαδιοδπομίαρ ν ππνςήθηνο κνξηνδνηείηαη κε ηνλ μέγιζηο
απιθμψ μοπίυν (8) αλεμάξηεηα από ηε δηάξθεηα ηεο Καιιηηερληθήο ηνπ ζηαδηνδξνκίαο.
Γεν μοπιοδοηοωνηαι αθποιζηικά οι παπαπάνυ 3 καηηγοπίερ καλλιηεσνικήρ δπαζηηπιψηηηαρ και ηο μέγιζηο
ηος άξονα 3.1. ανέπσεηαι ζε 8 μψπια
3.2 Ησογπαθήζειρ- Γιζκογπαθία (μέγιζηο 2 μψπια)
(σο νιίζη, Μαέζηξνο ή πλζέηεο – πνπ έρνπλ θπθινθνξήζεη ή κεηαδνζεί ζε Ραδηνθσληθνύο, Σειενπηηθνύο
ηαζκνύο Παλειιήληαο εκβέιεηαο ή ζε αλαγλσξηζκέλεο
Γηζθνγξαθηθέο Δηαηξείεο)
3.3 Ρεζιηάλ- ζςναςλίερ μοςζικήρ δυμαηίος (μέγιζηο 2 μψπια)
πλερόκελε θαιιηηερληθή ζηαδηνδξνκία
3.4 Διδικέρ δπαζηηπιψηηηερ (μέγιζηο 3 μψπια)
πγγξαθηθό έξγν (άξζξα, κειέηεο, δεκνζηεύζεηο) 1 κόξην κέγηζην
Δηζεγήζεηο ζε ζπλέδξηα 1 κόξην κέγηζην
Δθπξνζώπεζε ζε ζπκβνύιηα εζσηεξηθνύ & εμσηεξηθνύ, κέιε Γ.  1 κόξην κέγηζην
4. ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ : ΜΔΓΙΣΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΧΝ 16
4.1. ςνένηεςξη (μέγιζηο 10 μψπια)
4.1.α. πγθξνηεκέλε παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε,πξνζσπηθόηεηα,κέζνδνο δηδαζθαιίαο: 10 κόξηα
4.2. Παιδαγυγικέρ ζποςδέρ (μέγιζηο 6 μψπια)
ΑΔΙ: 4 κόξηα
ΣΔΙ - πηζηνπνηεκέλε ζρνιή: 2 κόξηα
ΙΔΚ - ρνιέο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο: 1 κόξηα
εκηλάξηα, πλέδξηα, Ηκεξίδεο:
1- 6 ζπκκεηνρέο: 1 κόξην
7 θαη άλσ ζπκκεηνρέο: 2 κόξηα

1
2

5. ΚΟΙΝΧΝΙΚΑ, ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ: ΜΔΓΙΣΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΧΝ 9

Γνλέαο: 2 κόξηα γηα θάζε παηδί
Μνλνγνλέαο: 3 επηπιένλ κόξηα

3
4

ΑΔΑ: ΩΨΓΞΟΛΞΡ-Ζ14
Γνλέαο κε πξνζηαηεπόκελν κέινο ΑΜΔΑ: 4 επηπιένλ κόξηα (πξνζνρή ζην ζπγθεθξηκέλν άμνλα ε
βαζκνινγία ησλ ππνςεθίσλ είλαη ην κέγηζην 9, αθόκα θαη αλ πξνθύπηνπλ από ηα πξνζσπηθά ηνπο
ζηνηρεία πεξηζζόηεξα κόξηα)
Υξόλνο αλεξγίαο :
4κήλεο : 1 κόξην
6κήλεο : 1,75 κόξηα
8κήλεο :2,5 κόξηα
10κήλεο : 3.25 κόξηα
12 θαη άλσ :4 κόξηα

Όηαν ςπάπσει απαζσψληζη ζε άλλο θοπέα μειοδοηεί, άζσεηα με ηο ζωνολο ηυν μοπίυν)
ε πεξίπησζε επαλαιακβαλόκελεο ηζνβαζκίαο πξνθξίλεηαη ην ζύλνιν ησλ κνξίσλ ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο κε
ηε ζεηξά πνπ παξνπζηάδνληαη:
ΠΟΤΓΔ
ΠΡΟΤΠΗΡΔΙΑ
ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΟ ΔΡΓΟ

ΔΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΣΗΗ ΠΙΝΑΚΧΝ – ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΝΣΑΔΧΝ
Η επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη από ηελ επηηξνπή επηινγήο πξνζσπηθνύ πνπ ζπζηάζεθε κε ηελ 121/2014
απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Καιακαξηάο θαηά ηε ζπλεδξίαζή
ηνπ, ζηα γξαθεία ηεο επηρείξεζεο . Οη πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ αλαξηώληαη ζηνλ πίλαθα
αλαθνηλώζεσλ ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ Γήκνπ Καιακαξηάο . Η πξόζιεςε ησλ επηιεγέλησλ ζα εμαξηεζεί από ηνλ
αξηζκό ησλ πξνζεξρόκελσλ αηόκσλ ζηα ηκήκαηα. Καηά ησλ αλσηέξσ πηλάθσλ νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα
ππνβάινπλ ελζηάζεηο, ελώπηνλ ηνπ Γ.. ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία, ε νπνία ιήγεη κεηά ηελ
πάξνδν πέληε (5) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ αλάξηεζε.
ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ
Oη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα αλαδεηήζνπλ ηελ αλαθνίλσζε πξόζιεςεο ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε
www.kedka.gr ηεο Δπηρείξεζεο ή λα ηελ παξαιάβνπλ από ηα γξαθεία ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. (Γ/λζε: Αγ. Νηθνιάνπ –
Μηθξνπιέα ) θαζεκεξηλά από 08.00 π.κ έσο 14.00 κ.κ.
Η ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10)
εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ επνκέλε ηεο δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζαο ζε δύν εκεξήζηεο εθεκεξίδεο ηνπ
Ννκνύ Θεζζαινλίθεο, ζηα γξαθεία ηεο Δπηρείξεζεο θαζεκεξηλά από 08.00π.κ έσο . 14.00κ.κ.

Η ππψεδπορ
ηος Γ. ηηρ Κ.Δ.Γ.ΚΑ.
ΦΑΚΙΡΗ ΑΝΑΣΑΙΑ

