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                                                                 ΚΟΙΝΩΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

ΓΗΜΟΤ ΠΑΙΟΝΙΑ 
Δπξσπόο, Ν. Κηιθίο  

Σει: 23433 50614, 50616 fax: 23433 50617 
 

                                                                                                                   Δςπυπψρ, 04/11/2016                                                                                                                    
                                                                                                             Απιθμ. Ππυη.:  852  

 
                  ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ          ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 

 
για ηην ππψζλητη πποζυπικοω με ζωμβαζη επγαζίαρ ιδιυηικοω δικαίος οπιζμένος σπψνος 

 
 

Η ΚΟΙΝΧΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΓΗΜΟΤ ΠΑΙΟΝΙΑ 

 

ύστερα από την  υπ’ αριθμ. 67/2016 Απόφαση του Διοικητικού υμβουλίου, το με Α.Π. : 9285/24-08-2016 

έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, την υπ΄αριθμ. 96/2016 Απόφαση του 

Διοικητικού υμβουλίου και σύμφωνα με την υπ’αριθμ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./82/13969/14-6-2016  Απόφαση της 

Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥ (ΦΕΚ 280 Α’) του Υπουργείου Εσωτερικών & 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 

Ανακοινϊνει 
όηη ζα πξνζιάβεη δηδαθηηθό πξνζσπηθό κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ για ηην 

κάλςτη εποσικϊν ή άλλυν πεπιοδικϊν ή ππψζκαιπυν αναγκϊν ηηρ  θαηά ηε δηδαθηηθή πεξίνδν 2016-

2017, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ηξηώλ (3) αηόκσλ, γηα ηηο 

εμήο θαηά αξηζκό αηόκσλ εηδηθόηεηεο, κε ηα αληίζηνηρα εηδηθά θαη ηππηθά πξνζόληα: 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ/ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 
ΑΡΙΘΜΟ 
ΑΣΟΜΩΝ 

ΥΡΟΝΟ 
ΔΡΓΑΙΑ 

ΔΙΓΙΚΑ ΣΤΠΙΚΑ 
ΠΡΟΟΝΣΑ/ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

Γηδάζθνληεο κνπζηθήο ΓΔ 
Πιεθηξνθόξα όξγαλα (πηάλν) 

2 8 κήλεο Σίηλοι ζποςδϊν: Πηπρίν ή Γίπισκα 
νξγάλνπ αλαγλσξηζκέλνπ κνπζηθνύ 
ηδξύκαηνο εζσηεξηθνύ ή αλαγλσξηζκέλνπ 
κνπζηθνύ ηδξύκαηνο εμσηεξηθνύ. Αθξηβή 
αληίγξαθα. Σα πηπρία εμσηεξηθνύ λα έρνπλ 
αλαγλσξηζηεί από ην ΓΟΔΣΑΠ θαη λα 
αλαθέξεηαη ζηα Διιεληθά ε ηδηόηεηα.                                                
Πποχπηπεζία: Απνδεδεηγκέλε από 
αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά ηδξύκαηα ή κνπζηθά 
ηδξύκαηα ηνπ δεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α. ή Γεκνηηθέο 
επηρεηξήζεηο ή ηδησηηθέο ζρνιέο. Βεβαηώζεηο 
πξσηόηππεο ή αθξηβή αληίγξαθα. 
Καλλιηεσνική δπαζηηπιψηηηα- Βεβαιϊζειρ 
ζεμιναπίυν.                                            
Παιδαγυγικά-Διδικά πποζψνηα: 
πλέληεπμε, κέζνδν δηδαζθαιίαο, ηθαλόηεηεο 
δηδαθηηθέο, παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε. 
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Γηδάζθνληεο κνπζηθήο ΓΔ  
Νπθηώλ νξγάλσλ (θηζάξα) 

1 8 κήλεο Σίηλοι ζποςδϊν: Πηπρίν ή Γίπισκα 

νξγάλνπ αλαγλσξηζκέλνπ κνπζηθνύ 
ηδξύκαηνο εζσηεξηθνύ ή αλαγλσξηζκέλνπ 
κνπζηθνύ ηδξύκαηνο εμσηεξηθνύ. Αθξηβή 
αληίγξαθα. Σα πηπρία εμσηεξηθνύ λα έρνπλ 
αλαγλσξηζηεί από ην ΓΟΔΣΑΠ θαη λα 
αλαθέξεηαη ζηα Διιεληθά ε ηδηόηεηα.                                                
Πποχπηπεζία: Απνδεδεηγκέλε από 
αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά ηδξύκαηα ή κνπζηθά 
ηδξύκαηα ηνπ δεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α. ή Γεκνηηθέο 
επηρεηξήζεηο ή ηδησηηθέο ζρνιέο. Βεβαηώζεηο 
πξσηόηππεο ή αθξηβή αληίγξαθα. 
Καλλιηεσνική δπαζηηπιψηηηα- Βεβαηώζεηο 

ζεκηλαξίσλ.                                            
Παιδαγυγικά-Διδικά πποζψνηα: 
πλέληεπμε, κέζνδν δηδαζθαιίαο, ηθαλόηεηεο 
δηδαθηηθέο, παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε. 
 
 
 
 
 

 

Η αμηνιόγεζε ηνπ πξνζσπηθνύ ζα γίλεη κε βάζε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

πνπδέο Βαζηθέο ζπνπδέο εηδηθόηεηαο 

Δπηκόξθσζε 

20% 

Δκπεηξία Γηδαθηηθή πξνϋπεξεζία 

  
20% 

Καιιηηερληθό έξγν Πξνζσπηθή θαιιηηερληθή δξαζηεξηόηεηα 

Καιιηηερληθή δξαζηεξηόηεηα ησλ καζεηώλ 

20% 

Παηδαγσγηθά θαη εηδηθά 
πξνζόληα 

Παηδαγσγηθά θαη εθπαηδεπηηθά πξνζόληα, παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε, 
κέζνδνο δηδαζθαιίαο, ζεκηλάξηα, εκεξίδεο θηι 

πλέληεπμε 

20% 

Κνηλσληθά, νηθνγελεηαθά 
θαη νηθνλνκηθά θξηηήξηα 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε (πνιύηεθλνο, κνλνγνλέαο, 
 γνλέαο  ΑΜΔΑ) 

10% 

Δληνπηόηεηα Γεκόηεο Παηνλίαο 10% 

  
Μοριοδότηση  Διδασκόντων μοσσικής 

1. ΠΟΤΓΔ : ΤΝΟΛΟ 20 

1.1 Σίηλοι Χδείυν (μέγιζηο 10 μψπια) 

Πηπρίν 2 κόξηα 

Πηπρίν κε Άξηζηα 4 κόξηα 

Γίπισκα 6 κόξηα 

Γίπισκα κε άξηζηα 10 κόξηα 

1.2 Πηςσία Ανϊηαηυν Μοςζικϊν ποςδϊν και Πανεπιζηημίυν (μέγιζηο 3 μψπια) 

Πηπρίν Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 1 κόξην 

Πηπρίν Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο κε εηδηθόηεηα 2 κόξηα 

Πηπρίν Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο κε Άξηζηα 3 κόξηα 
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1.3 ςναθείρ ηίηλοι (μέγιζηο 3 μψπια) 

Ωδεηαθνί, αλαγλσξηζκέλσλ ζρνιώλ ή άιινη πέξαλ ηεο εηδηθόηεηαο 

Γηα έλα πηπρίν 1 κόξην 

Γηα δύν πηπρία 2 κόξηα 

Γηα ηξία & πιένλ πηπρία 3 κόξηα 

   1.4 Βεβαίυζη ζεμιναπίυν (μέγιζηο 2 μψπια) 

1.5 Βεβαίυζη ποςδϊν (κέγηζην 2 κόξηα) 

Με ηηο Βεβαηώζεηο απηέο κνξηνδνηνύληαη νη ππνςήθηνη πνπ έρνπλ βεβαηώζεηο κε ζπλαθέο αληηθείκελν. 

2. ΔΜΠΔΙΡΙΑ – ΠΡΟΫΠΗΡΔΙΑ : ΤΝΟΛΟ 20  

     
2. Πποχπηπεζία διδακηική (ζε ακαδημαφκά έηη) (μέγιζηο 20) 
1 έηνο 2 κόξηα 

2-3 έηε 4 κόξηα 

4-6 έηε 8 κόξηα 

7-10 έηε 12 κόξηα 

11-17 έηε 16 κόξηα 

18 έηε  θαη πιένλ 20 κόξηα 

3.  ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΟ ΔΡΓΟ : ΤΝΟΛΟ 20 

      

   3.1 Καλλιηεσνική δπαζηηπιψηηηα (μέγιζηο 10 μψπια) 

πκκεηνρή σο ζνιίζη : 5 κόξηα 

ε νκαδηθέο ζπλαπιίεο : 5 κόξηα 

(ε πεξίπησζε Γηεζλνύο Καιιηηερληθήο ζηαδηνδξνκίαο ν ππνςήθηνο κνξηνδνηείηαη κε ηνλ κέγηζην αξηζκό 

κνξίσλ (10) αλεμάξηεηα από ηε δηάξθεηα ηεο Καιιηηερληθήο ηνπ ζηαδηνδξνκίαο) 

 

3.2 Διδικέρ δπαζηηπιψηηηερ ψπυρ: 

 πλέδξηα, πγγξαθηθό έξγν, Ρεζηηάι, ζπλαπιίεο κνπζηθήο δσκαηίνπ, Ηρνγξαθήζεηο : 10 κόξηα 

4. ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ : ΤΝΟΛΟ 20 

 

         ςνένηεςξη – Ακπψαζη (μέγιζηο 20 μψπια) 
πλέληεπμε: πγθξνηεκέλε παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε, πξνζσπηθόηεηα, κέζνδνο δηδαζθαιίαο: 10 κόξηα 

Αθξόαζε, ηθαλόηεηεο: 10 κόξηα 
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5. ΚΟΙΝΧΝΙΚΑ, ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ : ΤΝΟΛΟ 10 

 

Γνλέαο (αξηζκόο πξνζηαηεπνκέλσλ ηέθλσλ θαη θνηηεηώλ-ζπνπδαζηώλ) : 1 γηα θάζε παηδί 

Μνλνγνλέαο : 2 επηπιένλ κόξηα 

Γνλέαο κε πξνζηαηεπόκελν κέινο ΑΜΔΑ : 2 επηπιένλ κόξηα 

Πηζηνπνηεκέλε αλεξγία πάλσ από 6 κήλεο : 1 κόξην 

Πηζηνπνηεκέλε αλεξγία πάλσ από 12 κήλεο : 2 κόξηα 

(ζην ζπγθεθξηκέλν άμνλα ε βαζκνινγία ησλ ππνςεθίσλ είλαη ην κέγηζην 10, αθόκα θαη αλ πξνθύπηνπλ από 

ηα πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία πεξηζζόηεξα κόξηα) 

 

       6.                ΔΝΣΟΠΙΟΣΗΣΑ : ΤΝΟΛΟ 10 

Απαπαίηηηα Γικαιολογηηικά : 

1. Φσηναληίγξαθν ησλ δύν όςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο 
2. Φσηναληίγξαθα ησλ ηίηισλ ζπνπδώλ 
3. Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο 
4. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86 ζηελ νπνία λα δειώλεηαη: 

 Η εθπιήξσζε ησλ ζηξαηησηηθώλ ππνρξεώζεσλ (κόλν γηα άληξεο) 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 πξνζδηνξίδεηαη, ηδηαίηεξα εάλ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα πνηληθό αδίθεκα 

 Όηη δελ ηειεί ππό απαγόξεπζε ή δηθαζηηθή απόθαζε 

 Όηη δελ παξαπέκθζεθε κε ηειεζίδηθν Βνύιεπκα γηα θάπνην από ηα αλαγξαθόκελα ζην άξζξν 22 ηνπ Π.Γ. 611/77 
 εγθιήκαηα έζησ θαη εάλ δελ επαθνινύζεζε πνηληθή δίθε ιόγσ παξαγξαθήο, θαζώο θαη εάλ εθθξεκεί ελαληίνλ  
ηνπ θαηεγνξία γηα νπνηνδήπνηε πιεκκέιεκα ή θαθνύξγεκα 

5. Βεβαίσζε δηδαθηηθήο εκπεηξίαο 
Ωο δηδαθηηθή εκπεηξία γηα ηνπο κνπζηθνύο λνείηαη ε απαζρόιεζε ζε αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά ηδξύκαηα ή κνπζηθά 
 ηδξύκαηα ηνπ δεκνζίνπ ή ΟΣΑ ή Γεκνηηθέο επηρεηξήζεηο ή ηδησηηθέο ζρνιέο 

6. Βεβαίσζε αλεξγίαο από ηνλ ΟΑΔΓ 

7. Βεβαίωζη μόνιμης καηοικίας για ηην ενηοπιόηηηα 

8. Βιογραθικό Σημείωμα 

9. Πιζηοποιηηικά για όζοσς έτοσν μονογονεϊκή ιδιόηηηα, προζηαηεσόμενο μέλος ΑΜΕΑ και ηέκνα ποσ είναι θοιηηηές 

-ζποσδαζηές. 

 

 ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Κοινωφελούς  Επιχείρησης Παιονίας 

(Δ/νση : Ευρωπός, τηλ 23433 50614,50616) κατά τις ώρες 08:00 έως 14:00, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 

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

σε τοπικές εφημερίδες (ημερομηνία δημοσίευσης : 12/11/2016). 

Η παρούσα δημοσιεύεται σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες του Νομού Κιλκίς, στον Πίνακα  

Ανακοινώσεων της Επιχείρησης , στη Δημοτική Ενότητα Ευρωπού και στην ιστοσελίδα του Δήμου Παιονίας.  
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ΔΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΣΗΗ ΠΙΝΑΚΧΝ – ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΝΣΑΔΧΝ 

Η επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη από ηελ αξκόδηα επηηξνπή πνπ νξίδεη ην Γ.. ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο 

ηνπ Γήκνπ Παηνλίαο. Οη πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζα αλαξηεζνύλ ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηεο Δπηρείξεζεο. 

Καηά ησλ αλσηέξσ πηλάθσλ νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ ελζηάζεηο, ελώπηνλ ηνπ Γ.. ηεο Δπηρείξεζεο  

κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία, ε νπνία ιήγεη κεηά ηελ πάξνδν πέληε (5) εκεξώλ από ηελ αλάξηεζε. 

 

 
 

 

 

 

Ο Ππψεδπορ 

ηος Γ.. ηηρ Κοινυθελοωρ Δπισείπηζηρ Γήμος Παιονίαρ 

 

 

Μπαβέληρ Γημήηπιορ 
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