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ΚΟΙΝΩΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

ΓΗΜΟΤ ΠΑΙΟΝΙΑ 
Δπξσπόο, Ν. Κηιθίο 

Σει: 23433 50614, 50616 fax: 23433 50617 

 
                                                                                                              Δςπυπψρ,   04/11/2016 

                                                                                                                                 Απιθμ. Ππυη. :   854 
 
 
 
 

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ 
για ηην ππψζλητη πποζυπικοω με ζσέζη  επγαζίαρ ιδιυηικοω δικαίος οπιζμένος σπψνος, ζηο 

πλαίζιο ςλοποίηζηρ ηος  Δςπυπαφκοω Ππογπάμμαηορ  
«Δναπμψνιζη Οικογενειακήρ και Δπαγγελμαηικήρ Ευήρ», 2016-2017. 

 
 

Ζ ΚΟΗΝΩΦΔΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ ΠΑΗΟΝΗΑ 
 

ύζηεπα από ηιρ ςπ’ απιθμ.73 & 97/2016 Αποθάζειρ ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος και  ηο με Α.Π. : 30992/12-10-
2016 έγγπαθο ηηρ Αποκενηπωμένηρ Γιοίκηζηρ Μακεδονίαρ-Θπάκηρ,  

 
Ανακοινϊνει 

 
όηι θα πποζλάβει διδακηικό πποζωπικό με ζσέζη επγαζίαρ ιδιωηικού δικαίος οπιζμένος σπόνος για ηιρ 
λειηοςπγικέρ ανάγκερ ηων ημημάηων ηηρ Κοινωθελούρ Δπισείπηζηρ καηά ηη διδακηική πεπίοδο 2016-2017, 
ενψρ (1) αηψμος ζηο πλαίζιο ςλοποίηζηρ ηος Δςπυπαφκοω Ππογπάμμαηορ με ηίηλο «Δναπμψνιζη 
Οικογενειακήρ και Δπαγγελμαηικήρ Ευήρ» για ηην εξήρ ειδικόηηηα, με ηα ανηίζηοισα ειδικά και ηςπικά 
πποζόνηα: 
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ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ/ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 
ΑΡΙΘΜΟ 
ΑΣΟΜΩΝ 

ΥΡΟΝΟ 
ΔΡΓΑΙΑ 

ΔΙΓΙΚΑ ΣΤΠΙΚΑ 
ΠΡΟΟΝΣΑ/ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

Γιδάζκων  μοςζικήρ ΓΔ 
ύγσπονος Σμήμαηορ     
(ηλεκηπική κιθάπα)  
 

1 Από ηην 
ςπογπαθή ηηρ 
ζύμβαζηρ έωρ 
17/08/2017…… 

Σίηλοι ζποςδϊν: Βεβαιώζειρ 
ζποςδών και μοςζικοί ηίηλοι 
αναγνωπιζμένος μοςζικού 
ιδπύμαηορ εζωηεπικού ή 
αναγνωπιζμένος μοςζικού 
ιδπύμαηορ εξωηεπικού, ζηο 
ανηικείμενο ηηρ ειδικόηηηαρ.            
Πποχπηπεζία: Αποδεδειγμένη 
ζε αναγνωπιζμένα μοςζικά 
ιδπύμαηα ή μοςζικά ιδπύμαηα 
ηος δημοζίος ή Ο.Σ.Α. ή 
Γημοηικέρ επισειπήζειρ ή 
ιδιωηικέρ ζσολέρ. Βεβαιώζειρ 
ππωηόηςπερ ή ακπιβή 
ανηίγπαθα. Καλλιηεσνική 
δπαζηηπιψηηηα- Βεβαιϊζειρ 
ζεμιναπίυν.                                            
Παιδαγυγικά-Διδικά 
πποζψνηα: ςνένηεςξη, μέθοδο 
διδαζκαλίαρ, ικανόηηηερ 
διδακηικέρ, παιδαγωγική 
πποζέγγιζη. 

 
 

Ζ αξιολψγηζη ηος πποζυπικοω θα γίνει με βάζη ηον παπακάηυ πίνακα: 

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% 

 
Ζ μοπιοδψηηζη θα γίνει υρ εξήρ: 

 
 Μοριοδότηση Διδάσκοντος Μοσσικής 

 

1.  ΠΟΤΓΔ : ΤΝΟΛΟ 20 

1.1 Σίηλοι Ωδείων (μέγιζηο 10 μόπια) 

Πηπρίν 2 κόξηα 

Πηπρίν κε Άξηζηα 4 κόξηα 

Γίπισκα 6 κόξηα 

Γίπισκα κε άξηζηα 10 κόξηα 

1.2 Πηςσία Ανώηαηων Μοςζικών ποςδών και Πανεπιζηημίων (μέγιζηο 3 μόπια) 

Πηπρίν Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 1 κόξην 
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Πηπρίν Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο κε εηδηθόηεηα 2 κόξηα 

Πηπρίν Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο κε Άξηζηα 3 κόξηα 

1.3 ςναθείρ ηίηλοι (μέγιζηο 3 μόπια) 

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 

α) Βεβαίωζη ζποςδών (μέγιζηο 2 μόπια) 

Με ηηο βεβαηώζεηο απηέο κνξηνδνηνύληαη κόλν νη ππνςήθηνη ζρεηηθώλ εηδηθνηήησλ όπσο Γηδαζθαιία 

Μνπζηθήο Πξνπαηδείαο, Κξνπζηά, Ηιεθηξηθή Κηζάξα, Μπνπδνύθη, Παξαδνζηαθά Κξνπζηά. 

β) Βεβαίωζη ζεμιναπίων (μέγιζηο 2 μόπια) 

Με ηηο βεβαηώζεηο απηέο κνξηνδνηνύληαη νη ππνςήθηνη εηδηθώλ νξγάλσλ όπσο έγρνξδα, πιεθηξνθόξα, 

πλεπζηά, θξνπζηά θιπ. 

 

2. ΔΜΠΔΙΡΙΑ – ΠΡΟΫΠΗΡΔΙΑ : ΤΝΟΛΟ 20  

 
2.1  Πποϋπηπεζία διδακηική (ζε ακαδημαϊκά 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 δπαζηηπιόηηηα (μέγιζηο 10 μόπια) 

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 δπαζηηπιόηηηερ όπωρ: 

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

 

 

 

4. ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ : ΤΝΟΛΟ 20 

 

         ςνένηεςξη – Ακπόαζη (μέγιζηο 20 μόπια) 

πλέληεπμε: πγθξνηεκέλε παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε, πξνζσπηθόηεηα, κέζνδνο δηδαζθαιίαο: 10 κόξηα 

Αθξόαζε, ηθαλόηεηεο: 10 κόξηα 

 

5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ, 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 
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ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

Οη ελδηαθεξόκελνη καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο πξέπεη λα ππνβάιινπλ ππνρξεσηηθά θαη ηα παξαθάησ 

δηθαηνινγεηηθά: 

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 κε ζρέζε εξγαζίαο ή ζύκβαζε 

έξγνπ ζην δεκόζην ή ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα ζε αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά ηδξύκαηα. 

Γηα ηηο ππόινηπεο εηδηθόηεηεο λνείηαη ε απαζρόιεζε κε ζρέζε εξγαζίαο ή ζύκβαζε έξγνπ ζην 

δεκόζην ή ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα ζε θαζήθνληα ηεο εηδηθόηεηαο. 

6. Βεβαίσζε αλεξγίαο από ηνλ ΟΑΔΓ 

7. Βεβαίσζε κόληκεο θαηνηθίαο γηα όζνπο έρνπλ εληνπηόηεηα. 

 

ΔΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΣΗΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΝΣΑΔΩΝ 

Η επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη από ηελ επηηξνπή επηινγήο πξνζσπηθνύ πνπ ζπζηάζεθε κε ηελ ππ’ 

αξηζκ. 97/2016 Απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δπηρείξεζεο. Οη πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ 

ππνςεθίσλ ζα αλαξηεζνύλ ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηεο Δπηρείξεζεο ζηε Γεκνηηθή Δλόηεηα 

Δπξσπνύ. Καηά ησλ αλσηέξσ απνηειεζκάησλ νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ ελζηάζεηο, 

κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία πέληε (5) εκεξώλ ζηα γξαθεία ηεο Δπηρείξεζεο, από ηελ επνκέλε ηεο 

εκέξαο αλάξηεζεο ησλ απνηειεζκάησλ. 

 

 

ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ 

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε ζηα γξαθεία ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο 

(Γ/λζε : Δπξσπόο, Σει.: 23433 50614,50616) θαηά ηηο ώξεο από 08:00 έσο 14:00, από Γεπηέξα έσο 

Παξαζθεπή, εληόο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξώλ πνπ αξρίδεη από ηελ επνκέλε εκέξα ηεο δεκνζίεπζεο 

ηεο παξνύζαο ζε ηνπηθέο  εθεκεξίδεο (ημεπομηνία δημοζίεςζηρ : 05/11/2016). 

Η παξνύζα δεκνζηεύεηαη ζε δύν (2) εκεξήζηεο ή εβδνκαδηαίεο εθεκεξίδεο ηνπ Ννκνύ Κηιθίο, ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Παηνλίαο θαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηεο Δπηρείξεζεο , ζηε Γεκνηηθή 

Δλόηεηα Δπξσπνύ. 

 

 

                                                                       Ο Ππψεδπορ 

ηος Γ.. ηηρ Κοινυθελοωρ Δπισείπηζηρ ηος Γήμος Παιονίαρ 

 

                                                             ΜΠΑΒΔΛΖ ΓΖΜΖΣΡΖ 
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