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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Καβάλα 18/9/2018
Α.Π.541

Για την Πρόσληψη καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ» (Δ.Ω.Κ.)
Έχοντας υπόψη:
1) τις διατάξεις του Ν. 2190/1994
2) τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 (άρθρο 223, παρ. 5)
3) τις διατάξεις του Π.Δ. 524/1980,233 & 240 του Ν. 3463/06
4) τις διατάξεις του Β.Δ. της 11ης Νοεμβρίου 1957 (ΦΕΚ 229.Α)
5) τις διατάξεις του Β.Δ. 16/1966 (ΦΕΚ 7.Α)
6) τις διατάξεις του άρθρου 26 παράγραφος 8 του Ν. 4325/2015
7) τις διατάξεις του άρθρου 10 παράγραφος 13 του Ν. 3207/2003
8) Το υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/52/οικ.41210 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής
Ανασυγκρότησης για την περίοδο 2018 – 2019
9) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 3449/5-2-2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γεν. Διεύθυνση
Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
10) την υπ’ αριθ. 16/2018 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Ω.Κ.
11) την υπ’ αριθ. πρωτ. 3707/05-03-2018 εισηγητική έκθεση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου για το έτος 2018 στο ΝΠΔΔ «Δημοτικό Ωδείο Καβάλας» με την μορφή αντιτίμου.
12)Το υπ’ αριθ. πρωτ. 20914/16-5-2018 έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών, Γεν. Διεύθυνση
Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης αναφορικά με την «έγκριση απασχόλησης 52
ατόμων καλλιτεχνικού - εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. στο ΔΩΚ».
13) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 22650/23-05-2018 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών &
Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο)
14) Το υπ’ αριθ. 388/18-7-2018 έγγραφο του Δημοτικού Ωδείου Καβάλας.
15) την υπ’ αριθ. πρωτ. 13833/ 31-07-2018 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής επιλογής καλλιτεχνικού
– εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. για το ΔΩΚ
16) την υπ’ αριθ. 73/14-09-2018 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Ω.Κ.
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την πρόσληψη καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού για το Δημοτικό Ωδείο Καβάλας για την
κάλυψη αναγκών του τρέχοντος σχολικού έτους 2018-2019, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου έναντι αντιτίμου από τους ωφελουμένους, συνολικού αριθμού
πενήντα δύο (52) ατόμων για χρονικό διάστημα έως εννέα (9) μήνες, για τις εξής κατ’ αριθμό
ατόμων ειδικότητες με τα αντίστοιχα τυπικά, ειδικά και επικουρικά προσόντα, και τη χρονική
διάρκεια της σύμβασης:
Κωδικός
Θέσης

Κατηγορία-Ειδικότητα

Αριθμός

01

ΠΕ ή ΤΕ Μουσικός – Καλλιτεχνικός Διευθυντής Ωδείου
(Διευθυντής Μουσικής Εκπαίδευσης)

1

02

ΠΕ Μουσικός – Κιθάρα

3

03

ΤΕ Μουσικός – Κιθάρα

4

04

ΠΕ Μουσικός – Πιάνο

2

05

ΤΕ Μουσικός – Πιάνο

5

06

ΠΕ Μουσικός – Βιολοντσέλο

1

07

ΤΕ Μουσικός – Βιολοντσέλο

1

08

ΠΕ Μουσικός – Βιολί

3

09

ΤΕ Μουσικός – Βιολί

2

10

ΠΕ Μουσικός – Κρουστά

1

11

ΤΕ Μουσικός – Κρουστά

1

12

ΠΕ Μουσικός – Κλαρινέτο

1

13
14
15

ΤΕ Μουσικός – Κλαρινέτο
ΤΕ Μουσικός – Σαξόφωνο
ΠΕ Μουσικός – Φλάουτο

1
1
2

16

ΤΕ Μουσικός – Φλάουτο

2

17

ΤΕ Μουσικός – Τρομπέτα

1

18

ΠΕ Μουσικός – Θεωρητικά (Ανώτερα & Υποχρεωτικά)

2

19

ΤΕ Μουσικός – Θεωρητικά (Υποχρεωτικά)

4

20

ΤΕ Μουσικός – Ακορντεόν

1

Διάρκεια
Σύμβασης
Έως 9
μήνες
Έως 9
μήνες
Έως 9
μήνες
Έως 9
μήνες
Έως 9
μήνες
Έως 9
μήνες
Έως 9
μήνες
Έως 9
μήνες
Έως 9
μήνες
Έως 9
μήνες
Έως 9
μήνες
Έως 9
μήνες
Έως 9
μήνες
Έως 9
μήνες
Έως 9
μήνες
Έως 9
μήνες
Έως 9
μήνες
Έως 9
μήνες
Έως 9
μήνες
Έως 9
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21

ΤΕ Μουσικός – Μουσική Προπαιδεία

1

22

ΠΕ Μουσικός – Μονωδία-Φωνητική

2

23

ΤΕ Μουσικός – Μονωδία-Φωνητική

1

24

ΔΕ Μουσικός – Μονωδία-Φωνητική

1

25

ΤΕ Μουσικός – Αρμόνιο

1

26

ΔΕ Μουσικός – Αρμόνιο

1

27

ΤΕ Μουσικός – Βυζαντινή Μουσική

2

28

ΤΕ Μουσικός – Λαϊκή & Παραδοσιακή Μουσική

1

29

ΔΕ Μουσικός – Λαϊκή & Παραδοσιακή Μουσική

1

30

ΔΕ Μουσικός – Ηλεκτρικό Μπάσο

1

31

ΔΕ Μουσικός – Ηλεκτρική Κιθάρα

1

μήνες
Έως 9
μήνες
Έως 9
μήνες
Έως 9
μήνες
Έως 9
μήνες
Έως 9
μήνες
Έως 9
μήνες
Έως 9
μήνες
Έως 9
μήνες
Έως 9
μήνες
Έως 9
μήνες
Έως 9
μήνες

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει:
1. Να είναι ηλικίας από 21 έως 67 ετών, ή έως 70 για όσους δεν έχουν αποκτήσει δικαίωμα
σύνταξης.
2. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθ. 16 του Ν.3584/2007.
3. Οι άνδρες μέχρι την λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ (Κωδικός 01 – Μουσικός – Καλλιτεχνικός Διευθυντής
Ωδείου)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Π.Ε. ή Τ.Ε.
- Δίπλωμα σύνθεσης ή πιάνου ή οργάνου συμφωνικής ορχήστρας ή κλασικής
κιθάρας ή μονωδίας μαζί με πτυχίο φυγής και δεκαετής τουλάχιστον
διδακτική προϋπηρεσία ή
- Δίπλωμα πιάνου ή οργάνου συμφωνικής ορχήστρας ή κλασικής κιθάρας ή
μονωδίας και δεκαετής τουλάχιστον συναφής καλλιτεχνική σταδιοδρομία,
που αποδεικνύεται με παραστατικά στοιχεία, που αφορούν ρεσιτάλ ή
σύμπραξη με ορχήστρες ως σολίστ.
Ο τίτλος σπουδών μπορεί να προέρχεται:
i) από το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης ή αναγνωρισμένο Ωδείο ή
Μουσική Σχολή της ημεδαπής, ή
ii) από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή Ανώτερη Σχολή χώρας κράτους
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή
iii) από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή Ανώτερη Σχολή χώρας εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης με αναγνωρισμένη ισοτιμία.
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ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ (Κωδικοί 02 έως 31 - Μουσικοί)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Π.Ε.

Τ.Ε.

Δ.Ε.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Πτυχίο αντίστοιχης ειδίκευσης Τμημάτων Μουσικών Σπουδών
αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων ημεδαπής ή άλλης ισότιμης ανώτατης
σχολής αλλοδαπής
1. Πτυχίο ή Δίπλωμα αντίστοιχης μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου μη
ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής (Ωδείου) ή Πτυχίο
μουσικής ειδικότητας του άρθρου 8 παρ.5 του Ν.2158/1993 (Α΄109) και
2. Απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της
αλλοδαπής
Σημείωση στην παρ. 1: Για τις ειδικότητες: Ακορντεόν, Αρμονίου,
Παραδοσιακής Μουσικής και Μουσικής Προπαιδείας, πλέον του Απολυτηρίου
εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής,
προσόντα ΤΕ νοούνται:
1. Βεβαίωση ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών αντίστοιχου μουσικού
αντικειμένου από αναγνωρισμένο μη ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα
της ημεδαπής (Ωδείο) και υποχρεωτικά Πτυχίο ή Δίπλωμα μουσικής
ειδίκευσης αναγνωρισμένου Ωδείου της ημεδαπής, ή
2. Επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες (Π.Δ.
476/81, άρθ. 1, παρ. ε,) και υποχρεωτικά Πτυχίο ή Δίπλωμα μουσικής
ειδίκευσης αναγνωρισμένου Ωδείου της ημεδαπής
1. Απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της
αλλοδαπής και
2. Βεβαίωση περάτωσης σπουδών αντίστοιχου μουσικού αντικειμένου από
αναγνωρισμένο μη ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής (Ωδείο)
Σημείωση: Ελλείψει υποψηφίων με την απαιτούμενη βεβαίωση, γίνονται
δεκτοί υποψήφιοι με επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως
αποδεικνυόμενες (άρθ. 1, παρ. ε, ΠΔ 476/81)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Οι υποψήφιοι δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας αίτηση, όπου αναφέρουν ρητά τον
κωδικό της θέσης που διεκδικούν. Έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση σε έναν (1) κωδικό
θέσης. Κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα εξής δικαιολογητικά:
Α) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
1) Αίτηση που λαμβάνεται από το ΔΩΚ.
2) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή, ελλείψει ταυτότητας,
των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλαδή αυτών όπου αναφέρεται ο αριθμός και τα
στοιχεία ταυτότητας τουκατόχου).
3) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
4) Φωτοαντίγραφα τίτλων, βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών σπουδών ή μεταπτυχιακού, ή
διδακτορικού τίτλου της ανάλογης ειδικότητας, ιδρύματος της ημεδαπής, ή ισότιμου
αναγνωρισμένου στην Ελλάδα ιδρύματος της αλλοδαπής (οι τίτλοι επίσημα μεταφρασμένοι
στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με το Π.Δ. 50/2001 όπως ισχύει και του Ν. 4194/2013
«Κώδικας Δικηγόρων»), συνοδευόμενοι από την απαραίτητη υπεύθυνη δήλωση για την
γνησιότητά τους. Σχετικά με την επικύρωση δημόσιων ή ιδιωτικών αντιγράφων, ημεδαπών
και αλλοδαπών εγγράφων τίτλων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, ισχύει ο Ν. 4250/2014.
Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται:
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Για τίτλο Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: Πράξη αναγνώρισης από το
ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΙΤΕ, αντίστοιχα, για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και αντιστοιχία της
βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή
πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ)περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας, καθώς και
αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών
τίτλων. Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει
το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε
τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή
της.
Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και
την αντιστοιχία του τίτλου, όσοι υποψήφιοι υποβάλουν αποφάσεις αναγνώρισης
επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης
εκπαίδευσης, οι οποίες χορηγήθηκαν από:
i) Το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) του άρθρου 55 του
ΠΔ 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά
με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, ή
ii) Το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης (ΣΑΕΙΤΤΕ) του άρθρου 10 του ΠΔ 165/2000 «Προσαρμογή της
Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης
διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων», ή
iii) Το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(ΣΕΑΤΕΚ) του άρθρου 14 του ΠΔ 231/1998 «Δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης
της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ,
σύμφωνα με τις οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».
Τίτλος της αλλοδαπής χωρίς αντιστοιχία βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας με τη
βαθμολογική ή αξιολογική κλίμακα τίτλων της ημεδαπής χαρακτηρίζεται ως αδιαβάθμητος.
5) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή
ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση).
6) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 όπου δηλώνεται:
 Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή
και η αιτία απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου ή οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση
καταλληλόλητας για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει
καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος.
 Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη, και
 Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο
άρθρο 22 του ΠΔ 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω
παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε
πλημμέλημα ή κακούργημα.
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7) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην
αίτηση συμμετοχής είναι αληθή.
Β) ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ
1) Βεβαίωση εμπειρίας-προϋπηρεσίας στο αντικείμενο. Ως διδακτική εμπειρία-προϋπηρεσία
νοείται η απασχόληση ως μόνιμος υπάλληλος, με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον
δημόσιο τομέα ή στα ιδιωτικά μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα εποπτείας Υπουργείου
Πολιτισμού, σε καθήκοντα συναφή προς το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων, όπως
βεβαιώσεις των φορέων απασχόλησης ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα
ασφαλιστικής κάλυψης (π.χ. καταστάσεις ενσήμων ΙΚΑ για ΑΣΕΠ, όπου να φαίνεται ο
εργοδότης και το αντικείμενο εργασίας του) ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων, ή βεβαιώσεις
ή άλλα αποδεικτά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ)
ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας.Στη βεβαίωση
πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός έγκρισης του Υπουργείου Πολιτισμού (για τα
αναγνωρισμένα τμήματα).
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Για όλες τις ειδικότητες η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του
βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.
2) Αποδεικτικά καλλιτεχνικής δραστηριότητας & παιδαγωγικών προσόντων: συναυλίες
(συμμετοχή σε ορχήστρα, συμμετοχή ως σολίστ, διεθνής καλλιτεχνική σταδιοδρομία,
ρεσιτάλ, συναυλίες μουσικής δωματίου), ηχογραφήσεις, δισκογραφία, συμμετοχή σε
συνέδρια, εκδόσεις, διαλέξεις-παρουσιάσεις, σεμινάρια, συγγραφική δραστηριότητα και
δημοσιεύσεις (βιβλία, άρθρα, μελέτες, σχόλια), παρακολούθηση ειδικών εκπαιδευτικών
προγραμμάτων, συστάσεις, διακρίσεις κτλ. για την ειδικότητα που απαιτείται.
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται με τη σειρά που εμφανίζονται στην προκήρυξη και
γίνονται δεκτά εφόσον κατατεθούν εμπρόθεσμα. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά
υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως, είτε από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην εξής διεύθυνση: Δημοτικό Ωδείο Καβάλας, υπόψη
Γραμματείας, Βενιζέλου 67, 65403 Καβάλα (τηλ: 2510.222119). Στην περίπτωση ταχυδρομικής
αποστολής αιτήσεων, το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος
αποστολής, ο οποίος με τα την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
Είναι ευθύνη του υποψηφίου να διατηρήσει το αποδεικτικό αποστολής ώστε να επιβεβαιωθεί
η ημερομηνία, εάν αυτό ζητηθεί. Εκπρόθεσμη κατάθεση δικαιολογητικών δεν θα γίνει δεκτή.
Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν, οφείλουν να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Ωδείου τα
δικαιολογητικά που αναφέρονται στις υπεύθυνες δηλώσεις, εάν αυτά ζητηθούν.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί σε παλαιότερους διαγωνισμούς
(2015, 2016, 2017), όπως Τίτλοι Σπουδών, Βεβαιώσεις Σεμιναρίων κ.ά. δύνανται να μην
υποβληθούν εκ νέου, εφόσον τούτο αναφέρεται από τον υποψήφιο στην αίτηση συμμετοχής.
Η περίπτωση δεν αφορά το αποδεικτικό ταυτότητας και το πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης, που πρέπει να υποβληθούν οπωσδήποτε.
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία
δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης περίληψης της
προκήρυξης σε τοπική καθημερινή εφημερίδα της Καβάλας – συγκεκριμένα από Πέμπτη 20
Σεπτεμβρίου έως Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2018.
Οι υποψήφιοι ταυτόχρονα με την αίτηση τους δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα
τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
Οι αιτήσεις που κατατίθενται αυτοπροσώπως παραλαμβάνονται από την Γραμματεία του
Δημοτικού Ωδείου Καβάλας κατά τις ημέρες: Δευτέρα έως Σάββατο από 8:30 έως 14:30.
Για την παραλαβή των αιτήσεων των υποψηφίων ορίζεται η υπάλληλος του ΔΩΚ Ελένη
Καλώτη, η οποία μετά τον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών θα πρωτοκολλεί την
σχετική αίτηση και θα καταχωρεί αυτήν σε ειδικό πίνακα. Σε περίπτωση απουσίας της, θα την
αναπληρώνει η υπάλληλος Θεοπίστη Στεφανίδου ή άλλη εντεταλμένη υπάλληλος.
ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Η τελική επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από σχετική
εισήγηση της τριμελούς επιτροπής του άρθρου 4 του Π.Δ/τος 524/1980 (ΦΕΚ 134/τ.Α/ 17-071980), που ορίστηκε με τηναρ. 13833/ 31-07-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, ανάλογα με την διαδικασία και τα κριτήρια μοριοδότησης που
αναφέρονται στην παρούσα και τις ανάγκες που τελικά θα προκύψουν, σχετικά με την ζήτηση
και την κάλυψη των θέσεων των τμημάτων. Το Νομικό Πρόσωπο μπορεί να ζητήσει από τους
υποψήφιους οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο θεωρεί κατάλληλο για την απόδειξη των
προσόντων και της καταλληλόλητας τους για την συγκεκριμένη θέση/ειδικότητα.
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει την Δευτέρα 8 Οκτωβρίου (εντός έξι [6] ημερών
από τη λήξη κατάθεσης των δικαιολογητικών, όπως ορίζει το άρθρο 5 του ΠΔ 524/80) από
ειδική Τριμελή Επιτροπή του άρθρου 4 του ΠΔ 524/80, που ορίστηκε με την αρ. 13833/ 31-072018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. Εφόσον
κριθεί αναγκαίο, η Επιτροπή θα καλέσει αυθημερόν όσους υποψηφίους κρίνει, προκειμένου
να υποβληθούν σε συνέντευξη ή/και πρακτική δοκιμασία (ακρόαση).
Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του
Δημοτικού Ωδείου Καβάλας. Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
υποβάλλουν ενστάσεις, ενώπιον της επιτροπής επιλογής προσωπικού μέσα σε αποκλειστική
προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την
ανάρτηση.
Η πρόσληψη των επιτυχόντων θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των σπουδαστών στο
αντίστοιχο ειδικό αντικείμενο ή υποχρεωτικό μάθημα και από τις ανάγκες που θα προκύψουν
σε κάθε Τμήμα ή Σχολή.
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει με βάση τους παρακάτω πίνακες. Στην τελευταία
στήλη παρουσιάζεται η βαρύτητα του κάθε κριτηρίου επί της τελικής βαθμολογίας όλων των
υποψηφίων.
Τίτλοι Σπουδών
Γενική Διδακτική Προϋπηρεσία
Ειδική Προϋπηρεσία στο Νομικό
Πρόσωπο σχετικά με το αντικείμενο
Συνέντευξη ή / και πρακτική δοκιμασία
Καλλιτεχνική Δραστηριότητα
ΣΥΝΟΛΟ

33%
25%
10%
15%
17%
100%
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ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Βαθμολόγηση τυπικών ειδικών προσόντων
Κριτήριο Βαθμολόγησης
Μόρια
Τίτλοι Σπουδών
Βασικός τίτλος σπουδών
(πτυχίο ΠΕ στην ειδικότητα) 23-25
Τίτλοι Σπουδών

Τίτλοι Σπουδών

Τίτλοι Σπουδών

Βασικός τίτλος σπουδών
(πτυχίο ΤΕ στην ειδικότητα) 21-22
Βασικός τίτλος σπουδών
(δίπλωμα)

18-20
15-17

Βασικός τίτλος σπουδών
(πτυχίο)

Τίτλοι Σπουδών

Πτυχίο ΠΕ μουσικών
σπουδών

Τίτλοι Σπουδών

Άλλοι παρεμφερείς
τίτλοι σπουδών
(μεταπτυχιακό, κλπ.
στην ειδικότητα)

1-3

8

Σημείωση: Δίπλωμα με Β΄ ή Α΄ Βραβείο θα λάβει αντιστοίχως 1 ή 2 επιπλέον μόρια
Βεβαίωση σπουδών
Βεβαίωση εργασίας
Γενική Διδακτική Προϋπηρεσία
στο αντικείμενο
Γενική Διδακτική Προϋπηρεσία
στο αντικείμενο
Γενική Διδακτική Προϋπηρεσία
στο αντικείμενο
Ειδική Προϋπηρεσία στο Δημοτικό Ωδείο
σχετικά με το αντικείμενο
Συνέντευξη ή / και πρακτική δοκιμασία
Καλλιτεχνική Δραστηριότητα

Για τις ειδικότητες που
14
δεν υπάρχει τίτλος σπουδών
Για τις ειδικότητες που
13
δεν υπάρχει τίτλος σπουδών
Έως 36 μήνες
έως 20

Από 36 μήνες έως 84
μήνες (7 έτη)
Από 8 έτη και άνω

Από 1 έως 10 έτη
Άνω των 10 ετών

20-25

25

έως 10
έως 5
έως 15
έως 15
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Α. Η μοριοδότηση – βαθμολόγηση ισχύει για τους Κωδικούς 02 έως 31 – Μουσικοί.
Β. Για την μοριοδότηση – βαθμολόγηση του τίτλου σπουδών (είτε πανεπιστημιακό πτυχίο, είτε
δίπλωμα, είτε πτυχίο αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος), λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του τίτλου
σπουδών : Καλώς – Λίαν Καλώς – Άριστα.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα ληφθεί υπόψη η οικογενειακή κατάσταση και η
ανεργία των υποψηφίων:
Οικογενειακή Κατάσταση

Άγαμος

3

Οικογενειακή Κατάσταση

Έγγαμος

4

Οικογενειακή Κατάσταση

Με 1 παιδί

5

Οικογενειακή Κατάσταση

Μονογονεϊκή με 1 παιδί

6

Οικογενειακή Κατάσταση

Με 2 παιδιά

7

Οικογενειακή Κατάσταση

Μονογονεϊκή με 2 παιδιά

8

Με 3 παιδιά & πολύτεκνοι

9

Οικογενειακή Κατάσταση
Οικογενειακή Κατάσταση

Μονογονεϊκή με 3 παιδιά
& Μονογονεϊκή Πολύτεκνοι 10

Ανεργία

Έως 6 μήνες

5

Ανεργία

Από 6 μήνες έως 12 μήνες

6

Ανεργία

Από 12 μήνες και άνω

7

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
1. Η περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευθεί σε τουλάχιστον μία (1) τοπική εφημερίδα,
όπως ορίζει το ΠΔ 524/1980.
2. Αντίγραφο της προκήρυξης θα αναρτηθεί στο Δημοτικό Ωδείο Καβάλας και στην ιστοσελίδα
του ΔΩΚ: www.dok.gr

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΔΩΚ
Θεόδωρος Τζατζάρης

