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ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                          Ν. Μουδανιά: 9-09-2019
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                    

ΚΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ          

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 1/201  9

για τη σύναψη 

          ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΙ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ
 

ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

    Έχοντας υπόψη: 

1. Tην  αριθμ.  οικ.  3955/21.01.2019 (ΑΔΑ:6Μ5Δ465ΧΘ7-3Χ7) εγκύκλιο  του  Υπουργείου
Εσωτερικών του ''Προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου  προσωπικού έτους  2019 στους
ΟΤΑ α' και β' βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών''.

2. Tην  απόφαση  11/2019 (ΑΔΑ:  Ψ95ΠΟΛΙΤ-Η5Π) του  Δ.Σ.  του  Οργανισμού  μας  ‘’
Προγραμματισμός  προσλήψεων  έκτακτου  προσωπικού  για  το  έτος  2019  στο  Ν.Π.Δ.Δ.
Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Νέας Προποντίδας''.

3. Το αριθμ. πρωτ.  4413/08.03.2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας–
Θράκης με θέμα ‘’Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου
Χρόνου  στο  Ν.Π.Δ.Δ.  ‘’Οργανισμός  Πολιτισμού  και  Αθλητισμού  Δήμου  Νέας  Προποντίδας''
Νομού Χαλκιδικής, με αντίτιμο. 

4. Την αριθμ. πρωτ. οικ.  25780/5.04.2019 (ΑΔΑ: 674Ε465ΧΘ7-6ΤΙ) Απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών με την οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 ν. 4483/2017εγκρίθηκε η
απασχόληση  είκοσι  τριών  (23) ατόμων με  σχέση  εργασίας  Ιδιωτικού Δικαίου  Ορισμένου
Χρόνου για την κάλυψη των αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.

5. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 26 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015).
6. Τις διατάξεις του Ν.2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του άρθρου 9 του ν.3812/2009.
7. Τις διατάξεις του ΠΔ 524/1980.
8. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Οργανισμού οικ. έτους 2019 (αριθ.

πρωτ. 91/19.02.2019 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας).
9.  Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. (ΦΕΚ 2750/τ.Β΄/2-12-2011) όπως

           τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 983/τ.Β'/23.03.2017).
     10. Τις ανάγκες του Δημοτικού Ωδείου Νέας Προποντίδας του Τμήματος Πολιτισμού του Ο.Π.Α.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη είκοσι ένα (21) ατόμων, καλλιτεχνικού–διδακτικού προσωπικού με σχέση
εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου  επί  ωρομισθία  για  την  κάλυψη  των
διδακτικών  αναγκών  του  Τμήματος  Πολιτισμού  (Δημοτικό  Ωδείο  Νέας  Προποντίδας  και
Καλλιτεχνικών Τμημάτων) 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: Ψ5ΖΓΟΛΙΤ-0ΙΛ



  

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα

Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

101 Οργανισμός Πολιτισμού
και Αθλητισμού Δήμου

Νέας Προποντίδας

Ν. Μουδανιά
Ν. Χαλκιδικής

ΤΕ Μουσικός
Κλαρινέτου

Έως 8
μήνες από

την
υπογραφή

της
σύμβασης

1

102 Οργανισμός Πολιτισμού
και Αθλητισμού Δήμου

Νέας Προποντίδας

Ν. Μουδανιά
Ν. Χαλκιδικής

ΤΕ Μουσικός
Κιθάρας

Έως 8
μήνες από

την
υπογραφή

της
σύμβασης

2

103 Οργανισμός Πολιτισμού
και Αθλητισμού Δήμου

Νέας Προποντίδας

Ν. Μουδανιά
Ν. Χαλκιδικής

ΤΕ Μουσικός
Πιάνου

Έως 8
μήνες από

την
υπογραφή

της
σύμβασης

4

104 Οργανισμός Πολιτισμού
και Αθλητισμού Δήμου

Νέας Προποντίδας

Ν. Μουδανιά
Ν. Χαλκιδικής

ΤΕ Μουσικός
Ανωτέρων

Θεωρητικών

Έως 8
μήνες από

την
υπογραφή

της
σύμβασης

3

105 Οργανισμός Πολιτισμού
και Αθλητισμού Δήμου

Νέας Προποντίδας

Ν. Μουδανιά
Ν. Χαλκιδικής

ΤΕ Μουσικός
Θεωρητικών

Έως 8
μήνες από

την
υπογραφή

της
σύμβασης

3

106 Οργανισμός Πολιτισμού
και Αθλητισμού Δήμου

Νέας Προποντίδας

Ν. Μουδανιά
Ν. Χαλκιδικής

ΤΕ Μουσικός
Κρουστών

Έως 8
μήνες από

την
υπογραφή

της
σύμβασης

1

107 Οργανισμός Πολιτισμού
και Αθλητισμού Δήμου

Νέας Προποντίδας

Ν. Μουδανιά
Ν. Χαλκιδικής

ΤΕ Μουσικός
Βυζαντινής
Μουσικής

Έως 8
μήνες από

την
υπογραφή

της
σύμβασης

1

108 Οργανισμός Πολιτισμού
και Αθλητισμού Δήμου

Νέας Προποντίδας

Ν. Μουδανιά
Ν. Χαλκιδικής

ΤΕ Μουσικός
Βιολιού

8 μήνες
από την

υπογραφή
της

σύμβασης

1

109 Οργανισμός Πολιτισμού
και Αθλητισμού Δήμου

Νέας Προποντίδας

Ν. Μουδανιά
Ν. Χαλκιδικής

ΔΕ
Εμπειροτέχνης

Μουσικός
Μπουζουκιού

Έως 8
μήνες από

την
υπογραφή

της
σύμβασης

1

110 Οργανισμός Πολιτισμού
και Αθλητισμού Δήμου

Νέας Προποντίδας

Ν. Μουδανιά
Ν. Χαλκιδικής

ΔΕ
Εμπειροτέχνης

Μουσικός
Αρμονίου

Έως 8
μήνες από

την
υπογραφή

της
σύμβασης

1

111 Οργανισμός Πολιτισμού Ν. Μουδανιά ΤΕ Μουσικός Έως 8 1

ΑΔΑ: Ψ5ΖΓΟΛΙΤ-0ΙΛ



  

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα

Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

και Αθλητισμού Δήμου
Νέας Προποντίδας

Ν. Χαλκιδικής Σαξοφώνου μήνες από
την

υπογραφή
της

σύμβασης

112 Οργανισμός Πολιτισμού
και Αθλητισμού Δήμου

Νέας Προποντίδας

Ν. Μουδανιά
Ν. Χαλκιδικής

ΔΕ
Εμπειροτέχνης

Μουσικός
Ακουστικής

κιθάρας

Έως 8
μήνες από

την
υπογραφή

της
σύμβασης

1

113 Οργανισμός Πολιτισμού
και Αθλητισμού Δήμου

Νέας Προποντίδας

Ν. Μουδανιά
Ν. Χαλκιδικής

ΠΕ Καθηγητή
Εικαστικών

(Ζωγραφικής)

Έως 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

101
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Δίπλωμα αναγνωρισμένου Μουσικού Ιδρύματος από το ΥΠ.ΠΟ.Α στην 
αντίστοιχη ειδικότητα και Πτυχίο Ανωτέρων Θεωρητικών αναγνωρισμένου 
Μουσικού Ιδρύματος από το ΥΠ.ΠΟ.Α.

102 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Δίπλωμα αναγνωρισμένου Μουσικού Ιδρύματος από το ΥΠ.ΠΟ.Α στην 
αντίστοιχη ειδικότητα και Πτυχίο Ανωτέρων Θεωρητικών αναγνωρισμένου 
Μουσικού Ιδρύματος από το ΥΠ.ΠΟ.Α.  

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα).

Πτυχίο αναγνωρισμένου Μουσικού Ιδρύματος από το ΥΠ.ΠΟ.Α στην αντίστοιχη 
ειδικότητα και Πτυχίο Ανωτέρων Θεωρητικών αναγνωρισμένου Μουσικού 
Ιδρύματος από το ΥΠ.ΠΟ.Α.

103 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Δίπλωμα αναγνωρισμένου Μουσικού Ιδρύματος από το ΥΠ.ΠΟ.Α στην 
αντίστοιχη ειδικότητα και Πτυχίο Ανωτέρων Θεωρητικών αναγνωρισμένου 
Μουσικού Ιδρύματος από το ΥΠ.ΠΟ.Α.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα).

Πτυχίο αναγνωρισμένου Μουσικού Ιδρύματος από το ΥΠ.ΠΟ.Α στην αντίστοιχη 
ειδικότητα και Πτυχίο Ανωτέρων Θεωρητικών αναγνωρισμένου 

Μουσικού Ιδρύματος από το ΥΠ.ΠΟ.Α.

104 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

ΑΔΑ: Ψ5ΖΓΟΛΙΤ-0ΙΛ



  
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Πτυχίο Φυγής (Φούγκα) αναγνωρισμένου Μουσικού Ιδρύματος από το 
ΥΠ.ΠΟ.Α. 

105 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο Αντίστιξης αναγνωρισμένου Μουσικού Ιδρύματος από το ΥΠ.ΠΟ.Α.

106 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο αναγνωρισμένου Μουσικού Ιδρύματος από το ΥΠ.ΠΟ.Α στην αντίστοιχη 
ειδικότητα.

107 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Δίπλωμα αναγνωρισμένου Μουσικού Ιδρύματος από το ΥΠ.ΠΟ.Α στην 
αντίστοιχη ειδικότητα.

108 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Δίπλωμα αναγνωρισμένου Μουσικού Ιδρύματος από το ΥΠ.ΠΟ.Α στην 
αντίστοιχη ειδικότητα και Πτυχίο Ανωτέρων Θεωρητικών αναγνωρισμένου 
Μουσικού Ιδρύματος από το ΥΠ.ΠΟ.Α.  

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα).

Πτυχίο αναγνωρισμένου Μουσικού Ιδρύματος από το ΥΠ.ΠΟ.Α στην αντίστοιχη 
ειδικότητα και Πτυχίο Ανωτέρων Θεωρητικών αναγνωρισμένου Μουσικού 
Ιδρύματος από το ΥΠ.ΠΟ.Α.

109 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Βεβαίωση σπουδών αναγνωρισμένου Μουσικού Ιδρύματος από το ΥΠ.ΠΟ.Α 
στην αντίστοιχη ειδικότητα και Πτυχίο Ανωτέρων Θεωρητικών αναγνωρισμένου
Μουσικού Ιδρύματος από το ΥΠ.ΠΟ.Α.

110 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Βεβαίωση σπουδών αναγνωρισμένου Μουσικού Ιδρύματος από το ΥΠ.ΠΟ.Α 
στην αντίστοιχη ειδικότητα.

111 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Δίπλωμα αναγνωρισμένου Μουσικού Ιδρύματος από το ΥΠ.ΠΟ.Α στην 
αντίστοιχη ειδικότητα και Πτυχίο Ανωτέρων Θεωρητικών αναγνωρισμένου 
Μουσικού Ιδρύματος από το ΥΠ.ΠΟ.Α.  

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα).

Πτυχίο αναγνωρισμένου Μουσικού Ιδρύματος από το ΥΠ.ΠΟ.Α στην αντίστοιχη 
ειδικότητα και Πτυχίο Ανωτέρων Θεωρητικών αναγνωρισμένου Μουσικού 
Ιδρύματος από το ΥΠ.ΠΟ.Α.

112
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

ΑΔΑ: Ψ5ΖΓΟΛΙΤ-0ΙΛ



  
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Βεβαίωση σπουδών αναγνωρισμένου Μουσικού Ιδρύματος από το ΥΠ.ΠΟ.Α 
στην αντίστοιχη ειδικότητα και Πτυχίο Ανωτέρων Θεωρητικών αναγνωρισμένου
Μουσικού Ιδρύματος από το ΥΠ.ΠΟ.Α.

113
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο Α.Ε.Ι.( Εικαστικών Τεχνών) ή Δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. (Εικαστικών τεχνών). 

Κωδικός θέσης ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΕΜΠΕΙΡΙΑ (ανά κωδικό θέσης)

101
Πενταετή (5) τουλάχιστον προϋπηρεσία σε δημόσιο ή ιδιωτικό αναγνωρισμένο
μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής με αριθμό έγκρισης πρόσληψης από
το ΥΠ.ΠΟ.Α. στην αντίστοιχη ειδικότητα.
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
ΥΠ.ΠΟ.Α. στην αντίστοιχη ειδικότητα.

102 Πενταετή (5) τουλάχιστον προϋπηρεσία σε δημόσιο ή ιδιωτικό αναγνωρισμένο
μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής με αριθμό έγκρισης πρόσληψης από
το ΥΠ.ΠΟ.Α. στην αντίστοιχη ειδικότητα
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 
ΥΠ.ΠΟ.Α. στην αντίστοιχη ειδικότητα.

103 Πενταετή (5) τουλάχιστον προϋπηρεσία σε δημόσιο ή ιδιωτικό αναγνωρισμένο
μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής με αριθμό έγκρισης πρόσληψης από
το ΥΠ.ΠΟ.Α. στην αντίστοιχη ειδικότητα
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 
ΥΠ.ΠΟ.Α. στην αντίστοιχη ειδικότητα.

104 Πενταετή (5) τουλάχιστον προϋπηρεσία σε δημόσιο ή ιδιωτικό αναγνωρισμένο
μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής με αριθμό έγκρισης πρόσληψης από
το ΥΠ.ΠΟ.Α. στα πτυχία Ανωτέρων Θεωρητικών Φούγκας-Αντίστιξης-Αρμονίας
Επικουρικά οι υπόλοιποι υποψήφιοι κατατάσσονται κατά χρόνο εμπειρίας, ακόμα
και με μικρότερη προϋπηρεσία σε δημόσιο ή ιδιωτικό αναγνωρισμένο μουσικό 
ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

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

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

107 Προϋπηρεσία  σε  δημόσιο  ή  ιδιωτικό  αναγνωρισμένο  μουσικό  ίδρυμα  της
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ημεδαπής ή αλλοδαπής με αριθμό έγκρισης πρόσληψης από το ΥΠ.ΠΟ.Α. στην
αντίστοιχη ειδικότητα.

108 Προϋπηρεσία  σε  δημόσιο  ή  ιδιωτικό  αναγνωρισμένο  μουσικό  ίδρυμα  της
ημεδαπής ή αλλοδαπής με αριθμό έγκρισης πρόσληψης από το ΥΠ.ΠΟ.Α. στην
αντίστοιχη ειδικότητα.

109 Διετή (2) τουλάχιστον διδακτική προϋπηρεσία σε δημόσιο ή ιδιωτικό 
αναγνωρισμένο μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής στην αντίστοιχη 
ειδικότητα.

Επικουρικά οι υπόλοιποι υποψήφιοι κατατάσσονται κατά χρόνο εμπειρίας, ακόμα
και με μικρότερη διδακτική προϋπηρεσία σε δημόσιο ή ιδιωτικό αναγνωρισμένο 
μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής στην αντίστοιχη ειδικότητα.

110 Διετή (2) τουλάχιστον διδακτική προϋπηρεσία σε δημόσιο ή ιδιωτικό 
αναγνωρισμένο μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής στην αντίστοιχη 
ειδικότητα.

Επικουρικά οι υπόλοιποι υποψήφιοι κατατάσσονται κατά χρόνο εμπειρίας, ακόμα
και με μικρότερη διδακτική προϋπηρεσία σε δημόσιο ή ιδιωτικό αναγνωρισμένο 
μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής στην αντίστοιχη ειδικότητα.

111 Προϋπηρεσία  σε  δημόσιο  ή  ιδιωτικό  αναγνωρισμένο  μουσικό  ίδρυμα  της
ημεδαπής ή αλλοδαπής με αριθμό έγκρισης πρόσληψης από το ΥΠ.ΠΟ.Α. στην
αντίστοιχη ειδικότητα.

112 Διετή (2) τουλάχιστον διδακτική προϋπηρεσία σε δημόσιο ή ιδιωτικό 
αναγνωρισμένο μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής στην αντίστοιχη 
ειδικότητα.

Επικουρικά οι υπόλοιποι υποψήφιοι κατατάσσονται κατά χρόνο εμπειρίας, ακόμα
και με μικρότερη διδακτική προϋπηρεσία σε δημόσιο ή ιδιωτικό αναγνωρισμένο 
μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής στην αντίστοιχη ειδικότητα.

113 Διετή (2)  τουλάχιστον διδακτική προϋπηρεσία σε εικαστικό αντικείμενο σε 
εκπαιδευτικά ιδρύματα του   Δημοσίου  ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή  
ιδιωτικές Σχολές  της ημεδαπής ή αλλοδαπής στην αντίστοιχη ειδικότητα.

Επικουρικά οι υπόλοιποι υποψήφιοι κατατάσσονται κατά χρόνο εμπειρίας, ακόμα
και με μικρότερη διδακτική προϋπηρεσία σε δημόσιες ή ιδιωτικές σχολές της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής στην αντίστοιχη ειδικότητα.

Οι υποψήφιοι θα  πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να συμπληρώσουν την αίτηση και  να την υποβάλλουν στο γραφείο
Διοικητικών Υπηρεσιών του Ο.Π.Α.  κατά τις εργάσιμες μέρες  και ώρες: Δευτέρα έως Παρασκευή από
τις  9:00 π.μ.  έως 15:00,  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 Δήμου Νέας Προποντίδας, Γεωργίου Παπανδρέου 12, Ν. Μουδανιά Τ.Κ 63
200,  Νομός  Χαλκιδικής,  απευθύνοντας  την  επιστολή  στο  Τμήμα  Διοικητικών  Υπηρεσιών,(τηλ.
επικοινωνίας:23730-65686).  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  ελέγξει  τις  αιτήσεις  των  υποψηφίων βάσει  των  κριτηρίων  του  νόμου,  θα
αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής
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των  αιτήσεων  συμμετοχής, τους  πίνακες  κατάταξης των  υποψηφίων  στο  κατάστημα  των
γραφείων μας, καθώς επίσης και στην Ιστοσελίδα του Δήμου 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 του φορέα. 

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
Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). 

  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

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 σπουδών  τους.  Σε  περίπτωση πτυχίου  ή  τίτλου  σπουδών  της
αλλοδαπής,  επίσημη  μετάφραση  αυτού  στην  Ελληνική  γλώσσα,  όπως  ορίζουν  οι  κείμενες
διατάξεις (άρθρο 29 ΠΔ 50/2001).

3. Βεβαίωση  προϋπηρεσίας  στο  αντικείμενο.  Ως  διδακτική  εμπειρία  νοείται  η  απασχόληση  με
σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο 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 το οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.

4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης.

5. Για τις περιπτώσεις: α) Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας β) Τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας γ)
ατομική αναπηρία, αναπηρία γονέα, τέκνου, αδελφού ή συζύγου, ο υποψήφιος θα πρέπει να
προσκομίσει τα αντίστοιχα πιστοποιητικά από τα οποία θα αποδεικνύεται η αντίστοιχη ιδιότητα.

6.  Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ. 

7.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο 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 υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και 

 Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο
άρθρο 22 του Π.Δ/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.
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     ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

    Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

                                                         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΟΥΚΗΣ 

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 0 200 275 350 425 500 575 650 725 800

        2. ή 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

αριθμός τέκνων 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ….

μονάδες 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 ….

      *αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (3) τέκνα    

        4. ή 5. ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (40 μονάδες για κάθε τέκνο)

αριθμός τέκνων 3

μονάδες 120

       6. 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

        7. ή 8. ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο) 

αριθμός τέκνων 1 2 3 4 5 ….

μονάδες 50 100 150 200 250 ….

        9. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ  (για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40, ενώ για ΔΕ με το 20)

κατηγορίες  ΠΕ & ΤΕ 5 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 … 8 … 8,5 … 9 … 9,5 … 10

κατηγορία ΔΕ 10 … 11 … 12 … 13 … 14 … 15 … 16 … 17 … 18 … 19 … 20

μονάδες 200 … 220 … 240 … 260 … 280 … 300 … 320 … 340 … 360 … 380 … 400

        10. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)

μήνες εμπειρίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
…

57 58 59 60 και άνω

μονάδες 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98
…

399 406 413 420
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