Χρ. Μωραΐτου 48 – 191 00 Μέγαρα – Τηλ.: 22960 82747 – Fax: 22960 89121 e-mail: deadhm@otenet.gr

Μέγαρα, 22Αυγούστου 2017
Αριθμ. Πρωτ. : 790

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΒΥΖΑΝΤΕΙΟΝ ΩΔΕΙΟΝ»
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ & ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ Ν. ΠΕΡΑΜΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018
Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Μεγαρέων (ΔΗ. Κ. Ε. ΔΗ. ΜΕ.),
έχοντας υπόψη :
1.Την από 24-03-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, περί προγραμματισμού προσλήψεων
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το διδακτικό έτος 2017-2018 με κάλυψη της
δαπάνης από αντίτιμο (ΑΔΑ:ΩΓΑ6ΟΞΠΜ-ΩΑ6).
2.Την με αριθμ. πρωτ: 27279/10177/03.05.2017 εισηγητική έκθεση, προς Υπ. Ες.(Δ/νση Προσωπικού
Ο.Τ.Α./τμήμα προσωπικού ιδιωτικού δικαίου), για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού από την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής / Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας / Διεύθυνση Διοίκησης /
Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Νομικών Προσώπων.
3. το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.: 19646/14.06.2017 έγγραφο του Υπ.Εσ. (Γεν Δ/νση Αποκέντρωσης & Τοπικής
Αυτοδιοίκησης)
4.Την με αριθμ. πρωτ.: 14603/20.07.2017 εγκριτική απόφαση του Υπ.Εσ. (Δ/νση Προσωπικού
Ο.Τ.Α./τμήμα προσωπικού ιδιωτικού δικαίου).
5.Την από 26-07-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. για την έγκριση του
καθορισμού του αριθμού και των ειδικοτήτων προσωπικού, των όρων σχεδίου προκήρυξης - ανακοίνωσης
πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) έναντι
αντιτίμου, ειδικότητας καθηγητών μουσικής για το «ΒΥΖΑΝΤΕΙΟΝ ΩΔΕΙΟΝ» του Δήμου Μεγαρέων και
του παραρτήματος του στη Ν. Πέραμο για το διδακτικό έτος 2017-2018 και για τον ορισμό τριμελούς
επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
ότι προτίθεται να προσλάβει για τη λειτουργία των ωδείων της, το διδακτικό έτος 2017-2018,
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) μερικής απασχόλησης
(με ωριαία αποζημίωση) διάρκειας μέχρι εννέα(9) μήνες – από την υπογραφή της σύμβασης-,
καθηγητές μουσικής, μέχρι τον αριθμό των δέκα οκτώ (18) ατόμων Ι.Δ.Ο.Χ., πανεπιστημιακής (ΠΕ),
ή τεχνολογικής (ΤΕ), ή δευτεροβάθμιας (ΔΕ) εκπαίδευσης για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες:
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ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

1

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΡΟΥΣΤΩΝ

1

2

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΙΟΛΙΟΥ

1

3

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΙΑΝΟΥ

2

4

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΙΑΝΟΥ-ΣΥΝΟΔΟΣ

1

5

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΛΑΡΙΝΟΥ

1

6

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ

2

7

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

2

8

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΟΥ

1

9

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΛΑΟΥΤΟΥ

1

10

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΡΟΜΠΕΤΑΣ

1

11

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΝΩΔΙΑΣ

1

12

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

1

13

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΜΠΑΣΟΥ

1

14

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΡΟΜΠΟΝΙΟΥ

1

15

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΑΞΟΦΩΝΟΥ

1

ΑΝ.ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι, είτε Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), είτε Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (ΤΕ), είτε Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), ανάλογα με τις ανάγκες και τις προδιαγραφές
της εκάστοτε ειδικότητας.
2. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 25 έως 65 ετών.
3. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη προϋπηρεσία διδασκαλίας για την αιτούμενη
ειδικότητα τουλάχιστον δύο (2) ετών.
4. Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη,
υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική συμπαράσταση, δικαστική απαγόρευση).
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1) Αίτηση. (Παραλαμβάνεται από την ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.)
2) Φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.
3) Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος, ή μεταπτυχιακού, ή διδακτορικού τίτλου της ανάλογης
ειδικότητας, ιδρύματος της ημεδαπής, ή ισότιμου αναγνωρισμένου στην Ελλάδα τίτλου της αλλοδαπής.
Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική
γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις ( άρθρο 29 ΠΔ 50/2001).
4) Έγγραφα που αποδεικνύουν την προϋπηρεσία, όπως βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του
κύριου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης ή βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.λ.π. Γίνεται δεκτή η προϋπηρεσία με
σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. ή σύμβαση έργου(Σ.Μ.Ε.) σε αναγνωρισμένες σχολές ή εκπαιδευτήρια του
Δημόσιου ή Ιδιωτικού Τομέα, Δήμους ή και Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα / Δημοτικές / Κοινωφελείς
Επιχειρήσεις (αναλυτική καταγραφή), σε καθήκοντα συναφή προς το αντικείμενο των προς πλήρωση
θέσεων.
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5) Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, όπου θα αναφέρεται η σχετική εκπαίδευση, η γενική προϋπηρεσία
στο Δημόσιο ή/και Ιδιωτικό Τομέα (σε χρόνια και μήνες), η επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, η απόκτηση
άλλων πτυχίων, η εν γένει καλλιτεχνική δραστηριότητα κ.λ.π.
6) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι: α) τα στοιχεία που αναφέρονται
στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή, β) για τους άνδρες, έχουν εκπληρωθεί οι
στρατιωτικές υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί, γ) δεν έχουν καταδικαστεί σε ποινικό ή πειθαρχικό
αδίκημα, δ) σε περίπτωση ανεργίας, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο είναι άνεργοι μαζί με τη σχετική
βεβαίωση ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. πρόσφατης έκδοσης. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή
Υπεύθυνης Δήλωσης και κάρτας ανεργίας και ε) ότι τα κατατεθέντα έγγραφα είναι γνήσια.
7) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή ιδιωτικό
εκπαιδευτικό ίδρυμα ή και η οποιουδήποτε είδους παράλληλη απασχόληση και με ποια εργασιακή σχέση.
8) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
9) Αποδεικτικό προστατευόμενου μέλους ΑΜΕΑ. Βεβαίωση σπουδών τέκνου.
10) Έγγραφα ή ότι άλλο, που να αποδεικνύουν συμμετοχή σε καλλιτεχνικές δράσεις (βεβαιώσεις
σεμιναρίων, ηχογραφήσεις, προγράμματα συναυλιών κλπ.) για την αιτούμενη ειδικότητα.
 Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται αριθμημένα και υπογεγραμμένα με τη σειρά που εμφανίζονται
στην ανακοίνωση και θα γίνονται δεκτά, εφόσον κατατίθενται εμπρόθεσμα. Σε περίπτωση
περισσοτέρων του ενός εγγράφου ανά κατηγορία θα αριθμούνται με τον γενικό αριθμό της κατηγορίας
και εν συνεχεία με γράμματα της αλφαβήτου. Π.χ.: 5α, 5β κ.ο.κ.
 Οι ενδιαφερόμενοι που θα προσληφθούν οφείλουν να προσκομίσουν – εγκαίρως - τυχόν απαραίτητη
άδεια εργασίας από την Υπηρεσία τους.
Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει αίτηση μόνο για δύο (2) κωδικούς ειδικότητας - αλλά με
δυνατότητα πρόσληψης για μία (1) θέση - σύμφωνα με το σχετικό πίνακα της αναλυτικής προκήρυξης και
με δηλούμενη, στην αίτηση, την σειρά προτεραιότητος που επιθυμεί. Υποβολή αίτησης για περισσότερους
των δύο (2) κωδικών σημαίνει αυτόματα αποκλεισμός από τη διαδικασία επιλογής.
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ (ανά ειδικότητα)
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

1

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΡΟΥΣΤΩΝ (Πτυχιούχος ή διπλωματούχος)

1

2

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΙΟΛΙΟΥ (Πτυχιούχος ή διπλωματούχος)

1

3

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΙΑΝΟΥ (Πτυχιούχος ή διπλωματούχος)

2

4

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΙΑΝΟΥ-ΣΥΝΟΔΟΣ (Πτυχιούχος ή διπλωματούχος)

1

5

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΛΑΡΙΝΟΥ (Πτυχιούχος ή διπλωματούχος)

1

6

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ (Πτυχιούχος ή διπλωματούχος)

2

7

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝ.ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ (Πτυχιούχος ή διπλωματούχος)

2

8

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΟΥ
(Βεβαίωση σπουδών /αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία)

1

9

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΛΑΟΥΤΟΥ (Πτυχιούχος ή διπλωματούχος)

1

10

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΡΟΜΠΕΤΑΣ (Πτυχιούχος ή διπλωματούχος)

1

11

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΝΩΔΙΑΣ (Πτυχιούχος ή διπλωματούχος)

1

12
13

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
(Πτυχιούχος ή διπλωματούχος)
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΜΠΑΣΟΥ
(Βεβαίωση σπουδών /αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία)

1
1

14

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΡΟΜΠΟΝΙΟΥ (Πτυχιούχος ή διπλωματούχος)

1

15

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΑΞΟΦΩΝΟΥ (Πτυχιούχος ή διπλωματούχος)

1
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ

1, 2, 3, 5, 6, 7,
9, 10, 11, 12,
14,15

4

8, 13

Τίτλοι σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Τίτλοι σπουδών: Δίπλωμα/πτυχίο οργάνου ή Ανωτέρων Θεωρητικών αναγνωρισμένου μουσικού
ιδρύματος εσωτερικού ή εξωτερικού. Γενική προϋπηρεσία στο αντικείμενο: Αποδεδειγμένη
διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ή μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα του
Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές. Βεβαίωση προϋπηρεσίας από ωδείο
ή μουσική σχολή στην οποία να αναγράφεται η απόφαση Υπ.Πο.Α. με βαθμό καθηγητή. Παρουσίαση
εκπαιδευτικής ικανότητας, προσόντα και σημείωμα αποδεδειγμένης καλλιτεχνικής δραστηριότητας.
Τίτλοι σπουδών: Δίπλωμα ή πτυχίο οργάνου αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή
εξωτερικού. Γενική προϋπηρεσία στο αντικείμενο: Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε
αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ή μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή
Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές. Βεβαίωση προϋπηρεσίας από ωδείο ή μουσική σχολή
στην οποία να αναγράφεται η απόφαση Υπ.Πο.Α. με βαθμό καθηγητή, αποδεδειγμένη προϋπηρεσία
ως συνοδός, παρουσίαση εκπαιδευτικής ικανότητας, προσόντα και σημείωμα αποδεδειγμένης
καλλιτεχνικής δραστηριότητας.
Τίτλοι σπουδών: Βεβαίωση σπουδών οργάνου αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή
αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία ή Πτυχίο/βεβαίωση σπουδών εξωτερικού. Γενική προϋπηρεσία
στο αντικείμενο: Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ή
μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.
Παρουσίαση εκπαιδευτικής ικανότητας, προσόντα και σημείωμα αποδεδειγμένης καλλιτεχνικής
δραστηριότητας.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Για όλες τις θέσεις, ως βαθμολογούμενη εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας
ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα του είδους
της εξειδικευμένης εμπειρίας που ορίζεται στην παρούσα ανακοίνωση ως τυπικό προσόν πρόσληψης.
Για τους κωδικούς 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14 & 15 απαιτείται ο αριθμός πρόσληψης (διδακτική
προϋπηρεσία) του Υπ.Πο.Α. Η εμπειρία-προϋπηρεσία, η βεβαίωση εργασίας και οι διεθνείς διακρίσεις
αποδεικνύονται με οποιοδήποτε νόμιμο έγγραφο.
2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Εταιρείας, μετά από σχετική
εισήγηση της τριμελούς επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού πρόσληψης και αξιολόγησης προσωπικού,
ανάλογα με τη διαδικασία και τα κριτήρια μοριοδότησης που αναφέρονται στην αναλυτική προκήρυξη,
καθώς και τις ανάγκες που τελικά θα προκύψουν, σχετικά με τη ζήτηση και την κάλυψη των θέσεων των
τμημάτων. Η ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. μπορεί να ζητήσει από τους υποψήφιους οποιοδήποτε συμπληρωματικό
στοιχείο θεωρεί κατάλληλο για την απόδειξη των προσόντων και της καταλληλότητας τους για τη
συγκεκριμένη θέση/ειδικότητα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλοι οι υποψήφιοι που τηρούν τα απαιτούμενα προσόντα δύναται να κληθούν σε
συνέντευξη, για τον χρονικό προσδιορισμό της οποίας θα ενημερωθούν τηλεφωνικά.
Οι προσωρινοί και οριστικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον Πίνακα
Ανακοινώσεων των γραφείων της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ., στο Κυριακούλειο Πολιτιστικό Κέντρο (Κεντρική
πλατεία Μεγάρων - 1ος όροφος) μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών,
αφού αξιολογηθούν οι φάκελοι των αιτήσεων των υποψηφίων και ολοκληρωθούν οι συνεντεύξεις.
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Κατά των ανωτέρω αποτελεσμάτων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερολογιακών ημερών στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ., από την
ημέρα ανάρτησης των αποτελεσμάτων. Οι ενστάσεις θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή και η
τελική απόφαση θα ληφθεί από το Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει με βάση τους παρακάτω πίνακες.
Στην τελευταία στήλη παρουσιάζεται η βαρύτητα του κάθε άξονα κριτηρίων στην τελική βαθμολογία
όλων των υποψηφίων και διαμορφώνεται ως εξής:

ΚΡΙΤΗΡΙΟ
Σπουδές
Εμπειρία – Προϋπηρεσία
Καλλιτεχνικό έργο
Παιδαγωγικά και ειδικά
προσόντα
Κοινωνικά και οικογενειακά
κριτήρια

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
Βασικές και παρεμφερείς σπουδές,
σχετική Επιμόρφωση
Διδακτική προϋπηρεσία στο αντικείμενο
Προϋπηρεσία στο φορέα
Καλλιτεχνική δραστηριότητα, του ίδιου,
διακρίσεις μαθητών
Παιδαγωγικά - εκπαιδευτικά προσόντα και
δεξιότητες, παιδαγωγική προσέγγιση, μέθοδος
διδασκαλίας. Παιδαγωγικές σπουδές και
επιμόρφωση(σεμινάρια - συνέδρια - ημερίδες),
προσωπικότητα (συνέντευξη)
Οικογενειακή κατάσταση (Πολύτεκνοι,
Μονογονεϊκή οικογένεια, Γονέας μέλος
οικογένειας Α.Μ.Ε.Α.), χρόνος ανεργίας.
ΣΥΝΟΛΟ
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
30%
20%
10%
10%

15%

15%
100%

Για τα αναγνωρισμένα όργανα-ειδικότητες, η βαρύτητα του κάθε άξονα κριτηρίων στην τελική
βαθμολογία των υποψηφίων διαμορφώνεται ως εξής:
Μοριοδότηση τομέα αναγνωρισμένων οργάνων-ειδικοτήτων
Βαθμολόγηση τυπικών ειδικών προσόντων

Τίτλοι Σπουδών
»

Εμπειρία – Προϋπηρεσία
Διδακτική προϋπηρεσία στο αντικείμενο

»
»
Διδακτική Προϋπηρεσία στον Φορέα
»

Καλλιτεχνικό έργο

Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα

Κριτήριο βαθμολόγησης
Βασικός τίτλος σπουδών με Άριστα παμψηφεί,
διάκριση, βραβείο κ.λ.π.
Βασικός τίτλος σπουδών Άριστα
Βασικός τίτλος σπουδών Λ. Καλώς
Βασικός τίτλος σπουδών Καλώς
Άλλοι παρεμφερείς τίτλοι σπουδών (συναφείς με την
ειδικότητα της αίτησης του υποψηφίου)

10

στην Βαθμίδα Καθηγητού έως 5 έτη
στην Βαθμίδα Δασκάλου ή Επιμελητού
Άνω των 3 ετών
Από 1 έως 3 έτη
Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα του ίδιου,
διακρίσεις μαθητών

15
10
10
5

Παιδαγωγικά - εκπαιδευτικά προσόντα και δεξιότητες,
παιδαγωγική προσέγγιση, μέθοδος διδασκαλίας.
Παιδαγωγικές σπουδές και επιμόρφωση (σεμινάρια συνέδρια - ημερίδες), προσωπικότητα (συνέντευξη)

»
»

Ανεργία από 6 μήνες έως 12 μήνες
Ανεργία Από 12 μήνες και πάνω

»

17
14
10

20

Κοινωνικά κριτήρια

»
»
»
»
»

20

στην Βαθμίδα Καθηγητού άνω των 5 ετών

Άγαμος
Έγγαμος
Με 1 παιδί
Με 2 παιδιά
Πολύτεκνοι
Μονογονεϊκή οικογένεια με μέχρι 2 παιδιά
Πολύτεκνη Μονογονεϊκή οικογένεια ή
Γονέας με μέλος οικογένειας Α.Μ.Ε.Α .
Ανεργία από 0 μήνες έως 6 μήνες

Οικογενειακά κριτήρια

Μόρια
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10

Μέγιστο
15
4
5
6
7
8
9
10
3
4
5

Για τα μη αναγνωρισμένα όργανα-ειδικότητες, η βαρύτητα του κάθε άξονα κριτηρίων στην τελική
βαθμολογία των υποψηφίων διαμορφώνεται ως εξής:
Μοριοδότηση τομέα μη αναγνωρισμένων οργάνων-ειδικοτήτων
Βαθμολόγηση τυπικών ειδικών προσόντων
Τίτλοι Σπουδών
»

Κριτήριο βαθμολόγησης
Βεβαίωση σπουδών οργάνου αναγνωρισμένου μουσικού
ιδρύματος εσωτερικού ή αποδεδειγμένη εργασιακή
εμπειρία ή Πτυχίο/βεβαίωση σπουδών εξωτερικού.
Άλλοι παρεμφερείς τίτλοι σπουδών (συναφείς με την
ειδικότητα της αίτησης του υποψηφίου)

Εμπειρία – Προϋπηρεσία

Καλλιτεχνικό έργο

Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα

Από 4 έως 8 έτη
Από 1 έως 4 έτη
Άνω των 3 ετών
Από 1 έως 3 έτη
Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα του ίδιου,
διακρίσεις μαθητών

15
10
10
5

Παιδαγωγικά - εκπαιδευτικά προσόντα και δεξιότητες,
παιδαγωγική προσέγγιση, μέθοδος διδασκαλίας.
Παιδαγωγικές σπουδές και επιμόρφωση (σεμινάρια συνέδρια - ημερίδες), προσωπικότητα (συνέντευξη)

Κοινωνικά κριτήρια

»
»

Ανεργία από 6 μήνες έως 12 μήνες
Ανεργία Από 12 μήνες και πάνω

»
»
»
»
»
»

10
20

Άγαμος
Έγγαμος
Με 1 παιδί
Με 2 παιδιά
Πολύτεκνοι
Μονογονεϊκή οικογένεια με μέχρι 2 παιδιά
Πολύτεκνη Μονογονεϊκή οικογένεια ή
Γονέας με μέλος οικογένειας Α.Μ.Ε.Α .
Ανεργία από 0 μήνες έως 6 μήνες

Οικογενειακά κριτήρια

20

Άνω των 8 ετών

Διδακτική προϋπηρεσία στο αντικείμενο

»
»
Διδακτική Προϋπηρεσία στον Φορέα
»

Μόρια
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10

Μέγιστο
15
4
5
6
7
8
9
10
3
4
5

3. ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ο χώρος και ο χρόνος απασχόλησης (ώρες απασχόλησης ημερησίως) των επιλεγέντων προσώπων, θα
καθορισθεί ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, όπως αυτές θα διαμορφωθούν τελικά και θα πρέπει να
τηρούνται αυστηρά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.
Ειδικότερα, οι προσληφθέντες καθηγητές είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους όρους και τους κανονισμούς
της σύμβασης εργασίας, καθώς και τα προγράμματα που θα συνταχθούν αρμοδίως, όσον αφορά στην
κάλυψη ωρών και το είδος των προγραμμάτων που θα τους ανατεθούν, παρέχοντας στην ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.
το δικαίωμα κλήσης του επόμενου στον πίνακα μοριοδότησης, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο
αδυνατούν να καλύψουν τα ωρολόγια προγράμματα και τις υποχρεώσεις τους εν γένει. Όσοι τελικά
επιλεγούν να εργαστούν, θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
(Ι.Δ.Ο.Χ.) μερικής απασχόλησης (με ωριαία αποζημίωση-ωρομίσθιοι) διάρκειας μέχρι εννέα (9) μήνες από
την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τις συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ όπως ισχύουν.
Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα απασχόλησης των επιτυχόντων δύναται να αναπροσαρμόζεται,
με δυνατότητα αύξησης ή μείωσης των ωρών εργασίας τους, ανάλογα με την προσέλευση ή
αποχώρηση των σπουδαστών στις επιμέρους σχολές & τμήματα των Ωδείων.
4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά
τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο στην
ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. (Κυριακούλειο Πολιτιστικό Κέντρο, Κεντρική πλατεία Μεγάρων - 1ος όροφος,
τηλ. επικοινωνίας: 22960-82747) κατά τις ώρες 09.00 έως 13.30, από την Δευτέρα 28-08-2017 έως και την
Τετάρτη 06-09-2017. Αιτήσεις µε τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές.
Σε περίπτωση συστημένης αποστολής των δικαιολογητικών μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς,
το εμπρόθεσμο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει ημερομηνία αποστολής εντός της
προαναφερόμενης προθεσμίας και παραδοθεί το αργότερο μέχρι και την ημέρα της λήξης της προθεσμίας.
Για πληροφορίες σχετικά με την κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών και γενικότερα για τη
διαδικασία της προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 22960-82747
καθημερινά, στις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 09.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.





Η παρούσα αναλυτική προκήρυξη θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων
της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. (Κυριακούλειο Πολιτιστικό Κέντρο, Κεντρική πλατεία Μεγάρων - 1ος όροφος)
του Δήμου Μεγαρέων (ισόγειο Δημαρχείου), καθώς και
ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Μεγαρέων: www.megara.gr.
Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.

ΚΟΡΩΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
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