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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου
με το Π.Δ. 524/1980
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3582/2010.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 223 παρ.5 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α’),
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 του Ν. 3833/2010, σύμφωνα με τις
οποίες δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α’, Β’ και Γ’ του
Ν.2190/1994 «Οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι για
απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητα τους».
4. Το με ΔΙΠΠ/Φ.1.9/539/11506/31.05.2010 και 30390/19.07.2010 έγγραφα
του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν
οι διατάξεις του Π.Δ. 524/1980 για προσωπικό που εξαιρείται των
ρυθμίσεων του Ν.3812/2009 (πχ. καλλιτεχνικό προσωπικό).
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 524/1980 (ΦΕΚ 134 Α’), «Περί καθορισμού
διαδικασίας επιλογής του επί συμβάσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου τεχνικού
και βοηθητικού προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
6. Τις διατάξεις του Β.Δ. 16/1966 «Περί ιδρύσεως μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ
7 Α’).
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7. Τις διατάξεις του Β.Δ. 57/1957 «Περί κυρώσεως του εσωτερικού
κανονισμού του Ωδείου Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 229 Α’).
8. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 26 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α’)
9. Την υπ’ αριθμ. 68/2015 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.
«Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης», με θέμα :
«Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου με
ή χωρίς αντίτιμο για το έτος 2015» (ΑΔΑ: ΩΚ5ΑΟΛΑΒ-ΥΘ6).
10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 722/27.03.2015 Βεβαίωση Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ.
«Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης», για την κάλυψη
της δαπάνης μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού.
11. Την υπ’ αριθμ. 4170/02.04.2015 Εισηγητική Έκθεση του Γ.Γ.
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για την πρόσληψη προσωπικού με
σύμβαση μίσθωσης έργου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική
Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» με αντίτιμο.
12. Την υπ’ αριθμ. ΑΣΕΠ 4891/09.06.2015 Βεβαίωση του ΑΣΕΠ με την οποία
βεβαιώνεται ότι στις υπό πλήρωση θέσεις με σύμβαση μίσθωσης έργου με
αντίτιμο δεν υποκρύπτεται σχέση εξαρτημένης εργασίας και δεν καλύπτει
πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
13. Το υπ’ αριθμ. οικ. 24401/10.07.2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με το οποίο γνωστοποιείται η έκδοση της
υπ’ αριθμ. οικ. 22601/01.07.2015 Απόφασης του οικείου Υπουργού (ΑΔΑ :
7ΛΧΔ465ΦΘΕ-4ΝΡ), περί έγκρισης μεταξύ άλλων και στο Ν.Π.Δ.Δ.
«Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» τεσσάρων (4)
θέσεων για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με αντίτιμο.
14. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9694/07.08.2015 Απόφαση του Γ.Γ. της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκαν στο Ν.Π.Δ.Δ.
«Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης», τέσσερις (4)
συμβάσεις μίσθωσης έργου, μέχρι ένα (1) έτος (ΑΔΑ: ΩΠΟ8ΟΡ1Θ-ΤΝΖ).
15. Την υπ’ αριθμ. 218/2015 σε Ορθή Επανάληψη απόφαση Διοικητικού
Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου
Ρεθύμνης», με θέμα : «Συγκρότηση Επιτροπής Επιλογής Καλλιτεχνικού
Προσωπικού και λοιπών μουσικών για το Δημοτικό Ωδείο του άρθρου 4 του
Π.Δ. 524/1980 (ΦΕΚ 134/17-07-1980 Τεύχος Α΄)» (ΑΔΑ: 7ΤΜΝΟΛΑΒΧ7Σ).
16. Την υπ’ αριθμ. 291/2015 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.
«Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης», με θέμα :
«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 218/2015 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου
περί Συγκρότησης Επιτροπής Επιλογής Καλλιτεχνικού Προσωπικού και
λοιπών μουσικών για το Δημοτικό Ωδείο του άρθρου 4 του Π.Δ. 524/1980
(ΦΕΚ 134/17.07.1980 Τεύχος Α΄)» (ΑΔΑ: ΩΜΩΘΟΛΑΒ-Ξ2Θ).
17. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14920/26.11.2015 Απόφαση του Γ.Γ. της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΑΔΑ: 7ΖΣ6ΟΡ1Θ-ΕΥ5) όπως αυτή
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 15810/23.12.2015 Απόφαση του Γ.Γ. της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΑΔΑ: ΨΠ64ΟΡ1Θ-ΠΨΧ), σύμφωνα με
την οποία εγκρίθηκε στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική
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Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης», η συγκρότηση της Επιτροπής Επιλογής
Καλλιτεχνικού Προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 4 του ΠΔ
524/1980.
18. Τις ανάγκες του Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτισμού και Μουσικής Παιδείας
του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης».
19. Την υπ’ αριθμ. 215/2015 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.
«Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης», με θέμα :
«Καθορισμός ποσού εγγραφής και διδάκτρων της Δημοτικής Φιλαρμονικής και
Δημοτικού Ωδείου Ρεθύμνης για το σχολικό έτος 2015-2016» (ΑΔΑ:
ΩΩ0ΝΟΛΑΒ-Ω06)
20. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική
και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» (ΦΕΚ 2530/ 17.09.2012 τ.Β΄), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 2632/17.10.2013 και 1936/09.09.2015
τ.Β΄).
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ
Την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη
μορφή αντιτίμου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του
ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ», που εδρεύει στο Ρέθυμνο, και συγκεκριμένα του εξής, ανά
ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα
αντίστοιχα
απαιτούμενα
(τυπικά
και
τυχόν
πρόσθετα)
προσόντα
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδ. θέσης)
ΚΩΔ.
ΘΕΣΗΣ
01
02
03
04

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΕ Μουσικών για Καλλιτεχνικό
Διευθυντή
ΤΕ Μουσικών για διδασκαλία πιάνου
ΤΕ Μουσικών για διδασκαλία βιολιού
ΤΕ Μουσικών για διδασκαλία κιθάρας
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

Έως 30-6-2016

1

Έως 30-6-2016
Έως 30-6-2016
Έως 30-6-2016

1
1
1
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδ.
θέσης

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

01

Πτυχίο Μουσικολογίας και επιπλέον δίπλωμα σύνθεσης ή πιάνου ή οργάνου συμφωνικής
ορχήστρας ή κλασικής κιθάρας ή μονωδίας μαζί με πτυχίο φυγής. Απαραίτητη η δεκαετής
τουλάχιστον διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτήρια της ημεδαπής
ή
Πτυχίο Μουσικολογίας και επιπλέον δίπλωμα πιάνου ή οργάνου συμφωνικής ορχήστρας ή
κλασικής κιθάρας ή μονωδίας. Απαραίτητη η 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, ii) από Ανώτατο
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή Ανώτερη Σχολή χώρας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, iii) από
Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή Ανώτερη Σχολή χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με
αναγνωρισμένη ισοτιμία.

02

Δίπλωμα ή πτυχίο πιάνου αναγνωρισμένου μη ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής
ή πτυχίο μουσικής ειδικότητας πιάνου του άρθρου 8 παρ. 5 του Ν.2158/1993 (Α΄ 109) ή πτυχίο
ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής και απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου της
ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.
(θα προηγηθούν οι έχοντες, επιπλέον του βασικού τίτλου, πτυχίο ή δίπλωμα θεωρητικών
σπουδών στη μουσική προερχόμενο από τα ανωτέρω οριζόμενα ιδρύματα, όσο το δυνατόν
ανώτερου επιπέδου)

03

Δίπλωμα ή πτυχίο βιολιού αναγνωρισμένου μη ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή
πτυχίο μουσικής ειδικότητας βιολιού του άρθρου 8 παρ. 5 του Ν.2158/1993 (Α΄ 109) ή πτυχίο
ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής και απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου της
ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.
(θα προηγηθούν οι έχοντες, επιπλέον του βασικού τίτλου, πτυχίο ή δίπλωμα θεωρητικών
σπουδών στη μουσική προερχόμενο από τα ανωτέρω οριζόμενα ιδρύματα, όσο το δυνατόν
ανώτερου επιπέδου)

04

Δίπλωμα ή πτυχίο κιθάρας αναγνωρισμένου μη ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής
ή πτυχίο μουσικής ειδικότητας κιθάρας του άρθρου 8 παρ. 5 του Ν.2158/1993 (Α΄ 109) ή πτυχίο
ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής και απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου της
ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής
(θα προηγηθούν οι έχοντες, επιπλέον του βασικού τίτλου, πτυχίο ή δίπλωμα θεωρητικών
σπουδών στη μουσική προερχόμενο από τα ανωτέρω οριζόμενα ιδρύματα, όσο το δυνατόν
ανώτερου επιπέδου).

Για τους Τίτλους Σπουδών που έχουν
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – Α. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ.

αποκτηθεί
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ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει :
1. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν υγεία και φυσική κατάσταση που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαμβάνονται.
3. Οι άνδρες μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα
από αυτές. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για
τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα των οποίων δεν
προβλέπεται η υποχρέωση στράτευσης.
4. Δεν θα πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν.3584/2007
Κώδικας κατάστασης των Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ποινική
καταδίκη, υποδικία στέρηση ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση).
Σημείωση : Η ανικανότητα προς πρόσληψη αίρεται μόνο με την έκδοση, του κατά
το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος, Διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της
ποινής.
5. Να είναι Έλληνες πολίτες. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν και οι
πολίτες των άλλων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τους
περιορισμούς του άρθρου 1 και 2 του Ν.2431/1996. Για τους υποψήφιους
χωρίς Ελληνική Ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της Ελληνικής Γλώσσας σε
επαρκή βαθμό για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας
(βλ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – Β. ΕΠΑΡΚΕΙΑ).
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Όπου απαιτείται εμπειρία, λαμβάνεται υπόψη μετά την λήψη του βασικού τίτλου
σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.
Ως διδακτική εμπειρία, λαμβάνεται υπόψη η διδακτική προϋπηρεσία σε
αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα της ημεδαπής ή μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα του
Δημοσίου ή ΟΤΑ.
Η καλλιτεχνική σταδιοδρομία αποδεικνύεται με παραστατικά στοιχεία, τα οποία
βεβαιώνουν την συμμετοχή του υποψηφίου σε ορχήστρα, σε ρεσιτάλ ή σύμπραξη με
ορχήστρες ως σολίστ σε επαγγελματικές εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων
φορέων, διεθνή καλλιτεχνική σταδιοδρομία (ρεσιτάλ, συναυλίες μουσικής δωματίου),
ηχογραφήσεις, δισκογραφία, κτλ.
(βλ. και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – Γ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ)
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι μαζί με την Αίτηση τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής
δικαιολογητικά:
Δικαιολογητικά Γενικών Προσόντων
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1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού Δελτίου Αστυνομικής
Ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των
σελίδων όπου αναφέρονται τα προσωπικά στοιχεία σε διαβατήριο ή άδεια
οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Αν από
αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης πρέπει να προσκομιστεί και
πιστοποιητικό γέννησης.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου ή Κοινότητας
πρόσφατης έκδοσης (εντός 2 μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των αιτήσεων) ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται
το έτος γέννησης του υποψηφίου και ο Δήμος ή η Κοινότητα εις τα μητρώα
αρρένων ή το γενικό μητρώο δημοτών του οποίου είναι εγγεγραμμένος.
3. (για τους άνδρες) Υπεύθυνη Δήλωση κατά του Ν. 1599/1986, στην οποία
θα δηλώνεται ότι έχουν εκπληρωθεί οι στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν
απαλλαγεί νόμιμα.
Δικαιολογητικά Ειδικών Προσόντων
Οι υποψήφιοι μαζί με την Αίτηση τους για την απόδειξη των Απαιτούμενων
Προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους (για όσους
απαιτείται) πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο των απαιτούμενων Τίτλων σπουδών όπως καθορίζεται στον
Πίνακα Α και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – Α. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ και
Δ.ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ της
παρούσας ανακοίνωσης για τις αντίστοιχες ειδικότητες με κωδικούς 01 έως 04.
2. Απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της
αλλοδαπής για τις αντίστοιχες ειδικότητες με κωδικούς 02 έως 04.
3. Προαιρετικά, επιπλέον των απαιτούμενων Τίτλων σπουδών του Πίνακα Α και
του Παραρτήματος της παρούσας ανακοίνωσης:
α) Για την αντίστοιχη ειδικότητα με κωδικό 01, πτυχίο ή δίπλωμα από
αναγνωρισμένο μη ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής ή πτυχίο
μουσικής του άρθρου 8 παρ. 5 του Ν.2158/1993 (Α΄ 109) ή πτυχίο ισότιμο
και αντίστοιχο της αλλοδαπής.
β) Για τις αντίστοιχες ειδικότητες με κωδικούς 02 έως 04, πτυχίο ή
δίπλωμα θεωρητικών σπουδών στη μουσική από αναγνωρισμένο μη
ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής ή πτυχίο μουσικής του άρθρου
8 παρ. 5 του Ν.2158/1993 (Α΄ 109) ή πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο της
αλλοδαπής.
4. Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα από το
Παράρτημα της Ανακοίνωσης δικαιολογητικά.
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν,
είτε 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 μας στην ακόλουθη
διεύθυνση:
Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης»
Καντανολέοντος 10,
Τ.Κ. 741 32 Ρέθυμνο
Γραφείο Προσωπικού
Υπόψιν κας Κουμνά Βασιλείας
(τηλ. επικοινωνίας: 28310 20468 εσωτ. 17).
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.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση. Η σώρευση θέσεων
διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται
αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων του υποψηφίου και
αποκλεισμό από την περαιτέρω διαδικασία.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης : α) στην υπηρεσία
μας στην ανωτέρω διεύθυνση β) στο δικτυακό τόπο του Δήμου Ρεθύμνης
(www.rethymno.gr) γ) στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών Νομού Ρεθύμνης (ΚΕΠ)
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της
παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας
μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος του Δήμου Ρεθύμνης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη
της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και
εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της
προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα (παρ. 10 άρθρο 21 Ν.
2190/1994).
Κατά τα ανωτέρω, ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων καθορίζεται το χρονικό
διάστημα από Παρασκευή 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι Δευτέρα 11 Ιανουαρίου
2016.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η επιλογή των υποψηφίων θα διενεργηθεί από την τριμελή επιτροπή του άρθρου 4
του Π.Δ. 524/80, η οποία θα συνεδριάσει την Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016 στα
γραφεία του ΝΠΔΔ «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης»
επί της οδού Καντανολέοντος 10 στο Ρέθυμνο.
Οι υποψήφιοι που δεν υπέβαλαν τα απαραίτητα – κατάλληλα δικαιολογητικά
αποκλείονται από την Επιτροπή με αιτιολογημένη απόφαση.
Όσοι από τους υποψηφίους πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις, θα αξιολογηθούν
από την τριμελή Επιτροπή προκειμένου να γίνει η επιλογή των καταλληλότερων
υποψηφίων.
Εφόσον κριθεί αναγκαίο από την Επιτροπή, ενδέχεται να κληθούν σε ακρόαση οι
υποψήφιοι ενώπιον της.
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει με βάση τους παρακάτω πίνακες:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
(Κωδ. Θέσης: 01)

ΜΟΡΙΑ

Απαιτούμενοι Τίτλοι Σπουδών

30

Επιπλέον του βασικού τίτλου, πτυχίο ή δίπλωμα
μουσικών σπουδών (Αξιολογούμενα ανάλογα με το
επίπεδο)
Διδακτική Προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα
εκπαιδευτήρια της ημεδαπής
ή
Καλλιτεχνική σταδιοδρομία, που αποδεικνύεται με
παραστατικά στοιχεία, που αφορούν ρεσιτάλ ή
σύμπραξη με ορχήστρες ως σολίστ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

50%
Μέγιστο 20

50%

50

100 %

100

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
(Κωδ. Θέσης: 02,03 και 04)
Δίπλωμα μουσικού οργάνου

ΜΟΡΙΑ

50%

Πτυχίο μουσικού οργάνου
Επιπλέον του βασικού τίτλου, πτυχίο ή δίπλωμα
θεωρητικών σπουδών στη μουσική (Αξιολογούμενα
ανάλογα με το επίπεδο)

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
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50%
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Διευκρινίζεται ότι προκειμένου για τις ειδικότητες με κωδ. Θέσης 02, 03 και 04
εφόσον ο υποψήφιος είναι κάτοχος Διπλώματος του ζητούμενου από την αντίστοιχη
θέση μουσικού οργάνου, θα βαθμολογηθεί με 50 μόρια ενώ αν είναι κάτοχος
Πτυχίου του ζητούμενου από την αντίστοιχη θέση μουσικού οργάνου, θα
βαθμολογηθεί με 40 μόρια.
Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση και του Διπλώματος και του Πτυχίου.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ
Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στον Πίνακα Ανακοινώσεων στα
Γραφεία του Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική
Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης», συντασσόμενου πρακτικού
ανάρτησης, καθώς και ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του Δήμου Ρεθύμνης
(www.rethymno.gr) και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Κατά των ανωτέρω αποτελεσμάτων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν
ενστάσεις μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από την επομένη
της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων, στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και
Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» είτε 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 μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης»
Καντανολέοντος 10,
Τ.Κ. 741 32 Ρέθυμνο
Γραφείο Προσωπικού
Υπόψιν κας Κουμνά Βασιλείας
(τηλ. επικοινωνίας: 28310 20468 εσωτ. 17).
Οι ενστάσεις θα εξεταστούν από την αρμόδια Επιτροπή η οποία θα εκδώσει τα
τελικά αποτελέσματα.
ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Όσοι επιλεγούν να εργαστούν θα υπογράψουν σύμβαση μίσθωσης έργου για χρονικό
από την υπογραφή της σύμβασης έως 30.06.2015 και θα αμείβονται από τα έσοδα
των διδάκτρων, προσκομίζοντας Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών.
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Απαραίτητη προϋπόθεση λειτουργίας κάποιου τμήματος,
ενδιαφέροντος από μαθητές για την στελέχωση τους.

είναι

η

ύπαρξη

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 ορίζονται από τις ατομικές συμβάσεις που θα
συναφθούν.
Ειδικότερα, οι προσληφθέντες Μουσικοί για διδασκαλία μουσικών οργάνων είναι
υποχρεωμένοι να τηρούν τους όρους και τους κανονισμούς της σύμβασης εργασίας,
καθώς και τα προγράμματα που θα συντάξουν οι αρμόδιοι, όσον αφορά την κάλυψη
ωρών και το είδος των προγραμμάτων που θα τους ανατεθούν, παρέχοντας στο
Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» το δικαίωμα
κλήσης του επόμενου στον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων, σε περίπτωση που για
οποιοδήποτε λόγο αδυνατούν να καλύψουν τα ωρολόγια προγράμματα.
Το ωριαίο αντίτιμο θα καθοριστεί, επίσης, στις ατομικές συμβάσεις που θα
συναφθούν, ανάλογα με τα άτομα που θα συμμετέχουν στα τμήματα που θα
δημιουργηθούν και την υπ’ αριθμ. 215/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
περί Καθορισμού ποσού εγγραφής και διδάκτρων της Δημοτικής Φιλαρμονικής και
Δημοτικού Ωδείου Ρεθύμνης για το σχολικό έτος 2015-2016 (ΑΔΑ: ΩΩ0ΝΟΛΑΒΩ06).
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι επιτυχόντες υποχρεούνται να καταθέσουν εντός δέκα (10) ημερών από την
ειδοποίηση τους από την Υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική
Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» τα παρακάτω πρόσθετα δικαιολογητικά:
1. Α.Φ.Μ.
2. Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου ατομικού λογαριασμού τραπέζης.
3. Πιστοποιητικό Φυγόποινου - Φυγόδικου από τον Εισαγγελέα.
4. Πιστοποιητικό από τον Εισαγγελέα ότι ο επιτυχόντας δεν τελεί υπό δικαστική
συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή/και υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση
(πλήρη ή μερική).
5. Πιστοποιητικό Υγείας.
Από την Υπηρεσία θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα:
1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (εφόσον δεν έχει προσκομίσει ο
υποψήφιος μαζί με την αίτηση του).
2. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου τύπου Α’ από το οποίο προκύπτει ότι ο
επιτυχόντας δεν έχει καταδικαστεί για κανένα από τα αδικήματα που συνιστούν
κώλυμα διορισμού σύμφωνα με άρθρο 16 του Ν.3584/2007.
3. Αντίγραφο φύλλου στρατολογικού μητρώου τύπου Α’ (για άνδρες).
Η υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης έργου επί αντιτίμου θα υπογραφεί μετά την
προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών.

Σελίδα 10 από 16

ΑΔΑ: 7Τ6ΝΟΛΑΒ-ΩΦΕ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
1. Η παρούσα Ανακοίνωση θα αναρτηθεί:
a. στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»,
b. στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και
Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» (Γραφεία Τμήματος Διοικητικού –
Οικονομικού, Καντανολέοντος 10, Τ.Κ. 741 32 - Ρέθυμνο),
c. στο δικτυακό τόπο του Δήμου Ρεθύμνης (www.rethymno.gr)
d. στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών Νομού Ρεθύμνης (ΚΕΠ)
2. Η περίληψη της παρούσας Ανακοίνωσης δημοσιεύεται δέκα έξι (16) τουλάχιστον
ημέρες πριν την υπό την ανακοίνωση οριζόμενη χρονολογία συνεδριάσεως της
Επιτροπής Επιλογής ως εξής: πέραν των ανωτέρω για την Ανακοίνωση τρόπων
δημοσίευσης, θα δημοσιευθεί και άπαξ σε μία (1) ημερήσια τοπική εφημερίδα,
όπως ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 1 του Π.Δ. 524/1980.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Π.Δ.Δ.
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ»

ΤΣΙΟΜΠΙΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Το
παρόν
παράρτημα αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος
της
υπ’
αρ.
4089/29.12.2015 Ανακοίνωσης για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου με το Π.Δ. 524/1980.
Α. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Προκύπτει αυτονόητα ότι το Δίπλωμα υπερέχει έναντι του Πτυχίου ως ανώτερος
τίτλος σπουδών. Ομοίως, προκύπτει αυτονόητα ότι τα πτυχία που για την απόκτηση
τους είναι προαπαιτούμενη η απόκτηση άλλου πτυχίου, είναι ανώτεροι τίτλοι
σπουδών έναντι των προαπαιτούμενων τίτλων σπουδών.
Επίσης, γίνεται δεκτό το πτυχίο ή το δίπλωμα αναγνωρισμένου ωδείου ή μουσικής
σχολής.
Μουσικός τίτλος δηλούμενος και μη προσκομιζόμενος προσμετρείται μόνο όταν αντί
του τίτλου προσκομίζεται βεβαίωση του Υ.ΠΟ.Τ. κατοχής του τίτλου.

Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:
α) Για τίτλους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης:
Πράξη
αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα, για την ισοτιμία,
αντιστοιχία του τίτλου ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό
Οργανισμό
Αναγνώρισης
Τίτλων
Ακαδημαϊκών
και
Πληροφόρησης
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας. 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.
Στην περίπτωση που από την ανακοίνωση ζητούνται όλα τα πτυχία
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) που εκδίδει
το εκπαιδευτικό σύστημα της ημεδαπής, απαιτείται Πράξη αναγνώρισης από το
ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα, για την ισοτιμία του τίτλου ή πιστοποιητικό
αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών
και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας.
Ειδικά για τα πτυχία της Κύπρου: Για τα πτυχία που αποκτήθηκαν πριν από την
πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1-5-2004) και
αναφέρονται στο Π.Δ. 299/1997 δεν απαιτείται αντιστοιχία. Για τα ίδια πτυχία
καθώς και για όλα τα υπόλοιπα, τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της
στην Ε.Ε. απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.
Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία
και την αντιστοιχία του τίτλου, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης
επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής
ανώτατης εκπαίδευσης, οι οποίες χορηγήθηκαν από:
i) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του
άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης
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Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή
ii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) του άρθρου 10 του π.δ. 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 (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 14 του π.δ. 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».
β) Προκειμένου για Δευτεροβάθμια μη τεχνική ή μη επαγγελματική εκπαίδευση,
βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων και για τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση αλλοδαπής, πράξη
ισοτιμίας και κατάταξης της επιτροπής ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής
Εκπαιδεύσεως και Καταρτίσεως (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης
Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π).
Ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και
επαναπατριζόμενοι Έλληνες.
Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του ν. 1735/1987 «σε
περίπτωση που το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. και το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
(Ι.Τ.Ε.) δεν μπορούν να αναγνωρίσουν ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που
κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες, κατά την έννοια των
διατάξεων της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 5, λόγω ανυπαρξίας
αντίστοιχης σχολής στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθορίζουν με βεβαίωσή
τους τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου με πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
της ημεδαπής. Με βάση τη βεβαίωση αυτή τα παραπάνω πρόσωπα επιτρέπεται να
συμμετέχουν σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης για θέσεις των οποίων τυπικό
προσόν είναι εκείνο προς το οποίο έχει αναγνωρισθεί συνάφεια από το
ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε.».
Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., που κατέχουν πολιτικοί
πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες, έχει χορηγηθεί από το Διεπιστημονικό
Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
προκειμένου να συμμετάσχουν σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης πρέπει με
βεβαίωση του
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) να καθορίζεται η συνάφεια του γνωστικού
αντικειμένου του πτυχίου, με πτυχία Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, τα οποία
ζητούνται από την προκήρυξη ως προσόντα διορισμού για τις προκηρυσσόμενες
θέσεις.
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Τα ανωτέρω πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

της

Β. ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι
γνωρίζει την Ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων
της επιδιωκόμενης ειδικότητας, Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (N.2413/1996 άρθρο
10 παρ. 1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα
Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210−3443384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ.
Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310− 459101, των κατωτέρω επιπέδων:
Α ΕΠΙΠΕΔΟ ή Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
(Υ.Ε.).
Β ΕΠΙΠΕΔΟ ή Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
(Δ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού ή και Εργατοτεχνικού Προσωπικού.
Γ ΕΠΙΠΕΔΟ ή Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις Κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού και για την Κατηγορία
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.
Δ ΕΠΙΠΕΔΟ ή Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις Κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.
Επίσης αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής
Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη,
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ. 2310/997571−72−76) το οποίο χορηγείται ύστερα
από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής
Γλώσσας.
Επιπλέον για την απόδειξη της Ελληνικής Γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση
των καθηκόντων των θέσεων από 101 έως 107 γίνεται δεκτό στην παρούσα
προκήρυξη η ενός (1) έτους τουλάχιστον διδακτική ή καλλιτεχνική εμπειρία των
υποψηφίων χωρίς ελληνική ιθαγένεια σε αντίστοιχες καλλιτεχνικές δομές (ωδεία,
Μουσικές Σχολές, εικαστικά εργαστήρια κτλ).
Γ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ
1. Επικυρωμένα αντίγραφα Βεβαιώσεων καλλιτεχνικής ή διδακτικής εμπειρίας της
αντιστοίχου ή παρεμφερούς καλλιτεχνικής ειδικότητας για την θέση 01, φορέων
δημόσιου ή αναγνωρισμένου καλλιτεχνικού ιδιωτικού τομέα από την οποία να
προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας και σε περίπτωση
βεβαιώσεων ιδιωτικού τομέα υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8
του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος
της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή
της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
2. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση
κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, για το είδος και τη χρονική διάρκεια της
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εμπειρίας και μία τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών,
που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εμπειρίας.
Όταν η εμπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή:
Για εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή επιπλέον των λοιπών
δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις ανωτέρω, κατά περίπτωση, παραγράφους
ο υποψήφιος προσκομίζει:
 Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο
χρόνος και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου και
 Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να
αναγράφονται επακριβώς ο χρόνος απασχόλησης και το είδος της εμπειρίας του,
τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης
αν πρόκειται περί νομικού προσώπου και
 Όταν ο χρόνος εμπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα της
αλλοδαπής, μπορεί να αποδεικνύεται και με βεβαίωση του αντίστοιχου δημόσιου
φορέα.
Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, ο οποίος επικαλείται εμπειρία που
αποκτήθηκε στο εξωτερικό, θα πρέπει να συνοδεύονται εκτός από τα
πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των πρωτοτύπων και από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Δ. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ
Της αλλοδαπής
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την
ανακοίνωση πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.
Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου
Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από
δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα διορισμένο βάσει του ν.148/26-12-1913/1-2-1914.
Ειδικώς όμως μετά τον νέο «Κώδικα Δικηγόρων» (άρθρο 36 ν.4194/2013/ΦΕΚ
208/27.09.2013/τ. Α’), μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων που γίνονται από
δικηγόρο μετά την 27.09.2013, γίνονται δεκτές, εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι
ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας,
προκειμένου περί τίτλων σπουδών με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της
ξένης γλώσσας, τίτλοι που προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί,
υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις
οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα
πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων.
Τα
ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά
αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί
από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
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Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών
εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
Της ημεδαπής
α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες
και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ τίτλοι σπουδών –
άδειες – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά
αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών
αντιγράφων τους.
β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες
και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (όπως αποδείξεις
παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε
ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν
επικυρωθεί από δικηγόρο καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα
όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου
και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη
θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων, ιατρική γνωμάτευση που φέρει θεώρηση από αρμόδιο
ελεγκτή ιατρό).
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ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Αριθ. ανακοίνωσης

4098
.......

γ ι α α π α σ χ ό λ η σ η με

30.12.2015
/ .............

...................................

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Αριθ. πρωτ/λου αίτησης

ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ
ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ)

[συμπληρώνεται
από το φορέα ανάθεσης]

(Π.Δ. 524/1980)
Α. ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Ν.Π.Δ.Δ. "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ"
Β.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ [συμπληρώστε κατάλληλα (με κεφαλαία γράμματα, αριθμούς ή το σημείο Χ) τα ατομικά σας στοιχεία]

1. Επώνυμο:

2. Όνομα:

4. Όν. μητέρας:

3. Όν. πατέρα:

5. Ημ/νία γέννησης:

7. Α.Δ.Τ.:

/

8. ΑΜΚΑ:

6. Φύλο:

/

Γ

9. Τόπος κατοικίας:

10. Οδός:

11. Αριθ.:

13. Τηλέφωνο (με κωδικό):

Α

14. Κινητό:

12. Τ.Κ.:

15. e-mail:

Γ. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ [καταγράψτε την ονομασία του τίτλου σπουδών σας (στήλη α.), το ίδρυμα - Ωδείο (στήλη β.)
και το έτος κτήσης του (στήλη γ.)]

β. Ίδρυμα

α. ονομασία τίτλου

α/α

γ. έτος
κτήσης

1.
2.
3.
4.
Δ. ΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) ΠΡΟΣΟΝΤΑ [συμπληρώστε μόνο εφόσον για την επιλογή
απασχόλησης της ειδικότητάς σας απαιτούνται από την ανακοίνωση και άλλα προσόντα πέρα από τον τίτλο σπουδών (π.χ., διδακτική
προϋπηρεσία, καλλιτεχνική σταδιοδρομία, κλπ)]

1. ......................................................................

4. ......................................................................

2. ......................................................................

5. ......................................................................

3. ......................................................................

6. .......................... ............................................

Ε. ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ [δηλώστε ποια από τις επιλογές

απασχόλησης της ανακοίνωσης επιδιώκετε (πεδίο α.), αν κατέχετε τα κύρια προσόντα επιλογής (πεδίο β.) καθώς και πόσα έτη εμπειρίας
διαθέτετε (πεδίο γ.)]

ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ:

Επιλογή

α. Κωδικός απασχόλησης [αναγράψτε για την προτίμησή σας
τον αντίστοιχο κωδικό απασχόλησης από την ανακοίνωση]

β.

Κύρια προσόντα [αναγράψτε 1 αν κατέχετε τα κύρια προσόντα]

γ.

Εμπειρία [αναγράψτε τον αριθμό ετών εμπειρίας που διαθέτετε
πέραν της δεκαετίας]
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ΣΤ. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ [καταγράψτε την ονομασία των τίτλου σπουδών σας
που τυχόν κατέχετε οι οποίοι δεν απαιτούνται από την ανακοίνωση (στήλη α.), το ίδρυμα - Ωδείο (στήλη β.) και το έτος κτήσης τους
(στήλη γ.)]

β. Ίδρυμα

α. ονομασία τίτλου

α/α

γ. έτος
κτήσης

1.
2.
3.
4.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

[αριθμήστε σε εμφανές σημείο καθένα από τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά και τα υπόλοιπα έγγραφα που επισυνάπτετε
για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς σας και καταγράψτε τα εδώ, ακολουθώντας την ίδια σειρά αρίθμησης]

1.

...................................................................................

10.

.....................................................................................

2.

...................................................................................

11.

.....................................................................................

3.

...................................................................................

12.

.....................................................................................

4.

...................................................................................

13.

.....................................................................................

5.

...................................................................................

14.

.....................................................................................

6.

...................................................................................

7.

...................................................................................

8.

...................................................................................

9.

...................................................................................

[συμπληρώνεται από το φορέα ανάθεσης]

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση-δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρ. 22 του
Ν. 1599/1986, δηλαδή: «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Επίσης εάν ο υπαίτιος αυτών των
πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να
βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών», δηλώνω ότι:
1. Όλα τα στοιχεία της αίτησής μου είναι ακριβή και αληθή και κατέχω όλα τα απαιτούμενα προσόντα για κάθε
επιδιωκόμενο κωδικό απασχόλησης, όπως αυτά αναφέρονται στην ανακοίνωση και αναγράφονται στην παρούσα αίτηση.
Σε περίπτωση ανακρίβειας γνωρίζω ότι θα έχω τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986.
2. Έχω δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι δεν έχω (με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου)
κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο δεν μπορεί να επιλεγεί όποιος: α) έχει
καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη,
εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος
καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής· β) είναι υπόδικος και έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για
κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε· γ) έχει, λόγω
καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή· δ) τελεί υπό
δικαστική συμπαράσταση.
3. Σε περίπτωση ύπαρξης του κωλύματος της παραπάνω παραγράφου και προκειμένου για ειδικότητες βοηθητικού ή
ανειδίκευτου προσωπικού, εξαιρούμαι από το κώλυμα επειδή έχω εκτίσει την ποινή μου ή επειδή έχουν αρθεί τα μέτρα
ασφαλείας που μου έχουν επιβληθεί ή επειδή έχω απολυθεί υπό όρους (άρθρ. 4 παρ. 6 Ν. 2207/1994).

Ημ ε ρομην ία: . .. .. .. .. .. . ... .. .. .. .. .. ..

Ο /Η υ π ο ψ ή φ ι. .. .

Ο ν ομα τε π ώ ν υμο : . .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .

[υπογραφή]
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