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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-                           

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                    

Διονυσίου 13Α, Τ.Κ 71601                                                                             

 Ηράκλειο Κρήτης 

Τηλ:281409863 

Fax: 2813409809 

Emai: dikeh@heraklion.gr                                                                                   Ηράκλειο    26-1-2016  

                                                                                          Αριθμ. Πρωτ. 158 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με Σύμβαση ορισμένου Χρόνου επί ωρομίσθια, 

στο  Δημοτικό Ωδείο Ηρακλείου και των παραρτημάτων αυτού 

 

 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

Έχοντας υπόψη: 

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ηρακλείου, έχοντας υπόψη: 

1.τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 του ν.3812/2011 περί αναμόρφωσης του συστήματος 

προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 234α΄/28-12-2009) 

2.την υπ αριθμό 11957/21-5-2015 απόφαση έγκρισης πρόσληψης προσωπικού του Υπουργείου 

Εσωτερικών 

3. την υπ αριθμό 59/2015 απόφαση του Δ.Σ περί προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου 

προσωπικού 2015 

4. την υπ αριθμό 8/2016 απόφαση του Δ.Σ περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μετά από την ΠΥΣ 11957/21-5-2015 

3.την υπ αριθμό 23/2016 απόφαση του Δ.Σ περί έγκριση της προκήρυξης πρόσληψης διδακτικού 

προσωπικού στο Δημοτικό Ωδείο Ηρακλείου και των παραρτημάτων αυτού 

 
 

Ανακοινώνει 
 

την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού στο Δημοτικό Ωδείο Ηρακλείου και των 

παραρτημάτων αυτού, με σύμβαση Ορισμένου Χρόνου επί ωρομίσθια για πέντε μήνες, 

συνολικού αριθμού  4 ατόμων. Οι παραπάνω προσλήψεις θα γίνουν σύμφωνα με τις συνδυασμένες 

διατάξεις  του Ν.2190/94 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και του Ν.3812/2009. Απαιτούμενα 

(τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα : 

    

Ένα  (1) καθηγητή/τρια  Φλάουτου  
 
Απαιτούμενα προσόντα-Αξιολόγηση: 

-Δίπλωμα Φλάουτου από αναγνωρισμένο Μουσικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή του εξωτερικού με 

ισοτιμία και αντιστοιχία με αντίστοιχα ιδρύματα της ημεδαπής.   

-Βίντεο που να περιέχει δείγμα μουσικής δραστηριότητας (σε dvd ή με link από δισκογραφία) 

-Προϋπηρεσία διδασκαλίας τουλάχιστον 5 ετών σε Μουσικές σχολές και Ωδεία 
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-Προϋπηρεσία Συμμετοχής σε μουσικά σχήματα   

 

Ένα (1) καθηγητή/τρια  Φαγκότο 

 

Απαιτούμενα προσόντα-Αξιολόγηση: 

Δίπλωμα Φαγκότο  από αναγνωρισμένο Μουσικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή του εξωτερικού με ισοτιμία 

και αντιστοιχία με αντίστοιχα ιδρύματα της ημεδαπής.   

-Βίντεο που να περιέχει δείγμα μουσικής δραστηριότητας (σε dvd ή με link από δισκογραφία) 

-Προϋπηρεσία διδασκαλίας τουλάχιστον 5 ετών σε Μουσικές σχολές και Ωδεία 

-Προϋπηρεσία Συμμετοχής σε μουσικά σχήματα   

 

Ένα (1) καθηγητή/τρια  Κόντρα Μπάσο 

 

Απαιτούμενα προσόντα-Αξιολόγηση: 

-Δίπλωμα Κόντρα Μπάσο από αναγνωρισμένο Μουσικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή του εξωτερικού με 

ισοτιμία και αντιστοιχία με αντίστοιχα ιδρύματα της ημεδαπής.   

-Βίντεο που να περιέχει δείγμα μουσικής δραστηριότητας (σε dvd ή με link από δισκογραφία) 

-Προϋπηρεσία διδασκαλίας τουλάχιστον 5 ετών σε Μουσικές σχολές και Ωδεία 

-Προϋπηρεσία Συμμετοχής σε μουσικά σχήματα   

Ένα (1) καθηγητή/τρια Όμποε 

 

Απαιτούμενα προσόντα-Αξιολόγηση: 

-Δίπλωμα Όμποε από αναγνωρισμένο Μουσικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή του εξωτερικού με ισοτιμία 

και αντιστοιχία με αντίστοιχα ιδρύματα της ημεδαπής.    

-Βίντεο που να περιέχει δείγμα μουσικής δραστηριότητας (σε dvd ή με link από δισκογραφία) 

-Προϋπηρεσία διδασκαλίας τουλάχιστον 5 ετών σε Μουσικές σχολές και Ωδεία 

-Προϋπηρεσία Συμμετοχής σε μουσικά σχήματα    

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Η Σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια 

Για όλες τις κατηγορίες (ΠΕ) 

1. Όλα τα κύρια προσόντα όπως αναφέρονται στην ανακοίνωση με τη σειρά που ορίζονται  

2. Συνέντευξη και ακρόαση τριμελούς επιτροπής (μετά το πέρας της 10ήμερης προθεσμίας 

κατάθεσης των αιτήσεων των υποψηφίων κατόπιν τηλεφωνικής πρόσκλησης)  

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής 

δικαιολογητικά: 

1.  φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας των δύο όψεων 

2.  φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση τίτλου σπουδών της αλλοδαπής πρέπει 

να συνοδεύεται από την αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) 

3. Αποδεικτικά προϋπηρεσίας    

4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του 

υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση) 

5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης 

6. Βιογραφικό σημείωμα 

 

Οι υποψήφιοι των ανωτέρων ειδικοτήτων πρέπει να είναι από 24 έως 65 ετών.  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

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

 

1. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (15 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες) 
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2. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ( για ΠΕ και ΤΕ μονάδες βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά 

ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40) 

3. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ 

( 100 μονάδες από κάθε μέλος της τριμελούς  επιτροπής) 

 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις (διατίθενται στην επιχείρηση) στα γραφεία 

της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Ηρακλείου (ΔΗ.Κ.Ε.Η), Διονυσίου 13Α, Νέα 

Αλικαρνασσός Τ.Κ 71601, Ηράκλειο με επισυναπτόμενα τα παραπάνω αναφερόμενα 

δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία (10) ημερών, υπολογιζόμενες ημερολογιακά και αρχίζει από 

την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας σε δύο τοπικές εφημερίδες του Δήμου Ηρακλείου. 

Αιτήσεις θα γίνονται αποδεκτές στην υπηρεσία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Ηρακλείου, 

Διονυσίου 13Α, Νέα Αλικαρνασσός Τ.Κ 71601 από 9:00μμ έως 14:00μμ. Περισσότερες 

πληροφορίες στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Η , κα. Καρδάση Ελένη,  τηλ.2813409827 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 

Η επιλογή θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης προσωπικού που συστήθηκε με την υπ’ αριθμό 

23/2016 απόφαση του Δ.Σ της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Ηρακλείου. Η πρόσληψη  θα 

πραγματοποιηθεί μετά από απόφαση του Δ.Σ της επιχείρησης.  

 

 
 
 
 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ 

 

Γεώργιος Τσαγκαράκης 


