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ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΚΩΘ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ 23/22-9-21 

 
 
 

To ΔΣ ενέκρινε την ακόλουθη πρόσκληση : 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΝΑ (1) ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΩΝ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ.  
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: DIGI-ORCH, ΚΩΔΙΚΟΣ: Τ6ΥΒΠ-00416   

 
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 (Για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου) 
 
Το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης, ΝΠΔΔ εποπτευόμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, αφού 
έλαβε υπόψη:  
ii) Τις διατάξεις του ν.δ. 1445/1942 «Περί οργανώσεως και λειτουργίας του Ωδείου Θεσσαλονίκης» 
που κυρώθηκε δια της υπ’ αριθμ. 299/1946 ΠΥΣ (Α΄ 186), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
iii) Τις διατάξεις της ΠΥΣ 33/2006 «Αναστολή Διορισμών και Προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (Α΄280), 
η ισχύς της οποίας παρατάθηκε έως και την 31 Δεκεμβρίου 2021 με την ΠΥΣ 49/2019 (Α΄ 261) και ειδικότερα 
του άρθρου 4 περ. κζ΄, που προστέθηκε με την παρ. 4 άρθρου 30 ν. 4314/2014 (Α΄ 265), όπως αυτή 
αντικαταστάθηκε  με το άρθρο 14 παρ. 5 ν. 4403/2016 (Α΄125), 
iv) Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020 και λοιπές διατάξεις» (Α΄265), όπως ισχύει, και 
ειδικότερα του άρθρου 30 «Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις», 
v) Τις διατάξεις του άρθρου 12 της με Α.Π. 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 «Αντικατάσταση της υπ’ 
αριθ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και 
αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί 
κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Έλεγχοι νομιμότητας 
δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και 
Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (Β΄5968), 
όπως ισχύει, 
vi) Τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 γνωστό ως GDPR, 
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vii) Το ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για 
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 137), 
viii) Την με ΑΠ 5824/Β1/1372/31.10.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
«Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην 
Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας με τίτλο «Ειδικές 
Δράσεις: «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» με 
Κωδικό ΟΠΣ 2335 του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 
– 2020» (ΑΔΑ 6ΛΚΙ46ΜΤΛΡ-Χ5Ω), 
ix) Την με Α.Π. 24485 - 28-02-2020 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΑΔΑ 
ΩΑ4Υ46ΜΤΛΡ-Σ09) για την ένταξη του Έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- [Τ6ΥΒΠ-00416]» (Κωδ. Πράξης/ MIS 5056218) στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ειδικές 
Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» -«ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»» με 
Κωδικό ΟΠΣ 2335 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
2014-2020»,  
x) Την με Α.Π. 46924 - 21-04-2021 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΑΔΑ 
6ΠΚΚ46ΜΤΛΡ-ΛΧΣ) «Έγκριση των αποτελεσμάτων εξέτασης των αιτημάτων τροποποίησης και του 
Πρακτικού της 2ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ελέγχου Αιτημάτων Τροποποίησης Έργων της Δράσης 
Κρατικών Ενισχύσεων ‘‘Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»’’», με την οποία αντικαταστάθηκε ο Φορέας Πολιτισμού, δηλαδή η 
Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, από το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης, και άλλαξε ο τίτλος του Έργου σε 
««ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ». 
 
 
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη πρότυπου συστήματος για την οπτικοποίηση πληροφοριών 
των πολιτιστικών δράσεων και εκδηλώσεων του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης» με Ακρωνύμιο «DIGI-
ORCH», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους, μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 
(ΕΠΑνΕΚ), στo πλαίσιο της δράσης εθνικής εμβέλειας «Ειδικές Δράσεις «Υδατοκαλλιέργειες» - «Βιομηχανικά 
Υλικά» - «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό» (ΕΣΠΑ 2014-2020), προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο 
με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών το παρακάτω 
υπο-έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό δέκα χιλιάδων Ευρώ (10.000,00 €) 
(συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων και των ασφαλιστικών εισφορών, ή, κατά περίπτωση, του 
αναλογούντος ΦΠΑ). 
Η σύμβαση δύναται να παραταθεί έως την ημερομηνία λήξης του έργου και εντός των εγκεκριμένων ορίων 
του προϋπολογισμού του, σε περίπτωση δε παράτασης του έργου, μέχρι τη νέα ημερομηνία λήξης του και 
εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.  
 
 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΟ-ΕΡΓΟΥ 
Αντικείμενο του υπο-έργου είναι: 
1. Η ψηφιοποίηση τμήματος του εντύπου και οπτικοακουστικού υλικού της βιβλιοθήκης του ΚΩΘ, 
ανερχομένου ποσοτικά στο 15% του συνολικού διαθέσιμου υλικού και η δημιουργία βάσης δεδομένων, 
προκειμένου να εισαχθεί στο νέο ιστότοπο, πλατφόρμα εκδηλώσεων και κρατήσεων και βιβλιοθήκη 
περιεχομένου που υλοποιείται στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου έργου DIGI-ORCH με ΚΩΔΙΚΟ 
Τ6ΥΒΠ-00416. 
2. Η λογιστική υποστήριξη για την διενέργεια προμηθειών ή των υπηρεσιών που αφορούν το 
συγχρηματοδοτούμενο έργο DIGI-ORCH με ΚΩΔΙΚΟ Τ6ΥΒΠ-00416, που περιλαμβάνει:  
α) τη δημοσιοποίηση της δαπάνης στο ΚΗΜΔΗΣ ή το ΕΣΗΔΗΣ,  
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β) την ανάληψη του πρωτογενούς αιτήματος,  
γ) την έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος,  
δ) την ανάρτηση στο πρόγραμμα Διαύγεια,  
ε) την καταχώριση των παραστατικών και  
στ) την έκδοση των αντίστοιχων ενταλμάτων. 
 

2. ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
1. Η συμβατική αμοιβή του ανατιθέμενου έργου ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων και των ασφαλιστικών εισφορών, ή, κατά περίπτωση, του 
αναλογούντος ΦΠΑ.  
2. Η καταβολή της παραπάνω αμοιβής θα γίνεται τμηματικά σε δώδεκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις των 
833,33 €, υπό την προϋπόθεση ότι στο τέλος κάθε συμβατικού μήνα θα έχει παραδοθεί τμήμα ίσο ή 
μεγαλύτερο του 8,33% του συνολικού παραδοτέου, ή 1,25% του συνολικού υλικού της βιβλιοθήκη. Η 
παράδοση θα πιστοποιείται μετά από καταμέτρηση των παραδοτέων από την Τριμελή Επιτροπή Επιλογής.  

 
 

3. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ  
1. Απολυτήριος τίτλος:  
i)  Κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, 
ii) Τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ή  
iii) Ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής, 
ή 

Απολυτήριος τίτλος ΕΠΑ.Λ. της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών, του τομέα 
Πληροφορικής ή του κύκλου Υπηρεσιών, του τομέα Πληροφορικής,  
ή 

Επαγγελματικής Σχολής ΟΑΕΔ ειδικότητας Τεχνιτών Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών ή άλλος 
ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος, σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 
2. Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού του προγράμματος οικονομικής διαχείρισης της OTS.  
3.  Αποδεδειγμένη γνώση λειτουργίας των προγραμμάτων διαχείρισης περιεχομένου ιστοσελίδων 
(CMS) Joomla και Wordpress.  
 
 

4. ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
1. Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία μέχρι τεσσάρων (4) ετών σε θέματα λογιστικού δημοσίου και 
ΝΠΔΔ, δημοσίων συμβάσεων και προμηθειών δημοσίου και ΝΠΔΔ. 
2. Γνώση έως δύο (2) ξένων γλωσσών.  
 

5. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
 

 ΠΡΟΣΟΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

1 Βαθμός τίτλου σπουδών Βαθμός * 30 

2 Επαγγελματική εμπειρία (ανά μήνα) και μέχρι 48 μήνες 10 (ανά μήνα) 

3α Γνώση πρώτης ξένης γλώσσας (Άριστη Γ2) 70 

3β Γνώση πρώτης ξένης γλώσσας (Πολύ Καλή Γ1) 50 

3γ Γνώση πρώτης ξένης γλώσσας (Καλή Β2) 30 

4α Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (Άριστη Γ2) 70 

4β Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (Πολύ Καλή Γ1) 50 

4γ Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (Καλή Β2) 30 
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Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα, τα οποία 
αναφέρονται στα απαιτούμενα ή συνεκτιμώμενα προσόντα-κριτήρια της πρόσκλησης και βρίσκονται σε 
αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου. 
 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
1. Υποβολή Πρότασης – Δήλωσης (επισυνάπτεται) 
2. Αναλυτικός πίνακας στοιχείων απόδειξης εμπειρίας, εφόσον απαιτείται (επισυνάπτεται) 
3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
4. Αντίγραφα Τίτλων Σπουδών.   
5. Αντίγραφα πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που θα 

τεκμηριώνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό και τα οποία σχετίζονται με τα απαιτούμενα 
ή συνεκτιμώμενα προσόντα-κριτήρια της παρούσας πρόσκλησης. 

6. Αντίγραφο πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης ή απολυτηρίου στρατού / Αντίγραφο 
βεβαίωσης αναβολής  (για τους άνδρες υποψήφιους) 

 
 
* Απόδειξη γνώσης χειρισμού των απαιτουμένων προγραμμάτων  

Η γνώση χειρισμού των προγραμμάτων οικονομικής διαχείρισης της OTS και των προγραμμάτων 
διαχείρισης περιεχομένου ιστοσελίδων (CMS) Joomla και Wordpress θα αποδειχθεί με πρακτική δοκιμασία 
από Τριμελή Επιτροπή Επιλογής. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πραγματοποιήσουν με επιτυχία τις δέκα 
εργασίες που περιγράφονται στον συνημμένο πίνακα εξέτασης υποψηφίων.  

* Αποδεικτικά στοιχεία απόδειξης επαγγελματικής εμπειρίας: 
Α. Για επαγγελματική εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα 
Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Εφόσον από τη βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα δεν 
προκύπτει η εξειδικευμένη εμπειρία, απαιτείται η προσκόμιση σύμβασης ή δελτίου παροχής υπηρεσιών 
που να καλύπτει ενδεικτικώς τη διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας και αν αυτή δεν προκύπτει ούτε από 
αυτά, βεβαίωση του εργοδότη. 
Β. Για επαγγελματική εμπειρία στο δημόσιο τομέα 
Βεβαίωση του φορέα απασχόλησης ή/και σύμβαση με το φορέα απασχόλησης, από όπου να 
αποδεικνύεται το χρονικό διάστημα και το αντικείμενο απασχόλησης. 
 
 
 
Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν 
απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές ή να έχουν λάβει αναβολή για όλο το χρόνο διάρκειας του αντικειμένου έργου. 
Σε περίπτωση που ο χρόνος για τον οποίο έχει ληφθεί αναβολή στράτευσης δεν καλύπτει στο σύνολό του 
τον χρόνο διάρκειας του αντικειμένου έργου, το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης υποχρεούται να καταγγείλει 
αζημίως την αντίστοιχη σύμβαση κατά τον χρόνο λήξης της ως άνω αναβολής. Τόσο ο αντισυμβαλλόμενος, 
όσο και ο Υπεύθυνος του έργου υποχρεούνται να ενημερώσουν άμεσα τον Ειδικό Λογαριασμό ένα (1) μήνα 
πριν τη λήξη της εν λόγω αναβολής. 
 
Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τα ενδιαφερόμενα άτομα θα γίνεται είτε 
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση (www.odiokrat.gr) είτε με φυσική παρουσία είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: 
Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης, Φράγκων 15, 546 25 Θεσσαλονίκη, ώρες 08:00 έως τις 15:00 και θα 
λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του ΚΩΘ.   
 
Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου και με τη διαδικασία υποβολής προτάσεων, τα 
ενδιαφερόμενα άτομα μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310- 510551. 
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Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί από τριμελή επιτροπή επιλογής. Το 
πρακτικό της επιτροπής θα επικυρωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης.  
 
Η υποψήφια/ο υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (απόφαση 
αποδοχής αποτελεσμάτων) δικαιούται να προσφύγει είτε με ηλεκτρονικό τρόπο στη διεύθυνση 
info@odiokratiko.gr, είτε με φυσική παρουσία, είτε ταχυδρομικά στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης, 
Φράγκων 15, 546 25 Θεσσαλονίκη, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης της 
απόφασης αποδοχής αποτελεσμάτων στη Διαύγεια. Η υποψήφια/ο υποψήφιος έχει υποχρέωση να 
ενημερώνεται για την ανάρτηση των αποτελεσμάτων από την ιστοσελίδα του ΚΩΘ https://www.odiokrat.gr 
στην ηλεκτρονική διαδρομή ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης, καθώς και από τη Διαύγεια. Οι 
υποψήφιες/υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας 
και στα έγγραφα αξιολόγησης – βαθμολόγησης, τόσο των ιδίων όσο και των λοιπών συνυποψηφίων τους, 
κατόπιν γραπτής τους αίτησης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επομένη της 
ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων στη Διαύγεια και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 5 του Ν. 2690/1999, 
42 του Ν.4624/2019 και 6 παρ. 1 στοιχ. στ του ΓΚΠΔ (ΕΕ 2016/679).  
 
Το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων κατά την διαδικασία της αξιολόγησης. 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 

1. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, επιλέγεται 
εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη και συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης έργου με το άτομο που την 
υπέβαλε στη βάση της συμβατικής ελευθερίας. 

2. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις/ενστάσεις που θα παραληφθούν μέχρι την οριζόμενη 
ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ταχυμεταφορά το 
εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την αναφερόμενη στο φάκελο αποστολής ημερομηνία, με την 
προϋπόθεση ότι θα παραληφθεί από το ΚΩΘ το αργότερο μέχρι την ανακοίνωση των 
αποτελεσμάτων της παρούσας. Το ΚΩΘ ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο των φακέλων 
υποψηφιότητας που θα αποσταλούν. 

3. Αντικατάσταση του φακέλου υποψηφιότητας ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων 
δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων. 

4. Στις περιπτώσεις απολυτηρίων τίτλων που έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εσωτερικού και όταν 
στην πρόσκληση προβλέπεται κλίμακα βαθμολόγησης/μοριοδότησης του βαθμού του τίτλου 
σπουδών είναι απαιτούμενο στον τίτλο σπουδών που προσκομίζεται να αναγράφεται και ο βαθμός. 
Αν ο βαθμός δεν αναγράφεται στον τίτλο σπουδών τότε προσκομίζεται η αναλυτική βαθμολογία. Σε 
περίπτωση που ο τίτλος σπουδών δεν αναγράφει το βαθμό και δεν έχει προσκομιστεί αναλυτική 
βαθμολογία, η πρόταση του ενδιαφερόμενου ατόμου δεν απορρίπτεται, αλλά δεν βαθμολογείται 
το συγκεκριμένο ζητούμενο προσόν. 

5. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης 
μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου 
ατόμου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής της πρότασης υποψηφιότητας και όχι «πρόσληψης». Η 
διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης ή/και πίνακα  
αποκλεισθέντων, ενώ όσα άτομα επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας 
επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδιαφερόμενου ατόμου α) με τη μεγαλύτερη εμπειρία, β) με 
το μεγαλύτερο βαθμό στον βασικό τίτλο σπουδών. 

6. Η πρόταση που είναι πρώτη στον πίνακα κατάταξης και έχει την μεγαλύτερη βαθμολογία στο 
σύνολο των βαθμολογούμενων κριτηρίων θα είναι εκείνη που θα επιλεγεί. Σε περίπτωση 
κωλύματος του ατόμου που την υπέβαλε επιλέγεται η επόμενη πρόταση έως την εξάντληση της 
σειράς κατάταξης. 

7. Υποβληθείσα πρόταση, η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης, δεν 
βαθμολογείται και απορρίπτεται.  

mailto:prosk@rc.auth.gr
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8. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να 
πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του επιλεγέντος ατόμου ή των επιλεγέντων ατόμων με άλλο 
ενδιαφερόμενο άτομο ή άλλα ενδιαφερόμενα άτομα στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον συνταγμένο πίνακα κατάταξης. 

9. Η σύμβαση δύναται να παραταθεί χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου 
του ΚΩΘ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας 
πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου (και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι 
τη λήξη αυτής). 

10. Το ΚΩΘ δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, δεδομένου ότι επαφίεται στην 
πλήρη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός αυτών, 
αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων. 

11. Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 ΠΔ 146/2007 
«Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων 
του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο 
εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1ΠΔ 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του ΠΔ 50/2001…….» 
(ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’). 

12. Ξενόγλωσσα δικαιολογητικά έγγραφα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής θα πρέπει να προσκομίζονται 
συνοδευόμενα από φωτοαντίγραφα επίσημης μετάφρασής τους στην ελληνική γλώσσα.  

 
 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης 
 
 

Γεώργιος Κωνσταντινίδης 
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ* 

(με όλες τις συνέπειες του νόμου για ψευδή δήλωση) 
 

 

 

Κινητό τηλ: ……………………….. e-mail: ………..…………………….………………… Α.Φ.Μ: ………………………………........ 

 

 

Να αναγραφούν στην παρούσα πρόταση-δήλωση και στο εξωτερικό του φακέλου τα εξής 

(συμπληρώνονται από την υποψήφια/τον υποψήφιο): 

1. Ο αριθμός του πρωτόκολλου της  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:  
 
 

                                                              Δηλώνω υπεύθυνα ότι  οι πληροφορίες που δίνονται  στο σύνολο  
                                                                 των εντύπων αυτής της πρότασης είναι ακριβείς και αληθείς. 
 
 
                                                                                                          ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
 
Ημερομηνία :   ___/___/______ 
 
 
Συνημμένα υποβάλλω :  1. 
                                   2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Η ελλιπής συμπλήρωση της πρότασης-δήλωσης αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού. 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ  

(Καταγράφεται από την ενδιαφερόμενη/τον ενδιαφερόμενο όλη η σχετική με το αντικείμενο της 
πρόσκλησης εμπειρία εφόσον απαιτείται) 

α/α Από Έως 

(α) (β) 

Φορέας απασχόλησης – 
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.....
... 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (3) 
 

 

(1) Μόνο για την περίπτωση επαγγελματικής εμπειρίας, συμπληρώνεται κατά περίπτωση με «Ι» ή «Δ», 
ανάλογα με την κατηγορία του φορέα απασχόλησης, όπου Ι: Ιδιωτικός τομέας, Φυσικά Πρόσωπα ή Νομικά 
Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (εταιρείες κτλ.)· Δ: Δημόσιος τομέας, υπηρεσίες του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ 
α' και β' βαθμού ή ΝΠΙΔ του δημόσιου τομέα της παρ. 1 του άρθρ. 14 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει ή φορείς 
της παρ. 3 του άρθρ. 1 του Ν. 2527/1997. Εφόσον πρόκειται για ελεύθερη/ελεύθερο επαγγελματία, 
συμπληρώνεται με την ένδειξη «Ε». 

(2) Συμπληρώνεται το ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ. Εφόσον στη στήλη (β) προκύπτει εμπειρία, το 
σύνολο των ημερών απασχόλησης διαιρείται διά του 25 (αν η εμπειρία έχει υπολογιστεί ως αριθμός 
ημερομισθίων) ή διά του 30 (αν η εμπειρία έχει υπολογιστεί ως χρονικό διάστημα από την ημερομηνία 
έναρξης έως την ημερομηνία λήξης της απασχόλησης) και το ακέραιο αποτέλεσμα προστίθεται στο σύνολο 
των μηνών απασχόλησης της στήλης (α). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Α/Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ  ΕΠΙΤΥΧΗΣ 

1 
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΗΣ OTS 

  

2 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΗΣ OTS 
  

3 
ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΗΣ OTS  
  

4 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΗΣ OTS 

  

5 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΗΣ OTS 
  

6 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 
ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΗΣ OTS 

  

7 
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 

ΚΗΜΔΗΣ 
  

8 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 
  

9 
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (CMS) JOOMLA 

  

10 
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (CMS) WORDPRESS 
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