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                                            Σταυρούπολη  30/10/2017    

                                                                                                    Αριθ.πρωτ.      1356/2017. 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 

Για την πρόσληψη ωροµίσθιου εκπαιδευτικού - καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού µε 
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 

 
Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ «ΙΡΙΣ» 

 
ύστερα από την υπ’ αριθ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ./110/16492/01-08-2017 απόφαση της Επιτροπής 
του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α) όπως ισχύει και σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 όπως ισχύει, της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόµου 
3812/2009, των παρ. 2 και 8 του άρθρου 26 του ν. 4325/2015 καθώς και τις διατάξεις του 
Π.∆. 524/1980 όπως ισχύει και λαµβάνοντας υπόψη: 1) τις υπ’ αριθ. 121/2017, 122/2017, 
165/2017, 166/2017 αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης, 2) τον 
Εσωτερικό Κανονισµό Υπηρεσιών καθώς και τον Κανονισµό Προσωπικού της ∆ηµοτικής 
Επιχείρησης 
  

ανακοινώνει 
 

την πρόσληψη ωροµίσθιου εκπαιδευτικού - καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού για την 
λειτουργία τµηµάτων - δραστηριοτήτων της επιχείρησης για το σχολικό έτος 2017-2018 µε 
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού τριών (3) ατόµων 
ωροµίσθιου εκπαιδευτικού - καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού για τις εξής κατά αριθµό 
ατόµων ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα τυπικά και ειδικά προσόντα καθώς και χρονική διάρκεια 
σύµβασης οκτώ (8) µηνών. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΑΡΙΘΜ. 
ΘΕΣΕΩΝ 

ΕΚΠ/ΚΗ 
ΒΑΘΜΙ∆Α 

ΧΡΟΝΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΥΠΙΚΑ ΕΙ∆ΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Ωδεία 

Εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό  

∆ιδακτικό 
προσωπικό για 
Κρουστά  
(µοντέρνα 
παραδοσιακά) 

1 ΤΕ  8 ΜΗΝΕΣ 

1. Τίτλοι σπουδών (Υποχρεωτικό) : 
Αντίγραφο πτυχίου µε ειδικότητα 
κρουστών ή βεβαίωση σπουδών 
αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος 
της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. Τα 
πτυχία εξωτερικού να έχουν 
αναγνωριστεί από το ∆ΟΑΤΑΠ και να 
αναφέρεται στα Ελληνικά η ειδικότητα. 
2. Γενική προϋπηρεσία στο 
αντικείµενο: Αποδεδειγµένη διδακτική 
προϋπηρεσία σε αναγνωρισµένα 
µουσικά ιδρύµατα ή µουσικά 
εκπαιδευτικά Ιδρύµατα του ∆ηµοσίου ή 
Ο.Τ.Α. ή ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις ή 
Ιδιωτικές Σχολές. Οι βεβαιώσεις να 
είναι πρωτότυπες ή ακριβή αντίγραφα, 
στις οποίες να αναγράφεται η απόφαση 
ΥΠΠΟΑ και να φαίνονται τα ακριβή 
ακαδηµαϊκά έτη  προϋπηρεσίας. 
Προϋπηρεσία γίνεται δεκτή µόνο για το 
αντικείµενο της προκήρυξης. 
3. Καλλιτεχνική δραστηριότητα:  
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συναυλίες (συµµετοχή σε ορχήστρα, 
συµµετοχή ως σολίστ, διεθνή 
καλλιτεχνική σταδιοδροµία, ρεσιτάλ, 
συναυλίες µουσικής δωµατίου), 
ηχογραφήσεις, δισκογραφία, συνέδρια, 
εκδόσεις, διαλέξεις, σεµινάρια, 
συγγραφή σχετικού βιβλίου, 
δηµοσιεύσεις, µελέτες, άρθρα, ειδικά 
εκπαιδευτικά προγράµµατα, 
συστάσεις-διακρίσεις κλπ. (Οι 
επιλεγέντες θα κληθούν να 
προσκοµίσουν έγγραφα κλπ που θα 
αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο 
βιογραφικό). 

∆ιδακτικό 
προσωπικό για 
Βιολοντσέλο 

1 
ΠΕ 

ελλείψει ΤΕ 
8 ΜΗΝΕΣ 

1. Τίτλοι σπουδών (Υποχρεωτικό) : 
Αντίγραφο πτυχίου Πανεπιστηµίου µε 
ειδικότητα βιολοντσέλο της ηµεδαπής ή 
της αλλοδαπής. Ελλείψει αυτών πτυχίο 
ή δίπλωµα βιολοντσέλου 
αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος 
εσωτερικού ή εξωτερικού. Τα πτυχία 
εξωτερικού να έχουν αναγνωριστεί από 
το ∆ΟΑΤΑΠ και να αναφέρεται στα 
Ελληνικά η ειδικότητα. 
2. Γενική προϋπηρεσία στο 
αντικείµενο: Αποδεδειγµένη διδακτική 
προϋπηρεσία σε αναγνωρισµένα 
µουσικά ιδρύµατα ή µουσικά 
εκπαιδευτικά Ιδρύµατα του ∆ηµοσίου ή 
Ο.Τ.Α. ή ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις ή 
Ιδιωτικές Σχολές. Οι βεβαιώσεις να 
είναι πρωτότυπες ή ακριβή αντίγραφα, 
στις οποίες να αναγράφεται η απόφαση 
ΥΠΠΟΑ και να φαίνονται τα ακριβή 
ακαδηµαϊκά έτη  προϋπηρεσίας. 
Προϋπηρεσία γίνεται δεκτή µόνο για το 
αντικείµενο της προκήρυξης. 
3. Καλλιτεχνική δραστηριότητα:  
συναυλίες (συµµετοχή σε ορχήστρα, 
συµµετοχή ως σολίστ, διεθνή 
καλλιτεχνική σταδιοδροµία, ρεσιτάλ, 
συναυλίες µουσικής δωµατίου), 
ηχογραφήσεις, δισκογραφία, συνέδρια, 
εκδόσεις, διαλέξεις, σεµινάρια, 
συγγραφή σχετικού βιβλίου, 
δηµοσιεύσεις, µελέτες, άρθρα, ειδικά 
εκπαιδευτικά προγράµµατα, 
συστάσεις-διακρίσεις κλπ. (Οι 
επιλεγέντες θα κληθούν να 
προσκοµίσουν έγγραφα κλπ που θα  
αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο 
βιογραφικό). 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΘΕΣΕΩΝ 

2    
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Σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία (Ν.2190/94) το εκπαιδευτικό-καλλιτεχνικό προσωπικό 
εξαιρείται από τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ, εποµένως δύναται η Επιχείρηση να ορίσει τα ειδικά 
τυπικά προσόντα καθώς και τον τρόπο αξιολόγησης του προσωπικού, έτσι ώστε να εκδοθεί 
άµεσα η προκήρυξη θέσεων. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

Η αξιολόγηση του προσωπικού θα γίνει µε βάση τον παρακάτω πίνακα. Στην τελευταία στήλη 
παρουσιάζεται η βαρύτητα του κάθε άξονα κριτηρίων στην τελική βαθµολογία όλων των 
υποψηφίων.  
Η γενική προϋπηρεσία µοριοδοτείται ανεξάρτητα του φορέα που πραγµατοποιήθηκε.  
Προϋπηρεσία που πραγµατοποιήθηκε σε ένα ακαδηµαϊκό έτος ανεξάρτητα αν είναι σε 
περισσότερους του ενός φορέα µοριοδοτείται ως προϋπηρεσία ενός έτους.  
Σε περίπτωση πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ της αλλοδαπής απαιτείται αναγνώριση από τον ∆ΟΑΤΑΠ.  

 
ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

 
Κριτήριο 

 
Ανάλυση κριτηρίου Βαθµολόγηση 

 
Τίτλοι σπουδών Βασικές και παρεµφερείς σπουδές, 

σχετική επιµόρφωση 
30 µόρια 

 
Γενική προϋπηρεσία στο 
αντικείµενο 

 

∆ιδακτική προϋπηρεσία  
από 1 έως και 5 διδακτικά έτη  

(από 166,64 έως 7.498,80 ώρες) 

10 µόρια 
 

-//- ∆ιδακτική προϋπηρεσία  5 επιπλέον µόρια 

Εικαστικό Εργαστήρι 
Εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό  

∆ιδακτικό 
προσωπικό για 
Fusing  

1 ∆Ε  8 ΜΗΝΕΣ 

1.Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο ΙΕΚ, 
Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών. 
2. Γενική προϋπηρεσία στο 
αντικείµενο: Αποδεδειγµένη διδακτική 
προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 
ακαδηµαϊκών ετών του αντικειµένου σε 
εκπαιδευτικά ιδρύµατα του δηµοσίου ή 
ΟΤΑ ή ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις ή 
Ιδιωτικές Σχολές. Οι βεβαιώσεις να 
είναι πρωτότυπες ή ακριβή αντίγραφα 
και να φαίνονται τα ακριβή 
ακαδηµαϊκά έτη προϋπηρεσίας. 
Προϋπηρεσία γίνεται δεκτή µόνο για το 
αντικείµενο της προκήρυξης. 
3. Καλλιτεχνική δραστηριότητα: 
portfolio (προσωπική δουλειά σε 
έντυπη, ή ψηφιακή µορφή CD, DVD) 
portfolio διδακτικού έργου (έργα 
µαθητών σε έντυπη, ή ψηφιακή µορφή 
CD, DVD), εκθέσεις, εκδόσεις, 
δηµοσιεύσεις, κλπ. (Οι επιλεγέντες θα 
κληθούν να προσκοµίσουν έγγραφα 
κλπ που θα αποδεικνύουν όσα 
αναφέρονται στο βιογραφικό). 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΘΕΣΕΩΝ 

1    

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΘΕΣΕΩΝ 

3   
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από 6 έως και 10 διδακτικά έτη  
(από 7.498,81 έως 14.997,60 ώρες) 

-//- ∆ιδακτική προϋπηρεσία  
άνω των 10 διδακτικών ετών  

(από 14.997,61 ώρες και άνω) 

5 επιπλέον µόρια 

Καλλιτεχνική/εκπαιδευτική 
δραστηριότητα 

 

Καλλιτεχνική δραστηριότητα του 
ιδίου, διακρίσεις µαθητών, συµµετοχή 

σε ορχήστρα, ρεσιτάλ, συναυλίες 
µουσικής δωµατίου, ηχογραφήσεις, 

δισκογραφία κ.λ.π. 

25 µόρια 
 

Παιδαγωγικά και ειδικά 
προσόντα - Συνέντευξη 

Συγκροτηµένη παιδαγωγική 
προσέγγιση, παιδαγωγική κατάρτιση 

και επάρκεια, προσωπικότητα, 
µέθοδος διδασκαλίας, ικανότητες 

κ.λ.π. 

20 µόρια 

Κοινωνικά και 
οικογενειακά κριτήρια  

Οικογενειακή κατάσταση (πολύτεκνος, 
µονογονέας, γονέας, µέλος 

οικογένειας ΑΜΕΑ) 

5 µόρια 

Σύνολο 100 

   
Η αναλυτική µοριοδότηση αποτυπώνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ στο τέλος της προκήρυξης.      

                   
             ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συµπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να µην έχουν 
υπερβεί το 64ο. 
Οι υποψήφιοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής 
δικαιολογητικά: 
 

1. Ευκρινή φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας (Άρθρο 1 του  
Ν.4250/2014).  

2. Ευκρινή φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών τους συµπεριλαµβανοµένης και της 
επιµόρφωσης. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσηµη 
µετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείµενες διατάξεις (άρθρο 29 
Π∆ 50/2001) και αναγνώριση από τον ∆ΟΑΤΑΠ.  

3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας στο αντικείµενο, η οποία θα πρέπει να έχει επιµερισµένα τα 
διδακτικά έτη σε ακαδηµαϊκά (πχ 2015-2016) και ανά διδακτική ώρα κατά µήνα (πχ 
Σεπτέµβριος 69 ώρες). Ως διδακτική εµπειρία νοείται η απασχόληση µε σχέση εργασίας 
ή σύµβαση έργου στα µουσικά ιδρύµατα, σχολές χορού εποπτείας Υπουργείου 
Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σε καθήκοντα συναφή προς το αντικείµενο 
των προς πλήρωση θέσεων. Η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη µετά τη λήψη του βασικού 
τίτλου σπουδών µε τον οποίο οι υποψήφιοι µετέχουν στη διαδικασία επιλογής. Στην 
βεβαίωση πρέπει να αναγράφεται και ο αριθµός πρόσληψης του Υπουργείου 
Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων (για τα αναγνωρισµένα τµήµατα).   

4. Αποδεικτικά καλλιτεχνικής δραστηριότητας : συναυλίες, συµµετοχή σε ορχήστρα, 
ρεσιτάλ, συναυλίες µουσικής δωµατίου, διακρίσεις µαθητών, ηχογραφήσεις, 
δισκογραφία, συνέδρια, εκδόσεις, διαλέξεις, σεµινάρια, συγγραφή σχετικού βιβλίου, 
δηµοσιεύσεις, µελέτες, άρθρα, ειδικά εκπαιδευτικά προγράµµατα, καλλιτεχνική 
δραστηριότητα του ιδίου (εκθέσεις), συµµετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις των 
µαθητών, συστάσεις-διακρίσεις, εκθέσεις, παραστάσεις χορού – θεάτρου, χορογραφίες, 
συµµετοχές σε διαγωνισµούς, κινησιολογία, video dance, κλπ, τα οποία θα 
πιστοποιούνται µε έγγραφα.   

5. Πρόσφατο σηµείωµα καλλιτεχνικής/εκπαιδευτικής δραστηριότητας. (Βιογραφικό 
σηµείωµα)  

6. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. (εντός τριµήνου)   
7. Βεβαίωση σπουδών τέκνου σε περίπτωση φοιτητών - σπουδαστών.  
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8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε ∆ηµόσιο ή 
Ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυµα (παράλληλη απασχόληση).  

9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:  

• Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (µόνο για άνδρες) ή η 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. ∆/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.  

• Ότι  έχει διαβάσει την προκήρυξη και αποδέχεται  τους όρους αυτής. 
 

Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται µε τη σειρά που εµφανίζονται στην προκήρυξη και γίνονται 
δεκτά, εφόσον κατατίθενται εµπρόθεσµα.  
 
Οι ενδιαφερόµενοι που θα προσληφθούν οφείλουν να προσκοµίσουν βεβαίωση εργασίας της 
υπηρεσίας τους, µε καταγεγραµµένες τις ηµέρες και ώρες απασχόλησής τους, προς αποφυγή 
επικάλυψης ωρών. Σε διαφορετική περίπτωση οφείλουν να προσκοµίσουν Υπεύθυνη ∆ήλωση 
του Ν. 1599/86 περί µη απασχόλησής τους σε άλλο δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα.  

 
Παρατηρήσεις  
· Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο 
εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους 
θεωρηµένη από δηµόσια αρχή. ∆ε γίνονται δεκτές αιτήσεις που υποβάλλονται ταχυδροµικά.  
· Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καταθέσουν αίτηση για µία (1) µόνο ειδικότητα. Υποψήφιοι 
που καταθέσουν για πάνω από µια θέση θα απορρίπτονται εξαρχής.  
· Οι επιτυχόντες θα προσληφθούν µόνο εάν υπάρχει διαθεσιµότητα σπουδαστών στο ειδικό 
αντικείµενο οργάνου η υποχρεωτικού µαθήµατος. 
· 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 µαθητών/σπουδαστών στα επιµέρους τµήµατα των δράσεων της 
επιχείρησης και δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 166,64 ώρες ανά µήνα.  
· Οι ενδιαφερόµενοι που θα προσληφθούν θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους, σε όποιες δράσεις - 
δοµές κρίνει απαραίτητο η επιχείρηση, ανάλογα πάντα µε την προσέλευση των 
µαθητών/σπουδαστών καθώς και την εκάστοτε ειδικότητα του επιλεγέντος. 

 
ΕΠΙΛΟΓΗ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

 
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή επιλογής προσωπικού που έχει συσταθεί 
µε την υπ’ αριθµ. 167/2017 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Παύλου Μελά «ΙΡΙΣ». Οι πίνακες κατάταξης των υποψήφιων 
αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων της επιχείρησης και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Παύλου 
Μελά www.pavlosmelas.gr. Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 

υποβάλλουν ενστάσεις, ενώπιον του ∆.Σ. της επιχείρησης µέσα σε αποκλειστική προθεσµία, η 
οποία λήγει µετά την πάροδο τριών (3) ηµερολογιακών ηµερών από την ανάρτηση. 

 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αναζητήσουν ολόκληρη την προκήρυξη πρόσληψης στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου Παύλου Μελά (www.pavlosmelas.gr) ή να την παραλάβουν από τα 
γραφεία της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Παύλου Μελά «ΙΡΙΣ» (∆/νση: Λαγκαδά 
293, 1ος όροφος, τηλ. 2310 662-944, 642-405) καθηµερινά από 9:00 π.µ. έως 14:00 µ.µ. 
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Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών πρέπει να πραγµατοποιηθεί µέσα σε 
προθεσµία δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την εποµένη εργάσιµη της ηµεροµηνίας  
δηµοσίευσης περίληψης της παρούσας, σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες του Νοµού 
Θεσσαλονίκης, στα γραφεία της επιχείρησης και από την Τρίτη 01.11.2017 έως και την 
Παρασκευή 10.11.2017 τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 9:00 - 14:00. 

 
 

       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 
 
 
 
 

     ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ Α∆ΑΜΟΥ∆ΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

 
ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ω∆ΕΙΩΝ 

 
1. ΣΠΟΥ∆ΕΣ : ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 30  
1.1 Τίτλοι Ωδείων  
Πτυχίο: 10 µόρια  
Πτυχίο µε Άριστα (από 9,5 και πάνω): 5 επιπλέον µόρια  
∆ίπλωµα: 5 επιπλέον µόρια 
∆ίπλωµα µε Άριστα (από 9,5 και πάνω): 5 επιπλέον µόρια 
∆ίπλωµα µε Άριστα και διάκριση (βραβείο, αριστείο κλπ.): 5 επιπλέον µόρια 
 
2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 20  
2.1 ∆ιδακτική προϋπηρεσία (σε ακαδηµαϊκά έτη)  
 

∆ιδακτική προϋπηρεσία  
από 1 έως και 5 ακαδηµαϊκά έτη  
(από 166,64 έως 7.498,80 ώρες) 

10 µόρια 
 

∆ιδακτική προϋπηρεσία  
από 6 έως και 10 ακαδηµαϊκά έτη  
(από 7.498,81 έως 14.997,60 ώρες) 

5 επιπλέον µόρια 
 

∆ιδακτική προϋπηρεσία  
άνω των 10 ακαδηµαϊκών ετών  
(από 14.997,61 ώρες και άνω) 

5 επιπλέον µόρια 
 

 
3. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ : ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 25  
3.1 Καλλιτεχνική δραστηριότητα λογίζεται:  
Καλλιτεχνική δραστηριότητα του ιδίου: 10 µόρια  
∆ιάκριση µαθητών: 5 επιπλέον µόρια  
Συµµετοχή σε ορχήστρα: 5 επιπλέον µόρια 
Ρεσιτάλ, ηχογραφήσεις, συναυλίες µουσικής δωµατίου κλπ: 5 επιπλέον µόρια  
 
4. ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 20  
4.1. Συνέντευξη  
Συγκροτηµένη παιδαγωγική προσέγγιση, προσωπικότητα, µέθοδος διδασκαλίας : 20 µόρια  
(Απαντήσεις σε εξειδικευµένο ερωτηµατολόγιο, τεσσάρων (4) ερωτήσεων µε δείκτη βαρύτητας 5 
µόρια ανά ερώτηση) 
 
5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ : ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 5  
Γονέας: 1 µόριο (για 1 έως 3 παιδιά)  

Πολύτεκνος γονέας: 1 επιπλέον µόριο  

Μονογονέας: 1 επιπλέον µόριο  

Μέλος οικογένειας ΑΜΕΑ: 2 επιπλέον µόρια  
(προσοχή στο συγκεκριµένο άξονα η βαθµολογία των υποψηφίων είναι το µέγιστο 5, ακόµα και 
αν προκύπτουν από τα προσωπικά τους στοιχεία περισσότερα µόρια)  
 
Σε περίπτωση επαναλαµβανόµενης ισοβαθµίας προκρίνεται το σύνολο των µορίων στις 
παρακάτω κατηγορίες µε τη σειρά που παρουσιάζονται:  
ΣΠΟΥ∆ΕΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
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ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 
 
1. ΣΠΟΥ∆ΕΣ : ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 30  
1.1 Σπουδές ∆Ε (fusing) 
Πτυχίο: 20 µόρια  
Σεµινάρια – ηµερίδες - εκθέσεις – συνέδρια: 5 επιπλέον µόρια 
Συναφείς σπουδές σχετικές µε το αντικείµενο: 5 επιπλέον µόρια 
(Ιστορία τέχνης, συντήρηση έργων τέχνης, βιτρώ, αισθητική, επαγγελµατικό µακιγιάζ κλπ) 
 
2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 20  
2.1 ∆ιδακτική προϋπηρεσία (σε ακαδηµαϊκά έτη)  
 

∆ιδακτική προϋπηρεσία  
από 1 έως και 5 ακαδηµαϊκά έτη  
(από 166,64 έως 7.498,80 ώρες) 

10 µόρια 
 

∆ιδακτική προϋπηρεσία  
από 6 έως και 10 ακαδηµαϊκά έτη  
(από 7.498,81 έως 14.997,60 ώρες) 

5 επιπλέον µόρια 

∆ιδακτική προϋπηρεσία  
άνω των 10 ακαδηµαϊκών ετών  
(από 14.997,61 ώρες και άνω) 

5 επιπλέον µόρια 

 
3. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ : ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 25  
Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγµένη:  
3.1. Συµµετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις/εκθέσεις του ιδίου  
1-5 εκδηλώσεις/εκθέσεις: 5µόρια  
6-10 εκδηλώσεις/εκθέσεις: 5 επιπλέον µόρια  
 
3.2. Συµµετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις των µαθητών 
1-5 εκδηλώσεις/εκθέσεις: 5µόρια  
6-10 εκδηλώσεις/εκθέσεις: 5 επιπλέον µόρια  
 
3.3. ∆ιεθνές έργο: 3 µόρια  
3.4. Βραβεύσεις: 2 µόρια  
 
4. ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 20  
4.1. Συνέντευξη  
Συγκροτηµένη παιδαγωγική προσέγγιση, προσωπικότητα, µέθοδος διδασκαλίας: 20 µόρια  
(Απαντήσεις σε εξειδικευµένο ερωτηµατολόγιο, τεσσάρων (4) ερωτήσεων µε δείκτη βαρύτητας 5 
µόρια ανά ερώτηση) 
 
5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ : ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 5  
Γονέας: 1 µόριο (για 1 έως 3 παιδιά)  

Πολύτεκνος γονέας: 1 επιπλέον µόριο  

Μονογονέας: 1 επιπλέον µόριο  

Μέλος οικογένειας ΑΜΕΑ: 2 επιπλέον µόρια  
(προσοχή στο συγκεκριµένο άξονα η βαθµολογία των υποψηφίων είναι το µέγιστο 5, ακόµα και 
αν προκύπτουν από τα προσωπικά τους στοιχεία περισσότερα µόρια)  
 
Σε περίπτωση επαναλαµβανόµενης ισοβαθµίας προκρίνεται το σύνολο των µορίων στις 
παρακάτω κατηγορίες µε τη σειρά που παρουσιάζονται:  
ΣΠΟΥ∆ΕΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
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