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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ “IΡΙΣ”
Αριθµός Απόφασης 139/2018
Απόσπασµα από το 13o Πρακτικό συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Στη Σταυρούπολη και στα γραφεία της Επιχείρησης Λαγκαδά 293, σήµερα στις 06 του
µήνα Αυγούστου ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 18:30 µ.µ. του έτους 2018 συνήλθε στην 13η τακτική
συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Παύλου
Μελά ΙΡΙΣ, υπό την Προεδρία του Προέδρου κ. Αδαµούδη Παντελεήµων, ύστερα από την αριθ.
πρωτ. 579/02-08-18 έγγραφη πρόσκληση του, η οποία δόθηκε σε κάθε ένα µέλος ξεχωριστά
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 της Υ.Α. 43254/2007 (ΦΕΚ 1492/17.8.2007 τεύχος
Β’).
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι επί συνόλου έντεκα µελών
βρέθηκαν παρόντα τα έξι (6) µέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αδαµούδης Παντελεήµων, ∆άκου Μαρία – Φωτεινή (αναπλ. µέλος της κας
Χριστοφορίδου Αφέντρας), Ξανθόπουλος ∆ηµήτριος (αναπλ. µέλος της κας Σπασέγκου
Στέλλας), Σαρακινού Μαρία, Υφαντίδης Γεώργιος, Χατζηθεοδώρου - Πεζιρκιανίδου Μαρία.
ΑΠΟΝΤΕΣ: Αµπατζής Στέργιος, Ιωαννίδης Γεώργιος, Κωτσίδης Αβραάµ, Μακρή Ελένη,
Τζιώτζιου Αλέξανδρος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόµιµα κλήθηκαν.
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ: ----ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: ----Τα θέµατα συζητήθηκαν µε την εξής σειρά: 1ο θέµα ηµερησίας διάταξης, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο,
ο
ο
6 , 7 , 8ο, 9ο, 10ο, 11ο και 12ο.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και κράτησε πρακτικά η υπάλληλος της επιχείρησης και
γραµµατέας του ∆.Σ. κα Γεωργιάδου Αθηνά, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 111/2015 απόφαση
∆.Σ.
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
O Πρόεδρος εισηγείται το 11ο θέµα ηµερήσιας διάταξης που αφορά την
πρόσληψη ωροµίσθιου εκπαιδευτικού - καλλιτεχνικού - διδακτικού προσωπικού
συνολικού αριθµού σαράντα τριών (43) θέσεων καθώς και την ψήφιση πίστωσης για
τη δηµοσίευση περίληψης της προκήρυξης πρόσληψης, σε µία ηµερήσια εφηµερίδα.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 της Υ.Α. 43254/2007 (ΦΕΚ 1492/17.8.2007 τεύχος Β’).
2. Το µε αρ. πρωτ. 3449/05-02-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών µε θέµα τον
προγραµµατισµό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018 στους ΟΤΑ α’ και β’
βαθµού και τα ΝΠΙ∆ αυτών.
3. Την υπ’ αριθ. 35/2018 απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε θέµα τον προγραµµατισµό
προσλήψεων έκτακτου προσωπικού µε σχέση εργασίας Ι∆ΟΧ, έτους 2018.
4. Το µε αρ. πρωτ. 154/06-03-2018 διαβιβαστικό της επιχείρησης, προς την Αποκεντρωµένη
∆ιοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, µε θέµα τον προγραµµατισµό προσλήψεων έκτακτου
προσωπικού µε σχέση εργασίας Ι∆ΟΧ, έτους 2018 καθώς και πρόβλεψη των πιστώσεων από
ιδίους πόρους.
5. Την µε αρ. πρωτ. 15704/14-03-2018 εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Μακεδονίας – Θράκης, προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
6. Το µε αρ. πρωτ. 37414/19-07-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών µε θέµα την
έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας Ι∆ΟΧ στα ΝΠΙ∆ των ΟΤΑ µε κάλυψη
δαπάνης από ιδίους πόρους.
7. Τον Εσωτερικό Κανονισµό Υπηρεσιών της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ΙΡΙΣ.
8. Τις διατάξεις της παρ. 2θ του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 όπως ισχύει.
9. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 223 του ν. 3584/2007 όπως ισχύει.
10. Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 2 του ν. 3812/2009.
11. Τις διατάξεις του άρθρου 26, παρ. 2 και 8 του ν. 4325/2015.
12. Τις διατάξεις των Π.∆. 523/1980 και 524/1980 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
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13. Τις διατάξεις των Β.∆. 57/1957 και 16/1966.
14. Τις διατάξεις του άρθρου 255 του Ν. 3463/2006.
15. Τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό έτους 2018.
16. Την υπ’ αριθ. 138/2018 απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε θέµα τον καθορισµό των
θέσεων – ειδικοτήτων του προσωπικού που θα προσληφθεί το τρέχον διάστηµα και
συγκεκριµένα στον Τοµέα Παραγωγής Έργου, του Τµήµατος Πολιτισµού (Ωδεία, Σχολή
Χορού, Εργαστήρι Πληροφορικής και Ροµποτικής, Εικαστικό Εργαστήρι και Θεατρικό
Εργαστήρι).
17. Την εισήγηση του Προέδρου, σύµφωνα µε την οποία αναφέρει τα εξής:
Έχοντας υπόψη τη λειτουργία των δράσεων της Επιχείρησης και συγκεκριµένα των Ωδείων,
Σχολής Χορού, Εργαστήρι Πληροφορικής και Ροµποτικής, Εικαστικό Εργαστήρι και Θεατρικό
Εργαστήρι, την έγκριση των προσλήψεων που λάβαµε από το Υπουργείο Εσωτερικών µε το αρ.
πρωτ. 37414/19-07-2018 έγγραφό τους, καθώς επίσης και την υπ’ αριθ. 138/2018 απόφαση
∆.Σ., σύµφωνα µε την οποία καθορίστηκαν οι θέσεις – ειδικότητες του ωροµίσθιου
εκπαιδευτικού - καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού που θα προσληφθεί το τρέχον
διάστηµα και συγκεκριµένα στον Τοµέα Παραγωγής Έργου, του Τµήµατος Πολιτισµού για τη
λειτουργία των Ωδείων, Σχολής Χορού, Εργαστήρι Πληροφορικής και Ροµποτικής, Εικαστικό
Εργαστήρι και Θεατρικό Εργαστήρι, ο φορέας µας θα πρέπει να καθορίσει ειδικότερα τα
κριτήρια πρόσληψης για την κάθε θέση, και τα οποία θα αναγράφονται στην προκήρυξη
πρόσληψης.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26, παρ. 2 και 8 του ν. 4325/2015. το
εκπαιδευτικό-καλλιτεχνικό-διδακτικό προσωπικό (µουσικοί, ζωγράφοι κλπ) εξαιρείται από τις
διαδικασίες του ΑΣΕΠ που θεσπίζει ο ν.2190/94, 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.
Για την κάλυψη των σαράντα τριών (43) θέσεων, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου (Ι∆ΟΧ), εννεάµηνης (9) και οκτάµηνης (8) διάρκειας προτείνονται τα εξής
κριτήρια πρόσληψης:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΡΙΘΜ.
ΕΚΠ/ΚΗ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΘΕΣΕΩΝ ΒΑΘΜΙ∆Α
Ωδεία
Εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό

∆ιδακτικό
προσωπικό για
πιάνο

4

ΠΕ ή ΤΕ

ΧΡΟΝΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

9 ΜΗΝΕΣ

ΤΥΠΙΚΑ ΕΙ∆ΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Τίτλοι σπουδών: Αντίγραφο πτυχίου
Πανεπιστηµίου µε ειδικότητα πιάνο της
ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή πτυχίο ή
δίπλωµα πιάνου 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,
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∆ιδακτικό
προσωπικό για
συνοδεία πιάνου

1

ΠΕ ή ΤΕ

9 ΜΗΝΕΣ

∆ιδακτικό
προσωπικό για
κλασσική κιθάρα

2

ΠΕ ή ΤΕ

9 ΜΗΝΕΣ

∆ιδακτικό
προσωπικό για
ηλεκτρική κιθάρα
µε γνώσεις

1

ΤΕ

9 ΜΗΝΕΣ

άρθρα, ειδικά εκπαιδευτικά προγράµµατα,
συστάσεις- διακρίσεις κλπ.
1. Τίτλοι σπουδών: Αντίγραφο πτυχίου
Πανεπιστηµίου µε ειδικότητα πιάνο της
ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή πτυχίο ή
δίπλωµα πιάνου 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.
1. Τίτλοι σπουδών: Αντίγραφο πτυχίου
Πανεπιστηµίου µε ειδικότητα κλασσική
κιθάρα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή
πτυχίο ή δίπλωµα κλασσικής κιθάρας
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.
1. Τίτλοι σπουδών: Αντίγραφο πτυχίου,
διπλώµατος
ή
βεβαίωση
σπουδών
ηλεκτρικής
κιθάρας
αναγνωρισµένου
µουσικού
ιδρύµατος
εσωτερικού
ή
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ακουστικής
κιθάρας

∆ιδακτικό
προσωπικό για
Φλάουτο-φλογέραφλάουτο dolce

1

ΠΕ ή ΤΕ

9 ΜΗΝΕΣ

∆ιδακτικό
προσωπικό για
Κλαρινέτο

1

ΤΕ

9 ΜΗΝΕΣ

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.
1. Τίτλοι σπουδών: Αντίγραφο πτυχίου
Πανεπιστηµίου µε ειδικότητα φλάουτο της
ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή πτυχίο ή
δίπλωµα
φλάουτου
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.
1. Τίτλοι σπουδών: Αντίγραφο πτυχίου ή
δίπλωµα
οργάνου
κλαρινέτου
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

ΑΔΑ: ΩΗΝ8ΟΚ9Θ-ΡΗΣ

∆ιδακτικό
προσωπικό για
Σαξόφωνο

1

ΤΕ

9 ΜΗΝΕΣ

∆ιδακτικό
προσωπικό για
Βιολί

3

ΠΕ ή ΤΕ

9 ΜΗΝΕΣ

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.
1. Τίτλοι σπουδών: Αντίγραφο πτυχίου ή
δίπλωµα
οργάνου
σαξόφωνου
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.
1. Τίτλοι σπουδών: Αντίγραφο πτυχίου
Πανεπιστηµίου µε ειδικότητα βιολί της
ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή πτυχίο ή
δίπλωµα βιολιού 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

ΑΔΑ: ΩΗΝ8ΟΚ9Θ-ΡΗΣ

∆ιδακτικό
προσωπικό για
Κρουστά
(παραδοσιακά)

1

ΤΕ ή ∆Ε

9 ΜΗΝΕΣ

∆ιδακτικό
προσωπικό για
Ακορντεόν

1

ΠΕ ή ΤΕ

9 ΜΗΝΕΣ

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.
1. Τίτλοι σπουδών: Αντίγραφο πτυχίου ή
βεβαίωση σπουδών παραδοσιακών κρουστών
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.
1. Τίτλοι σπουδών: Αντίγραφο πτυχίου
τµηµάτων
Μουσικών
σπουδών
Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής
µε ειδίκευση στο ακορντεόν ή βεβαιώσεις και
µουσικούς
τίτλους
αναγνωρισµένου
µουσικού
ιδρύµατος
εσωτερικού
εποπτευόµενου
από
το
Υπουργείο
Πολιτισµού & Αθλητισµού στην αντίστοιχη
ειδικότητα. Τα πτυχία εξωτερικού να έχουν
αναγνώριση 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,

ΑΔΑ: ΩΗΝ8ΟΚ9Θ-ΡΗΣ

∆ιδακτικό
προσωπικό για
Βιολοντσέλο

1

ΠΕ ή ΤΕ

9 ΜΗΝΕΣ

∆ιδακτικό
προσωπικό για
Βυζαντινή µουσική

2

ΤΕ

9 ΜΗΝΕΣ

∆ιδακτικό
προσωπικό για
Μουσική
προπαιδεία

1

ΤΕ

9 ΜΗΝΕΣ

άρθρα, ειδικά εκπαιδευτικά προγράµµατα,
συστάσεις-διακρίσεις κλπ.
1. Τίτλοι σπουδών: Αντίγραφο πτυχίου
Πανεπιστηµίου µε ειδικότητα βιολοντσέλο
της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, 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.
1. Τίτλοι σπουδών: Αντίγραφο πτυχίου ή
δίπλωµα
Βυζαντινής
µουσικής
αναγνωρισµένου
από
το
Υπουργείου
Πολιτισµού
&
Αθλητισµού
µουσικού
ιδρύµατος εσωτερικού.
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.
1. Τίτλοι σπουδών: Αντίγραφο πτυχίου ή
βεβαιώσεις σπουδών µουσικής προπαιδείας
αναγνωρισµένου
µουσικού
ιδρύµατος
εσωτερικού ή εξωτερικού. Τα πτυχία
εξωτερικού να έχουν αναγνώριση από το
∆ΟΑΤΑΠ και να αναφέρεται στα Ελληνικά η
ειδικότητα. Οι βεβαιώσεις θα πρέπει να
περιλαµβάνουν µεθόδους µουσικής αγωγής,

ΑΔΑ: ΩΗΝ8ΟΚ9Θ-ΡΗΣ

∆ιδακτικό
προσωπικό για
Ανώτερα και
υποχρεωτικά
θεωρητικά

2

ΠΕ ή ΤΕ

9 ΜΗΝΕΣ

∆ιδακτικό
προσωπικό για
θέση
αρχιµουσικού
Φιλαρµονικής

1

ΤΕ

9 ΜΗΝΕΣ

συστήµατα ΟΡΦ και ΚΟΝΤΑΛΥ.
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.
1. Τίτλοι σπουδών: Αντίγραφο πτυχίου
Πανεπιστηµίου µε ειδικότητα Ανώτερων
θεωρητικών της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής
ή πτυχίο ή δίπλωµα Ανώτερων θεωρητικών
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.
1. Τίτλοι σπουδών: Αντίγραφο πτυχίου
ενοργάνωσης-διεύθυνσης
µπάντας
και
πτυχίο ή δίπλωµα αναγνωρισµένου πνευστού
οργάνου
από
αναγνωρισµένο
µουσικό
ίδρυµα 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 προϋπηρεσία στην θέση
αρχιµουσικού Φιλαρµονικής του ∆ηµοσίου ή
ΟΤΑ ή ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων. Οι
βεβαιώσεις να είναι πρωτότυπες ή ακριβή

ΑΔΑ: ΩΗΝ8ΟΚ9Θ-ΡΗΣ

∆ιδακτικό
προσωπικό για
Παραδοσιακή
µουσική (κλαρίνο)

1

ΤΕ

9 ΜΗΝΕΣ

∆ιδακτικό
προσωπικό για
Παραδοσιακή
µουσική (ποντιακή
λύρα )

1

ΤΕ ή ∆Ε

9 ΜΗΝΕΣ

αντίγραφα και να φαίνονται τα ακριβή έτη
προϋπηρεσίας. Προϋπηρεσία γίνεται δεκτή
µόνο για το αντικείµενο της προκήρυξης.
3. Καλλιτεχνική δραστηριότητα: ∆ιοργάνωση
και διεύθυνση συναυλιών σε εκδηλώσεις των
δήµων, δηµοτικών διαµερισµάτων κ.λ.π. και
υπηρεσίες του δρόµου (λιτανείες-εθνικές
εορτές κ.λ.π.). Ηχογραφήσεις, δισκογραφία,
συνέδρια, εκδόσεις, διαλέξεις, σεµινάρια,
συγγραφή σχετικού βιβλίου, δηµοσιεύσεις,
µελέτες,
άρθρα,
ειδικά
εκπαιδευτικά
προγράµµατα, συστάσεις-διακρίσεις κλπ.
1. Τίτλοι σπουδών: Αντίγραφο πτυχίου
ειδικότητας παραδοσιακή µουσική (κλαρίνο)
ή βεβαίωση σπουδών 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),
ηχογραφήσεις,
δισκογραφία,
συνέδρια,
εκδόσεις, διαλέξεις, σεµινάρια, συγγραφή
σχετικού βιβλίου, δηµοσιεύσεις, µελέτες,
άρθρα, ειδικά εκπαιδευτικά προγράµµατα,
συστάσεις-διακρίσεις κλπ.
1. Τίτλοι σπουδών: Αντίγραφο πτυχίου
ειδικότητας παραδοσιακή µουσική (ποντιακή
λύρα) ή βεβαίωση σπουδών 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 φαίνονται τα ακριβή έτη προϋπηρεσίας.
Προϋπηρεσία γίνεται δεκτή µόνο για το
αντικείµενο της προκήρυξης.
3. Καλλιτεχνική δραστηριότητα: συναυλίες
(συµµετοχή σε ορχήστρα, συµµετοχή ως
σολίστ, διεθνή καλλιτεχνική σταδιοδροµία),
ηχογραφήσεις,
δισκογραφία,
συνέδρια,
εκδόσεις, διαλέξεις, σεµινάρια, συγγραφή
σχετικού βιβλίου, δηµοσιεύσεις, µελέτες,
άρθρα, ειδικά εκπαιδευτικά προγράµµατα,
συστάσεις-διακρίσεις κλπ.

ΑΔΑ: ΩΗΝ8ΟΚ9Θ-ΡΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ
25
ΘΕΣΕΩΝ
Σχολή Χορού
Εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό

∆ιδακτικό
προσωπικό για
διδασκαλία των
µαθηµάτων:
τεχνική, ανάλυση,
θεωρία,
µεθοδολογία
κλασικού χορού

∆ιδακτικό
προσωπικό για
διδασκαλία των
µαθηµάτων:
τεχνική, θεωρία,
ανάλυση και
µεθοδολογία
σύγχρονου χορού

∆ιδακτικό
προσωπικό για
διδασκαλία:
παραδοσιακών
χορών

3

∆Ε

8 ΜΗΝΕΣ

1

∆Ε

8 ΜΗΝΕΣ

1

ΠΕ

8 ΜΗΝΕΣ

1. Τίτλοι σπουδών: ∆ίπλωµα αναγνωρισµένης
Ανώτερης Επαγγελµατικής Σχολής Χορού ή
ΚΣΟΤ της Ηµεδαπής ή αναγνωρισµένης
Ανώτερης ή Ανώτατης σχολής της Αλλοδαπής
µε εµπειρία στη διδασκαλία τεχνικής του
κλασικού χορού. Τα πτυχία εξωτερικού να
έχουν αναγνωριστεί από το ∆ΟΑΤΑΠ και να
αναφέρεται στα Ελληνικά η ειδικότητα.
2. Γενική προϋπηρεσία στο αντικείµενο:
Αποδεδειγµένη
διδακτική
προϋπηρεσία
τουλάχιστον 3 ακαδηµαϊκών ετών, σε
Ιδιωτικές η ∆ηµοτικές Σχολές χορού
αναγνωρισµένες
από
το
κράτος.
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: συµµετοχή
σε παραστάσεις ως χορευτής, χορογράφος
καθώς και σε σεµινάρια και καλλιτεχνικά
φεστιβάλ κλπ.
1. Τίτλοι σπουδών: ∆ίπλωµα αναγνωρισµένης
Ανώτερης Επαγγελµατικής Σχολής Χορού ή
ΚΣΟΤ της Ηµεδαπής ή αναγνωρισµένης
Ανώτερης ή Ανώτατης σχολής της Αλλοδαπής
µε εµπειρία στη διδασκαλία τεχνικής του
σύγχρονου χορού. Τα πτυχία εξωτερικού να
έχουν αναγνωριστεί από το ∆ΟΑΤΑΠ και να
αναφέρεται στα Ελληνικά η ειδικότητα.
2. Γενική προϋπηρεσία στο αντικείµενο:
Αποδεδειγµένη
διδακτική
προϋπηρεσία
τουλάχιστον 3 ακαδηµαϊκών ετών, σε
Ιδιωτικές η ∆ηµοτικές Σχολές χορού
αναγνωρισµένες
από
το
κράτος.
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: συµµετοχή
σε παραστάσεις ως χορευτής, χορογράφος
καθώς και σε σεµινάρια και καλλιτεχνικά
φεστιβάλ κλπ.
1. Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο ΤΕΦΑΑ
µε
ειδικότητα παραδοσιακών χορών.
2. Γενική προϋπηρεσία στο αντικείµενο:
Αποδεδειγµένη
διδακτική
προϋπηρεσία
τουλάχιστον 5 ακαδηµαϊκών ετών, σε
Ανώτερες Ιδιωτικές ή ∆ηµοτικές Σχολές
χορού αναγνωρισµένες από το ΥΠΠΟ. 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: συµµετοχή
σε παραστάσεις ως χορευτής, χορογράφος,

ΑΔΑ: ΩΗΝ8ΟΚ9Θ-ΡΗΣ

∆ιδακτικό
προσωπικό για
συνοδός πιάνου

1

ΤΕ

8 ΜΗΝΕΣ

χοροδιδάσκαλος καθώς και σε σεµινάρια και
καλλιτεχνικά φεστιβάλ κλπ.
1. Τίτλοι σπουδών: Αντίγραφο πτυχίου ή
διπλώµατος
ειδικότητας
πιάνου
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
προϋπηρεσία
συνοδείας
διδασκαλίας
χορού
τουλάχιστον
3
ακαδηµαϊκών ετών, σε Ανώτερες Ιδιωτικές ή
∆ηµοτικές Σχολές χορού αναγνωρισµένες από
το κράτος. 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: συµµετοχή
σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, φεστιβάλ,
διαγωνισµούς χορού κλπ.

ΣΥΝΟΛΟ
6
ΘΕΣΕΩΝ
Εργαστήρι Πληροφορικής και Ροµποτικής
Εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό

∆ιδακτικό
προσωπικό για
εκµάθηση
ηλεκτρονικών
υπολογιστών

1

ΠΕ

8 ΜΗΝΕΣ

∆ιδακτικό
προσωπικό για
εκµάθηση
ροµποτικής

1

ΠΕ

8 ΜΗΝΕΣ

1.Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή ∆ίπλωµα
Πληροφορικής
ή
Πληροφορικής
και
Τηλεπικοινωνιών
ή
Επιστήµης
των
Υπολογιστών
ή
Εφαρµοσµένης
Πληροφορικής της ηµεδαπής ή ισότιµα
πτυχία
αντίστοιχης
ειδικότητας
της
αλλοδαπής, καλή γνώση Αγγλικών, βεβαίωση
εκπαιδευτικής επάρκειας ενηλίκων της µη
τυπικής εκπαίδευσης. Τα πτυχία εξωτερικού
να έχουν αναγνωριστεί από το ∆ΟΑΤΑΠ και
να αναφέρεται στα Ελληνικά η ειδικότητα.
2. Γενική προϋπηρεσία στο αντικείµενο:
Αποδεδειγµένη
διδακτική
προϋπηρεσία
τουλάχιστον 2 ακαδηµαϊκών ετών, 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. Εκπαιδευτική δραστηριότητα: portfolio
(προσωπική δουλειά σε έντυπη, ή ψηφιακή
µορφή CD, DVD) portfolio διδακτικού έργου
(έργα µαθητών σε έντυπη, ή ψηφιακή µορφή
CD, DVD), εκδόσεις, δηµοσιεύσεις, κλπ.
1.Τίτλοι
Σπουδών:
Πτυχίο
Α.Ε.Ι.
Παιδαγωγικών Σχολών της ηµεδαπής ή
ισότιµα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της
αλλοδαπής,
καλή
γνώση
Αγγλικών,
πιστοποιηµένη γνώση Η/Υ στα αντικείµενα:
α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Τα
πτυχία εξωτερικού να έχουν αναγνωριστεί
από το ∆ΟΑΤΑΠ και να αναφέρεται στα
Ελληνικά η ειδικότητα.

ΑΔΑ: ΩΗΝ8ΟΚ9Θ-ΡΗΣ
2. Γενική προϋπηρεσία στο αντικείµενο:
Αποδεδειγµένη
διδακτική
προϋπηρεσία
τουλάχιστον 2 ακαδηµαϊκών ετών σε
εκπαιδευτικά ιδρύµατα του δηµοσίου ή ΟΤΑ
ή ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικά
Σχολεία. 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. Εκπαιδευτική δραστηριότητα: portfolio
(προσωπική δουλειά σε έντυπη, ή ψηφιακή
µορφή CD, DVD) portfolio διδακτικού έργου
(έργα µαθητών σε έντυπη, ή ψηφιακή µορφή
CD, DVD), εκδόσεις, δηµοσιεύσεις, κλπ.
ΣΥΝΟΛΟ
2
ΘΕΣΕΩΝ
Εικαστικό Εργαστήρι
Εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό

∆ιδακτικό
προσωπικό για
Ζωγραφική

1

ΠΕ

8 ΜΗΝΕΣ

∆ιδακτικό
προσωπικό για
Ζωγραφική

2

∆Ε

8 ΜΗΝΕΣ

1.Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο ή δίπλωµα
Εικαστικών
Τεχνών
µε
κατεύθυνση
Ζωγραφικής
ή
Εικαστικών
και
Εφαρµοσµένων Τεχνών µε κατεύθυνση ή
ειδίκευση Ζωγραφικής ή Πλαστικών Τεχνών
και Επιστηµών της Τέχνης κατεύθυνσης
Εικαστικών ή Εικαστικών και Εφαρµοσµένων
Τεχνών ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π)
ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή 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
τουλάχιστον 5 ακαδηµαϊκών ετών, 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.
1.Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο ή ∆ίπλωµα Σχολής
Καλών Τεχνών ή ιδιωτικής σχολής της
ηµεδαπής ή αλλοδαπής, ή βεβαιώσεις
σπουδών
στον
αντίστοιχο
τοµέα
σε
αναγνωρισµένα ιδρύµατα, σε Ι.Ε.Κ., ή
ιδιωτική σχολή. Τα πτυχία εξωτερικού να
έχουν αναγνωριστεί από το ∆ΟΑΤΑΠ και να
αναφέρεται στα Ελληνικά η ειδικότητα τους.
2. Γενική προϋπηρεσία στο αντικείµενο:
Αποδεδειγµένη
διδακτική
προϋπηρεσία
τουλάχιστον 4 ακαδηµαϊκών ετών, σε
εκπαιδευτικά ιδρύµατα του δηµοσίου ή ΟΤΑ
ή ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.

ΑΔΑ: ΩΗΝ8ΟΚ9Θ-ΡΗΣ

∆ιδακτικό
προσωπικό για
εκµάθηση τέχνης
µακιγιάζ
(ζωγραφική σε
πρόσωπο και
σώµα - face
painting, special
effects & full body
painting)

1

∆Ε

8 ΜΗΝΕΣ

∆ιδακτικό
προσωπικό για
Αγιογραφία

1

∆Ε

8 ΜΗΝΕΣ

∆ιδακτικό
προσωπικό για
Fusing

1

∆Ε

8 ΜΗΝΕΣ

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.
1.Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο ΙΕΚ τεχνικού
αισθητικής,
make-up
Arstist
κλπ
ή
βεβαίωση µαθητείας µε ειδίκευση στο
επαγγελµατικό µακιγιάζ σε Ιδιωτική σχολή.
2. Γενική προϋπηρεσία στο αντικείµενο:
Αποδεδειγµένη
διδακτική
προϋπηρεσία
τουλάχιστον 3 ακαδηµαϊκών ετών, 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),
σεµινάρια
επαγγελµατικού
µακιγιάζ,
make-up
Artist,
εκθέσεις,
δηµοσιεύσεις, κλπ.
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.
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

ΑΔΑ: ΩΗΝ8ΟΚ9Θ-ΡΗΣ

∆ιδακτικό
προσωπικό για
κόσµηµα χειροτεχνία

1

∆Ε

8 ΜΗΝΕΣ

∆ιδακτικό
προσωπικό για
Κεραµική

1

∆Ε

8 ΜΗΝΕΣ

(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.
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.
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.

ΣΥΝΟΛΟ
8
ΘΕΣΕΩΝ
Θεατρικό Εργαστήρι
Εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό

∆ιδακτικό
προσωπικό για
διδασκαλία
Υποκριτικής

1

ΠΕ

8 ΜΗΝΕΣ

1.Τίτλοι Σπουδών: Απόφοιτοι του τµήµατος
Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, ή απόφοιτοι
του Τµήµατος Θεάτρου της Σχολής Καλών
Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστήµιου
Θεσσαλονίκης ή του τµήµατος Θεατρικών
σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστηµίου Αθηνών, ή του τµήµατος
Θεατρικών Σπουδών Πατρών ή του τµήµατος
Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου
Πελοποννήσου ή του τµήµατος Θεατρικών
Σπουδών
της
Σχολής
Καλών
Τεχνών
Ναυπλίου ή απόφοιτοι/διπλωµατούχοι ΑΕΙ
Πολιτιστικής - Καλλιτεχνικής κατεύθυνσης.
2. Γενική προϋπηρεσία στο αντικείµενο:
Αποδεδειγµένη
διδακτική
προϋπηρεσία
τουλάχιστον 4 ακαδηµαϊκών ετών, του
αντικειµένου σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα του

ΑΔΑ: ΩΗΝ8ΟΚ9Θ-ΡΗΣ

∆ιδακτικό
προσωπικό για
διδασκαλία
Υποκριτικής

ΣΥΝΟΛΟ
ΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΘΕΣΕΩΝ

1

∆Ε

8 ΜΗΝΕΣ

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).
1.Τίτλοι Σπουδών: Απόφοιτοι ∆ραµατικών
Σχολών ή απόφοιτοι Θεατρικών Εργαστηρίων.
2.
Σχετική
Επιµόρφωση:
Αποδεικτικά
παρακολούθησης σεµιναρίων-επιµορφωτικών
προγραµµάτων, οργάνωση εκδηλώσεων.
3. 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.
4. Καλλιτεχνική δραστηριότητα: portfolio
(προσωπική δουλειά σε έντυπη, ή ψηφιακή
µορφή CD, DVD) portfolio διδακτικού έργου
(έργα µαθητών σε έντυπη, ή ψηφιακή µορφή
CD, DVD).

2

43

Κατόπιν των ανωτέρω, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, η οποία
αναλυτικότερα αναγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Καθορίζει για την κάλυψη των σαράντα τριών (43) θέσεων ωροµίσθιου εκπαιδευτικού
- καλλιτεχνικού - διδακτικού προσωπικού, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου (Ι∆ΟΧ), εννεάµηνης (9) και οκτάµηνης (8) διάρκειας ως τυπικά ειδικά προσόντα τα
εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΡΙΘΜ.
ΕΚΠ/ΚΗ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΘΕΣΕΩΝ ΒΑΘΜΙ∆Α
Ωδεία
Εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό

∆ιδακτικό
προσωπικό για
πιάνο

4

ΠΕ ή ΤΕ

ΧΡΟΝΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

9 ΜΗΝΕΣ

ΤΥΠΙΚΑ ΕΙ∆ΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Τίτλοι σπουδών: Αντίγραφο πτυχίου
Πανεπιστηµίου µε ειδικότητα πιάνο της
ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή πτυχίο ή
δίπλωµα πιάνου 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

ΑΔΑ: ΩΗΝ8ΟΚ9Θ-ΡΗΣ

∆ιδακτικό
προσωπικό για
συνοδεία πιάνου

1

ΠΕ ή ΤΕ

9 ΜΗΝΕΣ

∆ιδακτικό
προσωπικό για
κλασσική κιθάρα

2

ΠΕ ή ΤΕ

9 ΜΗΝΕΣ

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.
1. Τίτλοι σπουδών: Αντίγραφο πτυχίου
Πανεπιστηµίου µε ειδικότητα πιάνο της
ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή πτυχίο ή
δίπλωµα πιάνου 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.
1. Τίτλοι σπουδών: Αντίγραφο πτυχίου
Πανεπιστηµίου µε ειδικότητα κλασσική
κιθάρα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή
πτυχίο ή δίπλωµα κλασσικής κιθάρας
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

ΑΔΑ: ΩΗΝ8ΟΚ9Θ-ΡΗΣ

∆ιδακτικό
προσωπικό για
ηλεκτρική κιθάρα
µε γνώσεις
ακουστικής
κιθάρας

1

ΤΕ

9 ΜΗΝΕΣ

∆ιδακτικό
προσωπικό για
Φλάουτο-φλογέραφλάουτο dolce

1

ΠΕ ή ΤΕ

9 ΜΗΝΕΣ

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.
1. Τίτλοι σπουδών: Αντίγραφο πτυχίου,
διπλώµατος
ή
βεβαίωση
σπουδών
ηλεκτρικής
κιθάρας
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.
1. Τίτλοι σπουδών: Αντίγραφο πτυχίου
Πανεπιστηµίου µε ειδικότητα φλάουτο της
ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή πτυχίο ή
δίπλωµα
φλάουτου
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,

ΑΔΑ: ΩΗΝ8ΟΚ9Θ-ΡΗΣ

∆ιδακτικό
προσωπικό για
Κλαρινέτο

1

ΤΕ

9 ΜΗΝΕΣ

∆ιδακτικό
προσωπικό για
Σαξόφωνο

1

ΤΕ

9 ΜΗΝΕΣ

∆ιδακτικό
προσωπικό για
Βιολί

3

ΠΕ ή ΤΕ

9 ΜΗΝΕΣ

εκδόσεις, διαλέξεις, σεµινάρια, συγγραφή
σχετικού βιβλίου, δηµοσιεύσεις, µελέτες,
άρθρα, ειδικά εκπαιδευτικά προγράµµατα,
συστάσεις-διακρίσεις κλπ.
1. Τίτλοι σπουδών: Αντίγραφο πτυχίου ή
δίπλωµα
οργάνου
κλαρινέτου
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.
1. Τίτλοι σπουδών: Αντίγραφο πτυχίου ή
δίπλωµα
οργάνου
σαξόφωνου
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.
1. Τίτλοι σπουδών: Αντίγραφο πτυχίου
Πανεπιστηµίου µε ειδικότητα βιολί της
ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή πτυχίο ή
δίπλωµα βιολιού αναγνωρισµένου µουσικού
ιδρύµατος εσωτερικού ή εξωτερικού. Τα

ΑΔΑ: ΩΗΝ8ΟΚ9Θ-ΡΗΣ

∆ιδακτικό
προσωπικό για
Κρουστά
(παραδοσιακά)

1

ΤΕ ή ∆Ε

9 ΜΗΝΕΣ

∆ιδακτικό
προσωπικό για
Ακορντεόν

1

ΠΕ ή ΤΕ

9 ΜΗΝΕΣ

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.
1. Τίτλοι σπουδών: Αντίγραφο πτυχίου ή
βεβαίωση σπουδών παραδοσιακών κρουστών
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.
1. Τίτλοι σπουδών: Αντίγραφο πτυχίου
τµηµάτων
Μουσικών
σπουδών
Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής
µε ειδίκευση στο ακορντεόν ή βεβαιώσεις και
µουσικούς
τίτλους
αναγνωρισµένου
µουσικού
ιδρύµατος
εσωτερικού
εποπτευόµενου
από
το
Υπουργείο
Πολιτισµού & Αθλητισµού στην αντίστοιχη
ειδικότητα. Τα πτυχία εξωτερικού να έχουν
αναγνώριση από το ∆ΟΑΤΑΠ και να
αναφέρεται στα Ελληνικά η ειδικότητα.
2. Γενική προϋπηρεσία στο αντικείµενο:
Αποδεδειγµένη διδακτική προϋπηρεσία σε

ΑΔΑ: ΩΗΝ8ΟΚ9Θ-ΡΗΣ

∆ιδακτικό
προσωπικό για
Βιολοντσέλο

1

ΠΕ ή ΤΕ

9 ΜΗΝΕΣ

∆ιδακτικό
προσωπικό για
Βυζαντινή µουσική

2

ΤΕ

9 ΜΗΝΕΣ

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.
1. Τίτλοι σπουδών: Αντίγραφο πτυχίου
Πανεπιστηµίου µε ειδικότητα βιολοντσέλο
της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, 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.
1. Τίτλοι σπουδών: Αντίγραφο πτυχίου ή
δίπλωµα
Βυζαντινής
µουσικής
αναγνωρισµένου
από
το
Υπουργείου
Πολιτισµού
&
Αθλητισµού
µουσικού
ιδρύµατος εσωτερικού.
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

ΑΔΑ: ΩΗΝ8ΟΚ9Θ-ΡΗΣ

∆ιδακτικό
προσωπικό για
Μουσική
προπαιδεία

1

ΤΕ

9 ΜΗΝΕΣ

∆ιδακτικό
προσωπικό για
Ανώτερα και
υποχρεωτικά
θεωρητικά

2

ΠΕ ή ΤΕ

9 ΜΗΝΕΣ

(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.
1. Τίτλοι σπουδών: Αντίγραφο πτυχίου ή
βεβαιώσεις σπουδών µουσικής προπαιδείας
αναγνωρισµένου
µουσικού
ιδρύµατος
εσωτερικού ή εξωτερικού. Τα πτυχία
εξωτερικού να έχουν αναγνώριση από το
∆ΟΑΤΑΠ και να αναφέρεται στα Ελληνικά η
ειδικότητα. Οι βεβαιώσεις θα πρέπει να
περιλαµβάνουν µεθόδους µουσικής αγωγής,
συστήµατα ΟΡΦ και ΚΟΝΤΑΛΥ.
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.
1. Τίτλοι σπουδών: Αντίγραφο πτυχίου
Πανεπιστηµίου µε ειδικότητα Ανώτερων
θεωρητικών της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής
ή πτυχίο ή δίπλωµα Ανώτερων θεωρητικών
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

ΑΔΑ: ΩΗΝ8ΟΚ9Θ-ΡΗΣ

∆ιδακτικό
προσωπικό για
θέση
αρχιµουσικού
Φιλαρµονικής

1

ΤΕ

9 ΜΗΝΕΣ

∆ιδακτικό
προσωπικό για
Παραδοσιακή
µουσική (κλαρίνο)

1

ΤΕ

9 ΜΗΝΕΣ

∆ιδακτικό
προσωπικό για
Παραδοσιακή
µουσική (ποντιακή
λύρα )

1

ΤΕ ή ∆Ε

9 ΜΗΝΕΣ

σχετικού βιβλίου, δηµοσιεύσεις, µελέτες,
άρθρα, ειδικά εκπαιδευτικά προγράµµατα,
συστάσεις-διακρίσεις κλπ.
1. Τίτλοι σπουδών: Αντίγραφο πτυχίου
ενοργάνωσης-διεύθυνσης
µπάντας
και
πτυχίο ή δίπλωµα αναγνωρισµένου πνευστού
οργάνου
από
αναγνωρισµένο
µουσικό
ίδρυµα 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 προϋπηρεσία στην θέση
αρχιµουσικού Φιλαρµονικής του ∆ηµοσίου ή
ΟΤΑ ή ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων. Οι
βεβαιώσεις να είναι πρωτότυπες ή ακριβή
αντίγραφα και να φαίνονται τα ακριβή έτη
προϋπηρεσίας. Προϋπηρεσία γίνεται δεκτή
µόνο για το αντικείµενο της προκήρυξης.
3. Καλλιτεχνική δραστηριότητα: ∆ιοργάνωση
και διεύθυνση συναυλιών σε εκδηλώσεις των
δήµων, δηµοτικών διαµερισµάτων κ.λ.π. και
υπηρεσίες του δρόµου (λιτανείες-εθνικές
εορτές κ.λ.π.). Ηχογραφήσεις, δισκογραφία,
συνέδρια, εκδόσεις, διαλέξεις, σεµινάρια,
συγγραφή σχετικού βιβλίου, δηµοσιεύσεις,
µελέτες,
άρθρα,
ειδικά
εκπαιδευτικά
προγράµµατα, συστάσεις-διακρίσεις κλπ.
1. Τίτλοι σπουδών: Αντίγραφο πτυχίου
ειδικότητας παραδοσιακή µουσική (κλαρίνο)
ή βεβαίωση σπουδών 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),
ηχογραφήσεις,
δισκογραφία,
συνέδρια,
εκδόσεις, διαλέξεις, σεµινάρια, συγγραφή
σχετικού βιβλίου, δηµοσιεύσεις, µελέτες,
άρθρα, ειδικά εκπαιδευτικά προγράµµατα,
συστάσεις-διακρίσεις κλπ.
1. Τίτλοι σπουδών: Αντίγραφο πτυχίου
ειδικότητας παραδοσιακή µουσική (ποντιακή
λύρα) ή βεβαίωση σπουδών 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
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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 φαίνονται τα ακριβή έτη προϋπηρεσίας.
Προϋπηρεσία γίνεται δεκτή µόνο για το
αντικείµενο της προκήρυξης.
3. Καλλιτεχνική δραστηριότητα: συναυλίες
(συµµετοχή σε ορχήστρα, συµµετοχή ως
σολίστ, διεθνή καλλιτεχνική σταδιοδροµία),
ηχογραφήσεις,
δισκογραφία,
συνέδρια,
εκδόσεις, διαλέξεις, σεµινάρια, συγγραφή
σχετικού βιβλίου, δηµοσιεύσεις, µελέτες,
άρθρα, ειδικά εκπαιδευτικά προγράµµατα,
συστάσεις-διακρίσεις κλπ.
ΣΥΝΟΛΟ
25
ΘΕΣΕΩΝ
Σχολή Χορού
Εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό

∆ιδακτικό
προσωπικό για
διδασκαλία των
µαθηµάτων:
τεχνική, ανάλυση,
θεωρία,
µεθοδολογία
κλασικού χορού

∆ιδακτικό
προσωπικό για
διδασκαλία των
µαθηµάτων:
τεχνική, θεωρία,
ανάλυση και
µεθοδολογία
σύγχρονου χορού

3

∆Ε

8 ΜΗΝΕΣ

1

∆Ε

8 ΜΗΝΕΣ

1. Τίτλοι σπουδών: ∆ίπλωµα αναγνωρισµένης
Ανώτερης Επαγγελµατικής Σχολής Χορού ή
ΚΣΟΤ της Ηµεδαπής ή αναγνωρισµένης
Ανώτερης ή Ανώτατης σχολής της Αλλοδαπής
µε εµπειρία στη διδασκαλία τεχνικής του
κλασικού χορού. Τα πτυχία εξωτερικού να
έχουν αναγνωριστεί από το ∆ΟΑΤΑΠ και να
αναφέρεται στα Ελληνικά η ειδικότητα.
2. Γενική προϋπηρεσία στο αντικείµενο:
Αποδεδειγµένη
διδακτική
προϋπηρεσία
τουλάχιστον 3 ακαδηµαϊκών ετών, σε
Ιδιωτικές η ∆ηµοτικές Σχολές χορού
αναγνωρισµένες
από
το
κράτος.
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: συµµετοχή
σε παραστάσεις ως χορευτής, χορογράφος
καθώς και σε σεµινάρια και καλλιτεχνικά
φεστιβάλ κλπ.
1. Τίτλοι σπουδών: ∆ίπλωµα αναγνωρισµένης
Ανώτερης Επαγγελµατικής Σχολής Χορού ή
ΚΣΟΤ της Ηµεδαπής ή αναγνωρισµένης
Ανώτερης ή Ανώτατης σχολής της Αλλοδαπής
µε εµπειρία στη διδασκαλία τεχνικής του
σύγχρονου χορού. Τα πτυχία εξωτερικού να
έχουν αναγνωριστεί από το ∆ΟΑΤΑΠ και να
αναφέρεται στα Ελληνικά η ειδικότητα.
2. Γενική προϋπηρεσία στο αντικείµενο:
Αποδεδειγµένη
διδακτική
προϋπηρεσία
τουλάχιστον 3 ακαδηµαϊκών ετών, σε
Ιδιωτικές η ∆ηµοτικές Σχολές χορού
αναγνωρισµένες
από
το
κράτος.
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: συµµετοχή
σε παραστάσεις ως χορευτής, χορογράφος

ΑΔΑ: ΩΗΝ8ΟΚ9Θ-ΡΗΣ

∆ιδακτικό
προσωπικό για
διδασκαλία:
παραδοσιακών
χορών

1

ΠΕ

8 ΜΗΝΕΣ

∆ιδακτικό
προσωπικό για
συνοδός πιάνου

1

ΤΕ

8 ΜΗΝΕΣ

καθώς και σε σεµινάρια και καλλιτεχνικά
φεστιβάλ κλπ.
1. Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο ΤΕΦΑΑ
µε
ειδικότητα παραδοσιακών χορών.
2. Γενική προϋπηρεσία στο αντικείµενο:
Αποδεδειγµένη
διδακτική
προϋπηρεσία
τουλάχιστον 5 ακαδηµαϊκών ετών, σε
Ανώτερες Ιδιωτικές ή ∆ηµοτικές Σχολές
χορού αναγνωρισµένες από το ΥΠΠΟ. 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: συµµετοχή
σε παραστάσεις ως χορευτής, χορογράφος,
χοροδιδάσκαλος καθώς και σε σεµινάρια και
καλλιτεχνικά φεστιβάλ κλπ.
1. Τίτλοι σπουδών: Αντίγραφο πτυχίου ή
διπλώµατος
ειδικότητας
πιάνου
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
προϋπηρεσία
συνοδείας
διδασκαλίας
χορού
τουλάχιστον
3
ακαδηµαϊκών ετών, σε Ανώτερες Ιδιωτικές ή
∆ηµοτικές Σχολές χορού αναγνωρισµένες από
το κράτος. 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: συµµετοχή
σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, φεστιβάλ,
διαγωνισµούς χορού κλπ.

ΣΥΝΟΛΟ
6
ΘΕΣΕΩΝ
Εργαστήρι Πληροφορικής και Ροµποτικής
Εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό

∆ιδακτικό
προσωπικό για
εκµάθηση
ηλεκτρονικών
υπολογιστών

1

ΠΕ

8 ΜΗΝΕΣ

1.Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή ∆ίπλωµα
Πληροφορικής
ή
Πληροφορικής
και
Τηλεπικοινωνιών
ή
Επιστήµης
των
Υπολογιστών
ή
Εφαρµοσµένης
Πληροφορικής της ηµεδαπής ή ισότιµα
πτυχία
αντίστοιχης
ειδικότητας
της
αλλοδαπής, καλή γνώση Αγγλικών, βεβαίωση
εκπαιδευτικής επάρκειας ενηλίκων της µη
τυπικής εκπαίδευσης. Τα πτυχία εξωτερικού
να έχουν αναγνωριστεί από το ∆ΟΑΤΑΠ και
να αναφέρεται στα Ελληνικά η ειδικότητα.
2. Γενική προϋπηρεσία στο αντικείµενο:
Αποδεδειγµένη
διδακτική
προϋπηρεσία
τουλάχιστον 2 ακαδηµαϊκών ετών, 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

ΑΔΑ: ΩΗΝ8ΟΚ9Θ-ΡΗΣ

∆ιδακτικό
προσωπικό για
εκµάθηση
ροµποτικής

1

ΠΕ

8 ΜΗΝΕΣ

αντικείµενο της προκήρυξης.
3. Εκπαιδευτική δραστηριότητα: portfolio
(προσωπική δουλειά σε έντυπη, ή ψηφιακή
µορφή CD, DVD) portfolio διδακτικού έργου
(έργα µαθητών σε έντυπη, ή ψηφιακή µορφή
CD, DVD), εκδόσεις, δηµοσιεύσεις, κλπ.
1.Τίτλοι
Σπουδών:
Πτυχίο
Α.Ε.Ι.
Παιδαγωγικών Σχολών της ηµεδαπής ή
ισότιµα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της
αλλοδαπής,
καλή
γνώση
Αγγλικών,
πιστοποιηµένη γνώση Η/Υ στα αντικείµενα:
α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Τα
πτυχία εξωτερικού να έχουν αναγνωριστεί
από το ∆ΟΑΤΑΠ και να αναφέρεται στα
Ελληνικά η ειδικότητα.
2. Γενική προϋπηρεσία στο αντικείµενο:
Αποδεδειγµένη
διδακτική
προϋπηρεσία
τουλάχιστον 2 ακαδηµαϊκών ετών σε
εκπαιδευτικά ιδρύµατα του δηµοσίου ή ΟΤΑ
ή ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικά
Σχολεία. 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. Εκπαιδευτική δραστηριότητα: portfolio
(προσωπική δουλειά σε έντυπη, ή ψηφιακή
µορφή CD, DVD) portfolio διδακτικού έργου
(έργα µαθητών σε έντυπη, ή ψηφιακή µορφή
CD, DVD), εκδόσεις, δηµοσιεύσεις, κλπ.

ΣΥΝΟΛΟ
2
ΘΕΣΕΩΝ
Εικαστικό Εργαστήρι
Εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό

∆ιδακτικό
προσωπικό για
Ζωγραφική

1

ΠΕ

8 ΜΗΝΕΣ

1.Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο ή δίπλωµα
Εικαστικών
Τεχνών
µε
κατεύθυνση
Ζωγραφικής
ή
Εικαστικών
και
Εφαρµοσµένων Τεχνών µε κατεύθυνση ή
ειδίκευση Ζωγραφικής ή Πλαστικών Τεχνών
και Επιστηµών της Τέχνης κατεύθυνσης
Εικαστικών ή Εικαστικών και Εφαρµοσµένων
Τεχνών ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π)
ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή 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
τουλάχιστον 5 ακαδηµαϊκών ετών, 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

ΑΔΑ: ΩΗΝ8ΟΚ9Θ-ΡΗΣ

∆ιδακτικό
προσωπικό για
Ζωγραφική

2

∆Ε

8 ΜΗΝΕΣ

∆ιδακτικό
προσωπικό για
εκµάθηση τέχνης
µακιγιάζ
(ζωγραφική σε
πρόσωπο και
σώµα - face
painting, special
effects & full body
painting)

1

∆Ε

8 ΜΗΝΕΣ

∆ιδακτικό
προσωπικό για
Αγιογραφία

1

∆Ε

8 ΜΗΝΕΣ

(έργα µαθητών σε έντυπη, ή ψηφιακή µορφή
CD, DVD), εκθέσεις, εκδόσεις, δηµοσιεύσεις,
κλπ.
1.Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο ή ∆ίπλωµα Σχολής
Καλών Τεχνών ή ιδιωτικής σχολής της
ηµεδαπής ή αλλοδαπής, ή βεβαιώσεις
σπουδών
στον
αντίστοιχο
τοµέα
σε
αναγνωρισµένα ιδρύµατα, σε Ι.Ε.Κ., ή
ιδιωτική σχολή. Τα πτυχία εξωτερικού να
έχουν αναγνωριστεί από το ∆ΟΑΤΑΠ και να
αναφέρεται στα Ελληνικά η ειδικότητα τους.
2. Γενική προϋπηρεσία στο αντικείµενο:
Αποδεδειγµένη
διδακτική
προϋπηρεσία
τουλάχιστον 4 ακαδηµαϊκών ετών, 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.
1.Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο ΙΕΚ τεχνικού
αισθητικής,
make-up
Arstist
κλπ
ή
βεβαίωση µαθητείας µε ειδίκευση στο
επαγγελµατικό µακιγιάζ σε Ιδιωτική σχολή.
2. Γενική προϋπηρεσία στο αντικείµενο:
Αποδεδειγµένη
διδακτική
προϋπηρεσία
τουλάχιστον 3 ακαδηµαϊκών ετών, 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),
σεµινάρια
επαγγελµατικού
µακιγιάζ,
make-up
Artist,
εκθέσεις,
δηµοσιεύσεις, κλπ.
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
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∆ιδακτικό
προσωπικό για
Fusing

1

∆Ε

8 ΜΗΝΕΣ

∆ιδακτικό
προσωπικό για
κόσµηµα χειροτεχνία

1

∆Ε

8 ΜΗΝΕΣ

∆ιδακτικό
προσωπικό για
Κεραµική

1

∆Ε

8 ΜΗΝΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ
8
ΘΕΣΕΩΝ
Θεατρικό Εργαστήρι
Εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό
∆ιδακτικό
1
ΠΕ

8 ΜΗΝΕΣ

(έργα µαθητών σε έντυπη, ή ψηφιακή µορφή
CD, DVD), εκθέσεις, εκδόσεις, δηµοσιεύσεις,
κλπ.
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.
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.
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.

1.Τίτλοι Σπουδών: Απόφοιτοι του τµήµατος
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προσωπικό για
διδασκαλία
Υποκριτικής

∆ιδακτικό
προσωπικό για
διδασκαλία
Υποκριτικής

ΣΥΝΟΛΟ
ΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΘΕΣΕΩΝ

1

∆Ε

8 ΜΗΝΕΣ

Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, ή απόφοιτοι
του Τµήµατος Θεάτρου της Σχολής Καλών
Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστήµιου
Θεσσαλονίκης ή του τµήµατος Θεατρικών
σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστηµίου Αθηνών, ή του τµήµατος
Θεατρικών Σπουδών Πατρών ή του τµήµατος
Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου
Πελοποννήσου ή του τµήµατος Θεατρικών
Σπουδών
της
Σχολής
Καλών
Τεχνών
Ναυπλίου ή απόφοιτοι/διπλωµατούχοι ΑΕΙ
Πολιτιστικής - Καλλιτεχνικής κατεύθυνσης.
2. Γενική προϋπηρεσία στο αντικείµενο:
Αποδεδειγµένη
διδακτική
προϋπηρεσία
τουλάχιστον 4 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).
1.Τίτλοι Σπουδών: Απόφοιτοι ∆ραµατικών
Σχολών ή απόφοιτοι Θεατρικών Εργαστηρίων.
2.
Σχετική
Επιµόρφωση:
Αποδεικτικά
παρακολούθησης σεµιναρίων-επιµορφωτικών
προγραµµάτων, οργάνωση εκδηλώσεων.
3. 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.
4. Καλλιτεχνική δραστηριότητα: portfolio
(προσωπική δουλειά σε έντυπη, ή ψηφιακή
µορφή CD, DVD) portfolio διδακτικού έργου
(έργα µαθητών σε έντυπη, ή ψηφιακή µορφή
CD, DVD).

2
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Β. Καθορίζει τον τρόπο αξιολόγησης του προσωπικού, των απαραίτητων δικαιολογητικών
υποβολής καθώς και τον τόπο υποβολής των αιτήσεων ως εξής:
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.
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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.
Από τη διαδικασία της συνέντευξης θα περάσουν οι υποψήφιοι, οι οποίοι πληρούν τα τυπικά
προσόντα.
ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Κριτήριο
Τίτλοι σπουδών
Γενική προϋπηρεσία στο
αντικείµενο
-//-

-//-

Καλλιτεχνική/εκπαιδευτική
δραστηριότητα

Παιδαγωγικά και ειδικά
προσόντα - Συνέντευξη

Κοινωνικά και
οικογενειακά κριτήρια

Ανάλυση κριτηρίου

Βαθµολόγηση

Βασικές και παρεµφερείς σπουδές,
σχετική επιµόρφωση
∆ιδακτική προϋπηρεσία
από 1 έως και 5 διδακτικά έτη
(από 166,64 έως 7.498,80 ώρες)
∆ιδακτική προϋπηρεσία
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)
Καλλιτεχνική δραστηριότητα του
ιδίου, διακρίσεις µαθητών, συµµετοχή
σε ορχήστρα, ρεσιτάλ, συναυλίες
µουσικής δωµατίου, ηχογραφήσεις,
δισκογραφία κ.λ.π.
Συγκροτηµένη παιδαγωγική
προσέγγιση, παιδαγωγική κατάρτιση
και επάρκεια, προσωπικότητα,
µέθοδος διδασκαλίας, ικανότητες
κ.λ.π.
Οικογενειακή κατάσταση (πολύτεκνος,
µονογονέας, γονέας, µέλος
οικογένειας ΑΜΕΑ)
Σύνολο

30 µόρια
10 µόρια

5 επιπλέον µόρια

5 επιπλέον µόρια

25 µόρια

20 µόρια

5 µόρια

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 65ο.
Οι υποψήφιοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς και σε έντυπη
µορφή, 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. Πιστοποιηµένη γνώση Η/Υ, η οποία θα αποδεικνύεται σύµφωνα µε το από 22-01-2016
Ειδικό Παράρτηµα (Α21) Απόδειξης χειρισµού Η/Υ του ΑΣΕΠ (αφορά την ειδικότητα:
∆ιδακτικό προσωπικό για εκµάθηση ροµποτικής).
4. Πιστοποιηµένη γνώση γλωσσοµάθειας, η οποία θα αποδεικνύεται, σύµφωνα µε το από
29-05-2017 Ειδικό Παράρτηµα Απόδειξης γλωσσοµάθειας του ΑΣΕΠ. (αφορά τις
ειδικότητες: ∆ιδακτικό προσωπικό για εκµάθηση πληροφορικής και ροµποτικής).
5. Βεβαίωση προϋπηρεσίας στο αντικείµενο, η οποία θα πρέπει να έχει επιµερισµένα τα
διδακτικά έτη σε ακαδηµαϊκά (πχ 2016-2017) και ανά διδακτική ώρα µε συνολικό
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αριθµό ωρών ανά έτος. Προϋπηρεσία γίνεται δεκτή µόνο για το αντικείµενο της
προκήρυξης. 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). Η αναγραφή του αριθµού
πρόσληψης αφορά τους µουσικούς.
6. 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, παραστάσεις χορού – θεάτρου, χορογραφίες, συµµετοχές
σε διαγωνισµούς, κινησιολογία, video dance, κλπ. Τα ανωτέρω αποδεικτικά
καλλιτεχνικής δραστηριότητας για να προσµετρηθούν θα πρέπει να
πιστοποιούνται εντύπως εκτός των ηχογραφήσεων όπου θα υποβάλλονται
ηλεκτρονικά (CD).
7. Ειδικά για το Εργαστήρι Πληροφορικής και Ροµποτικής ως αποδεικτικά εκπαιδευτικής
δραστηριότητας : ερευνητική εµπειρία στη ροµποτική καθώς και εξειδίκευση σε αυτήν,
συστάσεις-διακρίσεις, δηµοσιεύσεις, συγγραφικό έργο, σεµινάρια, συνέδρια κλπ, τα οποία
θα πιστοποιούνται µε έγγραφα.
8. Πρόσφατο σηµείωµα καλλιτεχνικής/εκπαιδευτικής δραστηριότητας. (Βιογραφικό
σηµείωµα)
9. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. (εντός τριµήνου)
10. Βεβαίωση σπουδών τέκνου σε περίπτωση φοιτητών - σπουδαστών.
11. 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.

ΑΔΑ: ΩΗΝ8ΟΚ9Θ-ΡΗΣ
· 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 θα συσταθεί
µε σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
∆ήµου Παύλου Μελά «ΙΡΙΣ». Ο πίνακας κατάταξης των υποψηφίων αναρτάται στον πίνακα
ανακοινώσεων της επιχείρησης και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Παύλου Μελά
www.pavlosmelas.gr. Κατά του ανωτέρω πίνακα 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 κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες
από 9:00 π.µ. έως 14:00 µ.µ.
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 µία ηµερήσια εφηµερίδα του Νοµού Θεσσαλονίκης,
στα γραφεία της επιχείρησης καθηµερινά κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από 9:00 π.µ.
έως 14:00 µ.µ.
Τα δεδοµένα των αιτούντων-υποψηφίων προς πρόσληψη και τα συνοδευτικά αυτών
δικαιολογητικά-νοµιµοποιητικά έγγραφα τα συλλέγουµε απευθείας και µόνον από
τον/την υποψήφιο/α, επειδή αυτά είναι απολύτως απαραίτητα για την αξιολόγηση
της καταλληλότητας του/της για τη συγκεκριµένη θέση. Σκοπός της συλλογής,
επεξεργασίας κλπ είναι η πρόθεση σύναψης ωροµίσθιας σύµβασης εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, µετά από αίτηση του/της ενδιαφερόµενου/ης
(“Υποκείµενο των ∆εδοµένων”), ο έλεγχος των προσόντων του/της (6.1β' ΓενΚαν), η
ελάχιστη αναγκαία επεξεργασία των δεδοµένων αυτών για την αξιολόγηση του/της
ενδιαφερόµενου/ης και του εάν τα αναφερόµενα στην αίτηση του/της
ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις της προκήρυξης, καθώς και η προάσπιση των
συµφερόντων του ∆ήµου Παύλου Μελά και της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
∆ήµου Παύλου Μελά ΙΡΙΣ.
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

ΑΔΑ: ΩΗΝ8ΟΚ9Θ-ΡΗΣ
2.1 ∆ιδακτική προϋπηρεσία (σε ακαδηµαϊκά έτη)
∆ιδακτική προϋπηρεσία
από 1 έως και 5 ακαδηµαϊκά έτη
(από 166,64 έως 7.498,80 ώρες)
∆ιδακτική προϋπηρεσία
από 6 έως και 10 ακαδηµαϊκά έτη
(από 7.498,81 έως 14.997,60 ώρες)
∆ιδακτική προϋπηρεσία
άνω των 10 ακαδηµαϊκών ετών
(από 14.997,61 ώρες και άνω)

10 µόρια

5 επιπλέον µόρια

5 επιπλέον µόρια

3. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ : ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 25
3.1 Καλλιτεχνική δραστηριότητα οργάνων 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
3.2 Καλλιτεχνική δραστηριότητα θεωρητικών λογίζεται:
Καλλιτεχνική δραστηριότητα του ιδίου: 10 µόρια
∆ιάκριση µαθητών: 5 επιπλέον µόρια
Εµπειρία οµαδικών µαθηµάτων οργανογνωσίας: 5 επιπλέον µόρια
Σεµινάρια, διαλέξεις, ηµερίδες, έκδοση συγγραφικού έργου κλπ: 5 επιπλέον µόρια
3.3 Καλλιτεχνική δραστηριότητα µουσικής προπαιδείας λογίζεται:
Καλλιτεχνική δραστηριότητα του ιδίου: 10 µόρια
Συναυλίες µαθητών µουσικής προπαιδείας: 5 επιπλέον µόρια
Εκπαιδευτικό πρόγραµµα παρουσίασης οργάνων-µουσικό εργαστήρι-ορχηστρική οµάδα: 5
επιπλέον µόρια
Σεµινάρια, διαλέξεις, ηµερίδες, έκδοση συγγραφικού έργου 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

ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ
1. ΣΠΟΥ∆ΕΣ : ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 30

ΑΔΑ: ΩΗΝ8ΟΚ9Θ-ΡΗΣ
1.1. Σπουδές
Ανώτερη ή Ανώτατη Επαγγελµατική Σχολή Χορού της Ηµεδαπής ή Αλλοδαπής: 15 µόρια
1.2. Επιµόρφωση-Σεµινάρια
1.2.α. 1-5 συµµετοχές: 5 µόρια
1.2.β. 5-10 συµµετοχές: 5 επιπλέον µόρια
1.2.γ. 10 και άνω: 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)
∆ιδακτική προϋπηρεσία
από 6 έως και 10 ακαδηµαϊκά έτη
(από 7.498,81 έως 14.997,60 ώρες)
∆ιδακτική προϋπηρεσία
άνω των 10 ακαδηµαϊκών ετών
(από 14.997,61 ώρες και άνω)

10 µόρια

5 επιπλέον µόρια

5 επιπλέον µόρια

3. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ : ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 25
Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγµένη:
3.1. Συµµετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του ιδίου
3.1.α. Συµµετοχή σε παραστάσεις οµάδων Χορού οι οποίες να έχουν εγγραφεί στο Σωµατείο
Ελλήνων χορογράφων ή και στο Σωµατείο Ελλήνων Χορευτών : 3 µόρια
3.1.β. Συµµετοχή σε παραστάσεις αναγνωρισµένων σχολών χορού : 3 µόρια
3.1.γ. Συµµετοχή σε Φεστιβάλ και Πολιτιστικές εκδηλώσεις : 3 µόρια
3.2. Συµµετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις των µαθητών
3.2.α. Συµµετοχή σε παραστάσεις αναγνωρισµένων σχολών χορού : 2 µόρια
3.2.β. Συµµετοχή σε Φεστιβάλ - Πολιτιστικές εκδηλώσεις-∆ιαγωνισµούς : 2 µόρια
3.2.γ. Προγράµµατα ανταλλαγών µε µαθητές άλλων χωρών- ∆ιαγωνισµούς : 3 µόρια
3.3. ∆ιεθνές έργο (Συµµετοχή σε παραστάσεις χορού του εξωτερικού, ∆ιδασκαλία-Εισηγήσεις
σε σεµινάρια που διοργάνωσαν Σχολές Χορού του εξωτερικού) : 4 µόρια
3.4. Βραβεύσεις σε διαγωνισµούς χορού : 5 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

ΑΔΑ: ΩΗΝ8ΟΚ9Θ-ΡΗΣ
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ
1. ΣΠΟΥ∆ΕΣ : ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 30
1.1 Τίτλοι σπουδών (µέγιστο 20 µόρια)
Πτυχίο: 15 µόρια
Πτυχίο µε Άριστα: 5 επιπλέον µόρια
1.2 Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (Β2) (5 µόρια)
Η γλωσσοµάθεια θα αποδεικνύεται, σύµφωνα µε το από 29-05-2017 Ειδικό Παράρτηµα
Απόδειξης γλωσσοµάθειας του ΑΣΕΠ.
1.3 Βεβαίωση εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτή ενηλίκων της µη τυπικής
εκπαίδευσης ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (5 µόρια)
1.4 Πιστοποιηµένη γνώση Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β)
υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου
ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΟΥ (5 µόρια)
Η πιστοποιηµένη γνώση θα αποδεικνύεται, σύµφωνα µε το από 22-01-2016 Ειδικό
Παράρτηµα (Α21) Απόδειξης χειρισµού Η/Υ του ΑΣΕΠ.
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)
∆ιδακτική προϋπηρεσία
από 6 έως και 10 ακαδηµαϊκά έτη
(από 7.498,81 έως 14.997,60 ώρες)
∆ιδακτική προϋπηρεσία
άνω των 10 ακαδηµαϊκών ετών
(από 14.997,61 ώρες και άνω)

10 µόρια

5 επιπλέον µόρια

5 επιπλέον µόρια

3. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ : ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 25
3.1 Ερευνητική δραστηριότητα στην εκπαιδευτική ροµποτική (5 µόρια)
3.2 Σεµινάρια εξειδίκευσης στην εκπαιδευτική ροµποτική (5 µόρια)
3.3 ∆ηµοσιεύσεις – εισηγήσεις σε συνέδρια (5 µόρια)
3.4 Συγγραφικό έργο (βιβλία, σηµειώσεις) (5 µόρια)
3.5 Συστάσεις – διακρίσεις (5 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

ΑΔΑ: ΩΗΝ8ΟΚ9Θ-ΡΗΣ
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

ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ & ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
1. ΣΠΟΥ∆ΕΣ : ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 30
1.1 Πτυχία ΑΕΙ (Ζωγραφική/θέατρο)
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 µόρια
1.2 Σπουδές ∆Ε (Ζωγραφική, αγιογραφία, κεραµική, κόσµηµα/χειροτεχνία, face &
body painting κλπ)
Πτυχίο: 20 µόρια
Σεµινάρια – ηµερίδες – 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)
∆ιδακτική προϋπηρεσία
από 6 έως και 10 ακαδηµαϊκά έτη
(από 7.498,81 έως 14.997,60 ώρες)
∆ιδακτική προϋπηρεσία
άνω των 10 ακαδηµαϊκών ετών
(από 14.997,61 ώρες και άνω)

10 µόρια

5 επιπλέον µόρια

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

ΑΔΑ: ΩΗΝ8ΟΚ9Θ-ΡΗΣ
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
Γ. Εγκρίνει την σχετική δαπάνη για την υποχρεωτική δηµοσίευση περίληψης της
ανωτέρω ανακοίνωσης σε µία ηµερήσια τοπική εφηµερίδα, όπως ορίζει το άρθρο 1 παρ. 4ββ
του Π.∆. 524/1980 και η οποία θα βαρύνει τον ΚΑ: 64-09-002 «Έξοδα δηµοσιεύσεωνπροκηρύξεων» του προϋπολογισµού εξόδων οικονοµικού έτους 2018 της επιχείρησης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 139/2018.
Αφού συντάχθηκε και διαβάσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής:
Η Ειδική Γραµµατέας

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.

Αθηνά Γεωργιάδου

Παντελεήµων Αδαµούδης

