
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ -ΧΟΡΤΙΑΤΗ 
(Κ.Ε.Π.Α.Π) 

Απ. Σαµανίδη 21 
Πανόραµα ΤΚ 55236 

Τηλ: 2313301099 fax: 3210346760 
 

Αριθ. Πρωτ. 1319/10.08.2017 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 

 

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ∆ΗΜΟΥ 

ΠΥΛΑΙΑΣ –ΧΟΡΤΙΑΤΗ 

 

ύστερα από τη υπ’ αριθ. 103/2017 απόφαση του ∆.Σ. της Κ.Ε.Π.Α.Π., την αριθ. Πρωτ. 

13558/04.08.2017 (∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ./110/16492/01.08.2017) απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 

παρ. 1 της αριθ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α ) και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 

2190/1994 ,την παρ.2 του άρθρου 14 του νόµου 2190/1994, την παρ 2 του αρθ.26 του ν. 4325/2015 και 

το π.δ. 524/80  

ανακοινώνει 

ότι θα προσλάβει καλλιτεχνικό- εκπαιδευτικό –διδακτικό προσωπικό για τη λειτουργία του Ωδείου του 

Παραρτήµατος αυτού  και των Κέντρων Πολιτισµού του ∆ήµου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά τη διδακτική 

περίοδο 2017-2018 , µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού 

τριάντα ενός (31) ατόµων καλλιτεχνικού - εκπαιδευτικού - διδακτικού προσωπικού διάρκειας οκτώ 

(08) µηνών και εννέα µηνών (09) για τις αναγνωρισµένες σχολές για τις εξής κατά αριθµό ατόµων, 

ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα ειδικά και τυπικά προσόντα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6Φ1ΩΟΛΖΧ-Π9Α



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΧΡΟΝΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

Επιµορφωτές/∆ιδάσκοντες  
µουσικής ΤΕ  
Νυκτών οργάνων 
( κιθάρα) 
 
 

3 9 µήνες Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο ή ∆ίπλωµα κιθάρας 
αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος εσωτερικού ή 
αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος εξωτερικού .  
Ακριβή αντίγραφα.  Τα πτυχία  εξωτερικού να έχουν 
αναγνωριστεί από το ∆ΟΑΤΑΠ και να αναφέρεται στα 
Ελληνικά η ειδικότητα.    
Προϋπηρεσία: 
Αποδεδειγµένη, πέντε έτη τουλάχιστον, από αναγνωρισµένα 
από το κράτος  µουσικά ιδρύµατα ( Ωδεία ή Μουσικές 
Σχολές). 
Επίσης αποδεδειγµένη προϋπηρεσία στον Φορέα. 
Οι Βεβαιώσεις να είναι  πρωτότυπες ή ακριβή αντίγραφα. Στις 
βεβαιώσεις να αναγράφεται η απόφαση ΥΠΠΟ και να 
φαίνονται τα ακριβή χρόνια προϋπηρεσίας. (Προϋπηρεσία   
γίνεται δεκτή µόνο για το αντικείµενο της προκήρυξης) 
Καλλιτεχνική-εκπαιδευτική δραστηριότητα: 
Η Καλλιτεχνική δραστηριότητα να αποδεικνύεται µε 
παραστατικά από : 
Συναυλίες ηχογραφήσεις, δισκογραφία, εκδόσεις, σεµινάρια, 
δηµοσιεύσεις κτλ.  
Η εκπαιδευτική αποδεικνύεται από βεβαιώσεις των ωδείων ή 
µουσικών σχολών. 
Πρακτική-δοκιµασία : µέθοδο διδασκαλίας , ικανότητες 
διδασκαλίας, παιδαγωγική προσέγγιση 

Επιµορφωτές/∆ιδάσκοντες  
µουσικής  ΤΕ  
 
Πληκτροφόρα όργανα (πιάνο) 
 
 
 
 

2 9  µήνες Τίτλοι σπουδών : : Πτυχίο ή ∆ίπλωµα πιάνου 
αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος εσωτερικού ή 
αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος εξωτερικού ή Πτυχίο 
Ανώτερου Τεχνολογικού Ιδρύµατος µε ειδικότητα Πιάνου 
εσωτερικού ή αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος 
εξωτερικού . Ακριβή αντίγραφα.  Τα πτυχία  εξωτερικού να 
έχουν αναγνωριστεί από το ∆ΟΑΤΑΠ και να αναφέρεται στα 
Ελληνικά η  ειδικότητα.   
Προϋπηρεσία: 
Αποδεδειγµένη, πέντε έτη τουλάχιστον, από αναγνωρισµένα 
από το κράτος  µουσικά ιδρύµατα ( Ωδεία ή Μουσικές 
Σχολές). 
Επίσης αποδεδειγµένη προϋπηρεσία στον Φορέα. 
Οι Βεβαιώσεις να είναι  πρωτότυπες ή ακριβή αντίγραφα. Στις 
βεβαιώσεις να αναγράφεται η απόφαση ΥΠΠΟ και να 
φαίνονται τα ακριβή χρόνια προϋπηρεσίας. (Προϋπηρεσία   
γίνεται δεκτή µόνο για το αντικείµενο της προκήρυξης) 
Καλλιτεχνική – εκπαιδευτική δραστηριότητα: 
Η Καλλιτεχνική δραστηριότητα να αποδεικνύεται µε 
παραστατικά από : 
Συναυλίες ηχογραφήσεις, δισκογραφία, εκδόσεις, σεµινάρια, 
δηµοσιεύσεις κτλ.  
Η εκπαιδευτική αποδεικνύεται  από βεβαιώσεις των ωδείων ή 
µουσικών σχολών 
Πρακτική-δοκιµασία : µέθοδο διδασκαλίας , ικανότητες 
διδασκαλίας, παιδαγωγική προσέγγιση 

Επιµορφωτές/∆ιδάσκοντες  
µουσικής ΤΕ  
 
Πνευστών οργάνων  
(φλάουτο) 
 
 

1 9  µήνες Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο ή ∆ίπλωµα φλάουτου  
αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος εσωτερικού ή 
αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος εξωτερικού . Ακριβή 
αντίγραφα.  Τα πτυχία  εξωτερικού να έχουν αναγνωριστεί από 
το ∆ΟΑΤΑΠ και να αναφέρεται στα Ελληνικά η ειδικότητα.       
Προϋπηρεσία: 
Αποδεδειγµένη, πέντε έτη τουλάχιστον,από αναγνωρισµένα 
από το κράτος  µουσικά ιδρύµατα ( Ωδεία ή Μουσικές 
Σχολές). 
Επίσης αποδεδειγµένη προϋπηρεσία στον Φορέα. 
Οι Βεβαιώσεις να είναι  πρωτότυπες ή ακριβή αντίγραφα. Στις 
βεβαιώσεις να αναγράφεται η απόφαση ΥΠΠΟ και να 
φαίνονται τα ακριβή χρόνια προϋπηρεσίας. (Προϋπηρεσία   
γίνεται δεκτή µόνο για το αντικείµενο της προκήρυξης) 
Καλλιτεχνική- εκπαιδευτική δραστηριότητα: 
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Η Καλλιτεχνική δραστηριότητα να αποδεικνύεται µε 
παραστατικά από: 
Συναυλίες ηχογραφήσεις, δισκογραφία, εκδόσεις, σεµινάρια, 
δηµοσιεύσεις κτλ.  
Η εκπαιδευτική αποδεικνύεται από βεβαιώσεις των ωδείων ή 
µουσικών σχολών 
Πρακτική-δοκιµασία : µέθοδο διδασκαλίας , ικανότητες 
διδασκαλίας, παιδαγωγική προσέγγιση 

Επιµορφωτές/∆ιδάσκοντες  
µουσικής ΤΕ    
 
Έγχορδα (βιολί) 
 
 

1 9  µήνες Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο ή ∆ίπλωµα βιολιού  
αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος εσωτερικού ή 
αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος εξωτερικού . Ακριβή 
αντίγραφα.  Τα πτυχία  εξωτερικού να έχουν αναγνωριστεί από 
το ∆ΟΑΤΑΠ και να αναφέρεται στα Ελληνικά η  ειδικότητα.    
Προϋπηρεσία: 
Αποδεδειγµένη, πέντε έτη τουλάχιστον, από αναγνωρισµένα 
από το κράτος  µουσικά ιδρύµατα ( Ωδεία ή Μουσικές 
Σχολές). 
Επίσης αποδεδειγµένη προϋπηρεσία στον Φορέα. 
Οι Βεβαιώσεις να είναι  πρωτότυπες ή ακριβή αντίγραφα. Στις 
βεβαιώσεις να αναγράφεται η απόφαση ΥΠΠΟ και να 
φαίνονται τα ακριβή χρόνια προϋπηρεσίας. (Προϋπηρεσία   
γίνεται δεκτή µόνο για το αντικείµενο της προκήρυξης) 
Καλλιτεχνική-εκπαιδευτική  δραστηριότητα: 
Η Καλλιτεχνική δραστηριότητα να αποδεικνύεται µε 
παραστατικά  από: 
Συναυλίες ηχογραφήσεις, δισκογραφία, εκδόσεις, σεµινάρια, 
δηµοσιεύσεις κτλ. 
Η εκπαιδευτική να αποδεικνύεται από βεβαιώσεις των ωδείων 
ή µουσικών σχολών. 
Πρακτική-δοκιµασία : µέθοδο διδασκαλίας , ικανότητες 
διδασκαλίας, παιδαγωγική προσέγγιση 

Επιµορφωτές/∆ιδάσκοντες  
µουσικής ΤΕ  
 
Φιλαρµονικής  
 
 
 

2 8 µήνες Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο Ενοργάνωσης και Πτυχίο ή  
∆ίπλωµα πνευστού οργάνου ή δίπλωµα Σύνθεσης 
αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος εσωτερικού ή 
αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος εξωτερικού.  
Ακριβή αντίγραφα.  Τα πτυχία  εξωτερικού να έχουν 
αναγνωριστεί από το ∆ΟΑΤΑΠ και να αναφέρεται στα 
Ελληνικά η  ειδικότητα.    
Προϋπηρεσία: 
Αποδεδειγµένη µόνο ως µαέστροι φιλαρµονικής. Οι 
βεβαιώσεις να είναι πρωτότυπες ή ακριβή αντίγραφα. Στη 
βεβαίωση να φαίνονται καθαρά τα έτη προϋπηρεσίας.  
Επίσης αποδεδειγµένη προϋπηρεσία στο Φορέα. 
Καλλιτεχνική δραστηριότητα: 
Η Καλλιτεχνική δραστηριότητα  να αποδεικνύεται  µε 
παραστατικά: 
Συναυλίες ηχογραφήσεις, δισκογραφία, εκδόσεις, σεµινάρια, 
δηµοσιεύσεις κτλ. 
Πρακτική-δοκιµασία : µέθοδο διδασκαλίας , ικανότητες 
διδασκαλίας, παιδαγωγική προσέγγιση 

Επιµορφωτές/∆ιδάσκοντες  
µουσικής ΤΕ   
 
Συνοδοί  Πιάνου  
(συνοδεία χορωδιών) 
 
 

1 8  µήνες Τίτλοι σπουδών : ∆ίπλωµα  πιάνου αναγνωρισµένου 
µουσικού ιδρύµατος εσωτερικού ή αναγνωρισµένου µουσικού 
ιδρύµατος εξωτερικού . Ακριβή αντίγραφα.  Τα πτυχία  
εξωτερικού να έχουν αναγνωριστεί από το ∆ΟΑΤΑΠ και να 
αναφέρεται στα Ελληνικά η  ειδικότητα.    
Προϋπηρεσία: 
Αποδεδειγµένη σε  αναγνωρισµένα µουσικά ιδρύµατα ή 
µουσικά Ιδρύµατα του δηµοσίου ή Ο.Τ.Α. ή ∆ηµοτικές 
επιχειρήσεις ή ιδιωτικές σχολές, στο αντικείµενο ειδικότητας . 
Επίσης αποδεδειγµένη προϋπηρεσία στο Φορέα. 
Καλλιτεχνική δραστηριότητα: 
Η Καλλιτεχνική δραστηριότητα να αποδεικνύεται από : 
Συναυλίες ηχογραφήσεις, δισκογραφία, εκδόσεις, σεµινάρια, 
δηµοσιεύσεις κτλ. 
Πρακτική-δοκιµασία : µέθοδο διδασκαλίας , ικανότητες 
διδασκαλίας, παιδαγωγική προσέγγιση 

Επιµορφωτές/∆ιδάσκοντες  1 9 µήνες Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο ή ∆ίπλωµα Μονωδίας και 
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µουσικής ΤΕ  
 
Τµήµα Μονωδίας 
/Μελοδραµατικής  
 
 
 
 

Μελοδραµατικής, αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος 
εσωτερικού ή αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος 
εξωτερικού . Ακριβή αντίγραφα.  Τα πτυχία  εξωτερικού να 
έχουν αναγνωριστεί από το ∆ΟΕΤΑΠ και να αναφέρεται στα 
Ελληνικά η  ειδικότητα.    
Προϋπηρεσία: 
Αποδεδειγµένη, πέντε έτη τουλάχιστον,  από αναγνωρισµένα 
από το κράτος  µουσικά ιδρύµατα ( Ωδεία ή Μουσικές 
Σχολές). 
Επίσης αποδεδειγµένη προϋπηρεσία στον Φορέα. 
Οι Βεβαιώσεις να είναι  πρωτότυπες η ακριβή αντίγραφα. Στις 
βεβαιώσεις να αναγράφεται η απόφαση ΥΠΠΟ και να 
φαίνονται τα ακριβή χρόνια προϋπηρεσίας. (Προϋπηρεσία   
γίνεται δεκτή µόνο για το αντικείµενο της προκήρυξης) 
Καλλιτεχνική-εκπαιδευτική δραστηριότητα: 
Η Καλλιτεχνική δραστηριότητα να αποδεικνύεται µε 
παραστατικά  από: 
Συναυλίες ηχογραφήσεις, δισκογραφία, εκδόσεις, σεµινάρια, 
δηµοσιεύσεις κτλ. 
 Η εκπαιδευτική να αποδεικνύεται από βεβαιώσεις των ωδείων 
ή µουσικών σχολών. 
Πρακτική-δοκιµασία : µέθοδο διδασκαλίας , ικανότητες 
διδασκαλίας, παιδαγωγική προσέγγιση 

Επιµορφωτές/∆ιδάσκοντες  
µουσικής ∆Ε   
 
Σύγχρονου Τµήµατος  
1 θέση ηλεκτρική κιθάρα  
1 θέση  ακουστική κιθάρα 
1 ντραµς  
1 αρµόνιο 

4 8 µήνες Τίτλοι σπουδών : Βεβαιώσεις σπουδών και µουσικοί τίτλοι 
αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος εσωτερικού ή 
αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος εξωτερικού , στο 
αντικείµενο της ειδικότητας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν 
βεβαιώσεις ή µουσικοί τίτλοι οι υποψήφιοι µπορούν να 
προσκοµίζουν συστατικές επιστολές που να αποδεικνύουν τη 
σχέση τους µε το όργανο. 
Προϋπηρεσία: 
Αποδεδειγµένη σε  αναγνωρισµένα µουσικά ιδρύµατα ή 
µουσικά Ιδρύµατα του δηµοσίου ή Ο.Τ.Α. ή ∆ηµοτικές 
επιχειρήσεις ή ιδιωτικές σχολές. 
Επίσης αποδεδειγµένη προϋπηρεσία στο Φορέα. 
Καλλιτεχνική – εκπαιδευτική δραστηριότητα: 
Η Καλλιτεχνική δραστηριότητα να αποδεικνύεται µε 
παραστατικά από: 
Συναυλίες ηχογραφήσεις, δισκογραφία, εκδόσεις, σεµινάρια, 
δηµοσιεύσεις κτλ. 
Η εκπαιδευτική να αποδεικνύεται από βεβαιώσεις των ωδείων 
ή µουσικών σχολών. 
Πρακτική-δοκιµασία : µέθοδο διδασκαλίας , ικανότητες 
διδασκαλίας, παιδαγωγική προσέγγιση 

Επιµορφωτές/∆ιδάσκοντες  
µουσικής ∆Ε   
 
Σχολή Λαϊκής µουσικής  
1 θέση µπουζούκι  
 
 

1 8  µήνες Τίτλοι σπουδών :  
Βεβαιώσεις σπουδών  και µουσικοί τίτλοι αναγνωρισµένου 
µουσικού ιδρύµατος εσωτερικού ή αναγνωρισµένου µουσικού 
ιδρύµατος εξωτερικού . Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν 
βεβαιώσεις ή µουσικοί τίτλοι οι υποψήφιοι µπορούν να 
προσκοµίζουν συστατικές επιστολές που να αποδεικνύουν τη 
σχέση τους µε το όργανο. 
Προϋπηρεσία: 
Αποδεδειγµένη σε  αναγνωρισµένα µουσικά ιδρύµατα ή 
µουσικά Ιδρύµατα του δηµοσίου ή Ο.Τ.Α. ή ∆ηµοτικές 
επιχειρήσεις ή ιδιωτικές σχολές. 
Επίσης αποδεδειγµένη προϋπηρεσία στον Φορέα. 
Καλλιτεχνική- εκπαιδευτική  δραστηριότητα: 
Η Καλλιτεχνική δραστηριότητα να αποδεικνύεται µε 
παραστατικά από : 
Συναυλίες ηχογραφήσεις, δισκογραφία, εκδόσεις, σεµινάρια, 
δηµοσιεύσεις κτλ.  
Η εκπαιδευτική να αποδεικνύεται από βεβαιώσεις των ωδείων 
ή µουσικών σχολών. 
Πρακτική-δοκιµασία : µέθοδο διδασκαλίας , ικανότητες 
διδασκαλίας, παιδαγωγική προσέγγιση 

Επιµορφωτές/∆ιδάσκοντες  
µουσικής ΤΕ  

1 9  µήνες Τίτλοι σπουδών : ∆ίπλωµα Σύνθεσης αναγνωρισµένου 
µουσικού ιδρύµατος εσωτερικού ή αναγνωρισµένου µουσικού 
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Θεωρητικά  –Σύνθεση  
 
 

ιδρύµατος εξωτερικού . Ακριβή αντίγραφα.  Τα πτυχία  
εξωτερικού να έχουν αναγνωριστεί από το ∆ΟΑΤΑΠ και να 
αναφέρεται στα Ελληνικά η ειδικότητα.    
Προϋπηρεσία: 
Αποδεδειγµένη 5 έτη  για κάθε αντικείµενο ειδικότητας 
Αρµονία-Αντίστιξη και Φούγκας σε  αναγνωρισµένα µουσικά 
ιδρύµατα ή µουσικά Ιδρύµατα του δηµοσίου ή Ο.Τ.Α. ή 
∆ηµοτικές επιχειρήσεις ή ιδιωτικές σχολές του. 
Βεβαιώσεις πρωτότυπες η ακριβή αντίγραφα. Στις βεβαιώσεις 
να αναγράφεται η απόφαση ΥΠΠΟ και να φαίνονται τα 
ακριβή χρόνια προϋπηρεσίας. (Προϋπηρεσία   γίνεται δεκτή 
µόνο για το αντικείµενο της προκήρυξης) 
Επίσης αποδεδειγµένη προϋπηρεσία στο Φορέα. 
Καλλιτεχνική-εκπαιδευτική  δραστηριότητα: 
Η Καλλιτεχνική δραστηριότητα να αποδεικνύεται µε 
παραστατικά από : 
Συναυλίες ηχογραφήσεις, δισκογραφία, εκδόσεις, σεµινάρια, 
δηµοσιεύσεις κτλ.  
Η εκπαιδευτική να αποδεικνύεται από βεβαιώσεις των ωδείων 
ή µουσικών σχολών. 
Πρακτική-δοκιµασία : µέθοδο διδασκαλίας , ικανότητες 
διδασκαλίας, παιδαγωγική προσέγγιση 

Επιµορφωτές/∆ιδάσκοντες  
µουσικής ΤΕ   
 
Υποχρεωτικά Θεωρητικά  
 

1 9  µήνες Τίτλοι σπουδών : Πτυχία Ανώτερων θεωρητικών ( Αρµονίας, 
αντίστιξης και  φυγής), απαραίτητο να υπάρχουν και τα τρία 
πτυχία ,  αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος εσωτερικού. 
Ακριβή αντίγραφα.   
Προϋπηρεσία: 
Αποδεδειγµένη, τρία έτη τουλάχιστον,  σε  αναγνωρισµένα 
µουσικά ιδρύµατα ή µουσικά Ιδρύµατα του δηµοσίου ή Ο.Τ.Α. 
ή ∆ηµοτικές επιχειρήσεις ή ιδιωτικές σχολές. 
Επίσης αποδεδειγµένη προϋπηρεσία στο Φορέα. 
Καλλιτεχνική –εκπαιδευτική δραστηριότητα: 
Η Καλλιτεχνική δραστηριότητα να αποδεικνύεται µε 
παραστατικά από : 
Συναυλίες ηχογραφήσεις, δισκογραφία, εκδόσεις, σεµινάρια, 
δηµοσιεύσεις κτλ.  
Η εκπαιδευτική να αποδεικνύεται από βεβαιώσεις των ωδείων 
ή µουσικών σχολών. 
Πρακτική-δοκιµασία : µέθοδο διδασκαλίας , ικανότητες 
διδασκαλίας, παιδαγωγική προσέγγιση 

Επιµορφωτές/∆ιδάσκοντες 
Ζωγραφικής   ∆Ε  
Εικαστικά  
(Ζωγραφική) 
 
 
 

2 8  µήνες Τίτλοι σπουδών :  Βεβαιώσεις σπουδών στον αντίστοιχο 
τοµέα σε αναγνωρισµένα ιδρύµατα ή εργαστήρια.  Σε 
περίπτωση που δεν υπάρχουν βεβαιώσεις  εργαστηρίων οι  
υποψήφιοι µπορούν να προσκοµίζουν συστατικές επιστολές 
που να αποδεικνύουν τη σχέση τους µε το αντικείµενο. 
Προϋπηρεσία: 
∆ιδακτική αποδεδειγµένη , τρία έτη τουλάχιστον, σε  
Ιδρύµατα του δηµοσίου ή Ο.Τ.Α. ή ∆ηµοτικές επιχειρήσεις ή 
ιδιωτικές σχολές. Πρωτότυπες βεβαιώσεις ή ακριβή αντίγραφα 
όπου θα φαίνονται καθαρά τα σχολικά έτη προϋπηρεσίας. 
Εάν η προϋπηρεσία είναι σε ώρες εργασίας να υπολογιστεί σε 
µήνες. 
Επίσης αποδεδειγµένη προϋπηρεσία στο Φορέα. 
Καλλιτεχνική δραστηριότητα: 
Η Καλλιτεχνική δραστηριότητα:  
Προσωπική: συµµετοχές σε εκθέσεις, βραβεύσεις κτλ  
Μαθητών: συµµετοχές σε εκθέσεις, βραβεύσεις κτλ 
 αποδεδειγµένη µε παραστατικά  
Πρακτική-δοκιµασία : µέθοδο διδασκαλίας , ικανότητες 
διδασκαλίας, παιδαγωγική προσέγγιση 

Επιµορφωτές/∆ιδάσκοντες 
Αγιογραφίας  ∆Ε  
 
 

1 8 µήνες Τίτλοι σπουδών : Βεβαίωση από εργαστήρια Αγιογραφίας µε 
φοίτηση από δυο χρόνια και πάνω.  Πρωτότυπες βεβαιώσεις ή 
Ακριβή αντίγραφα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν 
βεβαιώσεις  εργαστηρίων οι  υποψήφιοι µπορούν να 
προσκοµίζουν συστατικές επιστολές που να αποδεικνύουν τη 
σχέση τους µε το αντικείµενο. 
 Προϋπηρεσία: 
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∆ιδακτική αποδεδειγµένη, τρία έτη τουλάχιστον,  σε  
Ιδρύµατα του δηµοσίου ή Ο.Τ.Α. ή ∆ηµοτικές επιχειρήσεις ή 
ιδιωτικές σχολές. Πρωτότυπες βεβαιώσεις ή ακριβή αντίγραφα 
όπου θα φαίνονται καθαρά τα σχολικά έτη προϋπηρεσίας. 
Επίσης αποδεδειγµένη προϋπηρεσία στο Φορέα. 
Καλλιτεχνική δραστηριότητα: 
Η Καλλιτεχνική δραστηριότητα:  
Προσωπική: συµµετοχές σε εκθέσεις, βραβεύσεις κτλ  
Μαθητών: συµµετοχές σε εκθέσεις, βραβεύσεις κτλ 
 αποδεδειγµένη µε παραστατικά  
Πρακτική-δοκιµασία : µέθοδο διδασκαλίας , ικανότητες 
διδασκαλίας, παιδαγωγική προσέγγιση 
Eιδικά προσόντα : Συνέντευξη ,µέθοδο διδασκαλίας , 
ικανότητες διδασκαλίας, παιδαγωγική προσέγγιση 

Επιµορφωτές/∆ιδάσκοντες 
κεραµικής    ∆Ε  
 
 

1 8  µήνες Τίτλοι σπουδών : Βεβαιώσεις σπουδών στον αντίστοιχο 
τοµέα σε αναγνωρισµένα ιδρύµατα ή εργαστήρια  
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν βεβαιώσεις  εργαστηρίων οι  
υποψήφιοι µπορούν να προσκοµίζουν συστατικές επιστολές 
που να αποδεικνύουν τη σχέση τους µε το αντικείµενο. 
Προϋπηρεσία: 
∆ιδακτική αποδεδειγµένη σε  Ιδρύµατα του δηµοσίου ή 
Ο.Τ.Α. ή ∆ηµοτικές επιχειρήσεις ή ιδιωτικές σχολές. 
Επίσης αποδεδειγµένη προϋπηρεσία στον Φορέα. 
Πρωτότυπες βεβαιώσεις ή ακριβή αντίγραφα όπου θα 
φαίνονται καθαρά τα σχολικά έτη προϋπηρεσίας. 
Καλλιτεχνική δραστηριότητα: 
  Η Καλλιτεχνική δραστηριότητα:  
Προσωπική: συµµετοχές σε εκθέσεις, βραβεύσεις κτλ  
Μαθητών: συµµετοχές σε εκθέσεις, βραβεύσεις κτλ 
 αποδεδειγµένη µε παραστατικά  
Πρακτική-δοκιµασία : µέθοδο διδασκαλίας , ικανότητες 
διδασκαλίας, παιδαγωγική προσέγγιση 

Επιµορφωτές/ ∆ιδάσκοντες 
∆ιακόσµησης 
∆Ε 
 
 

2 8  µήνες Τίτλοι σπουδών :   Βεβαιώσεις σπουδών στον αντίστοιχο 
τοµέα σε αναγνωρισµένα ιδρύµατα ή εργαστήρια  
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν βεβαιώσεις  εργαστηρίων οι  
υποψήφιοι µπορούν να προσκοµίζουν συστατικές επιστολές 
που να αποδεικνύουν τη σχέση τους µε το αντικείµενο. 
Προϋπηρεσία: 
∆ιδακτική, τρία έτη τουλάχιστον,  αποδεδειγµένη σε  Ιδρύµατα 
του δηµοσίου ή Ο.Τ.Α. ή ∆ηµοτικές επιχειρήσεις ή ιδιωτικές 
σχολές. 
Πρωτότυπες βεβαιώσεις ή ακριβή αντίγραφα όπου θα 
φαίνονται καθαρά τα σχολικά έτη προϋπηρεσίας. 
Επίσης αποδεδειγµένη προϋπηρεσία στο Φορέα. 
Καλλιτεχνική δραστηριότητα: 
Η Καλλιτεχνική δραστηριότητα:  
Προσωπική: συµµετοχές σε εκθέσεις, βραβεύσεις κτλ  
Μαθητών: συµµετοχές σε εκθέσεις, βραβεύσεις κτλ 
 αποδεδειγµένη µε παραστατικά  
Πρακτική-δοκιµασία : µέθοδο διδασκαλίας , ικανότητες 
διδασκαλίας, παιδαγωγική προσέγγιση 

Επιµορφωτές /∆ιδάσκοντες  
Λαϊκής Τέχνης ∆Ε  
 

2 8  µήνες Τίτλοι σπουδών. Βεβαιώσεις παρακολούθησης σε 
εργαστήρια.   
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν βεβαιώσεις  εργαστηρίων οι  
υποψήφιοι µπορούν να προσκοµίζουν συστατικές επιστολές 
που να αποδεικνύουν τη σχέση τους µε το αντικείµενο. 
Προϋπηρεσία: 
∆ιδακτική αποδεδειγµένη, τρία έτη τουλάχιστον,  σε  Ιδρύµατα 
του δηµοσίου ή Ο.Τ.Α. ή ∆ηµοτικές επιχειρήσεις ή ιδιωτικές 
σχολές. 
Επίσης αποδεδειγµένη προϋπηρεσία στον Φορέα. 
Καλλιτεχνική δραστηριότητα: 
Η Καλλιτεχνική δραστηριότητα:  
Προσωπική: συµµετοχές σε εκθέσεις, βραβεύσεις κτλ  
Μαθητών: συµµετοχές σε εκθέσεις, βραβεύσεις κτλ 
 αποδεδειγµένη µε παραστατικά  
Πρακτική-δοκιµασία : µέθοδο διδασκαλίας , ικανότητες 
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Η αξιολόγηση του προσωπικού  θα γίνει µε βάση τον παρακάτω πίνακα. 
 

Σπουδές Βασικές σπουδές ειδικότητας 
Επιµόρφωση 

30% 

Εµπειρία ∆ιδακτική προϋπηρεσία 25% 

διδασκαλίας, παιδαγωγική προσέγγιση 
Επιµορφωτές/∆ιδάσκοντες  
Παραδοσιακών χορών  
 ΠΕ  
 
 
 

2 8  µήνες Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο ΑΕΙ ή  ΤΕΙ ή άλλη πιστοποιηµένη 
σχολή κρατική ή ιδιωτική αντίστοιχης ειδικότητας εσωτερικού 
ή εξωτερικού. Πρωτότυπες βεβαιώσεις ή Ακριβή αντίγραφα.  
Τα πτυχία  εξωτερικού να έχουν αναγνωριστεί από το 
∆ΟΑΤΑΠ και να αναφέρεται στα Ελληνικά η ιδιόκτητα 
Βεβαιώσεις σπουδών στον αντίστοιχο τοµέα σε 
αναγνωρισµένα ιδρύµατα 
Προϋπηρεσία: 
∆ιδακτική αποδεδειγµένη, τρία έτη τουλάχιστον,  σε  Ιδρύµατα 
του δηµοσίου ή Ο.Τ.Α. ή ∆ηµοτικές επιχειρήσεις ή ιδιωτικές 
σχολές. 
Πρωτότυπες βεβαιώσεις ή ακριβή αντίγραφα όπου θα 
φαίνονται καθαρά τα σχολικά έτη προϋπηρεσίας. 
Επίσης αποδεδειγµένη προϋπηρεσία στο Φορέα. 
Καλλιτεχνική δραστηριότητα: 
Η Καλλιτεχνική δραστηριότητα:  
Προσωπική: συµµετοχές σε εκθέσεις, βραβεύσεις κτλ  
Μαθητών: συµµετοχές σε εκθέσεις, βραβεύσεις κτλ 
 αποδεδειγµένη µε παραστατικά  
Πρακτική-δοκιµασία : µέθοδο διδασκαλίας , ικανότητες 
διδασκαλίας, παιδαγωγική προσέγγιση 

Επιµορφωτές/∆ιδάσκοντες  
Παραδοσιακών χορών  
 ∆Ε  
 
 
 

1 8  µήνες Τίτλοι σπουδών βεβαιώσεις παρακολούθησης µαθηµάτων 
παραδοσιακών χορών σε φορείς όπως το πανεπιστήµιο, λύκειο 
Ελληνίδων κτλ. 
Πρωτότυπες βεβαιώσεις ή Ακριβή αντίγραφα.   
Προϋπηρεσία: 
∆ιδακτική αποδεδειγµένη, τρία έτη τουλάχιστον,  σε  Ιδρύµατα 
του δηµοσίου ή Ο.Τ.Α. ή ∆ηµοτικές επιχειρήσεις ή ιδιωτικές 
σχολές. 
Πρωτότυπες βεβαιώσεις ή ακριβή αντίγραφα όπου θα 
φαίνονται καθαρά τα σχολικά έτη προϋπηρεσίας. 
Επίσης αποδεδειγµένη προϋπηρεσία στο Φορέα. 
Καλλιτεχνική δραστηριότητα: 
Η Καλλιτεχνική δραστηριότητα:  
Προσωπική: συµµετοχές σε εκθέσεις, βραβεύσεις κτλ  
Μαθητών: συµµετοχές σε εκθέσεις, βραβεύσεις κτλ 
 αποδεδειγµένη µε παραστατικά  
Πρακτική-δοκιµασία : µέθοδο διδασκαλίας , ικανότητες 
διδασκαλίας, παιδαγωγική προσέγγιση 

Επιµορφωτές/ ∆ιδάσκοντες 
θεάτρου (θεατρικό παιχνίδι)  ∆Ε 
 
 

2 8 µήνες Τίτλοι σπουδών : Βεβαιώσεις παρακολούθησης σε 
εργαστήρια.   
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν βεβαιώσεις  εργαστηρίων οι  
υποψήφιοι µπορούν να προσκοµίζουν συστατικές επιστολές 
που να αποδεικνύουν τη σχέση τους µε το αντικείµενο. 
Προϋπηρεσία: 
∆ιδακτική αποδεδειγµένη,τρία έτη τουλάχιστον,  σε  Ιδρύµατα 
του δηµοσίου ή Ο.Τ.Α. ή ∆ηµοτικές επιχειρήσεις ή ιδιωτικές 
σχολές. 
Πρωτότυπες βεβαιώσεις ή ακριβή αντίγραφα όπου θα 
φαίνονται καθαρά τα σχολικά έτη προϋπηρεσίας 
Επίσης αποδεδειγµένη προϋπηρεσία στο Φορέα. 
Καλλιτεχνική δραστηριότητα: 
Η Καλλιτεχνική δραστηριότητα:  
Προσωπική: συµµετοχές σε εκθέσεις, βραβεύσεις κτλ  
Μαθητών: συµµετοχές σε εκθέσεις, βραβεύσεις κτλ 
 αποδεδειγµένη µε παραστατικά  
Πρακτική-δοκιµασία : µέθοδο διδασκαλίας , ικανότητες 
διδασκαλίας, παιδαγωγική προσέγγιση 
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Προϋπηρεσία στο φορέα    5% 
Καλλιτεχνικό έργο Προσωπική καλλιτεχνική δραστηριότητα 

Καλλιτεχνική δραστηριότητα των µαθητών 
25% 

Πρακτική –∆οκιµασία   Παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά προσόντα, παιδαγωγική 
προσέγγιση, µέθοδος διδασκαλίας. 

 

10 % 

Κοινωνικά , οικογενειακά και 
οικονοµικά κριτήρια 

Οικογενειακή κατάσταση( πολύτεκνος , µονογονέας,  
γονέας, ΑΜΕΑ) 

Χρόνος ανεργίας. Μοριοδότηση  από 6 µήνες και επάνω  

5% 

  

Η µοριοδότηση θα γίνει ως εξής: 

 
Α . Μοριοδότηση Επιµορφωτών/∆ιδσκόντων µουσικής ΤΕ 
 

1.1 Πτυχίο ωδείου µε ειδικότητα της θέσης                                                                                 12 
µόρια 
 Πτυχίο ωδείου µε ειδικότητα της θέσης και  άριστα                                                             15 
µόρια  
∆ίπλωµα ωδείου µε ειδικότητα της θέσης                                                                              17 
µόρια  
∆ίπλωµα ωδείου µε ειδικότητα της θέσης και  άριστα                                                           20 
µόρια 

1.2 Μεταπτυχιακό µε ειδικότητα το  αντικείµενο της προκήρυξης  (µέγιστο 1 µόρια) ⃰ 
1.3 ∆ιδακτορικό µε ειδικότητα το  αντικείµενο της προκήρυξης   (µέγιστο 1 µόρια) ⃰ 
1.4 Συναφείς τίτλοι (µέγιστο 3 µόρια) 
 Ωδειακοί, Αναγνωρισµένων σχολών ή άλλοι πέραν της ειδικότητας  
Για ένα πτυχίο 1 µόριο 
Για δύο πτυχία 2 µόρια 
Για τρία & πλέον πτυχία 3 µόρια 
1.5  Βεβαίωσεις σεµιναρίων(µέγιστο 2 µόριο) 
Mε τις βεβαιώσεις αυτές µοριοδοτούνται οι υποψήφιοι ειδικών οργάνων όπως έγχορδα, πληκτροφόρα, 
πνευστά, κρουστά κλπ . 
1.6  Βεβαίωση σπουδών (µέγιστο 1 µόριο) 
(για ολοκληρωµένα σεµινάρια τουλάχιστον 2 κύκλων) 
Με τις βεβαιώσεις αυτές µοριοδοτούνται µόνο οι υποψήφιοι σχετικών ειδικοτήτων όπως ∆ιδασκαλία 
Μουσικής Προπαιδείας , Σολφέζ Kodaly, Μοντέρνα Κρουστά ,Ηλεκτρική Κιθάρα  Έντεχνο Τραγούδι, 
Μουσική Τεχνολογία. 
1.7 Παράπλευροι µη µουσικοί τίτλοι (µέγιστο 2 µόρια) 
Πτυχίο Ανώτερης Εκπαίδευσης 1 µόριο 
Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης 2 µόρια 
⃰ Μεταπτυχιακές σπουδές ( µεταπτυχιακό , διδακτορικό) θα µοριοδοτηθούν µόνο αυτές που έχουν 
ειδικότητα της αντίστοιχης θέσης για την οποία ο υποψήφιος κατέθεσε αίτηση. Επίσης θα 
µοριοδοτηθεί ένα µόνο µεταπτυχιακό και ένα µόνο διδακτορικό σε περίπτωση που κάποιος διαθέτει 
πάνω από ένα. 
 
2.ΕΜΠΕΙΡΙΑ-ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΟΛΟ 30 
2.1  προϋπηρεσία διδακτική  (σε ακαδηµαϊκά έτη)(µέγιστο 25) 
Ένα µόριο για κάθε ακαδηµαϊκό έτος µέχρι το ανώτερο 25 µόρια  
2.2 προϋπηρεσία διδακτική στο φορέα (σε ακαδηµαϊκά έτη)(µέγιστο 5) 
Ένα µόριο για κάθε ακαδηµαϊκό έτος µέχρι το ανώτερο 5 µόρια  
 
3.ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΟΛΟ 25 
3.1 Καλλιτεχνική δραστηριότητα (µέγιστο 12 µόρια) λογίζεται : 
3.1 α)η συµµετοχή ως Σολίστ  σε επαγγελµατικές εκδηλώσεις (εκδηλώσεις µε εισιτήριο εισόδου) υπό 
την αιγίδα έγκριτων φορέων όπως: ΚΟΑ, ΚΟΘ, Λυρική Σκηνή, Μ.Μ.Α, Μ.Μ.Θ., Φεστιβάλ Αθηνών 
κλπ. 
                                                        έως 4 συµµετοχές                             µόρια 6 

1.ΣΠΟΥ∆ΕΣ :ΣΥΝΟΛΟ  30 

ΑΔΑ: 6Φ1ΩΟΛΖΧ-Π9Α



                5 έως 9 συµµετοχές              µόρια 8   
                                                        10 έως 14 συµµετοχές              µόρια 10 
               15 συµµετοχές  και άνω                    µόρια 12 
3.1.β)Σε περίπτωση ∆ιεθνούς Καλλιτεχνικής σταδιοδροµίας ο υποψήφιος µοριοδοτείται µε τον 
µέγιστο αριθµό µορίων (12) ανεξάρτητα από τη διάρκεια της Καλλιτεχνικής του σταδιοδροµίας.  
3.2Ηχογραφήσεις- ∆ισκογραφία(µέγιστο 3 µόρια) 
(ως Σολίστ, Μαέστρος ή Συνθέτης – που έχουν κυκλοφορήσει ή µεταδοθεί  σε Ραδιοφωνικούς, 
Τηλεοπτικούς Σταθµούς Πανελλήνιας εµβέλειας ή σε αναγνωρισµένες ∆ισκογραφικές Εταιρείες) 
3.3Ρεσιτάλ- συναυλίες µουσικής δωµατίου –οµαδικές συναυλίες(µέγιστο 4 µόρια) 
Συνεχόµενη καλλιτεχνική σταδιοδροµία 
3.4 Ειδικές δραστηριότητες (µέγιστο 3 µόρια) 
Συγγραφικό έργο(άρθρα, µελέτες, δηµοσιεύσεις) 1 µόρια µέγιστο 
Εισηγήσεις σε συνέδρια  1 µόρια µέγιστο 
Εκπροσώπηση σε συµβούλια εσωτερικού & εξωτερικού, µέλη ∆. Σ  1 µόρια µέγιστο 
3.5 Εκπαιδευτική δραστηριότητα (µέγιστο 3 µόρια) 

Αριθµός πτυχίων- διπλωµάτων   1-5    1 µόριο 
                                                        6-10  2 µόρια  
                                                        11 και πάνω 3 µόρια 

 
4.ΠΡΑΚΤΙΚΗ- ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ : ΣΥΝΟΛΟ 10 
4.1. Πρακτική- ∆οκιµασία (µέγιστο 10 µόρια) 
Παιδαγωγική προσέγγιση, προσωπικότητα, µέθοδος διδασκαλίας: 10 µόρια  
 
5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ :  ΣΥΝΟΛΟ 5 
Γονέας (αριθµός προστατευόµενων τέκνων και φοιτητών-σπουδαστών) : 1 µόριο για κάθε παιδί 
Μονογονέας : 2 επιπλέον µόρια 
Γονέας µε προστατευόµενο µέλος ΑΜΕΑ : 2 επιπλέον µόρια 
Πιστοποιηµένη ανεργία πάνω από 6 µήνες : 1 µόριο 
Πιστοποιηµένη ανεργία πάνω από12 µήνες : 2 µόρια 
(προσοχή στο συγκεκριµένο άξονα η βαθµολογία των υποψηφίων είναι το µέγιστο 5, ακόµα και αν 
προκύπτουν από τα προσωπικά τους στοιχεία περισσότερα µόρια) 
 
Α 2. Μοριοδότηση Επιµορφωτών/∆ιδσκόντων µουσικής ∆Ε 

1.1 Βεβαιώσεις σπουδών από ωδεία ή σχολές ή συστατικές επιστολές από διδάσκοντες της 
ειδικότητας 
(20 µόρια) 

1.2 Συναφείς τίτλοι (µέγιστο 3 µόρια) 
 Ωδειακοί, Αναγνωρισµένων σχολών ή άλλοι πέραν της ειδικότητας  
Για ένα πτυχίο 1 µόριο 
Για δύο πτυχία 2 µόρια 
Για τρία & πλέον πτυχία 3 µόρια 
1.3  Βεβαίωσεις σεµιναρίων(µέγιστο 4 µόριο) 
Mε τις βεβαιώσεις αυτές µοριοδοτούνται οι υποψήφιοι ειδικών οργάνων όπως έγχορδα, πληκτροφόρα, 
πνευστά, κρουστά κλπ . 
1.4  Βεβαίωση σπουδών (µέγιστο 1 µόριο) 
(για ολοκληρωµένα σεµινάρια τουλάχιστον 2 κύκλων) 
Με τις βεβαιώσεις αυτές µοριοδοτούνται µόνο οι υποψήφιοι σχετικών ειδικοτήτων όπως ∆ιδασκαλία 
Μουσικής Προπαιδείας , Σολφέζ Kodaly, Μοντέρνα Κρουστά ,Ηλεκτρική Κιθάρα  Έντεχνο Τραγούδι, 
Μουσική Τεχνολογία. 
1.5 Παράπλευροι µη µουσικοί τίτλοι (µέγιστο 2 µόρια) 
Πτυχίο Ανώτερης Εκπαίδευσης 1 µόριο 
Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης 2 µόρια 
 
2.ΕΜΠΕΙΡΙΑ-ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΟΛΟ 30 
2.1  προϋπηρεσία διδακτική  (σε ακαδηµαϊκά έτη)(µέγιστο 25) 
Ένα µόριο για κάθε ακαδηµαϊκό έτος µέχρι το ανώτερο 25 µόρια  
2.2 προϋπηρεσία διδακτική στο φορέα (σε ακαδηµαϊκά έτη)(µέγιστο 5) 
Ένα µόριο για κάθε ακαδηµαϊκό έτος µέχρι το ανώτερο 5 µόρια  

1.ΣΠΟΥ∆ΕΣ :ΣΥΝΟΛΟ  30 

ΑΔΑ: 6Φ1ΩΟΛΖΧ-Π9Α



 
3.ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΟΛΟ 25 
3.1 Καλλιτεχνική δραστηριότητα (µέγιστο 16 µόρια) λογίζεται : 
Ένα µόριο για κάθε συµµετοχή το ανώτερο µέχρι 16 µόρια                  
3.2 Ηχογραφήσεις- ∆ισκογραφία(µέγιστο 3 µόρια) 
(ως µουσικός -Συνθέτης – που έχουν κυκλοφορήσει ή µεταδοθεί  σε Ραδιοφωνικούς, Τηλεοπτικούς 
Σταθµούς Πανελλήνιας εµβέλειας ή σε αναγνωρισµένες ∆ισκογραφικές Εταιρείες) 
3.3Ειδικές δραστηριότητες (µέγιστο 3 µόρια) 
Συγγραφικό έργο(άρθρα, µελέτες, δηµοσιεύσεις) 1 µόρια µέγιστο 
Εισηγήσεις σε συνέδρια  1 µόρια µέγιστο 
Εκπροσώπηση σε συµβούλια εσωτερικού & εξωτερικού, µέλη ∆. Σ  1 µόρια µέγιστο 
3.4Εκπαιδευτική δραστηριότητα (µέγιστο 3 µόρια) 

Αριθµός βεβαιώσεων                    1-5    1 µόριο 
                                                        6-10  2 µόρια  
                                                        11 και πάνω 3 µόρια 

 
4.ΠΡΑΚΤΙΚΗ- ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ : ΣΥΝΟΛΟ 10 
4.1. Πρακτική- ∆οκιµασία (µέγιστο 10 µόρια) 
Παιδαγωγική προσέγγιση, προσωπικότητα, µέθοδος διδασκαλίας: 10 µόρια  
 
5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ :  ΣΥΝΟΛΟ 5 
Γονέας (αριθµός προστατευόµενων τέκνων και φοιτητών-σπουδαστών) : 1 µόριο για κάθε παιδί 
Μονογονέας : 2 επιπλέον µόρια 
Γονέας µε προστατευόµενο µέλος ΑΜΕΑ : 2 επιπλέον µόρια 
Πιστοποιηµένη ανεργία πάνω από 6 µήνες : 1 µόριο 
Πιστοποιηµένη ανεργία πάνω από12 µήνες : 2 µόρια 
(προσοχή στο συγκεκριµένο άξονα η βαθµολογία των υποψηφίων είναι το µέγιστο 5, ακόµα και αν 
προκύπτουν από τα προσωπικά τους στοιχεία περισσότερα µόρια) 
 
Β1. Μοριοδότηση Επιµορφωτών/∆ιδσκόντων παραδ.χορών ΠΕ  
 

1. ΣΠΟΥ∆ΕΣ : ΣΥΝΟΛΟ 30 µόρια 
ΠΕ:   
Χοροί παραδοσιακοί  
3.1 Βασικές σπουδές ( µέγιστο 20 µόρια) 
ΑΕΙ : 20 µόρια  
3.2 Μεταπτυχιακό  (2 µόρια) 
σχετικό µε το αντικείµενο της θέσης  
3.3,∆ιδακτορικό(3 µόρια) 
 σχετικό µε το αντικείµενο της θέσης  
3.2 Επιµόρφωση ( µέγιστο 3 µόρια) 
Σεµινάρια - Συνέδρια - Συµπόσια Ηµερίδες   
1-6 συµµετοχές   1 µόριο  
7-12 συµµετοχές 2 µόρια  
13 και πάνω         3 µόρια  
Παρεµφερείς σπουδές(µέγιστο 2 µόρια)  
Ιστορία Τέχνης, Συντήρηση Έργων Τέχνης, Γραφιστική, Ενδυµατολογία, Θέατρο       
∆ιακόσµηση, Φωτογραφία, Κόσµηµα, Βιτρώ, Αγιογραφία, µοντέρνους χορούς , θεατρολογία , 
σκηνοθεσία  κλπ  
2 ακαδ. έτη και πάνω : 2 µόρια 
 
2. ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΣΥΝΟΛΟ 30 µόρια 
2.1προϋπηρεσία διδακτική  (σε ακαδηµαϊκά έτη) ( µέγιστο 25 µόρια)  
 ένα µόριο για κάθε ακαδηµαϊκό έτος µέχρι ανώτερο 25 µόρια  
2.2 προϋπηρεσία διδακτική στο φορέα (σε ακαδηµαϊκά έτη) (µέγιστο 5 µόρια) 
ένα µόριο για κάθε ακαδηµαϊκό έτος µέχρι ανώτερο 5 µόρια 
 
3. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΟΛΟ 25 µόρια (πορτφόλιο ιδίου 20 , πορτφόλιο µαθητών5) 

ΑΔΑ: 6Φ1ΩΟΛΖΧ-Π9Α



Πορτφόλιο ιδίου   ( µέγιστο 20 µόρια)  
• Συµµετοχές σε εκθέσεις ατοµικές ή οµαδικές, παραστάσεις κτλ .  

1-5                                                                         5 µόρια  
6-10                                                                     10 µόρια  
11 και πάνω                                                        15 µόρια  

• διακρίσεις, βραβεία,                                              2 µόρια  
• συµµετοχές σε εκπαιδευτικά προγράµµατα          2µόρια  
•  συµµετοχή µε άλλες παραστατικές τέχνες           1 µόριο  

Πορτφόλιο µαθητών ( µέγιστο 5 µόρια)  
• Συµµετοχές σε εκθέσεις ατοµικές ή οµαδικές, παραστάσεις κτλ .  

1-2                                                                         1 µόρια  
3-4                                                                         2 µόρια  
5   και πάνω                                                           3 µόρια  

• διακρίσεις, βραβεία,                                              2 µόρια  
 
4. ΠΡΑΚΤΙΚΗ-∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ: ΣΥΝΟΛΟ 10 
4.1. Συγκροτηµένη παιδαγωγική προσέγγιση, µέθοδος διδασκαλίας: 10 µόρια  
 
5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ :  ΣΥΝΟΛΟ 5 
Γονέας (αριθµός προστατευόµενων τέκνων και φοιτητών-σπουδαστών) : 1 µόριο για κάθε παιδί 
Μονογονέας : 2 επιπλέον µόρια 
Γονέας µε προστατευόµενο µέλος ΑΜΕΑ : 2 επιπλέον µόρια 
Πιστοποιηµένη ανεργία πάνω από 6 µήνες : 1 µόριο 
Πιστοποιηµένη ανεργία πάνω από12 µήνες : 2 µόρια 
(προσοχή στο συγκεκριµένο άξονα η βαθµολογία των υποψηφίων είναι το µέγιστο 5, ακόµα και αν 
προκύπτουν από τα προσωπικά τους στοιχεία περισσότερα µόρια) 
 
Β2 3. Μοριοδότηση Επιµορφωτών/∆ιδσκόντων ∆Ε αγιογραφίας/κεραµικής/ λαϊκής 

τέχνης/παραδ.χορών/ ζωγραφική/ ∆ιακόσµηση, θεάτρου     
1. ΣΠΟΥ∆ΕΣ : ΣΥΝΟΛΟ 30 µόρια 
∆Ε :   
Αγιογραφία  
Κεραµική  
Λαϊκή Τέχνη 
Χοροί παραδοσιακοί  
Ζωγραφική  
∆ιακόσµηση  
θεάτρου 
3.1 Βασικές σπουδές ( µέγιστο 20 µόρια) 
 Βεβαιώσεις σπουδών από εργαστήρια ,συλλόγους. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν βεβαιώσεις  
εργαστηρίων οι  υποψήφιοι µπορούν να προσκοµίζουν συστατικές επιστολές που να αποδεικνύουν τη σχέση τους 
µε το αντικείµενο. 
3.2Επιµόρφωση ( µέγιστο 8µόρια) 
Σεµινάρια - Συνέδρια - Συµπόσια Ηµερίδες   
Ένα µόριο για κάθε σεµινάριο. Ανώτερος αριθµός µορίων 8  
3.3Παρεµφερείς σπουδές(µέγιστο 2 µόρια)  
Ιστορία Τέχνης, Συντήρηση Έργων Τέχνης, Γραφιστική, Ενδυµατολογία, Θέατρο       
∆ιακόσµηση, Φωτογραφία, Κόσµηµα, Βιτρώ, Αγιογραφία, µοντέρνους χορούς , θεατρολογία , 
σκηνοθεσία  κλπ  
1 ακαδ. Έτος               :1  
2 ακαδ. έτη και πάνω : 2 µόρια 
 
2. ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΣΥΝΟΛΟ 30 µόρια 
2.1προϋπηρεσία διδακτική  (σε ακαδηµαϊκά έτη) ( µέγιστο 25 µόρια)  
ένα µόριο για κάθε ακαδηµαϊκό έτος µέχρι ανώτερο 25 µόρια  
2.2 προϋπηρεσία διδακτική στο φορέα (σε ακαδηµαϊκά έτη) (µέγιστο 5 µόρια) 
ένα µόριο για κάθε ακαδηµαϊκό έτος µέχρι ανώτερο 5 µόρια 
 
3. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΟΛΟ 25 µόρια (πορτφόλιο ιδίου 20 , πορτφόλιο µαθητών5) 

ΑΔΑ: 6Φ1ΩΟΛΖΧ-Π9Α



Πορτφόλιο ιδίου   ( µέγιστο 20 µόρια)  
• Συµµετοχές σε εκθέσεις ατοµικές ή οµαδικές, παραστάσεις κτλ .  

1-5                                                                         5 µόρια  
6-10                                                                     10 µόρια  
11 και πάνω                                                        15 µόρια  

• διακρίσεις, βραβεία,                                              2 µόρια  
• συµµετοχές σε εκπαιδευτικά προγράµµατα          2µόρια  
•  συµµετοχή µε άλλες παραστατικές τέχνες           1 µόριο  

Πορτφόλιο µαθητών ( µέγιστο 5 µόρια)  
• Συµµετοχές σε εκθέσεις ατοµικές ή οµαδικές, παραστάσεις κτλ .  

1-2                                                                         1 µόρια  
3-4                                                                         2 µόρια  
5   και πάνω                                                           3 µόρια  

• διακρίσεις, βραβεία,                                              2 µόρια  
 
4. ΠΡΑΚΤΙΚΗ-∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ: ΣΥΝΟΛΟ 10 
4.1. Συγκροτηµένη παιδαγωγική προσέγγιση, µέθοδος διδασκαλίας: 10 µόρια  
 
5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ :  ΣΥΝΟΛΟ 5 
Γονέας (αριθµός προστατευόµενων τέκνων και φοιτητών-σπουδαστών) : 1 µόριο για κάθε παιδί 
Μονογονέας : 2 επιπλέον µόρια 
Γονέας µε προστατευόµενο µέλος ΑΜΕΑ : 2 επιπλέον µόρια 
Πιστοποιηµένη ανεργία πάνω από 6 µήνες : 1 µόριο 
Πιστοποιηµένη ανεργία πάνω από12 µήνες : 2 µόρια 
(προσοχή στο συγκεκριµένο άξονα η βαθµολογία των υποψηφίων είναι το µέγιστο 5, ακόµα και αν 
προκύπτουν από τα προσωπικά τους στοιχεία περισσότερα µόρια) 
  
ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς και τα παρακάτω  

δικαιολογητικά : 

1. Ακριβές  φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της αστυνοµικής  ταυτότητας τους  

2. Ακριβή φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών 

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  

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

• Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ( µόνο για άντρες) 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 προσδιορίζεται, ιδιαίτερα εάν έχει καταδικαστεί για 

ποινικό αδίκηµα 

• Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη 

• Ότι δεν παραπέµφθηκε µε τελεσίδικο Βούλευµα για κάποιο από τα αναφερόµενα στο άρθρο 22 

του Π.∆. 611/77 εγκλήµατα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς 

και εάν εκκρεµεί εναντίον του κατηγορία για οποιοιδήποτε πληµµέληµα ή κακούργηµα  

5. Βεβαίωση διδακτικής εµπειρίας  

Ως διδακτική εµπειρία  για τους µουσικούς νοείται η απασχόληση µε σχέση εργασίας ή σύµβαση 

έργου στο δηµόσιο ή στον ιδιωτικό τοµέα σε αναγνωρισµένα µουσικά ιδρύµατα και µε απόφαση 

ΥΠΠΟ.  

Για τις υπόλοιπες ειδικότητες  νοείται η απασχόληση µε σχέση εργασίας ή σύµβαση έργου στο 

δηµόσιο ή στον ιδιωτικό τοµέα σε καθήκοντα της ειδικότητας. 

6. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕ∆ (µόνο εάν είναι άνεργος πάνω από 6 µήνες)  

ΑΔΑ: 6Φ1ΩΟΛΖΧ-Π9Α



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

Ότι ο επιµορφωτής αφού επιλεγεί θα διδάξει σε όποιο πολιτιστικό κέντρο του ∆ήµου υπάρξει 

ανάγκη και για όσες ώρες του ζητηθεί  (Ενότητες Πανοράµατος, Πυλαίας, Χορτιάτη, Φιλύρου, 

Ασβεστοχωρίου)  

8. Για την καλλιτεχνική παρουσία και το πορτφόλιο πλήρη φάκελο µε βιογραφικό και  παραστατικά 

για τη συµµετοχή σε καλλιτεχνικές δράσεις µε έργα προσωπικά και έργα µαθητών .  

Παρατηρήσεις  

• Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους δια ζώσης. Αιτήσεις που δεν 

υποβάλλονται µε την ανωτέρω διαδικασία και αποστέλλονται ταχυδροµικά δεν γίνονται 

δεκτές. 

•  Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καταθέσουν αίτηση για µια µόνο ειδικότητα. Υποψήφιοι που 

καταθέσουν για πάνω από µια θέση θα απορρίπτονται εξαρχής.  

ΕΠΙΛΟΓΗ –ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή επιλογής προσωπικού που συστάθηκε µε την υπ. 

αριθ. 254/2016 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης. Οι πίνακες κατάταξης των 

υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων της επιχείρησης στο ∆ηµαρχείο Πυλαίας-

Χορτιάτη. Κατά των ανωτέρω αποτελεσµάτων οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις, 

µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών στα γραφεία της επιχείρησης, από την εποµένη 

της  ηµέρας ανάρτησης των αποτελεσµάτων.  

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτηση τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε προθεσµία δέκα 

(10) ηµερών από την εποµένη εργάσιµη της ηµεροµηνίας δηµοσίευσης της παρούσας, Σάββατο 

12.08.2017, στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισµού Αθλητισµού και Περιβάλλοντος 

∆ήµου Πυλαίας –Χορτιάτη (∆ιεύθυνση Απ. Σαµανίδη 21, ∆ηµαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη, 1ος όροφος, 

γραφεία ΚΕΠΑΠ, τηλ 2313 301099 & 2313 301013) από την ∆ευτέρα 14.08.2017 έως και την 

Παρασκευή 25.08.2017 τις εργάσιµες ηµέρες και τις ώρες: 09.00- 14.00. 

Η παρούσα δηµοσιεύεται σε δύο (2) εφηµερίδες της Θεσσαλονίκης, στον Πίνακα Ανακοινώσεων του 

∆ηµαρχείου Πυλαίας-Χορτιάτη και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Πυλαίας-Χορτιάτη.. 

 

Ο  Πρόεδρος 

του ∆Σ της ΚΕΠΑΠ 

 

                                                                     Ιωάννης Καρτάλης  
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