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Θζμα: «Πρόςκλθςθ υποβολισ αιτιςεων και επιλογισ υποψθφίων για τθν πρόςλθψθ   
              ωρομίςκιου διδακτικοφ προςωπικοφ τεχνικϊν και κεωρθτικϊν μακθμάτων, και  
              ωρομίςκιου προςωπικοφ ειδικότθτασ πιανιςτϊν-ςυνοδϊν καλλιτεχνικϊν  
              μακθμάτων ςτθν Κρατικι χολι Ορχθςτικισ Σζχνθσ για το ςχολικό ζτοσ 2017- 
             2018, ςφμφωνα με τθν ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./112/18298//08-08-2017»  
 
Θ Κρατικι χολι Ορχθςτικισ Σζχνθσ (ΝΠΔΔ εποπτευόμενο από το Τπουργείο Πολιτιςμοφ 
και Ακλθτιςμοφ), ςτο πλαίςιο τθσ ανάγκθσ πλιρωςθσ των αναγκϊν ςε εξειδικευμζνο 
προςωπικό, το οποίο δεν εντάςςεται ςε εκπαιδευτικό κλάδο, για τθν κάλυψθ των κζςεων 
διδακτικοφ προςωπικοφ και προςωπικοφ ςυνοδείασ καλλιτεχνικϊν μακθμάτων, ωσ εξισ:  
 

α) Κακθγθτζσ Σεχνικϊν Μακθμάτων 

 Κλαςικοφ χοροφ (μπαλζτο)  6 (ζξι)  Κωδ. Ειδικότθτασ  (01) 

 φγχρονου χοροφ: 

  Σεχνικι Martha Graham  2 (δφο) 

  Ρεπερτόριο    1 (μία)  Κωδ. Ειδικότθτασ  (02) 

  Άλλεσ τεχνικζσ   7 (επτά) 

 Χορογραφίασ    3 (τρεισ) Κωδ. Ειδικότθτασ  (03) 

 Ρυκμικισ    2 (δφο)  Κωδ. Ειδικότθτασ  (04) 

 Ελλθνικϊν Χορϊν   1 (μία)  Κωδ. Ειδικότθτασ  (05) 

 Pilates     1 (μία)  Κωδ. Ειδικότθτασ  (06) 
β) Κακθγθτζσ Θεωρθτικϊν Μακθμάτων 

 Λςτορία Χοροφ     1 (μία)  Κωδ. Ειδικότθτασ  (07) 

 Μουςικι (Κεωρία τθσ Μουςικισ) 2 (δφο)  Κωδ. Ειδικότθτασ  (08) 

 Λςτορία Σζχνθσ    1 (μία)  Κωδ. Ειδικότθτασ  (09) 

 Ανατομία    1 (μία)  Κωδ. Ειδικότθτασ  (10) 

 Αρχαίο Δράμα (κεατρικόσ λόγοσ) 1 (μία)  Κωδ. Ειδικότθτασ  (11) 

 Κεωρία και Πρακτικι      
                τθσ Σζχνθσ του Χοροκινθματογράφου 1 (μία)  Κωδ. Ειδικότθτασ  (12) 

γ) Πιανίςτεσ-υνοδοί καλλιτεχνικϊν μακθμάτων 

 Πιανίςτεσ-υνοδοί   6 (ζξι)  Κωδ. Ειδικότθτασ (13) 

 
Καλεί 

τουσ ενδιαφερόμενουσ, εφόςον επικυμοφν να προςλθφκοφν, με ωριαία αντιμιςκία ζωσ 

διακόςιεσ (200) ϊρεσ μθνιαίωσ, ςτθν Κρατικι χολι Ορχθςτικισ Σζχνθσ, για το διδακτικό 
ζτοσ 2017-2018, να υποβάλουν αίτθςθ με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά για τθν πρόςλθψι 
τουσ, ωσ εξειδικευμζνοι ςτουσ τομείσ που περιγράφονται ανωτζρω, 

 
από 15 επτεμβρίου 2017 ζωσ και 28 επτεμβρίου 2017 
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Οι υποψιφιοι κα πρζπει να είναι:  
1. Ζλλθνεσ πολίτεσ*.  
2. Βορειοθπειρϊτεσ και ομογενείσ που προζρχονται από τθν Κωνςταντινοφπολθ και 
από τα νθςιά Μμβρο και Σζνεδο (Ν.Δ.3832/1958).  
3. Πολίτεσ κρατϊν-μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ν.2431/1996).  
4. Να ζχουν ςυμπλθρϊςει το 21ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ και να μθν ζχουν υπερβεί το 64ο, 
δθλαδι να ζχουν γεννθκεί τα ζτθ 1952 ζωσ και 1995 (Π.Δ. 403/1987, ΦΕΚ 179 Αϋ). 
5. Να ζχουν εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ ι να ζχουν απαλλαγεί 
νόμιμα από αυτζσ. Οι υποψιφιοι που δεν ζχουν εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ τουσ 
υποχρεϊςεισ, ζχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτθςθ, και κατατάςςονται ςτο τζλοσ του 
τελικοφ αξιολογικοφ πίνακα. 
6. Να είναι υγιείσ.  

*θμειϊνεται ότι για τουσ υπθκόουσ χωρϊν εκτόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, 
που απζκτθςαν τθν ελλθνικι ικαγζνεια με πολιτογράφθςθ, κα πρζπει να 
ζχει ςυμπλθρωκεί τουλάχιςτον ζνα (1) ζτοσ από τθν απόκτθςι τθσ, κατά 
τθν τελευταία θμζρα υποβολισ αιτιςεων με τθν παροφςα προκιρυξθ.  

 

Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 
Θ πρόςλθψθ ωρομίςκιου διδακτικοφ προςωπικοφ και ωρομίςκιων πιανιςτϊν-ςυνοδϊν, 
γίνονται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ : 
1. Σου άρκρου 7 παρ. 3 του Ν. 342/1976 « Περί του Οργανιςμοφ τθσ Κρατικισ χολισ 

Ορχθςτικισ Σζχνθσ» (ΦΕΚ 138/Α/1976), 
2. Σων άρκρων 23, 24 και 27 του Π.Δ. 598/1985  «Κατάταξθ τθσ Κ..Ο.Σ. ςτθν Ανϊτερθ 

Βακμίδα Καλλιτεχνικισ Εκπαίδευςθσ, οργάνωςθσ και λειτουργία αυτισ » (ΦΕΚ 
212/Α/18-12-1985),   

3. Σου Π.Δ. 314/1985 «Ειδικζσ Εξαιρζςεισ ςχετικά με το ανϊτατο όριο θλικίασ  
Καλλιτεχνικοφ και Διδακτικοφ Προςωπικοφ με ςφμβαςθ ιδιωτικοφ δικαίου των Ν.Π.Δ.Δ 
που υπάγονται ςτθν αρμοδιότθτα του Τπουργείου Πολιτιςμοφ και Επιςτθμϊν» (ΦΕΚ 
114/Α/31-5-1985),  

4. Σου άρκρου 3  παρ. 1γ και 1δ του Ν. 2557/1997 «Κεςμοί Μζτρα και Δράςεισ 
Πολιτιςτικισ Ανάπτυξθσ» (ΦΕΚ 271/Α/24-12-1997), 

5. Σου άρκρου 1, παρ. 2  εδ. β του N. 3812/2009 « Αναμόρφωςθ ςυςτιματοσ 
προςλιψεων ςτο δθμόςιο τομζα και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 234/Α/28-12-2009), 

6. Σθν Π.Τ..  33/27-12-2006 (ΦΕΚ 280/A/28-12-2006) « Αναςτολι διοριςμϊν και 
προςλιψεων ςτο Δθμόςιο Σομζα» όπωσ ιςχφει, θ ιςχφσ τθσ οποίασ παρατάκθκε με τισ 
διατάξεισ τθσ Π.Τ.. 35/18-12-2013 (ΦΕΚ 280/A/19-12-2013). 

7. Σισ διατάξεισ του άρκρου πρϊτου, παρ. Η, υποπαρ. Η5 εδ. 2 του ν. 4093/2012 «Ζγκριςθ 
Μεςοπρόκεςμου Πλαιςίου Δθμοςιονομικισ τρατθγικισ 2013-2016- Επείγοντα Μζτρα 
Εφαρμογισ του ν. 4046/2012 και του Μεςοπρόκεςμου Πλαιςίου Δθμοςιονομικισ 
τρατθγικισ 2013-2016» ( ΦΕΚ 222/A/12-11-2012) 

8. Σο υπϋαρικ. πρωτ. 388/29-05-2017 ζγγραφο τθσ Τπουργοφ Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ 
για ζγκριςθ  πρόςλθψθσ τριάντα ενόσ (31) κακθγθτϊν και οκτϊ (8) πιανιςτϊν-ςυνοδϊν 
για τα ςχολικά ζτθ 2017-18 και 2018-19 ςτθν Κρατικι χολι Ορχθςτικισ Σζχνθσ, 

9. Σο υπ’ αρικ. πρωτ. 2/43188//15-06-2017 ζγγραφο του Γενικοφ Λογιςτθρίου του 
Κράτουσ, ςχετικά με τθν κάλυψθ τθσ απαιτοφμενθσ δαπάνθσ, 

10. Σθν υπ’ αρικ. ΔΛΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./112/18298//08-08-2017 εγκριτικι απόφαςθ τθσ 
Επιτροπισ του άρκρου 2 παρ. 1 τθσ αρικ. 33/2006 ΠΤ. όπωσ ιςχφει. 

11. Σο υπ’ αρικ. 629/11-09-2017 πρακτικό του Δ.. τθσ Κρατικισ χολισ Ορχθςτικισ Σζχνθσ 
για τθν πρόςλθψθ Κακθγθτϊν και πιανιςτϊν ςυνοδϊν, τθν κατανομι κζςεων του 
διδακτικοφ προςωπικοφ ανά ειδικότθτα, και τον οριςμό τθσ Σριμελοφσ Επιτροπισ 
Αξιολόγθςθσ των υποψθφιοτιτων. 

12. Σθν φπαρξθ πιςτϊςεων ςτον Προχπολογιςμό τθσ Κ..Ο.Σ. ( ΚΑΕ 0274 και 0561). 
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Β. ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΨΗ 
 

Α) Κακθγθτζσ Σεχνικϊν Μακθμάτων 

α/α Μακιματα Ελάχιςτα απαιτοφμενα προςόντα* 

 
 
 

1 

 
 
 

Κλαςικόσ Χορόσ 
(μπαλζτο) 

1. Δίπλωμα Κρατικισ χολισ Ορχθςτικισ Σζχνθσ ι αναγνωριςμζνθσ 
από το κράτοσ Λδιωτικισ Επαγγελματικισ χολισ Χοροφ ι 
Ανϊτερθσ / Ανϊτατθσ χολισ Χοροφ του εξωτερικοφ, και  

2. Απαραίτθτθ τουλάχιςτον 5ετισ διδακτικι προχπθρεςία ςε 
ανϊτερεσ επαγγελματικζσ ςχολζσ χοροφ ςτο αντικείμενο 
(εξαιρείται θ προχπθρεςία ςε ευρωπαϊκοφσ και παραδοςιακοφσ 
χοροφσ). 

 
 
 

2 

 
 
 

φγχρονοσ Χορόσ 

1. Δίπλωμα Κρατικισ χολισ Ορχθςτικισ Σζχνθσ ι αναγνωριςμζνθσ 
από το κράτοσ Λδιωτικισ Επαγγελματικισ χολισ Χοροφ ι 
Ανϊτερθσ / Ανϊτατθσ χολισ Χοροφ του εξωτερικοφ, και  

2. Απαραίτθτθ τουλάχιςτον 5ετισ διδακτικι προχπθρεςία ςε 
ανϊτερεσ επαγγελματικζσ ςχολζσ χοροφ ςτο αντικείμενο 
(εξαιρείται θ προχπθρεςία ςε ευρωπαϊκοφσ και παραδοςιακοφσ 
χοροφσ). 

 
 
 

3 

 
 
 

Χορογραφία 

1. Δίπλωμα Κρατικισ χολισ Ορχθςτικισ Σζχνθσ ι αναγνωριςμζνθσ 
από το κράτοσ Λδιωτικισ Επαγγελματικισ χολισ Χοροφ ι 
Ανϊτερθσ / Ανϊτατθσ χολισ Χοροφ του εξωτερικοφ, και  

2. Απαραίτθτθ τουλάχιςτον 5ετισ διδακτικι προχπθρεςία ςε 
ανϊτερεσ επαγγελματικζσ ςχολζσ χοροφ ςτο αντικείμενο 
(εξαιρείται θ προχπθρεςία ςε ευρωπαϊκοφσ και παραδοςιακοφσ 
χοροφσ). 

 
4 

 
Ρυκμικι 

1. Δίπλωμα Κρατικισ χολισ Ορχθςτικισ Σζχνθσ ι αναγνωριςμζνθσ 
από το κράτοσ Λδιωτικισ Επαγγελματικισ χολισ Χοροφ ι 
Ανϊτερθσ / Ανϊτατθσ χολισ Χοροφ του εξωτερικοφ και  

2. Απαραίτθτθ τουλάχιςτον 5ετισ διδακτικι προχπθρεςία ςε 
ανϊτερεσ επαγγελματικζσ ςχολζσ χοροφ ςτο αντικείμενο. 

 
5 

 
Ελλθνικοί Χοροί 

1. Σριετισ ςταδιοδρομία ωσ χορευτισ Ελλθνικϊν Χορϊν ςε 
αναγνωριςμζνο ίδρυμα ι ςωματείο, και  

2. Διδακτικι εμπειρία τουλάχιςτον τριϊν ετϊν ςτο αντικείμενο. 

 
 

6 

 
 

Pilates 

1. Δίπλωμα διδαςκαλίασ PILATES, και  
2. Απαραίτθτθ τουλάχιςτον 3ετισ διδακτικι προχπθρεςία ςτο 

αντικείμενο.  
ΗΜ. Θ προςκόμιςθ διπλϊματοσ αναγνωριςμζνθσ από το κράτοσ 

Λδιωτικισ Επαγγελματικισ χολισ Χοροφ ι Ανϊτερθσ / Ανϊτατθσ 
χολισ Χοροφ του εξωτερικοφ κα προςμετρθκεί ωσ επιπλζον 
προςόν. 

 
*ΕΠΙΗΜΑΝΗ:  Επιπλζον προςόν αποτελεί θ διεκνισ επαγγελματικι (διδακτικι) εμπειρία, θ οποία κα 

ςυνεκτιμθκεί και κα δϊςει προβάδιςμα ςτουσ υποψθφίουσ που κα προςκομίςουν 
ανάλογα πιςτοποιθτικά. 

 
Β) Κακθγθτζσ Θεωρθτικϊν Μακθμάτων 

α/α Μακιματα Ελάχιςτα απαιτοφμενα προςόντα* 

 
1 

 
Ιςτορία Χοροφ 

1. Πτυχίο ι δίπλωμα Ανϊτατθσ χολισ του εςωτερικοφ ι του 
εξωτερικοφ, και  

2. Αποδεδειγμζνθ εναςχόλθςθ με τθν Λςτορία του Χοροφ. 

 
2 

 
Μουςικι 

1. Δίπλωμα ι Πτυχίο Ανϊτερων Κεωρθτικϊν αναγνωριςμζνου 
Μουςικοφ Εκπαιδευτικοφ Λδρφματοσ του εςωτερικοφ ι 
Ανϊτερθσ Μουςικισ ςχολισ του εξωτερικοφ 
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3 

 
Ιςτορία Σζχνθσ 

1. Πτυχίο ι Δίπλωμα Πανεπιςτθμίου του εςωτερικοφ ι του 
εξωτερικοφ ςτο αντικείμενο. 

 
4 

 
Ανατομία 

1. Πτυχίο Λατρικισ χολισ Πανεπιςτθμίου του εςωτερικοφ ι του 
εξωτερικοφ. 

 
5 

 
Αρχαίο Δράμα 

1. Πτυχίο Φιλοςοφικισ χολισ / Σμιματοσ Κεατρολογίασ ι Πτυχίο 
αναγνωριςμζνου εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ του εξωτερικοφ, και 

2. Αποδεδειγμζνθ εναςχόλθςθ με τον Κεατρικό Λόγο. 

 
6 

 
Θεωρία και Πρακτικι 

τθσ Σζχνθσ του 
Χοροκινθματογράφου 

1. Σίτλοσ ςπουδϊν κεωρίασ και πρακτικισ χοροφ αναγνωριςμζνθσ 
από το κράτοσ Λδιωτικισ Επαγγελματικισ χολισ Χοροφ ι 
Ανϊτερθσ / Ανϊτατθσ χολισ Χοροφ του εξωτερικοφ,  

2. Σίτλοσ ςπουδϊν κεωρίασ και πρακτικισ ςτο Χοροκινθματογράφο 
και ςτθν τζχνθ του ωματικοφ Κεάτρου, και  

3. Αποδεδειγμζνθ εναςχόλθςθ με τθν τζχνθ του Χοροκινθμα-
τογράφου. 

 
Γ) Πιανίςτεσ-υνοδοί καλλιτεχνικϊν μακθμάτων 

α/α Ειδικότθτα Ελάχιςτα απαιτοφμενα προςόντα 

 
 

1 

 
 

Πιανίςτεσ-υνοδοί 

1. Δίπλωμα Πιάνου αναγνωριςμζνου Μουςικοφ Εκπαιδευτικοφ 
Λδρφματοσ του εςωτερικοφ ι Ανϊτερθσ Μουςικισ χολισ του 
εξωτερικοφ και  

2. Απαραίτθτθ τουλάχιςτον 5ετισ προχπθρεςία ςτθ ςυνοδεία 
μακθμάτων χοροφ. 

ΠΡΟΟΧΗ: Δεν λαμβάνεται υπόψθ προχπθρεςία ςτθ διδαςκαλία 
πιάνου ι ςτθν εκτζλεςθ μουςικϊν ζργων, παρά μόνο θ αποδε-
δειγμζνθ προχπθρεςία ςτθ ςυνοδεία χορευτικϊν μακθμάτων. 

 

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ 

1. Θ αίτθςθ ζχει τθ μορφι ειδικοφ εντφπου και εμπεριζχει με τυποποιθμζνο τρόπο τα 
απαιτοφμενα ςτοιχεία, επζχει δε για τον αιτοφντα κζςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ του άρκρου 8 
του ν. 1599/1986 ςε ό,τι αφορά τα ςτοιχεία που δθλϊνονται. Σθν αίτθςθ προμθκεφονται οι 
ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Εκπαίδευςθσ τθσ Κρατικισ χολισ Ορχθςτικισ Σζχνθσ  

(Ομιρου 57)  και από τθν ιςτοςελίδα τθσ Κ..Ο.Σ. (www.ksot.gr).  
2. Οι υποψιφιοι αποςτζλλουν τθν αίτθςθ και τα ςυνοδευτικά δικαιολογθτικά 
ταχυδρομικϊσ (με ςυςτθμζνθ επιςτολι) ι με ταχυμεταφορά ι τθν υποβάλουν οι ίδιοι ςτο 
Γραφείο Εκπαίδευςθσ τθσ Κρατικισ χολισ Ορχθςτικισ Σζχνθσ, ςτθ διεφκυνςθ Ομιρου 55 – 
106 72 Ακινα.  
τθν Αίτθςθ επιςυνάπτοντα απαραίτθτα:  
α. υνοπτικό βιογραφικό ςθμείωμα  
β. Αντίγραφα των πτυχίων, διπλωμάτων, τίτλων ςπουδϊν ι μεταπτυχιακϊν τίτλων όλων 
των επιπζδων, τα οποία διακζτουν.  
γ. Βεβαιϊςεισ διδακτικισ εμπειρίασ, ςυνοδευόμενεσ από βεβαίωςθ του αςφαλιςτικοφ 
φορζα, ή υπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/86 μαηί με αντίγραφα του βιβλιαρίου κφριασ 
αςφάλιςθσ και βεβαίωςθ του οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα, εάν από τα προθγοφμενα δεν 
προκφπτει το είδοσ τθσ παραςχεκείςασ εργαςίασ, ή ομοίου περιεχομζνου βεβαίωςθ 
ελλθνικισ ι αλλοδαπισ αρχισ, ή δικαςτικι απόφαςθ από τθν οποία να προκφπτει το είδοσ 
τθσ παραςχεκείςασ εργαςίασ και θ χρονικι διάρκεια τθσ παροχισ τθσ.  
και επικουρικά, εφόςον επικυμεί ο υποψιφιοσ: 
α. φάκελοσ επαγγελματικϊν καλλιτεχνικϊν δραςτθριοτιτων, ο οποίοσ κα περιλαμβάνει 
όςα αναφζρονται ςτο βιογραφικό ςθμείωμα. Καλλιτεχνικζσ δραςτθριότθτεσ για τισ οποίεσ 
δεν κατατίκενται αποδεικτικά ςτοιχεία, όπωσ φωτοαντίγραφα από προγράμματα 
παραςτάςεων, κ.λπ., δεν κα λαμβάνονται υπόψθ.  
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β. Βεβαιϊςεισ ςεμιναρίων, ςυνεδρίων ι άλλων ςυναφϊν προσ το αντικείμενό τουσ 
ιδιωτικϊν ςπουδϊν, ι οποιαδιποτε ςτοιχεία (βεβαιϊςεισ πιςτοποιθτικά κ.λ.π.)  
 
Αιτιςεισ υποψθφίων που δεν ςυγκεντρϊνουν τα ελάχιςτα απαιτοφμενα προςόντα, δε 
λαμβάνονται υπόψθ από τθν Σριμελι Επιτροπι.  

 

Δ. ΕΝΣΑΕΙ – ΣΕΛΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕ 
1. Ενςτάςεισ που αφοροφν ςτα προςόντα των υποψθφίων, υποβάλλονται μζςα ςε 
προκεςμία 5 εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία ανάρτθςθσ, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 
Κ..Ο.Σ. (www.ksot.gr), του «Προςωρινοφ Αξιολογικοφ Πίνακα» Οι ενςτάςεισ 
αποςτζλλονται ςτο Γραφείο Εκπαίδευςθσ τθσ Κ..Ο.Σ. (Ομιρου 57 – 106 72 Ακινα).  
ε κάκε περίπτωςθ, παρακαλοφνται οι υποψιφιοι να επιβεβαιϊνουν τθλεφωνικά τθν 
παραλαβι τθσ ζνςταςισ τουσ.  
Θ διαδικαςία εξζταςθσ των ενςτάςεων, από τθν Σριμελι Επιτροπι Αξιολόγθςθσ, 
ολοκλθρϊνεται εντόσ 5 θμερϊν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ τουσ.  
2. Μετά τθν εξζταςθ των ενςτάςεων και τθν οριςτικοποίθςθ των υποψθφίων, ςυντάςςεται 
πίνακασ ςτον οποίο αναγράφεται ι κατάταξθ που ζλαβαν οι υποψιφιοι.  
Ο Σελικόσ Αξιολογικόσ Πίνακασ υποψθφίων  ςυντάςςεται κατά φκίνουςα ςειρά, και 
αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Κ..Ο.Σ. (www.ksot.gr).  
3. Οι προςλιψεισ των υποψθφίων γίνονται από τθ Διευκφντρια τθσ Κ..Ο.Σ. Για τθν 

πρόςλθψθ των ωρομιςκίων ςυνάπτεται, αυτοδικαίωσ με τθν ανάλθψθ υπθρεςίασ, 

ςφμβαςθ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου, θ οποία λφεται αυτοδικαίωσ: 

(α) με τθ ςυμπλιρωςθ του χρονικοφ διαςτιματοσ για το οποίο ζχουν προςλθφκεί, 

(β) με τθ λιξθ τθσ διδαςκαλίασ των μακθμάτων, 

(γ) με τθν καταγγελία για ςπουδαίο λόγο. 

Εφόςον δε ςυντρζχουν οι παραπάνω λόγοι, θ ςφμβαςθ λφεται αυτοδικαίωσ ςτισ 30 Λουνίου 

2018. 
Ε. ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

1. Οι υποψιφιοι υποβάλουν αυτοπροςϊπωσ, ι αποςτζλλουν τθν αίτθςθ (θ οποία επζχει 
κζςθ Τπεφκυνθσ Διλωςθσ του Ν. 1599/1986) και τα ςυνοδευτικά δικαιολογθτικά 
ταχυδρομικϊσ (με ςυςτθμζνθ επιςτολι) ι με ταχυμεταφορά ςτο Γραφείο Εκπαίδευςθσ 
τθσ Κρατικισ χολισ Ορχθςτικισ Σζχνθσ. 
 

Κρατικι χολι Ορχθςτικισ Σζχνθσ 
Προσ τθν Σριμελι Επιτροπι Αξιολόγθςθσ 

διά του 
Γραφείου Εκπαίδευςθσ 

Ομιρου 57, Ακινα, Σ.Κ. 106 72 
 
τθν Αίτθςθ επιςυνάπτονται:  
 

α. Οποιοδιποτε πιςτοποιθτικό ζγγραφο, ςτο οποίο να αναγράφεται ο προςωπικόσ 
Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.).  
 
β. Φωτοτυπία δελτίου ταυτότθτασ ι διαβατθρίου.  
 

Οι ομογενείσ από τθ Βόρεια Ιπειρο, τθν Κωνςταντινοφπολθ τα νθςιά Μμβρο και Σζνεδο 
που δεν ζχουν τθν ελλθνικι ικαγζνεια υποβάλουν αντίγραφο του Ειδικοφ Δελτίου 
Σαυτότθτασ Ομογενοφσ (Ε.Δ.Σ.Ο.) ι δελτίο ταυτότθτασ αλλοδαποφ με αναγραφι τθσ 
Ελλθνικισ καταγωγισ, τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ.  
 

-5- 

ΑΔΑ: ΩΝΖΠ469ΗΥΖ-ΟΨΣ



                                                                                     

ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΦΟΛΗ ΟΡΦΗΣΤΙΚΗΣ ΤΕΦΝΗΣ – ΟΜΗΡΟΥ 55 – 106 72 – ΑΘΗΝΑ – www.ksot.gr 

Οι υποψιφιοι, που ζχουν ξζνθ υπθκοότθτα και δεν είναι πολίτεσ κρατϊν-μελϊν τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, δικαιοφνται να υποβάλουν αίτθςθ εφόςον προςκομίςουν βεβαίωςθ 
από το Τπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ ότι ζχουν αποκτιςει τθν 
ελλθνικι ικαγζνεια με πολιτογράφθςθ και ότι ζχει παρζλκει ζνα ζτοσ από τθν απόκτθςι 
τθσ. Για τουσ υποψθφίουσ, οι οποίοι μζχρι τθν απόκτθςθ τθσ ελλθνικισ ικαγζνειασ με 
πολιτογράφθςθ, ιταν υπικοοι κράτουσ μζλουσ τθσ Ε.Ε. δεν απαιτείται θ παρζλευςθ του 
ζτουσ για τθν υποβολι τθσ ςχετικισ αίτθςθσ.  

ε κάκε περίπτωςθ είναι ςαφζσ ότι κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ είναι απαραίτθτθ θ 
προςκόμιςθ του δελτίου ταυτότθτασ ι του διαβατθρίου.  

 
γ. υνοπτικό βιογραφικό ςθμείωμα.  
 
δ. Αντίγραφα των πτυχίων, διπλωμάτων, τίτλων ςπουδϊν ι μεταπτυχιακϊν τίτλων όλων 
των επιπζδων, τα οποία διακζτουν.  
 
ε. Βεβαιϊςεισ διδακτικισ εμπειρίασ, προςθκόντωσ αιτιολογθμζνθσ (βλ. κεφ. Γ «Διαδικαςία 
Τποβολισ»).  
 
ςτ. Εφόςον το επικυμοφν οι υποψιφιοι, φάκελοσ επαγγελματικϊν καλλιτεχνικϊν 
δραςτθριοτιτων, ο οποίοσ κα περιλαμβάνει όςα αναφζρονται ςτο βιογραφικό ςθμείωμα. 
Καλλιτεχνικζσ δραςτθριότθτεσ για τισ οποίεσ δεν κατατίκενται αποδεικτικά ςτοιχεία, όπωσ 
φωτοαντίγραφα από προγράμματα παραςτάςεων, κ.λπ., δεν κα λαμβάνονται υπόψθ.  
 
η. Εφόςον το επικυμοφν οι υποψιφιοι, βεβαιϊςεισ ςεμιναρίων, ςυνεδρίων ι άλλων 
ςυναφϊν προσ το αντικείμενό τουσ ιδιωτικϊν ςπουδϊν ι οποιαδιποτε ςτοιχεία που 
ςυντελοφν κατά τθν κρίςθ τουσ, ςτθν απεικόνιςθ των γνϊςεων, των ικανοτιτων και τθσ 
προςωπικότθτασ τουσ.  

 

τθν αίτθςθ κα πρζπει, εκτόσ των άλλων ςτοιχείων, να αναφζρεται ευκρινϊσ θ 
διεφκυνςθ και τα τθλζφωνα (οικίασ και κινθτό), κακϊσ και θ θλεκτρονικι 
διεφκυνςθ του υποψιφιου. 
 

ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ:  
α. Όςοι υποψιφιοι υποβάλλουν αίτθςθ για πρϊτθ φορά, κα πρζπει να 

κατακζςουν το ςφνολο των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν. Όςοι υποψιφιοι ζχουν 
κατακζςει πλιρθ φάκελο για το ςχολικό ζτοσ 2016-2017, υποβάλλουν μόνο τθν 
αίτθςθ, κακϊσ και όςα εκ των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν δεν ζχουν προςκομίςει 
(π.χ. πιςτοποιθτικά διεκνοφσ επαγγελματικισ εμπειρίασ, βεβαίωςθ αςφαλιςτικοφ 
φορζα, αναγνϊριςθ τίτλων, μεταφράςεισ ξενόγλωςςων πτυχίων, βεβαιϊςεισ 
καλλιτεχνικισ δραςτθριότθτασ κλπ.) ι επικυμοφν να ςυμπλθρϊςουν. 

β. Θ εκπλιρωςθ ι μθ των ςτρατιωτικϊν υποχρεϊςεων ι θ νόμιμθ απαλλαγι 
από αυτζσ δθλϊνεται υποχρεωτικά ςτθν αίτθςθ (θ απαλλαγι πρζπει και να 
πιςτοποιείται).  

γ. Οι πολίτεσ κρατϊν-μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςτθν περίπτωςθ που θ 
εκπλιρωςθ ι μθ των ςτρατιωτικϊν τουσ υποχρεϊςεων δεν αποτελεί κϊλυμα 
διοριςμοφ ςτο Δθμόςιο Σομζα ςτθ χϊρα τουσ, υποβάλουν ςχετικι βεβαίωςθ από 
τθν Αρχι τθ οικείασ χϊρασ. 

δ. Οι ομογενείσ από τθ Βόρεια Ιπειρο, τθν Κωνςταντινοφπολθ, τα νθςιά Μμβρο 
και Σζνεδο με αλλοδαπι ικαγζνεια, με τθν προςκόμιςθ αντιγράφου του Ειδικοφ 
Δελτίου Σαυτότθτασ Ομογενοφσ (Ε.Δ.Σ.Ο.) τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, δεν 
υποχρεοφνται να προςκομίςουν πιςτοποιθτικό ςτρατοφ. 

-6- 

ΑΔΑ: ΩΝΖΠ469ΗΥΖ-ΟΨΣ



                                                                                     

ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΦΟΛΗ ΟΡΦΗΣΤΙΚΗΣ ΤΕΦΝΗΣ – ΟΜΗΡΟΥ 55 – 106 72 – ΑΘΗΝΑ – www.ksot.gr 

Σ. ΚΩΛΤΜΑΣΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ-ΔΗΛΩΗ / ΑΝΑΛΗΨΗ 
ΤΠΗΡΕΙΑ 

1. Δεν ζχουν δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ-διλωςθσ:  

α. Οι ςυνταξιοφχοι από οποιονδιποτε φορζα και αν ζχουν ςυνταξιοδοτθκεί, 
κακϊσ και οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί ςτουσ οποίουσ ζχει επιβλθκεί θ ποινι τθσ οριςτικισ 
παφςθσ (παρ. 5 άρκρο 9 του ν.3391/2005 και άρκρο 6 του ν.3255/2004).  

β. Όςοι απολφκθκαν από κζςθ δθμόςιασ υπθρεςίασ ι Ο.Σ.Α. ι άλλου νομικοφ 
προςϊπου του δθμοςίου τομζα λόγω οριςτικισ παφςθσ ι λόγω καταγγελίασ τθσ 
ςφμβαςθσ εργαςίασ για ςπουδαίο λόγο, οφειλόμενο ςε υπαιτιότθτά τουσ, αν δεν ζχει 
παρζλκει πενταετία από τθν απόλυςθ (άρκρο 9 του ν.3528/2007).  
θμειϊνεται ότι ςτο άρκρο 53 του π.δ. 410/1988 (ΦΕΚ 191/30.08.1988 τ.Αϋ) ορίηονται 
τα εξισ για το προςωπικό του δθμοςίου με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου:  

«Καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ από τθν υπθρεςία.  
1. Θ ςφμβαςθ εργαςίασ μπορεί να καταγγελκεί από τθν υπθρεςία οποτεδιποτε 

για ςπουδαίο λόγο. πουδαίο λόγο αποτελεί ιδίωσ:  
α) Θ παράβαςθ του άρκρου 38 παρ. 1 περ. α'.  
β) Θ παράβαςθ κακικοντοσ κατά τον ποινικό κϊδικα ι άλλο ειδικό ποινικό 

νόμο.  
γ) Θ αδικαιολόγθτθ αποχι από τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων για δεκαπζντε 

(15) ςυνζχεια θμζρεσ τουλάχιςτον κατά.  
δ) Θ παραβίαςθ απορριτων τθσ υπθρεςίασ.  
ε) Θ διάπραξθ μζςα ςε ζνα ζτοσ, από τότε που ζχει τελεςτεί αδίκθμα που 

τιμωρικθκε τουλάχιςτον με πρόςτιμο ίςο με τισ αποδοχζσ ενόσ μινα, άλλου 
αδικιματοσ που μπορεί να επιςφρει τθν ίδια ποινι.  

ςτ) Θ κατά ςφςτθμα ανάρμοςτθ ςυμπεριφορά κατά τθν εκτζλεςθ των 
κακθκόντων.  

2. Θ καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 
αυτοφ γίνεται με απόφαςθ του αρμόδιου για τθν πρόςλθψθ οργάνου, μετά από 
ςφμφωνα, αιτιολογθμζνθ γνϊμθ του οικείου υπθρεςιακοφ ςυμβουλίου. Θ λφςθ τθσ 
ςφμβαςθσ εργαςίασ επζρχεται από ανακοίνωςθ τθσ απόφαςθσ ςτον απαςχολοφμενο».  

Επιπλζον, ςτισ διατάξεισ τθσ παρ.3 του άρκρου τζταρτου του ν.4057/2012 
ορίηεται ότι «πουδαίο λόγο, ςφμφωνα με το άρκρο 53 του Π.Δ.. 410/1988 (Αϋ 191) για 
τθν καταγγελία από τθν υπθρεςία τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ, μπορεί να αποτελεί θ 
τζλεςθ κάκε πεικαρχικοφ παραπτϊματοσ, διατθρουμζνων ςε ιςχφ των ρυκμίςεων του 
άρκρου 55 του ίδιου διατάγματοσ».  

γ. Όςοι διϊκονται ποινικά ι ζχουν καταδικαςτεί για οποιοδιποτε ζγκλθμα κατά 
τθσ γενετιςιασ ελευκερίασ ι οικονομικισ εκμετάλλευςθσ τθσ γενετιςιασ ηωισ.  

 

ΕΠΙΗΜΑΝΗ:  
Όςον αφορά ςτο πιςτοποιθτικό τθσ Ειςαγγελίασ Πλθμμελειοδικϊν τθσ παρ.1 του 
άρκρου 41 του ν.4301/2014 ςθμειϊνεται ότι θ Αίτθςθ προτιμιςεων των υποψθφίων 
υπζχει κζςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ του Ν. 1599/86, περί μθ παραπομπισ ςε δίκθ και περί 
μθ άςκθςθσ ποινικισ δίωξθσ, ςφμφωνα με τθν ΚΤΑ 11726/2005 (ΦΕΚ 838/21.06.2005 τ. 
Βϋ) που εκδόκθκε βάςει των διατάξεων των παρ. 1 και 3 του άρκρου 10 του 
ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44 Αϋ). Ωσ εκ τοφτου δεν απαιτείται θ υποβολι οιουδιποτε 
πιςτοποιθτικοφ από τουσ υποψθφίουσ. Κα διενεργείται δειγματολθπτικόσ ζλεγχοσ των 
ςχετικϊν πιςτοποιθτικϊν Ειςαγγελίασ ςε ποςοςτό τουλάχιςτον 5% επί των Αιτιςεων-
Δθλϊςεων των υποψθφίων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 10 παρ. 3 του ν. 
3230/2004.  
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Ζ. ΠΡΟΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕ – ΕΝΣΑΕΙ – ΟΡΙΣΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕ 

1. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ υποβολισ και ελζγχου των αιτιςεων/ 
δικαιολογθτικϊν, από τθν Σριμελι Επιτροπι Αξιολόγθςθσ, κα καταρτιςτεί «Προςωρινόσ 

Αξιολογικόσ Πίνακασ» ο οποίοσ κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Κ..Ο.Σ. (www.ksot.gr) 

προκειμζνου να υποβλθκοφν τυχόν ενςτάςεισ. Ενςτάςεισ που αφοροφν ςτα προςόντα 
των υποψθφίων, υποβάλλονται μζςα ςε προκεςμία 5 εργάςιμων θμερϊν από τθν 
θμερομθνία ανάρτθςθσ, τουσ ωσ άνω πίνακα. Οι ενςτάςεισ αποςτζλλονται ςτθ διεφκυνςθ:  

 
Κρατικι χολι Ορχθςτικισ Σζχνθσ 

Προσ τθν Σριμελι Επιτροπι Αξιολόγθςθσ 
διά του 

Γραφείου Εκπαίδευςθσ 
Ομιρου 57, Ακινα, Σ.Κ. 106 72 

 

ι με θλεκτρονικό ταχυδρομείο ςτθν διεφκυνςθ info@ksot.gr.  
ε κάκε περίπτωςθ, παρακαλοφνται οι υποψιφιοι να επιβεβαιϊνουν τθλεφωνικά 

τθν παραλαβι τθσ ζνςταςισ τουσ.  
Θ διαδικαςία εξζταςθσ των ενςτάςεων, από τθν Σριμελι Επιτροπι Αξιολόγθςθσ, 

ολοκλθρϊνεται εντόσ 5 θμερϊν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ τουσ.  
 
2. . Μετά τθν εξζταςθ των ενςτάςεων και τθν οριςτικοποίθςθ των υποψθφίων, 
ςυντάςςεται πίνακασ ςτον οποίο αναγράφεται ι κατάταξθ που ζλαβαν οι υποψιφιοι.  

Ο Σελικόσ Αξιολογικόσ Πίνακασ υποψθφίων  ςυντάςςεται κατά φκίνουςα ςειρά, 
και αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Κ..Ο.Σ. (www.ksot.gr).  

 

Παρακαλοφμε θ προκιρυξθ αυτι και τα ςυνοδευτικά τθσ να αναρτθκοφν ςτουσ πίνακεσ 
ανακοινϊςεων τθσ Κρατικισ χολισ Ορχθςτικισ Σζχνθσ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ χολισ, 
για τθν ενθμζρωςθ των ενδιαφερομζνων υποψθφίων.  
 
Επίςθσ, περίλθψθ τθσ προκιρυξθσ κα δθμοςιευκεί με φροντίδα και δαπάνθ τθσ 
Κρατικισ χολισ Ορχθςτικισ ςε δφο μεγάλθσ κυκλοφορίασ κακθμερινζσ εφθμερίδεσ τθσ 
Ακινασ. 
 

    Θ Διευκφντρια 
 

                           Παυλίνα Βερζμθ 
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