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Κοινυθελάρ Δπισεέπηζη 
Γάμος ΚαλαμαπιΪρ 
 
Πληποθοπέερ:  Μαπξίδνπ Βέξα 
                          Διεπζεξηάδεο  Αιέμαλδξνο    
                          Μεηακνξθψζεσο 7-9, Καιακαξηά 
                          η.θ.55131 – Θεζζαινλίθε 
                          2310 495670 & 2310480400 
 

                                                                                                                                      ΚαλαμαπιΪ 11/08/2021 
                                                                                                                                     Απιθμ.ππυη.: 410 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΧΖ 

 
Γηα ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ε Κνηλσθειήο 
Δπηρείξεζε Γήκνπ Καιακαξηάο χζηεξα απφ ηελ ππ’ αξ.πξση.57661/02-08-2021 (ΑΓΑ:ΦΞ246ΜΣΛ6-ΥΧ7) 
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε απαζρφιεζε 60 αηφκσλ κε ζρέζε εξγαζίαο 
ΙΓΟΥ ζηελ Κ.Δ.Γ.ΚΑ.,  πνπ εθδφζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 107 Ν.4483/2017 θαη ιακβάλνληαο 
ππφςε: 

-  ηελ ππ’ αξ.πξση.57661/02-08-2021 (ΑΓΑ:ΦΞ246ΜΣΛ6-ΥΧ7) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ,  
- ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ.21 ηνπ Ν.2190/94 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,  
- ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζξ. 107 ηνπ Ν. 4483/2017,  
- ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζξ. 9 ηνπ Ν 3812/2009,  
- ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3463/2006,  
- ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 524/1980 θαζψο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο φπσο ηζρχνπλ κέρξη ζήκεξα,  
- ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 523/1980 θαζψο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο φπσο ηζρχνπλ κέρξη ζήκεξα,  
- ηελ ππ’ αξηζκ. 78/2021 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηρείξεζεο,  
- ηελ ππ’ αξηζκ. 115/2021 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηρείξεζεο, 
- ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Τπεξεζηψλ θαζψο θαη ηνλ Καλνληζκφ Πξνζσπηθνχ ηεο Γεκνηηθήο  

Δπηρείξεζεο,  
 

ΑΝΑΚΟΙΝΧΝΔΙ 
Όηη ζα πξνζιάβεη θαιιηηερληθφ – δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Γεκνηηθνχ Χδείνπ Καιακαξηάο 
γηα ηελ αθαδεκατθή πεξίνδν 2021-2022, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, 
ζπλνιηθνχ αξηζκνχ πελήληα ηεζζάξσλ (54) αηφκσλ, γηα ηηο εμήο θαηά αξηζκφ αηφκσλ εηδηθφηεηεο, κε ηα 
αληίζηνηρα ηππηθά θαη εηδηθά πξνζφληα θαζψο θαη ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, έλαληη αληηηίκνπ: 
 

Καηηγοπέα ανηικεέμενο 
ΑΡ. 

ΘΔΔΧΝ 
ΥΡΟΝΟ 

ΔΡΓΑΙΑ 
ΣΤΠΙΚΑ ΔΙΓΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

Δκπαιδεςηικψ - καλλιηεσνικψ πποζυπικψ  

1.  

ΠΔ 
ΓΙΑΓΑΚΟΝΣΔ ΠΙΑΝΟΤ 

ΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΖ ΚΑΣΟΥΖ 
BACHELOR - MASTER 

1 9κελε 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ: Σίηινο bachelor θαη master 
αλαγλσξηζκέλνο απφ ην ΓΟΑΣΑΠ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ. 

2.ΓΔΝΙΚΖ ΠΡΟΩΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε 10 εηή δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε 
αλαγλσξηζκέλα απφ ην θξάηνο κνπζηθά ηδξχκαηα  

3.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (ΑποδεδειγμΫνη): 
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πλαπιίεο (ζπκκεηνρή ζε νξρήζηξα, ζπκκεηνρή σο 
ζνιίζη, δηεζλή θαιιηηερληθή ζηαδηνδξνκία, ξεζηηάι, 
ζπλαπιίεο κνπζηθήο δσκαηίνπ), ερνγξαθήζεηο, 
δηζθνγξαθία, ζπλέδξηα, εθδφζεηο, δηαιέμεηο, ζεκηλάξηα, 
ζπγγξαθή ζρεηηθνχ βηβιίνπ, δεκνζηεχζεηο, κειέηεο, 
άξζξα, εηδηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ζπζηάζεηο-
δηαθξίζεηο θιπ 

4.ΠΡΟΦΟΡΙΚΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 
5. ΑΚΡΟΑΖ(ζσεηικά με ηο ανηικεέμενο) 

2.  
ΣΔ Ή ΠΔ ΜΟΤΙΚΖ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ - 
ΖΥΟΛΖΦΙΑ 

1 9κελε 

1. ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ: Πηπρίν  εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ.  
2. ΜΟΡΙΟΓΟΣΟΤΝΣΑΙ επηπιένλ ζπλαθείο ηίηινη κε ην 

αληηθείκελν θαη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο 
3. ΓΔΝΙΚΖ ΠΡΟΩΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ:Σερληθφο 

ήρνπ θαη παξαγσγφο, ππεχζπλνο PostProduction θιπ 
4.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ 

(ΑποδεδειγμΫνη):Δηζεγήζεηο θαη παξνπζηάζεηο, 
ζεκηλάξηα, ζπζηάζεηο, δηαθξίζεηο θιπ 

5.   ΠΡΟΦΟΡΙΚΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 
6. ΑΚΡΟΑΖ(ζσεηικά με ηο ανηικεέμενο) 

3. 

ΣΔ 
ΓΙΓΑΚΟΝΣΔ  ΝΤΚΣΧΝ 

ΟΡΓΑΝΧΝ 
ΚΙΘΑΡΑ 

2 9κελε 

1. ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ: Γίπισκα ή Πηπρίν νξγάλνπ 
αλαγλσξηζκέλνπ απφ ην θξάηνο κνπζηθνχ ηδξχκαηνο 
εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ 

2. ΜΟΡΙΟΓΟΣΟΤΝΣΑΙ επηπιένλ νη ηίηινη αλψηεξσλ 
ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ, ζχλζεζεο θαη ζπλαθψλ ηίηισλ 
ηεο εηδηθφηεηαο 

3. ΓΔΝΙΚΖ ΠΡΟΩΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
απφ ην θξάηνο κνπζηθά ηδξχκαηα  

4. ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (ΑποδεδειγμΫνη): 
πλαπιίεο (ζπκκεηνρή ζε νξρήζηξα, ζπκκεηνρή σο 
ζνιίζη, δηεζλή θαιιηηερληθή ζηαδηνδξνκία, ξεζηηάι, 
ζπλαπιίεο κνπζηθήο δσκαηίνπ), ερνγξαθήζεηο, 
δηζθνγξαθία, ζπλέδξηα, εθδφζεηο, δηαιέμεηο, ζεκηλάξηα, 
ζπγγξαθή ζρεηηθνχ βηβιίνπ, δεκνζηεχζεηο, κειέηεο, 
άξζξα, εηδηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ζπζηάζεηο-
δηαθξίζεηο θιπ 

5.   ΠΡΟΦΟΡΙΚΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 
6. ΑΚΡΟΑΖ 

4. 

ΣΔ 
ΓΙΓΑΚΟΝΣΔ  ΝΤΚΣΧΝ 

ΟΡΓΑΝΧΝ 
ΚΙΘΑΡΑ ΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΖ 
ΣΖΝ ΜΔΣΔΓΓΡΑΦΖ ΚΑΙ 
ΔΝΟΡΓΑΝΧΖ ΔΡΓΧΝ 

ΡΔΠΔΡΣΟΡΙΟΤ ΚΛΑΙΚΖ 
ΚΙΘΑΡΑ ΓΙΑ ΤΜΦΧΝΙΚΖ 

ΜΠΑΝΣΑ 

1 9κελε 

1. ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ: Γίπισκα θηζάξαο, πηπρίν θηζάξαο, 
πηπρίν αξκνλίαο, πηπρίν ελνξγάλσζεο πλεπζηψλ νξγάλσλ 
αλαγλσξηζκέλσλ απφ ην θξάηνο κνπζηθνχ ηδξχκαηνο 
εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ 

2. ΜΟΡΙΟΓΟΣΔΙΣΑΙ ε κεηαγξαθή έξγσλ ξεπεξηνξίνπ 
θιαζηθήο θηζάξαο γηα κπάληα θαη ε ζπκκεηνρή ζε κπάληα  

3. ΓΔΝΙΚΖ ΠΡΟΩΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
απφ ην θξάηνο κνπζηθά ηδξχκαηα  

4. ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (ΑποδεδειγμΫνη): 
πλαπιίεο (ζπκκεηνρή ζε νξρήζηξα, ζπκκεηνρή σο 
ζνιίζη, δηεζλή θαιιηηερληθή ζηαδηνδξνκία, ξεζηηάι, 
ζπλαπιίεο κνπζηθήο δσκαηίνπ), ερνγξαθήζεηο, 
δηζθνγξαθία, ζπλέδξηα, εθδφζεηο, δηαιέμεηο, ζεκηλάξηα, 
ζπγγξαθή ζρεηηθνχ βηβιίνπ, δεκνζηεχζεηο, κειέηεο, 
άξζξα, εηδηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ζπζηάζεηο-
δηαθξίζεηο θιπ 

5. ΠΡΟΦΟΡΙΚΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 
6. ΑΚΡΟΑΖ 

5. 

ΠΔ 
ΓΙΓΑΚΟΝΣΔ ΝΤΚΣΧΝ 
ΟΡΓΑΝΧΝ ΚΙΘΑΡΑ ΜΔ 

ΚΑΣΟΥΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ 
ΣΖΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΖ 

ΟΡΓΑΝΟΤ 

1 9κελε 

1. ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ: Πηπρίν Σκεκάησλ Μνπζηθψλ πνπδψλ 
αλαγλσξηζκέλσλ Παλεπηζηεκίσλ ή άιιεο ηζφηηκεο 
αλψηαηεο ζρνιήο εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ. Γίπισκα ή 
Πηπρίν νξγάλνπ αλαγλσξηζκέλνπ απφ ην θξάηνο κνπζηθνχ 
ηδξχκαηνο εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ. Μεηαπηπρηαθφ 
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παηδαγσγηθήο νξγάλνπ 
2. ΓΔΝΙΚΖ ΠΡΟΩΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 

Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
απφ ην θξάηνο κνπζηθά ηδξχκαηα  

3. ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (ΑποδεδειγμΫνη): 
πλαπιίεο (ζπκκεηνρή ζε νξρήζηξα, ζπκκεηνρή σο 
ζνιίζη, δηεζλή θαιιηηερληθή ζηαδηνδξνκία, ξεζηηάι, 
ζπλαπιίεο κνπζηθήο δσκαηίνπ), ερνγξαθήζεηο, 
δηζθνγξαθία, ζπλέδξηα, εθδφζεηο, δηαιέμεηο, ζεκηλάξηα, 
ζπγγξαθή ζρεηηθνχ βηβιίνπ, δεκνζηεχζεηο, κειέηεο, 
άξζξα, εηδηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ζπζηάζεηο-
δηαθξίζεηο θιπ 

4.  ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΔ ΠΟΤΓΔ: Απφ αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά 
ηδξχκαηα εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ. Μεηαπηπρηαθφ ζε 
παηδαγσγηθή νξγάλνπ θηζάξαο. 

5.  ΠΡΟΦΟΡΙΚΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 
6. ΑΚΡΟΑΖ 

6. 

ΠΔ 
ΓΙΓΑΚΟΝΣΔ ΠΛΖΚΣΧΝ                          

ΟΡΓΑΝΧΝ 
ΠΙΑΝΟ 

2 9κελε 

1. ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ: Πηπρίν Σκεκάησλ Μνπζηθψλ πνπδψλ 
αλαγλσξηζκέλσλ Παλεπηζηεκίσλ ή άιιεο ηζφηηκεο 
αλψηαηεο ζρνιήο εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ. Γίπισκα ή 
Πηπρίν νξγάλνπ αλαγλσξηζκέλνπ απφ ην θξάηνο κνπζηθνχ 
ηδξχκαηνο εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ. Σίηινο κε θαηεχζπλζε 
ζηε θιαζηθή κνπζηθή θαη εηδίθεπζε ζην πηάλν. 

2. ΓΔΝΙΚΖ ΠΡΟΩΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε 20 εηή δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε 
αλαγλσξηζκέλα απφ ην θξάηνο κνπζηθά ηδξχκαηα  

3. ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (ΑποδεδειγμΫνη): 
πλαπιίεο (ζπκκεηνρή ζε νξρήζηξα, ζπκκεηνρή σο 
ζνιίζη, δηεζλή θαιιηηερληθή ζηαδηνδξνκία, ξεζηηάι, 
ζπλαπιίεο κνπζηθήο δσκαηίνπ), ερνγξαθήζεηο, 
δηζθνγξαθία, ζπλέδξηα, εθδφζεηο, δηαιέμεηο, ζεκηλάξηα, 
ζπγγξαθή ζρεηηθνχ βηβιίνπ, δεκνζηεχζεηο, κειέηεο, 
άξζξα, εηδηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ζπζηάζεηο-
δηαθξίζεηο θιπ 

4. ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΔ ΠΟΤΓΔ: Απφ αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά 
ηδξχκαηα εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ 

5. ΠΡΟΦΟΡΙΚΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 
6. ΑΚΡΟΑΖ 
 

7. 

ΣΔ 
ΓΙΓΑΚΟΝΣΔ ΠΛΖΚΣΧΝ                          

ΟΡΓΑΝΧΝ 
ΠΙΑΝΟ 

3 9κελε 

1. ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ: Γίπισκα ή Πηπρίν νξγάλνπ 
αλαγλσξηζκέλνπ απφ ην θξάηνο κνπζηθνχ ηδξχκαηνο 
εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ 

2. ΜΟΡΙΟΓΟΣΟΤΝΣΑΙ επηπιένλ νη ηίηινη αλψηεξσλ 
ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ, ζχλζεζεο θαη ζπλαθψλ ηίηισλ ηεο 
εηδηθφηεηαο. Δπίζεο κνξηνδνηείηαη ε πξφζζεηε επηκφξθσζε  
ζην αληηθείκελν απνδεδεηγκέλα  

3. ΓΔΝΙΚΖ ΠΡΟΩΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
απφ ην θξάηνο σδεία θαη κνπζηθέο ζρνιέο (δεκφζηα, 
δεκνηηθά, επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηδησηηθά) 

4. ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (ΑποδεδειγμΫνη): 
πλαπιίεο (ζπκκεηνρή ζε νξρήζηξα, ζπκκεηνρή σο ζνιίζη, 
δηεζλή θαιιηηερληθή ζηαδηνδξνκία, ξεζηηάι, ζπλαπιίεο 
κνπζηθήο δσκαηίνπ), ερνγξαθήζεηο, δηζθνγξαθία, 
ζπλέδξηα, εθδφζεηο, δηαιέμεηο, ζεκηλάξηα, ζπγγξαθή 
ζρεηηθνχ βηβιίνπ, δεκνζηεχζεηο, κειέηεο, άξζξα, εηδηθά 
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ζπζηάζεηο-δηαθξίζεηο θιπ 

5. ΠΡΟΦΟΡΙΚΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 
6. ΑΚΡΟΑΖ 

8. 

ΣΔ 
ΓΙΓΑΚΟΝΣΔ ΠΛΖΚΣΧΝ                          

ΟΡΓΑΝΧΝ 
ΠΙΑΝΟ ΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΖ 

1 9κελε 

1. ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ: Γίπισκα ή Πηπρίν νξγάλνπ 
αλαγλσξηζκέλνπ απφ ην θξάηνο κνπζηθνχ ηδξχκαηνο 
εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ 
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ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ  ΜΙΚΡΧΝ 
ΦΧΝΖΣΙΚΧΝ ΤΝΟΛΧΝ ΜΔ 

ΤΝΟΓΔΙΑ ΠΙΑΝΟΤ 

2. ΜΟΡΙΟΓΟΣΟΤΝΣΑΙ επηπιένλ νη ηίηινη αλψηεξσλ ζπλαθψλ 
ηεο εηδηθφηεηαο. Δπίζεο κνξηνδνηείηαη ε πξφζζεηε 
επηκφξθσζε  ζην αληηθείκελν απνδεδεηγκέλα  

3. ΓΔΝΙΚΖ ΠΡΟΩΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
απφ ην θξάηνο σδεία θαη κνπζηθέο ζρνιέο (δεκφζηα, 
δεκνηηθά, επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηδησηηθά) 

4. ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (ΑποδεδειγμΫνη): 
πλαπιίεο (ζπκκεηνρή ζε νξρήζηξα, ζπκκεηνρή σο ζνιίζη, 
δηεζλή θαιιηηερληθή ζηαδηνδξνκία, ξεζηηάι, ζπλαπιίεο 
κνπζηθήο δσκαηίνπ), ερνγξαθήζεηο, δηζθνγξαθία, 
ζπλέδξηα, εθδφζεηο, δηαιέμεηο, ζεκηλάξηα, ζπγγξαθή 
ζρεηηθνχ βηβιίνπ, δεκνζηεχζεηο, κειέηεο, άξζξα, εηδηθά 
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ζπζηάζεηο-δηαθξίζεηο θιπ 

5. ΠΡΟΦΟΡΙΚΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 
6. ΑΚΡΟΑΖ 

9. 
ΠΔ ΒΑΛΚΑΝΙΚΖ 

ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΖ ΜΟΤΙΚΖ 
- ΔΘΝΟΛΟΓΙΑ 

1 9κελε 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ: Πηπρίν Σκεκάησλ Μνπζηθψλ πνπδψλ 
αλαγλσξηζκέλσλ Παλεπηζηεκίσλ ή άιιεο ηζφηηκεο αλψηαηεο 
ζρνιήο εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ. Σεθκεξίσζε 
αλαγλσξηζκέλνπ πλεπζηνχ νξγάλνπ   
2.ΓΔΝΙΚΖ ΠΡΟΩΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε  δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε Ο.Σ.Α. ή 
Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο  
3.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (ΑποδεδειγμΫνη): 
πλαπιίεο (ζπκκεηνρή ζε νξρήζηξα, ζπκκεηνρή σο ζνιίζη, 
δηεζλή θαιιηηερληθή ζηαδηνδξνκία, ξεζηηάι, ζπλαπιίεο 
κνπζηθήο δσκαηίνπ), ερνγξαθήζεηο, δηζθνγξαθία, ζπλέδξηα, 
εθδφζεηο, δηαιέμεηο, ζεκηλάξηα, ζπγγξαθή ζρεηηθνχ βηβιίνπ, 
δεκνζηεχζεηο, κειέηεο, άξζξα, εηδηθά εθπαηδεπηηθά 
πξνγξάκκαηα, ζπζηάζεηο-δηαθξίζεηο θιπ 
4.ΠΡΟΦΟΡΙΚΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 
5. ΑΚΡΟΑΖ(ζσεηικά με ηο ανηικεέμενο) 

 
 

10. 
 
 

ΠΔ 
ΓΙΓΑΚΟΝΣΔ 

ΠΛΖΚΣΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ 
ΠΙΑΝΟ & ΤΝΟΓΔΙΑ 
ΚΛΑΙΚΟΤ ΥΟΡΟΤ 

1 9κελε 

1. ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ: Πηπρίν Σκεκάησλ Μνπζηθψλ πνπδψλ 
αλαγλσξηζκέλσλ Παλεπηζηεκίσλ ή άιιεο ηζφηηκεο 
αλψηαηεο ζρνιήο εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ. Γίπισκα ή 
Πηπρίν νξγάλνπ αλαγλσξηζκέλνπ απφ ην θξάηνο κνπζηθνχ 
ηδξχκαηνο εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ 

2. ΓΔΝΙΚΖ ΠΡΟΩΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
απφ ην θξάηνο κνπζηθά ηδξχκαηα  

3. ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (ΑποδεδειγμΫνη): 
πλαπιίεο (ζπκκεηνρή ζε νξρήζηξα, ζπκκεηνρή σο ζνιίζη, 
δηεζλή θαιιηηερληθή ζηαδηνδξνκία, ξεζηηάι, ζπλαπιίεο 
κνπζηθήο δσκαηίνπ), ερνγξαθήζεηο, δηζθνγξαθία, 
ζπλέδξηα, εθδφζεηο, δηαιέμεηο, ζεκηλάξηα, ζπγγξαθή 
ζρεηηθνχ βηβιίνπ, δεκνζηεχζεηο, κειέηεο, άξζξα, εηδηθά 
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ζπζηάζεηο - δηαθξίζεηο θιπ 

4. ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΔ ΠΟΤΓΔ: Απφ αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά 
ηδξχκαηα εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ 

5. ΠΡΟΦΟΡΙΚΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 
6. ΑΚΡΟΑΖ 

 
11. 

ΣΔ 
ΓΙΓΑΚΟΝΣΔ 

ΒΑΙΚΧΝ ΘΔΧΡΖΣΙΚΧΝ 
ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΜΔ 

ΤΠΟΥΡΔΧΖ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 
ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΟΤ ΠΙΑΝΟΤ 

 

1 9κελε 

1. ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ: Γίπισκα ή Πηπρίν νξγάλνπ 
αλαγλσξηζκέλνπ απφ ην θξάηνο κνπζηθνχ ηδξχκαηνο 
εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ  

2. ΜΟΡΙΟΓΟΣΟΤΝΣΑΙ επηπιένλ νη ηίηινη αλψηεξσλ 
ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ (αξκνλία, αληίζηημε, θπγή) θαη ε 
πξφζζεηε επηκφξθσζε ζην αληηθείκελν απνδεδεηγκέλα 

3. ΓΔΝΙΚΖ ΠΡΟΩΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
απφ ην θξάηνο κνπζηθά ηδξχκαηα 

4. ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (ΑποδεδειγμΫνη): 
πλαπιίεο (ζπκκεηνρή ζε νξρήζηξα, ζπκκεηνρή σο ζνιίζη, 



5 

 

δηεζλή θαιιηηερληθή ζηαδηνδξνκία, ξεζηηάι, ζπλαπιίεο 
κνπζηθήο δσκαηίνπ), ερνγξαθήζεηο, δηζθνγξαθία, 
ζπλέδξηα, εθδφζεηο, δηαιέμεηο, ζεκηλάξηα, ζπγγξαθή 
ζρεηηθνχ βηβιίνπ, δεκνζηεχζεηο, κειέηεο, άξζξα, εηδηθά 
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ζπζηάζεηο-δηαθξίζεηο θιπ 

5. ΠΡΟΦΟΡΙΚΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 
6. ΑΚΡΟΑΖ - ΤΝΟΓΔΙΑ ΟΛΦΔΕ / ΑΝΑΛΤΖ ΜΟΤΙΚΖ 

ΦΟΡΜΑ 

12. 

ΣΔ 
ΓΙΓΑΚΟΝΣΔ ΔΓΥΟΡΓΧΝ 

ΟΡΓΑΝΧΝ 
ΒΙΟΛΙ ΜΔ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΖ 

ΔΠΑΡΚΔΙΑ 

1 9κελε 

1. ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ: Γίπισκα ή Πηπρίν νξγάλνπ 
αλαγλσξηζκέλνπ απφ ην θξάηνο κνπζηθνχ ηδξχκαηνο 
εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ 

2. ΜΟΡΙΟΓΟΣΔΙΣΑΙ ε πξφζζεηε επηκφξθσζε ζην αληηθείκελν 
απνδεδεηγκέλα 

3. ΓΔΝΙΚΖ ΠΡΟΩΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
απφ ην θξάηνο κνπζηθά ηδξχκαηα 

4. ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (ΑποδεδειγμΫνη): 
πλαπιίεο (ζπκκεηνρή ζε νξρήζηξα, ζπκκεηνρή σο ζνιίζη, 
δηεζλή θαιιηηερληθή ζηαδηνδξνκία, ξεζηηάι, ζπλαπιίεο 
κνπζηθήο δσκαηίνπ), ερνγξαθήζεηο, δηζθνγξαθία, 
ζπλέδξηα, εθδφζεηο, δηαιέμεηο, ζεκηλάξηα, ζπγγξαθή 
ζρεηηθνχ βηβιίνπ, δεκνζηεχζεηο, κειέηεο, άξζξα, εηδηθά 
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ζπζηάζεηο - δηαθξίζεηο θιπ 

5. ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΔ ΠΟΤΓΔ: Απφθνηηνο/ε ζρνιήο κε 
παηδαγσγηθή επάξθεηα 

6. ΠΡΟΦΟΡΙΚΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 
7. ΑΚΡΟΑΖ 

13. 

ΣΔ 
ΓΙΓΑΚΟΝΣΔ ΔΓΥΟΡΓΧΝ 

ΟΡΓΑΝΧΝ ΒΙΟΛΙ 
 

3 9κελε 

1. ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ: Γίπισκα ή Πηπρίν νξγάλνπ 
αλαγλσξηζκέλνπ απφ ην θξάηνο κνπζηθνχ ηδξχκαηνο 
εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ 

2. ΜΟΡΙΟΓΟΣΔΙΣΑΙ ε πξφζζεηε επηκφξθσζε ζην αληηθείκελν 
απνδεδεηγκέλα 

3. ΓΔΝΙΚΖ ΠΡΟΩΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
απφ ην θξάηνο κνπζηθά ηδξχκαηα 

4. ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (ΑποδεδειγμΫνη): 
πλαπιίεο (ζπκκεηνρή ζε νξρήζηξα, ζπκκεηνρή σο ζνιίζη, 
δηεζλή θαιιηηερληθή ζηαδηνδξνκία, ξεζηηάι, ζπλαπιίεο 
κνπζηθήο δσκαηίνπ), ερνγξαθήζεηο, δηζθνγξαθία, 
ζπλέδξηα, εθδφζεηο, δηαιέμεηο, ζεκηλάξηα, ζπγγξαθή 
ζρεηηθνχ βηβιίνπ, δεκνζηεχζεηο, κειέηεο, άξζξα, εηδηθά 
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ζπζηάζεηο - δηαθξίζεηο θιπ 

5. ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΔ ΠΟΤΓΔ: Απφθνηηνο/ε ζρνιήο κε 
παηδαγσγηθή επάξθεηα 

6. ΠΡΟΦΟΡΙΚΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 
7. ΑΚΡΟΑΖ 

14. 

ΠΔ 
ΓΙΓΑΚΟΝΣΔ ΔΓΥΟΡΓΧΝ 

ΟΡΓΑΝΧΝ 
ΒΙΟΛΙ ΜΔΤΠΟΥΡΔΧΖ 

ΚΑΣΟΥΖ BACHELOR - 
MASTER 

1. 9κελε 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ:Γίπισκα πηάλνπ απφ σδείν εζσηεξηθνχ 
ή εμσηεξηθνχ. 

Σίηινο bachelor θαη masterαλαγλσξηζκέλνο απφ ην ΓΟΑΣΑΠ 
εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ. 

2.ΓΔΝΙΚΖ ΠΡΟΩΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε 20 εηή δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε 
αλαγλσξηζκέλα απφ ην θξάηνο κνπζηθά ηδξχκαηα  

3. ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (ΑποδεδειγμΫνη): 
πλαπιίεο (ζπκκεηνρή ζε νξρήζηξα, ζπκκεηνρή σο 
ζνιίζη, δηεζλή θαιιηηερληθή ζηαδηνδξνκία, ξεζηηάι, 
ζπλαπιίεο κνπζηθήο δσκαηίνπ), ερνγξαθήζεηο, 
δηζθνγξαθία, ζπλέδξηα, εθδφζεηο, δηαιέμεηο, ζεκηλάξηα, 
ζπγγξαθή ζρεηηθνχ βηβιίνπ, δεκνζηεχζεηο, κειέηεο, 
άξζξα, εηδηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ζπζηάζεηο-
δηαθξίζεηο θιπ 

4.ΠΡΟΦΟΡΙΚΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 
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5. ΑΚΡΟΑΖ 

15. 

ΠΔ Ή ΣΔ 
ΓΙΓΑΚΟΝΣΔ 

ΔΓΥΟΡΓΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ - 
ΒΙΟΛΟΝΣΔΛΟ 

2. 9κελε 

1. ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ: Πηπρίν Σκεκάησλ Μνπζηθψλ πνπδψλ 
αλαγλσξηζκέλσλ Παλεπηζηεκίσλ ή άιιεο ηζφηηκεο 
αλψηαηεο ζρνιήο εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ. Γίπισκα ή 
Πηπρίν  νξγάλνπ αλαγλσξηζκέλνπ κνπζηθνχ ηδξχκαηνο 
εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ 

2. ΜΟΡΙΟΓΟΣΔΙΣΑΙ ε πξφζζεηε επηκφξθσζε ζην αληηθείκελν 
απνδεδεηγκέλα. Δπίζεο κνξηνδνηνχληαη αλψηεξα ζεσξεηηθά  
θαη ε  ζχλζεζε 

3. ΓΔΝΙΚΖ ΠΡΟΩΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
απφ ην θξάηνο κνπζηθά ηδξχκαηα 

4. ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (ΑποδεδειγμΫνη): 
πλαπιίεο (ζπκκεηνρή ζε νξρήζηξα, ζπκκεηνρή σο ζνιίζη, 
δηεζλή θαιιηηερληθή ζηαδηνδξνκία, ξεζηηάι, ζπλαπιίεο 
κνπζηθήο δσκαηίνπ), ερνγξαθήζεηο, δηζθνγξαθία, 
ζπλέδξηα, εθδφζεηο, δηαιέμεηο, ζεκηλάξηα, ζπγγξαθή 
ζρεηηθνχ βηβιίνπ, δεκνζηεχζεηο, κειέηεο, άξζξα, εηδηθά 
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ζπζηάζεηο-δηαθξίζεηο θιπ 

5. ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΔ ΠΟΤΓΔ: Απφ αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά 
ηδξχκαηα εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ, ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα, 
εκεξίδεο  

6. ΠΡΟΦΟΡΙΚΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 
7. ΑΚΡΟΑΖ 

16. 

ΣΔ 
ΓΙΓΑΚΟΝΣΔ ΠΝΔΤΣΧΝ 

ΟΡΓΑΝΧΝ  ΦΛΑΟΤΣΟ 
ΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΖ ΣΖΝ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΦΛΟΓΔΡΑ 

1 9κελε 

1. ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ: Γίπισκα ή Πηπρίν νξγάλνπ 
αλαγλσξηζκέλνπ απφ ην θξάηνο κνπζηθνχ ηδξχκαηνο 
εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ 

2. ΜΟΡΙΟΓΟΣΟΤΝΣΑΙ επηπιένλ νη ηίηινη αλψηεξσλ 
ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ, ζχλζεζεο θαη ζπλαθψλ ηίηισλ ηεο 
εηδηθφηεηαο. Δπίζεο κνξηνδνηείηαη ε πξφζζεηε επηκφξθσζε  
ζην αληηθείκελν απνδεδεηγκέλα  

3. ΓΔΝΙΚΖ ΠΡΟΩΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
απφ ην θξάηνο κνπζηθά ηδξχκαηα 

4. ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (ΑποδεδειγμΫνη): 
πλαπιίεο (ζπκκεηνρή ζε νξρήζηξα, ζπκκεηνρή σο ζνιίζη, 
δηεζλή θαιιηηερληθή ζηαδηνδξνκία, ξεζηηάι, ζπλαπιίεο 
κνπζηθήο δσκαηίνπ), ερνγξαθήζεηο, δηζθνγξαθία, 
ζπλέδξηα, εθδφζεηο, δηαιέμεηο, ζεκηλάξηα, ζπγγξαθή 
ζρεηηθνχ βηβιίνπ, δεκνζηεχζεηο, κειέηεο, άξζξα, εηδηθά 
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ζπζηάζεηο - δηαθξίζεηο θιπ 

5. ΠΡΟΦΟΡΙΚΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 
6. ΑΚΡΟΑΖ 

17. 

ΣΔ 
ΓΙΓΑΚΟΝΣΔ ΠΝΔΤΣΧΝ 

ΟΡΓΑΝΧΝ  
ΚΛΑΡΙΝΟ - ΑΞΟΦΧΝΟ 

1 9κελε 

1. ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ: Γίπισκα ή Πηπρίν νξγάλνπ 
αλαγλσξηζκέλνπ απφ ην θξάηνο κνπζηθνχ ηδξχκαηνο 
εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ 

2. ΜΟΡΙΟΓΟΣΟΤΝΣΑΙ επηπιένλ νη ηίηινη αλψηεξσλ 
ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ, ζχλζεζεο θαη ζπλαθψλ ηίηισλ 
ηεο εηδηθφηεηαο. Δπίζεο κνξηνδνηείηαη ε πξφζζεηε 
επηκφξθσζε  ζην αληηθείκελν απνδεδεηγκέλα  

3. ΓΔΝΙΚΖ ΠΡΟΩΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
απφ ην θξάηνο κνπζηθά ηδξχκαηα  

4. ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (ΑποδεδειγμΫνη): 
πλαπιίεο (ζπκκεηνρή ζε νξρήζηξα, ζπκκεηνρή σο ζνιίζη, 
δηεζλή θαιιηηερληθή ζηαδηνδξνκία, ξεζηηάι, ζπλαπιίεο 
κνπζηθήο δσκαηίνπ), ερνγξαθήζεηο, δηζθνγξαθία, 
ζπλέδξηα, εθδφζεηο, δηαιέμεηο, ζεκηλάξηα, ζπγγξαθή 
ζρεηηθνχ βηβιίνπ, δεκνζηεχζεηο, κειέηεο, άξζξα, εηδηθά 
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ζπζηάζεηο-δηαθξίζεηο θιπ 

5. ΠΡΟΦΟΡΙΚΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 
6. ΑΚΡΟΑΖ 
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18. 

ΣΔ 
ΓΙΓΑΚΟΝΣΔ ΠΝΔΤΣΧΝ 

ΟΡΓΑΝΧΝ 
ΣΡΟΜΠΔΣΑ 

1 9κελε 

1. ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ: Γίπισκα ή Πηπρίν νξγάλνπ 
αλαγλσξηζκέλνπ απφ ην θξάηνο κνπζηθνχ ηδξχκαηνο 
εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ 

2. ΜΟΡΙΟΓΟΣΟΤΝΣΑΙ επηπιένλ νη ηίηινη αλψηεξσλ 
ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ, ζχλζεζεο θαη ζπλαθψλ ηίηισλ ηεο 
εηδηθφηεηαο. Δπίζεο κνξηνδνηείηαη ε πξφζζεηε επηκφξθσζε  
ζην αληηθείκελν απνδεδεηγκέλα  

3.ΓΔΝΙΚΖ ΠΡΟΩΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
απφ ην θξάηνο κνπζηθά ηδξχκαηα 

4. ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (ΑποδεδειγμΫνη): 
πλαπιίεο (ζπκκεηνρή ζε νξρήζηξα, ζπκκεηνρή σο ζνιίζη, 
δηεζλή θαιιηηερληθή ζηαδηνδξνκία, ξεζηηάι, ζπλαπιίεο 
κνπζηθήο δσκαηίνπ), ερνγξαθήζεηο, δηζθνγξαθία, 
ζπλέδξηα, εθδφζεηο, δηαιέμεηο, ζεκηλάξηα, ζπγγξαθή 
ζρεηηθνχ βηβιίνπ, δεκνζηεχζεηο, κειέηεο, άξζξα, εηδηθά 
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ζπζηάζεηο-δηαθξίζεηο θιπ 

5. ΠΡΟΦΟΡΙΚΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 
6. ΑΚΡΟΑΖ 

19. 

ΠΔ 
ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΧΝ 

ΘΔΧΡΖΣΙΚΧΝ 
ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ 

ΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΖ ΣΖΝ 
ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 
ΦΛΟΓΔΡΑ 

1 9κελε 

1. ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ: Πηπρίν Σκεκάησλ Μνπζηθψλ πνπδψλ 
αλαγλσξηζκέλσλ Παλεπηζηεκίσλ ή άιιεο ηζφηηκεο αλψηαηεο 
ζρνιήο εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ. Πηπρία αλψηεξσλ 
ζεσξεηηθψλ. Σίηινο νξγάλνπ αλαγλσξηζκέλνπ κνπζηθνχ 
ηδξχκαηνο εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ 

2. ΓΔΝΙΚΖ ΠΡΟΩΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 

Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
απφ ην θξάηνο κνπζηθά ηδξχκαηα 

3. ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (ΑποδεδειγμΫνη): 
πλαπιίεο (ζπκκεηνρή ζε νξρήζηξα, ζπκκεηνρή σο ζνιίζη, 
δηεζλή θαιιηηερληθή ζηαδηνδξνκία, ξεζηηάι, ζπλαπιίεο 
κνπζηθήο δσκαηίνπ), ερνγξαθήζεηο, δηζθνγξαθία, ζπλέδξηα, 
εθδφζεηο, δηαιέμεηο, ζεκηλάξηα, ζπγγξαθή ζρεηηθνχ βηβιίνπ, 
δεκνζηεχζεηο, κειέηεο, άξζξα, εηδηθά εθπαηδεπηηθά 
πξνγξάκκαηα, ζπζηάζεηο-δηαθξίζεηο θιπ 

4. ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΔ ΠΟΤΓΔ: Απφ αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά 
ηδξχκαηα εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ, ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα, 
εκεξίδεο 

5. ΠΡΟΦΟΡΙΚΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 
6. ΑΚΡΟΑΖ - ΤΝΟΓΔΙΑ ΟΛΦΔΕ / ΑΝΑΛΤΖ ΜΟΤΙΚΖ 

ΦΟΡΜΑ 

20. 

ΣΔ 
ΒΑΙΚΧΝ - ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ 
ΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΖ ΣΖΝ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 
ΦΑΓΚΟΣΟΤ 

1 9κελε 

1. ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ: Γίπισκα ή Πηπρίν νξγάλνπ 
αλαγλσξηζκέλνπ απφ ην θξάηνο κνπζηθνχ ηδξχκαηνο 
εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ 

2. ΜΟΡΙΟΓΟΣΔΙΣΑΙ επηπιένλ ην δίπισκα ζχλζεζεο   
3. ΓΔΝΙΚΖ ΠΡΟΩΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 

Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
απφ ην θξάηνο κνπζηθά ηδξχκαηα 

4. ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (ΑποδεδειγμΫνη): 
πλαπιίεο (ζπκκεηνρή ζε νξρήζηξα, ζπκκεηνρή σο ζνιίζη, 
δηεζλή θαιιηηερληθή ζηαδηνδξνκία, ξεζηηάι, ζπλαπιίεο 
κνπζηθήο δσκαηίνπ), ερνγξαθήζεηο, δηζθνγξαθία, 
ζπλέδξηα, εθδφζεηο, δηαιέμεηο, ζεκηλάξηα, ζπγγξαθή 
ζρεηηθνχ βηβιίνπ, δεκνζηεχζεηο, κειέηεο, άξζξα, εηδηθά 
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ζπζηάζεηο - δηαθξίζεηο θιπ 

5. ΠΡΟΦΟΡΙΚΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 
6. ΑΚΡΟΑΖ - ΤΝΟΓΔΙΑ ΟΛΦΔΕ / ΑΝΑΛΤΖ ΜΟΤΙΚΖ 

ΦΟΡΜΑ 

21. 

ΣΔ 
ΤΜΦΧΝΙΚΧΝ ΚΡΟΤΣΧΝ    

ΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΖ ΣΖΝ 
ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΝΣΡΑΜ ΔΣ 

2 9κελε 

1. ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ: Γίπισκα ή Πηπρίν νξγάλνπ 
αλαγλσξηζκέλνπ απφ ην θξάηνο κνπζηθνχ ηδξχκαηνο 
εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ  

2. ΜΟΡΙΟΓΟΣΟΤΝΣΑΙ επηπιένλ νη ηίηινη αλψηεξσλ 
ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ, ζχλζεζεο θαη ζπλαθψλ ηίηισλ ηεο 
εηδηθφηεηαο. Δπίζεο κνξηνδνηείηαη ε πξφζζεηε επηκφξθσζε  
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ζην αληηθείκελν απνδεδεηγκέλα  
3. ΓΔΝΙΚΖ ΠΡΟΩΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 

Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
απφ ην θξάηνο κνπζηθά ηδξχκαηα 

4. ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (ΑποδεδειγμΫνη): 
πλαπιίεο (ζπκκεηνρή ζε νξρήζηξα, ζπκκεηνρή σο ζνιίζη, 
δηεζλή θαιιηηερληθή ζηαδηνδξνκία, ξεζηηάι, ζπλαπιίεο 
κνπζηθήο δσκαηίνπ), ερνγξαθήζεηο, δηζθνγξαθία, 
ζπλέδξηα, εθδφζεηο, δηαιέμεηο, ζεκηλάξηα, ζπγγξαθή 
ζρεηηθνχ βηβιίνπ, δεκνζηεχζεηο, κειέηεο, άξζξα, εηδηθά 
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ζπζηάζεηο-δηαθξίζεηο θιπ 

5. ΠΡΟΦΟΡΙΚΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 
6. ΑΚΡΟΑΖ 

22. 
ΠΔ 

ΓΙΓΑΚΟΝΣΔ 
ΤΜΦΧΝΙΚΧΝ ΚΡΟΤΣΧΝ 

1 9κελε 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ:Γίπισκα σδείνπ εζσηεξηθνχ ή 
εμσηεξηθνχ 

    Πηπρίν παλεπηζηεκίνπ (ηεο εηδηθφηεηαο) εζσηεξηθνχ ή 
εμσηεξηθνχ 

   Μεηαπηπρηαθφο παλεπηζηεκηαθφο ηίηινο (ηεο εηδηθφηεηαο) 
εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ 

2.ΠΡΟΤΠΖΡΔΙΑ εθηειεζηνχ ζπκθσληθψλ θξνπζηψλ ζε 
επαγγεικαηηθή ζπκθσληθή νξρήζηξα 

3.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (ΑποδεδειγμΫνη) ζηελ 
Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ 

4.ΠΡΟΦΟΡΙΚΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 
5. ΑΚΡΟΑΖ 

23. 

ΣΔ 
ΓΙΓΑΚΟΝΣΔ ΦΧΝΖΣΙΚΖ  

-  ΜΟΝΧΓΙΑ 
ΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΖ ΣΖΝ 
ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΔΛΑΦΡΟΤ 

ΣΡΑΓΟΤΓΙΟΤ 

1 9κελε 

1. ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ: Γίπισκα ή Πηπρίν νξγάλνπ 
αλαγλσξηζκέλνπ απφ ην θξάηνο κνπζηθνχ ηδξχκαηνο 
εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ 

2. ΜΟΡΙΟΓΟΣΟΤΝΣΑΙ επηπιένλ νη ηίηινη αλψηεξσλ 
ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ, ζχλζεζεο θαη ζπλαθψλ ηίηισλ ηεο 
εηδηθφηεηαο. Δπίζεο κνξηνδνηείηαη ε πξφζζεηε επηκφξθσζε   

3. ΓΔΝΙΚΖ ΠΡΟΩΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
απφ ην θξάηνο κνπζηθά ηδξχκαηα 

4. ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (ΑποδεδειγμΫνη): 
πλαπιίεο (ζπκκεηνρή ζε νξρήζηξα, ζπκκεηνρή σο ζνιίζη, 
δηεζλή θαιιηηερληθή ζηαδηνδξνκία, ξεζηηάι, ζπλαπιίεο 
κνπζηθήο δσκαηίνπ), ερνγξαθήζεηο, δηζθνγξαθία, 
ζπλέδξηα, εθδφζεηο, δηαιέμεηο, ζεκηλάξηα, ζπγγξαθή 
ζρεηηθνχ βηβιίνπ, δεκνζηεχζεηο, κειέηεο, άξζξα, εηδηθά 
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ζπζηάζεηο-δηαθξίζεηο θιπ 

5. ΠΡΟΦΟΡΙΚΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 
6. ΑΚΡΟΑΖ 

24. 

ΠΔ 
ΓΙΓΑΚΟΝΣΔ ΦΧΝΖΣΙΚΖ  

-  ΜΟΝΧΓΙΑ 
 

1 9κελε 

1. ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ: Γίπισκα ή Πηπρίν νξγάλνπ 
αλαγλσξηζκέλνπ απφ ην θξάηνο κνπζηθνχ ηδξχκαηνο 
εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ 

2. ΜΟΡΙΟΓΟΣΟΤΝΣΑΙ επηπιένλ νη ηίηινη αλψηεξσλ 
ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ, ζχλζεζεο θαη ζπλαθψλ ηίηισλ ηεο 
εηδηθφηεηαο. Δπίζεο κνξηνδνηείηαη ε πξφζζεηε επηκφξθσζε   

3. ΓΔΝΙΚΖ ΠΡΟΩΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
απφ ην θξάηνο κνπζηθά ηδξχκαηα 

4. ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (ΑποδεδειγμΫνη): 
πλαπιίεο (ζπκκεηνρή ζε νξρήζηξα, ζπκκεηνρή σο ζνιίζη, 
δηεζλή θαιιηηερληθή ζηαδηνδξνκία, ξεζηηάι, ζπλαπιίεο 
κνπζηθήο δσκαηίνπ), ερνγξαθήζεηο, δηζθνγξαθία, 
ζπλέδξηα, εθδφζεηο, δηαιέμεηο, ζεκηλάξηα, ζπγγξαθή 
ζρεηηθνχ βηβιίνπ, δεκνζηεχζεηο, κειέηεο, άξζξα, εηδηθά 
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ζπζηάζεηο-δηαθξίζεηο θιπ 

5. ΠΡΟΦΟΡΙΚΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 
6. ΑΚΡΟΑΖ 

 
25. 

ΣΔ 
ΓΙΓΑΚΟΝΣΔ 

1 9κελε 
1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ: Σίηινο νξγάλνπ αλαγλσξηζκέλνπ 
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 ΖΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ  -
ΑΡΜΟΝΙΟ 

κνπζηθνχ ηδξχκαηνο εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ 
2.ΜΟΡΙΟΓΟΣΟΤΝΣΑΙ επηπιένλ νη ηίηινη αλψηεξσλ 

ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ, ζχλζεζεο, πηάλνπ θαη ζπλαθψλ 
ηίηισλ ηεο εηδηθφηεηαο. Δπίζεο κνξηνδνηείηαη ε πξφζζεηε 
επηκφξθσζε ζην αληηθείκελν απνδεδεηγκέλα  

3.ΓΔΝΙΚΖ ΠΡΟΩΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
απφ ην θξάηνο κνπζηθά ηδξχκαηα 

4.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (ΑποδεδειγμΫνη): 
πλαπιίεο (ζπκκεηνρή ζε νξρήζηξα, ζπκκεηνρή σο ζνιίζη, 
δηεζλή θαιιηηερληθή ζηαδηνδξνκία, ξεζηηάι, ζπλαπιίεο 
κνπζηθήο δσκαηίνπ), ερνγξαθήζεηο, δηζθνγξαθία, 
ζπλέδξηα, εθδφζεηο, δηαιέμεηο, ζεκηλάξηα, ζπγγξαθή 
ζρεηηθνχ βηβιίνπ, δεκνζηεχζεηο, κειέηεο, άξζξα, εηδηθά 
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ζπζηάζεηο-δηαθξίζεηο θιπ 

5.ΠΡΟΦΟΡΙΚΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 
6. ΑΚΡΟΑΖ 

 
26. 

 

ΣΔ 
ΓΙΓΑΚΟΝΣΔ ΛΑΨΚΧΝ 

ΟΡΓΑΝΧΝ - ΑΚΟΡΝΣΔΟΝ 
ΚΑΙ  ΑΡΜΟΝΙΟ ΜΔ 
ΤΠΟΥΡΔΧΖ ΣΖ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΟΡΥΖΣΡΑ 
ΛΑΨΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ 

1 9κελε 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ: Σίηινο νξγάλνπ αλαγλσξηζκέλνπ 
κνπζηθνχ ηδξχκαηνο εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ. εκηλάξηα 
εηδηθφηεηαο εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ 

2.ΜΟΡΙΟΓΟΣΔΙΣΑΙ ε πξφζζεηε επηκφξθσζε ζην αληηθείκελν 
απνδεδεηγκέλα 

3.ΓΔΝΙΚΖ ΠΡΟΩΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
απφ ην θξάηνο κνπζηθά ηδξχκαηα 

4.ΠΡΟΩΠΖΡΔΙΑ ζηην παπαγυγά ζςναςλιϊν λαφκάρ 
Δλληνικάρ Μοςζικάρ (ΑποδεδειγμΫνη) 

5.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (ΑποδεδειγμΫνη): 
πλαπιίεο (ζπλαπιίεο ζπνπδαζηψλ, ζπκκεηνρή σο ζνιίζη, 
δηεζλή θαιιηηερληθή ζηαδηνδξνκία, ξεζηηάι, ζπλαπιίεο 
κνπζηθήο δσκαηίνπ), ερνγξαθήζεηο, δηζθνγξαθία, 
ζπλέδξηα, εθδφζεηο, δηαιέμεηο, ζεκηλάξηα, ζπγγξαθή 
ζρεηηθνχ βηβιίνπ, δεκνζηεχζεηο, κειέηεο, άξζξα, εηδηθά 
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ζπζηάζεηο-δηαθξίζεηο θιπ 

6.ΠΡΟΦΟΡΙΚΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 
7. ΑΚΡΟΑΖ 

 
27. 

 

ΣΔ 
ΓΙΓΑΚΟΝΣΔ 

ΖΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ - 
ΖΛΔΚΣΡΙΚΖ ΚΑΙ 

ΖΛΔΚΣΡΟΑΚΟΤΣΙΚΖ 
ΚΙΘΑΡΑ 

ΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΖ ΣΖΝ 
ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΘΔΧΡΖΣΙΚΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ JAZZ 
ΜΟΤΙΚΖ 

1 9κελε 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ: Σίηινο - βεβαίσζε εηδηθφηεηαο 
ηδξχκαηνο ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ 

2.ΓΔΝΙΚΖ ΠΡΟΩΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζηελ jazz αξκνλία, 
ηελ δηδαζθαιία κνπζηθψλ ζπλφισλ jazz κνπζηθήο ζε 
κνπζηθά εθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα ηνπ Γεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α. ή 
Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ιδησηηθέο ρνιέο 

3.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (ΑποδεδειγμΫνη): 
πλαπιίεο (ζπκκεηνρή ζε νξρήζηξα, ζπκκεηνρή σο ζνιίζη, 
δηεζλή θαιιηηερληθή ζηαδηνδξνκία, ξεζηηάι, ζπλαπιίεο 
κνπζηθήο δσκαηίνπ), ερνγξαθήζεηο, δηζθνγξαθία, 
ζπλέδξηα, εθδφζεηο, δηαιέμεηο, ζεκηλάξηα, ζπγγξαθή 
ζρεηηθνχ βηβιίνπ, δεκνζηεχζεηο, κειέηεο, άξζξα, εηδηθά 
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ζπζηάζεηο-δηαθξίζεηο θιπ 

4.ΠΡΟΦΟΡΙΚΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 
5. ΑΚΡΟΑΖ 

 
28. 

 

ΣΔ 
ΓΙΓΑΚΟΝΣΔ ΝΤΚΣΧΝ 

ΟΡΓΑΝΧΝ - ΑΡΠΑ 
1 9κελε 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ: Πηπρίν ή δίπισκα νξγάλνπ 
αλαγλσξηζκέλνπ απφ ην θξάηνο κνπζηθνχ ηδξχκαηνο 
εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ 

2.ΜΟΡΙΟΓΟΣΟΤΝΣΑΙ επηπιένλ ζπλαθείο κνπζηθέο γλψζεηο 
Δπίζεο κνξηνδνηείηαη ε πξφζζεηε επηκφξθσζε 

3.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (ΑποδεδειγμΫνη): 
πλαπιίεο (ζπκκεηνρή ζε νξρήζηξα, ζπκκεηνρή σο ζνιίζη, 
δηεζλή θαιιηηερληθή ζηαδηνδξνκία, ξεζηηάι, ζπλαπιίεο 
κνπζηθήο δσκαηίνπ), ερνγξαθήζεηο, δηζθνγξαθία, 
ζπλέδξηα, εθδφζεηο, δηαιέμεηο, ζεκηλάξηα, ζπγγξαθή 
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ζρεηηθνχ βηβιίνπ, δεκνζηεχζεηο, κειέηεο, άξζξα, εηδηθά 
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ζπζηάζεηο-δηαθξίζεηο θιπ 

4.ΠΡΟΦΟΡΙΚΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 
5. ΑΚΡΟΑΖ 

 
29. 

 

ΣΔ Ή ΠΔ 
ΓΙΓΑΚΟΝΣΔ 

ΠΛΖΚΣΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ 
ΠΙΑΝΟΤ – 

ΑΤΣΟΥΔΓΙΑΜΟ – 
ΤΝΘΔΖ & ΜΟΤΙΚΖ 

ΠΡΑΞΖ (JAZZ– POP -ROCK) 

1 9κελε 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ: Πηπρίν Σκεκάησλ Μνπζηθψλ πνπδψλ 
αλαγλσξηζκέλσλ Παλεπηζηεκίσλ ή άιιεο ηζφηηκεο 
αλψηαηεο ζρνιήο εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ. Γίπισκα ή 
Πηπρίν νξγάλνπ αλαγλσξηζκέλνπ απφ ην θξάηνο κνπζηθνχ 
ηδξχκαηνο εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ 

2.ΓΔΝΙΚΖ ΠΡΟΩΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
απφ ην θξάηνο κνπζηθά ηδξχκαηα  

3.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (ΑποδεδειγμΫνη): 
πλαπιίεο (ζπκκεηνρή ζε νξρήζηξα, ζπκκεηνρή σο ζνιίζη, 
δηεζλή θαιιηηερληθή ζηαδηνδξνκία, ξεζηηάι, ζπλαπιίεο 
κνπζηθήο δσκαηίνπ), ερνγξαθήζεηο, δηζθνγξαθία, 
ζπλέδξηα, εθδφζεηο, δηαιέμεηο, ζεκηλάξηα, ζπγγξαθή 
ζρεηηθνχ βηβιίνπ, δεκνζηεχζεηο, κειέηεο, άξζξα, εηδηθά 
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ζπζηάζεηο - δηαθξίζεηο θιπ 

4.ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΔ ΠΟΤΓΔ: Απφ αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά 
ηδξχκαηα εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ 

5.ΠΡΟΦΟΡΙΚΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 
6.ΑΚΡΟΑΖ 

 
30. 

 

ΣΔ 
ΓΙΓΑΚΟΝΣΔ ΛΑΨΚΧΝ 

ΟΡΓΑΝΧΝ - 
ΜΠΟΤΕΟΤΚΙ 

ΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΖ ΣΖΝ 
ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ 

ΟΡΓΑΝΧΖ 
ΟΡΥΖΣΡΑ   ΔΛΛΖΝΙΚΖ  

ΛΑΨΚΖ ΜΟΤΙΚΖ 
 
 
 
 

1 9κελε 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ: Σίηινο νξγάλνπ εζσηεξηθνχ ή 
εμσηεξηθνχ: Πηπρίν βπδαληηλήο κνπζηθήο αλαγλσξηζκέλνπ 
ηδξχκαηνο απφ ην θξάηνο εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ  

2.ΜΟΡΙΟΓΟΣΟΤΝΣΑΙ ηα πηπρία αλψηεξσλ ζεσξεηηθψλ θαη ε 
πξφζζεηε επηκφξθσζε ζην αληηθείκελν απνδεδεηγκέλα 

3.ΓΔΝΙΚΖ ΠΡΟΩΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
απφ ην θξάηνο κνπζηθά ηδξχκαηα. Πξνυπεξεζία ζηελ 
παξαγσγή θαη πινπνίεζε κεγάισλ ζπλαπιηψλ Διιεληθήο 
ιατθήο κνπζηθήο 

4.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (ΑποδεδειγμΫνη): 
πλαπιίεο (ζπκκεηνρή ζε νξρήζηξα, ζπκκεηνρή σο ζνιίζη, 
δηεζλή θαιιηηερληθή ζηαδηνδξνκία, ξεζηηάι, ζπλαπιίεο 
κνπζηθήο δσκαηίνπ), ερνγξαθήζεηο, δηζθνγξαθία, 
ζπλέδξηα, εθδφζεηο, δηαιέμεηο, ζπγγξαθή ζρεηηθνχ βηβιίνπ, 
δεκνζηεχζεηο, κειέηεο, άξζξα, εηδηθά εθπαηδεπηηθά 
πξνγξάκκαηα, ζπζηάζεηο - δηαθξίζεηο θιπ 

5.ΠΡΟΦΟΡΙΚΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 
6. ΑΚΡΟΑΖ 

 
31. 

 

ΓΔ 
ΓΙΓΑΚΟΝΣΔ 

ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ  
ΠΟΝΣΙΑΚΖ ΛΤΡΑ 

1 9κελε 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ: Απνθνηηήξηνο ηίηινο αλαγλσξηζκέλνπ 
απφ ην θξάηνο κνπζηθνχ ηδξχκαηνο εζσηεξηθνχ ή 
εμσηεξηθνχ 

2.ΓΔΝΙΚΖ ΠΡΟΩΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
απφ ην θξάηνο κνπζηθά ηδξχκαηα 

3.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (ΑποδεδειγμΫνη): 
πλαπιίεο (ζπκκεηνρή ζε νξρήζηξα, ζπκκεηνρή σο ζνιίζη, 
δηεζλή θαιιηηερληθή ζηαδηνδξνκία, ξεζηηάι, ζπλαπιίεο 
κνπζηθήο δσκαηίνπ), ερνγξαθήζεηο, δηζθνγξαθία, 
ζπλέδξηα, εθδφζεηο, δηαιέμεηο, ζεκηλάξηα, ζπγγξαθή 
ζρεηηθνχ βηβιίνπ, δεκνζηεχζεηο, κειέηεο, άξζξα, εηδηθά 
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ζπζηάζεηο - δηαθξίζεηο θιπ 

4.ΠΡΟΦΟΡΙΚΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 
5. ΑΚΡΟΑΖ 

 
32. 

 

ΣΔ 
ΓΙΓΑΚΟΝΣΔ ΑΝΧΣΔΡΧΝ 

ΘΔΧΡΖΣΙΚΧΝ 
ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΚΑΙ 

ΤΝΘΔΖ ΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΖ 
ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ : - 

1 9κελε 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ:Γίπισκα ζχλζεζεο, άξηζηε γλψζε 
αγγιηθήο γιψζζαο (επίπεδν C2), ζχκθσλε κε ΑΔΠ γλψζε 
ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ 

2.ΜΟΡΙΟΓΟΣΟΤΝΣΑΙ επηπιένλ ε κεηαπηπρηαθή εηδίθεπζε 
ζηηο γισζζηθέο δηαηαξαρέο θαη ηελ εθπαηδεπηηθή 
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«ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ ΜΔΑ ΑΠΟ 
ΣΖΝ ΣΔΥΝΖ» 

-«ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΖ 
ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΚΑΙ 

ΠΑΡΔΜΒΑΖ 
ΜΟΤΙΚΟΘΔΡΑΠΔΙΑ»  

-«ΙΣΟΡΙΑ ΣΖ ΣΔΥΝΖ ΚΑΙ 
ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» 

παξέκβαζε, ηα ζεκηλάξηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, ε 
απνδεδεηγκέλε γλψζε γαιιηθήο θαη ηηαιηθήο γιψζζαο  

3.ΓΔΝΙΚΖ ΠΡΟΩΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
απφ ην θξάηνο κνπζηθά ηδξχκαηα 

4.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (ΑποδεδειγμΫνη): 
πλαπιίεο (ζπκκεηνρή ζε νξρήζηξα, ζπκκεηνρή σο ζνιίζη, 
δηεζλή θαιιηηερληθή ζηαδηνδξνκία, ξεζηηάι, ζπλαπιίεο 
κνπζηθήο δσκαηίνπ), ερνγξαθήζεηο, δηζθνγξαθία, 
ζπλέδξηα, εθδφζεηο, δηαιέμεηο, ζεκηλάξηα, ζπγγξαθή 
ζρεηηθνχ βηβιίνπ, δεκνζηεχζεηο, κειέηεο, άξζξα, εηδηθά 
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ζπζηάζεηο - δηαθξίζεηο θιπ 

5.ΠΡΟΦΟΡΙΚΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 
6. ΤΝΟΓΔΙΑ ΟΛΦΔΕ / ΑΝΑΛΤΖ ΜΟΤΙΚΖ ΦΟΡΜΑ 

 
33. 

 

ΠΔ 
ΓΙΓΑΚΟΝΣΔ  -

ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΥΟΡΧΓΙΑ & 
ΜΙΚΡΧΝ ΤΝΟΛΧΝ ΜΔ 

ΤΠΟΥΡΔΧΖ ΤΝΟΓΔΙΑ 
ΚΑΙ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΟ  

ΠΙΑΝΟ 

1 9κελε 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ: Πηπρίν Σκεκάησλ Μνπζηθψλ πνπδψλ 
αλαγλσξηζκέλσλ Παλεπηζηεκίσλ ή άιιεο ηζφηηκεο 
αλψηαηεο ζρνιήο εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ. Σεθκεξίσζε 
πξφζζεηεο εηδηθφηεηαο αλαγλσξηζκέλνπ ηδξχκαηνο απφ ην 
θξάηνο εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ. Σίηινο νξγάλνπ 
αλαγλσξηζκέλνπ κνπζηθνχ ηδξχκαηνο εζσηεξηθνχ ή 
εμσηεξηθνχ 

2.ΓΔΝΙΚΖ ΠΡΟΩΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
απφ ην θξάηνο κνπζηθά ηδξχκαηα. Απνδεδεηγκέλε 
πξνυπεξεζία ζπλνδείαο ζην πηάλν πηπρίσλ, δηπισκάησλ, 
ρνξσδηψλ, κνπζηθψλ ζπλφισλ 

3.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (ΑποδεδειγμΫνη): 
πλαπιίεο (ζπκκεηνρή ζε νξρήζηξα, ζπκκεηνρή σο ζνιίζη, 
δηεζλή θαιιηηερληθή ζηαδηνδξνκία, ξεζηηάι, ζπλαπιίεο 
κνπζηθήο δσκαηίνπ), ερνγξαθήζεηο, δηζθνγξαθία, 
ζπλέδξηα, εθδφζεηο, δηαιέμεηο, ζεκηλάξηα, ζπγγξαθή 
ζρεηηθνχ βηβιίνπ, δεκνζηεχζεηο, κειέηεο, άξζξα, εηδηθά 
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ζπζηάζεηο-δηαθξίζεηο θιπ 

4.ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΔ ΠΟΤΓΔ: Απφ αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά 
ηδξχκαηα εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ, ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα, 
εκεξίδεο  

5.ΠΡΟΦΟΡΙΚΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 
6. ΑΚΡΟΑΖ 

 
34. 

 

ΣΔ ΓΙΓΑΚΟΝΣΔ 
ΜΟΤΙΚΖ ΠΡΟΠΑΙΓΔΙΑ 

ΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΖ 
ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΠΙΑΝΟΤ 

1 9κελε 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ: Σεθκεξησκέλε γλψζε πξνγξακκάησλ 
κνπζηθνθηλεηηθήο αγσγήο   

2.ΜΟΡΙΟΓΟΣΟΤΝΣΑΙ επηπιένλ νη γλψζεηο παηδαγσγηθήο 
θαηάξηηζεο   

3.ΓΔΝΙΚΖ ΠΡΟΩΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζην αληηθείκελν 
(σδεία, κνπζηθά ζρνιεία, εξγαζηήξηα κνπζηθνθηλεηηθήο 
αγσγήο θιπ)  

4.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (ΑποδεδειγμΫνη): 
πλαπιίεο (ζπκκεηνρή ζε νξρήζηξα, ζπκκεηνρή σο ζνιίζη, 
δηεζλή θαιιηηερληθή ζηαδηνδξνκία, ξεζηηάι, ζπλαπιίεο 
κνπζηθήο δσκαηίνπ), ερνγξαθήζεηο, δηζθνγξαθία, 
ζπλέδξηα, εθδφζεηο, δηαιέμεηο, ζεκηλάξηα, ζπγγξαθή 
ζρεηηθνχ βηβιίνπ, δεκνζηεχζεηο, κειέηεο, άξζξα, εηδηθά 
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ζπζηάζεηο-δηαθξίζεηο θιπ 

5.ΠΡΟΦΟΡΙΚΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 
6. ΑΚΡΟΑΖ 

 
35. 

 

ΣΔ ΓΙΓΑΚΟΝΣΔ ΠΙΑΝΟΤ 
& ΤΝΟΓΔΙΑ ΜΔ 

ΤΠΟΥΡΔΧΖ ΟΡΓΑΝΧΖ 
ΚΑΙ ΠΡΟΧΘΖΖ 

ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ ΠΑΙΓΙΚΖ 
ΚΖΝΖ ΠΡΟΥΟΛΙΚΖ 

ΖΛΙΚΙΑ 

1 9κελε 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ: Γίπισκα ή Πηπρίν νξγάλνπ 
αλαγλσξηζκέλνπ απφ ην θξάηνο κνπζηθνχ ηδξχκαηνο 
εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ, ηα πηπρία αλψηεξσλ ζεσξεηηθψλ 
καζεκάησλ θαη ζπλαθψλ ηίηισλ ηεο εηδηθφηεηαο 

2.ΜΟΡΙΟΓΟΣΟΤΝΣΑΙ: Η επηκφξθσζή ζην αληηθείκελν θαη ε 
γεληθή Παλεπηζηεκηαθή επηκφξθσζε απνδεδεηγκέλα 

3.ΓΔΝΙΚΖ ΠΡΟΩΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
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Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
απφ ην θξάηνο κνπζηθά ηδξχκαηα 

4.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (ΑποδεδειγμΫνη): 
πλαπιίεο (ζπκκεηνρή ζε νξρήζηξα, ζπκκεηνρή σο ζνιίζη, 
δηεζλή θαιιηηερληθή ζηαδηνδξνκία, ξεζηηάι, ζπλαπιίεο 
κνπζηθήο δσκαηίνπ), ερνγξαθήζεηο, δηζθνγξαθία, 
ζπλέδξηα, εθδφζεηο, δηαιέμεηο, ζεκηλάξηα, ζπγγξαθή 
ζρεηηθνχ βηβιίνπ, δεκνζηεχζεηο, κειέηεο, άξζξα, εηδηθά 
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ζπζηάζεηο-δηαθξίζεηο θιπ 

5.ΠΡΟΦΟΡΙΚΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 
6. ΑΚΡΟΑΖ  

 
36. 

 

ΣΔ Ή ΠΔ 
ΜΟΤΙΚΟΚΙΝΖΣΙΚΖ -  

ΜΟΤΙΚΖ ΠΡΟΠΑΙΓΔΙΑ 
ΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΖ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 
ΒΙΟΛΟΝΣΔΛΟΤ 

1 9κελε 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ: Γίπισκα ή Πηπρίν νξγάλνπ 
αλαγλσξηζκέλνπ απφ ην θξάηνο κνπζηθνχ ηδξχκαηνο 
εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ, ηα πηπρία αλψηεξσλ ζεσξεηηθψλ 
καζεκάησλ θαη ζπλαθψλ ηίηισλ ηεο εηδηθφηεηαο 

2.ΜΟΡΙΟΓΟΣΟΤΝΣΑΙ: Η επηκφξθσζή ζην αληηθείκελν θαη ε 
γεληθή Παλεπηζηεκηαθή επηκφξθσζε απνδεδεηγκέλα 

3.ΓΔΝΙΚΖ ΠΡΟΩΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
απφ ην θξάηνο κνπζηθά ηδξχκαηα 

4.ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΔ ΠΟΤΓΔ: Απφθνηηνο/ε ζρνιήο κε 
παηδαγσγηθή επάξθεηα 

5.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (ΑποδεδειγμΫνη): 
πλαπιίεο (ζπκκεηνρή ζε νξρήζηξα, ζπκκεηνρή σο ζνιίζη, 
δηεζλή θαιιηηερληθή ζηαδηνδξνκία, ξεζηηάι, ζπλαπιίεο 
κνπζηθήο δσκαηίνπ), ερνγξαθήζεηο, δηζθνγξαθία, 
ζπλέδξηα, εθδφζεηο, δηαιέμεηο, ζεκηλάξηα, ζπγγξαθή 
ζρεηηθνχ βηβιίνπ, δεκνζηεχζεηο, κειέηεο, άξζξα, εηδηθά 
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ζπζηάζεηο-δηαθξίζεηο θιπ 

6.ΠΡΟΦΟΡΙΚΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 
7. ΑΚΡΟΑΖ 

 
37. 

 

ΣΔ 
ΓΙΓΑΚΟΝΣΔ ΠΝΔΤΣΧΝ 

ΟΡΓΑΝΧΝ 
ΣΡΟΜΠΟΝΙ 

ΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΖ 
ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΟ 

ΒΑΡΤΣΟΝΟ-ΔΤΦΧΝΙΟ 

1 9κελε 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ: Γίπισκα ή Πηπρίν νξγάλνπ 
αλαγλσξηζκέλνπ απφ ην θξάηνο κνπζηθνχ ηδξχκαηνο 
εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ 

2.ΜΟΡΙΟΓΟΣΟΤΝΣΑΙ επηπιένλ νη ηίηινη αλψηεξσλ 
ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ, ζχλζεζεο θαη ζπλαθψλ ηίηισλ ηεο 
εηδηθφηεηαο. Δπίζεο κνξηνδνηείηαη ε πξφζζεηε επηκφξθσζε  
ζην αληηθείκελν απνδεδεηγκέλα  

3.ΓΔΝΙΚΖ ΠΡΟΩΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
απφ ην θξάηνο κνπζηθά ηδξχκαηα 

4.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (ΑποδεδειγμΫνη): 
πλαπιίεο (ζπκκεηνρή ζε νξρήζηξα, ζπκκεηνρή σο ζνιίζη, 
δηεζλή θαιιηηερληθή ζηαδηνδξνκία, ξεζηηάι, ζπλαπιίεο 
κνπζηθήο δσκαηίνπ), ερνγξαθήζεηο, δηζθνγξαθία, 
ζπλέδξηα, εθδφζεηο, δηαιέμεηο, ζεκηλάξηα, ζπγγξαθή 
ζρεηηθνχ βηβιίνπ, δεκνζηεχζεηο, κειέηεο, άξζξα, εηδηθά 
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ζπζηάζεηο-δηαθξίζεηο θιπ 

5.ΠΡΟΦΟΡΙΚΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 
6. ΑΚΡΟΑΖ 

 
38. 

 

ΠΔ 
ΓΙΓΑΚΟΝΣΔ 

ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΧΝ 
ΚΡΟΤΣΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ ΜΔ 

ΤΠΟΥΡΔΧΖ ΣΖΝ 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ ΠΑΙΓΙΧΝ ΜΔ 

ΔΙΓΙΚΔ ΙΚΑΝΟΣΖΣΔ 

1 9κελε 

1. ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΔΩΝ: Πηςσίο Τμημάηων Μοςζικών Σποςδών 
αναγνωπιζμένων Πανεπιζηημίων ή άλληρ ιζόηιμηρ 
ανώηαηηρ ζσολήρ εζωηεπικού ή εξωηεπικού 

2. ΜΟΡΙΟΔΟΣΕΙΣΑΙ ππόζθεηη επιμόπθωζη ζηο ανηικείμενο 
αποδεδειγμένα  

3.ΓΔΝΙΚΖ ΠΡΟΩΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
απφ ην θξάηνο κνπζηθά ηδξχκαηα. Πξνυπεξεζία ζηελ 
ελαζρφιεζε παηδηψλ εηδηθήο αγσγήο  

4.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (ΑποδεδειγμΫνη): 
πλαπιίεο (ζπκκεηνρή ζε νξρήζηξα, ζπκκεηνρή σο ζνιίζη, 
δηεζλή θαιιηηερληθή ζηαδηνδξνκία, ξεζηηάι, ζπλαπιίεο 
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κνπζηθήο δσκαηίνπ), ερνγξαθήζεηο, δηζθνγξαθία, 
ζπλέδξηα, εθδφζεηο, δηαιέμεηο, ζεκηλάξηα, ζπγγξαθή 
ζρεηηθνχ βηβιίνπ, δεκνζηεχζεηο, κειέηεο, άξζξα, εηδηθά 
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ζπζηάζεηο - δηαθξίζεηο θιπ 

5.ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΔ ΠΟΤΓΔ: Απφ αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά 
ηδξχκαηα εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ, ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα, 
εκεξίδεο 

6.ΠΡΟΦΟΡΙΚΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 
7. ΑΚΡΟΑΖ 

 
39. 

 

ΣΔ 
ΓΙΓΑΚΟΝΣΔ ΠΛΖΚΣΧΝ 

ΟΡΓΑΝΧΝ – ΠΙΑΝΟ, 
ΤΝΟΓΔΙΑ ΠΙΑΝΟΤ ΚΑΙ 
ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΧΝ ΣΟΤ 
ΣΜΖΜΑΣΟ ΤΝΘΔΖ  

 

1 9κελε 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ: Γίπισκα ή Πηπρίν νξγάλνπ 
αλαγλσξηζκέλνπ απφ ην θξάηνο κνπζηθνχ ηδξχκαηνο 
εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ 

2.ΜΟΡΙΟΓΟΣΟΤΝΣΑΙ επηπιένλ νη ηίηινη αλψηεξσλ 
ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ, ζχλζεζεο θαη ζπλαθψλ ηίηισλ ηεο 
εηδηθφηεηαο. Δπίζεο κνξηνδνηείηαη ε πξφζζεηε επηκφξθσζε  
ζην αληηθείκελν απνδεδεηγκέλα  

3.ΓΔΝΙΚΖ ΠΡΟΩΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
απφ ην θξάηνο κνπζηθά ηδξχκαηα 

4.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ(ΑποδεδειγμΫνη): 
πλαπιίεο (ζπκκεηνρή ζε νξρήζηξα, ζπκκεηνρή σο ζνιίζη, 
δηεζλή θαιιηηερληθή ζηαδηνδξνκία, ξεζηηάι, ζπλαπιίεο 
κνπζηθήο δσκαηίνπ), ερνγξαθήζεηο, δηζθνγξαθία, 
ζπλέδξηα, εθδφζεηο, δηαιέμεηο, ζεκηλάξηα, ζπγγξαθή 
ζρεηηθνχ βηβιίνπ, δεκνζηεχζεηο, κειέηεο, άξζξα, εηδηθά 
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ζπζηάζεηο - δηαθξίζεηο θιπ 

5.ΠΡΟΦΟΡΙΚΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 
6. ΑΚΡΟΑΖ - ΤΝΟΓΔΙΑ ΟΛΦΔΕ / ΑΝΑΛΤΖ ΜΟΤΙΚΖ 

ΦΟΡΜΑ 

 
40. 

 

ΓΔ 
ΓΙΓΑΚΟΝΣΔ 

ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΖ ΜΟΤΙΚΖ 
- ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΟ 

ΚΛΑΡΙΝΟ 

1 9κελε 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ: Απνθνηηήξηνο ηίηινο αλαγλσξηζκέλνπ 
απφ ην θξάηνο   κνπζηθνχ ηδξχκαηνο εζσηεξηθνχ ή 
εμσηεξηθνχ 2.ΜΟΡΙΟΓΟΣΔΙΣΑΙ ε πξφζζεηε επηκφξθσζε 
ζην αληηθείκελν απνδεδεηγκέλα 

3.ΓΔΝΙΚΖ ΠΡΟΩΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
απφ ην θξάηνο κνπζηθά ηδξχκαηα 

4.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (ΑποδεδειγμΫνη): 
πλαπιίεο (ζπκκεηνρή ζε νξρήζηξα, ζπκκεηνρή σο ζνιίζη, 
δηεζλή θαιιηηερληθή ζηαδηνδξνκία, ξεζηηάι, ζπλαπιίεο 
κνπζηθήο δσκαηίνπ), ερνγξαθήζεηο, δηζθνγξαθία, 
ζπλέδξηα, εθδφζεηο, δηαιέμεηο, ζεκηλάξηα, ζπγγξαθή 
ζρεηηθνχ βηβιίνπ, δεκνζηεχζεηο, κειέηεο, άξζξα, εηδηθά 
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ζπζηάζεηο-δηαθξίζεηο θιπ 

5.ΠΡΟΦΟΡΙΚΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 
6. ΑΚΡΟΑΖ 

 
41. 

 

ΣΔ 
 ΒΤΕΑΝΣΙΝΖ ΜΟΤΙΚΖ 

1 9κελε 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ: Γίπισκα ή πηπρίν εηδηθφηεηαο  νξγάλνπ 
αλαγλσξηζκέλνπ κνπζηθνχ ηδξχκαηνο εζσηεξηθνχ ή 
εμσηεξηθνχ 

2.ΓΔΝΙΚΖ ΠΡΟΩΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
απφ ην θξάηνο κνπζηθά ηδξχκαηα 

3.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (ΑποδεδειγμΫνη): 
πλαπιίεο (ζπκκεηνρή ζε νξρήζηξα, ζπκκεηνρή σο ζνιίζη, 
δηεζλή θαιιηηερληθή ζηαδηνδξνκία, ξεζηηάι, ζπλαπιίεο 
κνπζηθήο δσκαηίνπ), ερνγξαθήζεηο, δηζθνγξαθία, 
ζπλέδξηα, εθδφζεηο, δηαιέμεηο, ζεκηλάξηα, ζπγγξαθή 
ζρεηηθνχ βηβιίνπ, δεκνζηεχζεηο, κειέηεο, άξζξα, εηδηθά 
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ζπζηάζεηο-δηαθξίζεηο θιπ 

4.ΠΡΟΦΟΡΙΚΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 
5. ΑΚΡΟΑΖ 

 
42. 

 

ΠΔ 
ΓΙΓΑΚΟΝΣΔ ΠΙΑΝΟ ΜΔ 
ΤΠΟΥΡΔΧΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 

1 9κελε 
1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ:Γίπισκα πηάλνπ απφ σδείν εζσηεξηθνχ 

ή εμσηεξηθνχ. 
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ΚΑΙ ΓΙΔΤΘΤΝΖ 
ΟΡΥΖΣΡΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ 

   Σίηινο bachelor αλαγλσξηζκέλνο απφ ην ΓΟΑΣΑΠ 
εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ. 

2.ΠΡΟΤΠΖΡΔΙΑ ζηελ θαιιηηερληθή εθπαίδεπζε λέσλ 
   ηε δηεχζπλζε λεαληθψλ νξρεζηξψλ 
   ηε δηεχζπλζε επαγγεικαηηθψλ νξρεζηξψλ 
3.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (ΑποδεδειγμΫνη) 

Γηεζλή  
4.ΠΡΟΦΟΡΙΚΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 
5. ΑΚΡΟΑΖ 

 
43. 

 

ΠΔ ΒΑΙΚΧΝ ΘΔΧΡΖΣΙΚΧΝ 
ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΜΔ 

ΤΠΟΥΡΔΧΖ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 
ΦΧΝΖΣΙΚΧΝ ΤΝΟΛΧΝ 

ΚΛΑΙΚΟΤ ΡΔΠΔΡΣΟΡΙΟΤ 

1 9κελε 

1. ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ: Πηπρίν Σκεκάησλ Μνπζηθψλ πνπδψλ 
αλαγλσξηζκέλσλ Παλεπηζηεκίσλ ή άιιεο ηζφηηκεο αλψηαηεο 
ζρνιήο εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ.Πηπρία αλψηεξσλ 

ζεσξεηηθψλ -Γίπισκα ζχλζεζεο Γλψζε αγγιηθήο γιψζζαο 
(επίπεδν Γ2), Ιηαιηθήο γιψζζαο (επίπεδν Γ1) 

2.ΜΟΡΙΟΓΟΣΟΤΝΣΑΙ επηπιένλ νη ηίηινη αλψηεξσλ 
ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ θαη ζπλαθψλ ηίηισλ ηεο 
εηδηθφηεηαο.  

3. ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (ΑποδεδειγμΫνη): 
πλαπιίεο (ζπκκεηνρή ζε νξρήζηξα, ζπκκεηνρή σο ζνιίζη, 
δηεζλή θαιιηηερληθή ζηαδηνδξνκία, ξεζηηάι, ζπλαπιίεο 
κνπζηθήο δσκαηίνπ), ερνγξαθήζεηο, δηζθνγξαθία, ζπλέδξηα, 
εθδφζεηο, δηαιέμεηο, ζεκηλάξηα, ζπγγξαθή ζρεηηθνχ βηβιίνπ, 
δεκνζηεχζεηο, κειέηεο, άξζξα, εηδηθά εθπαηδεπηηθά 
πξνγξάκκαηα, ζπζηάζεηο-δηαθξίζεηο θιπ. Δηζεγήζεηο ζε 
ζπλέδξηα. 

4. ΠΡΟΦΟΡΙΚΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 
5. ΑΚΡΟΑΖ - ΤΝΟΓΔΙΑ ΟΛΦΔΕ / ΑΝΑΛΤΖ ΜΟΤΙΚΖ 

ΦΟΡΜΑ 

 
44. 

 

ΠΔ ΓΙΓΑΚΟΝΣΔ 
ΚΟΝΣΡΑΜΠΑΟ - 

ΖΛΔΚΣΡΙΚΟ ΜΠΑΟ 
1 9κελε 

1. ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ: Γίπισκα ή Πηπρίν νξγάλνπ 
αλαγλσξηζκέλνπ απφ ην θξάηνο κνπζηθνχ ηδξχκαηνο 
εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ 

2. ΜΟΡΙΟΓΟΣΔΙΣΑΙ ε πξφζζεηε επηκφξθσζε ζην αληηθείκελν 
απνδεδεηγκέλα 

3. ΓΔΝΙΚΖ ΠΡΟΩΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
απφ ην θξάηνο κνπζηθά ηδξχκαηα 

4. ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (ΑποδεδειγμΫνη): 
πλαπιίεο (ζπκκεηνρή ζε νξρήζηξα, ζπκκεηνρή σο ζνιίζη, 
δηεζλή θαιιηηερληθή ζηαδηνδξνκία, ξεζηηάι, ζπλαπιίεο 
κνπζηθήο δσκαηίνπ), ερνγξαθήζεηο, δηζθνγξαθία, 
ζπλέδξηα, εθδφζεηο, δηαιέμεηο, ζεκηλάξηα, ζπγγξαθή 
ζρεηηθνχ βηβιίνπ, δεκνζηεχζεηο, κειέηεο, άξζξα, εηδηθά 
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ζπζηάζεηο - δηαθξίζεηο θιπ 

5. ΠΡΟΦΟΡΙΚΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 
6. ΑΚΡΟΑΖ 

 
45. 

 

ΣΔ ΒΑΙΚΧΝ ΘΔΧΡΖΣΙΚΧΝ 
ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΜΔ ΚΑΣΟΥΖ 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΣΖ 
ΒΤΕΑΝΣΙΝΖ ΜΟΤΙΚΖ 

1 9κελε 

1. ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ: Πηπρίν Σκεκάησλ Μνπζηθψλ πνπδψλ 
αλαγλσξηζκέλσλ Παλεπηζηεκίσλ ή άιιεο ηζφηηκεο αλψηαηεο 
ζρνιήο εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ. Μεηαπηπρηαθφ βπδαληηλήο 
κνπζηθήο 

2. ΜΟΡΙΟΓΟΣΟΤΝΣΑΙ επηπιένλ νη ηίηινη αλψηεξσλ 
ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ (αξκνλία, αληίζηημε, θπγή) θαη ε 
πξφζζεηε επηκφξθσζε ζην αληηθείκελν απνδεδεηγκέλα 

3.ΓΔΝΙΚΖ ΠΡΟΩΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
απφ ην θξάηνο κνπζηθά ηδξχκαηα 

4. ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (ΑποδεδειγμΫνη): 
πλαπιίεο (ζπκκεηνρή ζε νξρήζηξα, ζπκκεηνρή σο ζνιίζη, 
δηεζλή θαιιηηερληθή ζηαδηνδξνκία, ξεζηηάι, ζπλαπιίεο 
κνπζηθήο δσκαηίνπ), ερνγξαθήζεηο, δηζθνγξαθία, ζπλέδξηα, 
εθδφζεηο, δηαιέμεηο, ζεκηλάξηα, ζπγγξαθή ζρεηηθνχ βηβιίνπ, 
δεκνζηεχζεηο, κειέηεο, άξζξα, εηδηθά εθπαηδεπηηθά 
πξνγξάκκαηα, ζπζηάζεηο-δηαθξίζεηο θιπ.  

5. ΠΡΟΦΟΡΙΚΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 
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6. ΑΚΡΟΑΖ - ΤΝΟΓΔΙΑ ΟΛΦΔΕ / ΑΝΑΛΤΖ ΜΟΤΙΚΖ 
ΦΟΡΜΑ 

 
46. 

 

ΣΔ ΒΑΙΚΧΝ ΘΔΧΡΖΣΙΚΧΝ 
ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΜΔ 

ΤΠΟΥΡΔΧΖ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 
ΒΤΕΑΝΣΙΝΖ ΜΟΤΙΚΖ 

1 9κελε 

1. ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ: Γίπισκα πηάλνπ  θαη ζχλζεζεο 
αλαγλσξηζκέλνπ απφ ην θξάηνο κνπζηθνχ ηδξχκαηνο 
εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ.  

2. ΜΟΡΙΟΓΟΣΟΤΝΣΑΙ επηπιένλ νη ηίηινη αλψηεξσλ 
ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ (αξκνλία, αληίζηημε, θπγή) θαη ε 
πξφζζεηε επηκφξθσζε ζην αληηθείκελν απνδεδεηγκέλα 

3. ΓΔΝΙΚΖ ΠΡΟΩΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
απφ ην θξάηνο κνπζηθά ηδξχκαηα 

4. ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (ΑποδεδειγμΫνη): 
πλαπιίεο (ζπκκεηνρή ζε νξρήζηξα, ζπκκεηνρή σο ζνιίζη, 
δηεζλή θαιιηηερληθή ζηαδηνδξνκία, ξεζηηάι, ζπλαπιίεο 
κνπζηθήο δσκαηίνπ), ερνγξαθήζεηο, δηζθνγξαθία, 
ζπλέδξηα, εθδφζεηο, δηαιέμεηο, ζεκηλάξηα, ζπγγξαθή 
ζρεηηθνχ βηβιίνπ, δεκνζηεχζεηο, κειέηεο, άξζξα, εηδηθά 
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ζπζηάζεηο-δηαθξίζεηο θιπ 

5. ΠΡΟΦΟΡΙΚΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 
6. ΑΚΡΟΑΖ - ΤΝΟΓΔΙΑ ΟΛΦΔΕ / ΑΝΑΛΤΖ ΜΟΤΙΚΖ 

ΦΟΡΜΑ 

ωνολο θΫζευν 54   

 
χκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία (Ν.2190/94) ην εθπαηδεπηηθφ-θαιιηηερληθφ πξνζσπηθφ εμαηξείηαη απφ ηηο 
δηαδηθαζίεο ηνπ ΑΔΠ, επνκέλσο δχλαηαη ε Δπηρείξεζε λα νξίζεη ηα εηδηθά ηππηθά πξνζφληα θαζψο θαη ηνλ 
ηξφπν αμηνιφγεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, έηζη ψζηε λα εθδνζεί άκεζα ε πξνθήξπμε ζέζεσλ.  

 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΚΡΙΣΖΡΙΧΝ  

Η αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηνπο θσδηθνχο 1 έσο 46 ζα γίλεη κε βάζε ηνλ παξαθάησ πίλαθα. ηελ 
ηειεπηαία ζηήιε παξνπζηάδεηαη ε βαξχηεηα ηνπ θάζε άμνλα θξηηεξίσλ ζηελ ηειηθή βαζκνινγία φισλ ησλ 
ππνςεθίσλ. 

ΚΡΙΣΖΡΙΟ ΑΝΑΛΤΖ ΚΡΙΣΖΡΙΟΤ ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ 

πνπδέο 
Βαζηθέο θαη παξεκθεξείο θαιιηηερληθέο ζπνπδέο 

ρεηηθή Δπηκφξθσζε 
32% 

Πξνυπεξεζία Γεληθή πξνυπεξεζία ζην αληηθείκελν 20% 

Παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή 

εκπεηξία - Καιιηηερληθφ έξγν 

Παηδαγσγηθά θαη εθπαηδεπηηθά πξνζφληα θαη δεμηφηεηεο, 

παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε, κέζνδνο δηδαζθαιίαο.  

Δπηκφξθσζε-εκηλάξηα-πλέδξηα-Ηκεξίδεο. 

Καιιηηερληθή δξαζηεξηφηεηα, ηνπ ηδίνπ, δηαθξίζεηο 

καζεηψλ 

20% 

πλέληεπμε - Αθξφαζε 

πλέληεπμε 

 Αθξφαζε (Μνπζηθή εθηέιεζε ειεχζεξνπ πξνγξάκκαηνο 

δηάξθεηαο ηξηψλ ιεπηψλ - πλνδεία νιθέδ / Αλάιπζε 

κνπζηθήο θφξκαο) 

20% 

Κνηλσληθά, νηθνγελεηαθά θαη 
νηθνλνκηθά θξηηήξηα 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε (πνιχηεθλνο-κνλνγνλεηαθή-
γνλέαο- κέινο νηθνγέλεηαο ΑΜΔΑ) 

8% 

  100% 
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ΑΠΑΡΑΙΣΖΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΖΣΙΚΑ – ΓΙΔΤΚΡΙΝΖΔΙ 
Οη ελδηαθεξφκελνη δειψλνπλ ζπκκεηνρή ζπκπιεξψλνληαο αίηεζε ζηελ νπνία αλαθέξνπλ ξεηά ηνλ θσδηθφ 
ηεο ζέζεο πνπ δηεθδηθνχλ. Έσοςν δικαέυμα να ςποβΪλλοςν αέηηζη ζε Ϋνα (1) μψνο κυδικψ θΫζηρ. Μαδί 
κε ηελ αίηεζή ηνπο πξέπεη λα ππνβάιινπλ ππνρξεσηηθψο ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:  
 
1. Φσηναληίγξαθν ησλ δχν φςεσλ ηνπ αηνκηθνχ δειηίνπ ηαπηφηεηαο  
2. Φσηναληίγξαθν ησλ ηίηισλ ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο επηκφξθσζεο. ε 

πεξίπησζε πηπρίνπ ή ηίηινπ ζπνπδψλ ηεο αιινδαπήο, επίζεκε κεηάθξαζε απηνχ ζηελ ειιεληθή 
γιψζζα, φπσο νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο ( άξζξν 29 ΠΓ 50/2001).  

3. Βεβαίσζε πξνυπεξεζίαο ζην αληηθείκελν. Χο δηδαθηηθή εκπεηξία λνείηαη ε απαζρφιεζε κε ζρέζε 
εξγαζίαο ή ζχκβαζε έξγνπ ζηνλ δεκφζην ή ζηα ηδησηηθά κνπζηθά ηδξχκαηα επνπηείαο Τπνπξγείνπ 
Πνιηηηζκνχ, ζε θαζήθνληα ζπλαθή πξνο ην αληηθείκελν ησλ πξνο πιήξσζε ζέζεσλ. Γηα φιεο ηηο 
εηδηθφηεηεο ε εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε κεηά ηε ιήςε ηνπ βαζηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ κε ηνλ νπνίν νη 
ππνςήθηνη κεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο. ηελ βεβαίσζε πξέπεη λα αλαγξάθεηαη θαη ν αξηζκφο 
πξφζιεςεο ηνπ ΤΠΠΟΣ (γηα ηα αλαγλσξηζκέλα ηκήκαηα).  

4. Απνδεηθηηθά θαιιηηερληθήο δξαζηεξηφηεηαο - βηνγξαθηθφ ζεκείσκα: ζπλαπιίεο, (ζπκκεηνρή ζε νξρήζηξα, 
ζπκκεηνρή σο ζνιίζη, δηεζλή θαιιηηερληθή, ζηαδηνδξνκία, ξεζηηάι, ζπλαπιίεο κνπζηθήο δσκαηίνπ), 
ερνγξαθήζεηο, δηζθνγξαθία, ζπλέδξηα, εθδφζεηο, δηαιέμεηο, ζεκηλάξηα, ζπγγξαθή ζρεηηθνχ βηβιίνπ, 
δεκνζηεχζεηο, κειέηεο, άξζξα, εηδηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ζπζηάζεηο-δηαθξίζεηο θιπ.  

5. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, πξφζθαηεο έθδνζεο.  
6. Απνδεηθηηθφ πξνζηαηεπφκελνπ κέινπο ΑΜΔΑ.  
7. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία λα δειψλεηαη:  
Α. 

 Η εθπιήξσζε ησλ ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ (κφλν γηα άλδξεο) ή ε λφκηκε απαιιαγή θαη ε αηηία 
απαιιαγήο. Κάζε πξάμε ηνπ βίνπ ηνπ ε νπνία ζα αζθνχζε επηξξνή ζηελ θξίζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ 
γηα ηελ ππεξεζία πνπ πξννξίδεηαη, ηδηαίηεξα δε εάλ ηπρφλ έρεη θαηαδηθαζηεί ιφγσ πνηληθνχ αδηθήκαηνο.  

 Όηη δελ ηειεί ππφ απαγφξεπζε ή δηθαζηηθή αληίιεςε θαη  

 Όηη δελ παξαπέκθζεθε κε ηειεζίδηθν Βνχιεπκα γηα θάπνην απφ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 22 ηνπ Π. 
Γ/ηνο 611/77 εγθιήκαηα έζησ θαη εάλ δελ επαθνινχζεζε πνηληθή δίθε ιφγσ παξαγξαθήο, θαζψο θαη εάλ 
εθθξεκεί ελαληίνλ ηνπ θαηεγνξία γηα νπνηνδήπνηε πιεκκέιεκα ή θαθνχξγεκα.  

Β. - απαζρφιεζε ζε Γεκφζην ή ηδησηηθφ εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα (ζρέζε εξγαζίαο).  
Γ.  - ζε πεξίπησζε πνπ θξηζεί αλαγθαία ε εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία (e – learning), ζα ζπκκεηέρσ ζε απηή 

σο εθπαηδεπηήο/ηξηα. 
 
Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη κε ηε ζεηξά πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ αλαθνίλσζε θαη γίλνληαη δεθηά, 
εθφζνλ θαηαηίζεληαη εκπξφζεζκα.  
 

ΔΠΙΖΜΑΝΖ 

Οι ςποτάθιοι πος ςπΫβαλαν αέηηζη ηο διδακηικψ Ϋηορ 2020-2021 και αξιολογάθηκαν, θα 
ςποβΪλλοςν μψνο ηα δικαιολογηηικΪ Νο 5, 6 και 7 καθϊρ και οποιοδάποηε 
δικαιολογηηικψ πιζηοποιεέ μεηαβολά ζηοισεέυν ηοςρ ζε ζσΫζη με ηην πποηγοωμενη 
διδακηικά πεπέοδο. Για ηη βεβαέυζη πποχπηπεζέαρ οι παπαπΪνυ ςποτάθιοι θα 
ςποβΪλλοςν μψνο ηα δικαιολογηηικΪ πποχπηπεζέαρ πος αποκηάθηκε  απψ 01/09/2020 
Ϋυρ ηη λάξη ηηρ πποθεζμέαρ ςποβολάρ αιηάζευν βΪζει ηηρ παποωζαρ πποκάπςξηρ      

 
Οι επιηςσψνηερ θα πποζληθθοων μψνο εΪν ςπΪπσει διαθεζιμψηηηα ζποςδαζηϊν και δωναηαι να εέναι 
μικπψηεπορ απψ ηιρ απσικϊρ πποζαπασθεέζερ θΫζειρ.  

 
ΔΠΙΛΟΓΖ – ΑΝΑΡΣΖΖ ΠΙΝΑΚΧΝ – ΤΠΟΒΟΛΖ ΔΝΣΑΔΧΝ 

Η επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δπηρείξεζεο, κεηά απφ ζρεηηθή 
εηζήγεζε ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ. 524/1980, αλάινγα κε ηε δηαδηθαζία θαη ηα 
θξηηήξηα κνξηνδφηεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε παξνχζα πξνθήξπμε. Οη πξνζσξηλνί πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ 
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ππνςεθίσλ αλαξηψληαη ζηνπο πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ ηεο επηρείξεζεο θαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 
www.kedka.gr ηεο Δπηρείξεζεο. Η πξφζιεςε ησλ επηιεγέλησλ ζα εμαξηεζεί απφ ηνλ αξηζκφ ησλ 
πξνζεξρφκελσλ αηφκσλ ζηα ηκήκαηα. Καηά ησλ αλσηέξσ πηλάθσλ νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα 
ππνβάινπλ ελζηάζεηο, ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο επηινγήο πξνζσπηθνχ κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία, ε 
νπνία ιήγεη κεηά ηελ πάξνδν πέληε (5) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ αλάξηεζε.  
 
Ο θάθεινο ησλ ππνςεθίσλ πνπ δελ έρνπλ επηιεγεί ζα δηαηεξείηαη ζην αξρείν καο σο νξίδεη ε θείκελε 
λνκνζεζία. Πέξαλ ηνχηνπ, νη θάθεινη ζα θαηαζηξέθνληαη. 

 
ΟΡΟΙ ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

Οη επηηπρφληεο ζα πξνζιεθζνχλ κφλν εάλ ππάξρεη δηαζεζηκφηεηα ζπνπδαζηψλ ζην αληηθείκελν. Ο ρψξνο θαη 
ν ρξφλνο απαζρφιεζεο (ψξεο απαζρφιεζεο εκεξεζίσο) ησλ πξνζιεθζέλησλ, ζα θαζνξηζζεί αλάινγα κε ηηο 
ππεξεζηαθέο αλάγθεο θαη ηε δήηεζε, φπσο απηέο ζα δηακνξθσζνχλ, ελψ ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη απζηεξά νη 
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. ε πεξίπησζε πνπ θξηζεί αλαγθαία ε εμ απνζηάζεσο 
δηδαζθαιία (e – learning) νθείινπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηή σο εθπαηδεπηέο/ηξηεο 
 
Δηδηθφηεξα νη πξνζιεθζέληεο δάζθαινη ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηεο 
ζχκβαζεο εξγαζίαο, θαζψο θαη ηα πξνγξάκκαηα πνπ ζα ζπληάμνπλ νη αξκφδηνη, φζνλ αθνξά ζηελ θάιπςε 
ησλ σξψλ θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ ζα ηνπο αλαηεζεί, παξέρνληαο ζηελ Δπηρείξεζε ην δηθαίσκα θιήζεο ηνπ 
επφκελνπ ζηνλ πίλαθα κνξηνδφηεζεο, ζε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν αδπλαηνχλ λα θαιχςνπλ ην 
σξνιφγην πξφγξακκα. 
 

ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΙΣΖΔΧΝ 

Oη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ ηελ αλαθνίλσζε πξφζιεςεο ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 
www.kedka.gr  ηεο Δπηρείξεζεο ή λα ηελ παξαιάβνπλ απφ ηα γξαθεία ηνπ Γεκνηηθνχ Χδείνπ ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 
(Γ/λζε:  Μεηακνξθψζεσο 7-9, Καιακαξηά, ηθ 55131 ) θαζεκεξηλά απφ 08.00 π.κ έσο 14.00 κ.κ.  
 
Η ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) 
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο ζε δχν εκεξήζηεο εθεκεξίδεο ηνπ 
Ννκνχ Θεζζαινλίθεο, ζηα γξαθεία ηνπ Γεκνηηθνχ Χδείνπ ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. θαζεκεξηλά απφ 08.00 π.κ έσο 
14.00 κ.κ., είηε  
α)  ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: Μεηακνξθψζεσο 7-9, Καιακαξηά 

η.θ.55131 - Θεζζαινλίθε, γηα ηελ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΛΗΦΗ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΟΤ – ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΤ 
ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΧΓΔΙΟΤ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΣΗ Κ.Δ.Γ.ΚΑ., ππφςε Μαπξίδνπ Βέξαο ή  
Διεπζεξηάδε Αιέμαλδξνπ  (ηει. επηθνηλσλίαο: 2310 495670 & 2310480400) 

 
β)  είηε απηνπξνζψπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε 

θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή, ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: Μεηακνξθψζεσο 
7-9, Καιακαξηά, ηθ 55131 - Θεζζαινλίθε, ψξεο ππνβνιήο 08.00 - 14.00 (ηει. επηθνηλσλίαο: 2310 
495670 & 2310480400, ππφςε Μαπξίδνπ Βέξαο ή  Διεπζεξηάδε Αιέμαλδξνπ). 

 
ε πεξίπησζε ζπζηεκέλεο απνζηνιήο κέζσ ηαρπδξνκείνπ (ζπζηεκέλν) ή εηαηξείαο ηαρπκεηαθνξάο, ηεο 
αίηεζεο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ην εκπξφζεζκν  ηεο αίηεζεο ηζρχεη εθφζνλ ν θάθεινο θέξεη εκεξνκελία 
απνζηνιήο εληφο ηε πξναλαθεξφκελεο πξνζεζκίαο.   
 
 

Ο ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 
ΣΗ Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 
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