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 ΑΝΑΚΟΙΝΩΘ 
Για τθν πρόςλθψθ προςωπικοφ με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου. 
H ΚΟΙΝΩΦΕΛΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ ΔΘΜΟΤ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ φςτερα από τθν υπ’ αρικ.πρωτ. 35923/11.12.14 
του Τπουργείο Εςωτερικϊν Γεν. Δ/ςθ Αποκζντρωςθσ & Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και λαμβάνοντασ 
υπόψθ:  
1) τθν υπ’ αρικμ.    203 / 2014    απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ επιχείρθςθσ  
2) τισ διατάξεισ του Π.Δ. 524/1980 κακϊσ και τισ τροποποιιςεισ όπωσ ιςχφουν μζχρι ςιμερα  
3) τισ διατάξεισ του αρκ.1 παρ.2 του Ν 3812/2009  
ανακοινϊνει ότι κα προςλάβει καλλιτεχνικό-διδακτικό προςωπικό για τθν λειτουργία του Δθμοτικοφ 
Ωδείου Καλαμαριάσ και των Σμθμάτων  των Εικαςτικϊν κατά τθ διδακτικι περίοδο 2014-2015, με 
ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου (6 μινεσ), ςυνολικοφ αρικμοφ δζκα (10) 
ατόμων καλλιτεχνικοφ-διδακτικοφ προςωπικοφ, για τισ εξισ κατά αρικμό ατόμων ειδικότθτεσ, με τα 
αντίςτοιχα τυπικά και ειδικά προςόντα κακϊσ και χρονικι διάρκεια ςφμβαςθσ: 
 
Ακολουκεί αναλυτικόσ πίνακασ με τισ ειδικότθτεσ  και τισ αντίςτοιχεσ κζςεισ: 
 
 
 

ΚΩΔΙΚΟ  
ΘΕΘ 

ΘΕΘ ΕΡΓΑΙΑ ΑΡΙΘΜΟ 
ΑΣΟΜΩΝ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΤΜΒΑΘ 

1  
Διδάςκοντεσ  ΠΕ  
Βαλκανικισ Παραδοςιακισ Μουςικισ – Εκνολογίασ  

1 6μθνθ 

2  
Διδάςκοντεσ  ΔΕ   
ΗΩΓΡΑΦΙΚΘ -ΨΘΦΙΔΩΣΟΤ 

1 6μθνθ 

3  
Διδάςκοντεσ  ΔΕ  
ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΙΚΘ 

1 6μθνθ 

4  
Διδάςκοντεσ  ΔΕ   
ΚΙΣΟΓΡΑΦΙΑ 

1 6μθνθ 

5  
Διδάςκοντεσ  ΔΕ  
ΛΑΪΚΘ ΣΕΧΝΘ  

2 6μθνθ 

6  
Διδάςκοντεσ ΔΕ 
 Κοςμιματοσ - Αργυροχρυςοχοϊα 

1 6μθνθ 

7  
Διδάςκοντεσ ΔΕ 
 ΔΙΑΚΟΜΘΘ 

1 6μθνθ 

8  
Διδάςκοντεσ  ΔΕ   
ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1 6μθνθ 

9  
Διδάςκοντεσ  ΔΕ   
ΘΕΑΣΡΟΤ 

1 6μθνθ 

 φνολο 10  
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 ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ  (ανά κωδικό) 

Κωδικόσ 
Θζςησ 

Σίτλοσ πουδών και λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & ειδικά) προςόντα 

1 Σίτλοι ςπουδών: Πτυχίο Σμθμάτων Μουςικϊν πουδϊν αναγνωριςμζνων 
Πανεπιςτθμίων ι άλλθσ ιςότιμθσ ανϊτατθσ ςχολισ εςωτερικοφ ι εξωτερικοφ. Πτυχίο ι 
δίπλωμα οργάνου αναγνωριςμζνου μουςικοφ ιδρφματοσ εςωτερικοφ ι εξωτερικοφ.  
εμινάρια ειδικότθτασ εςωτερικοφ και εξωτερικοφ. 
Προχπηρεςία: Αποδεδειγμζνθ  διδακτικι προχπθρεςία ςε αναγνωριςμζνα μουςικά 
ιδρφματα ι μουςικά εκπαιδευτικά Ιδρφματα του Δθμοςίου ι Ο.Σ.Α. ι Δθμοτικζσ 
Επιχειριςεισ ι Ιδιωτικζσ χολζσ. 
Προχπθρεςία ςτο Φορζα αποδεδειγμζνθ. 
Καλλιτεχνική δραςτηριότητα: Καλλιτεχνικι δραςτθριότθτα αποδεδειγμζνθ: ςυναυλίεσ 
(ςυμμετοχι ςε ορχιςτρα, ςυμμετοχι ωσ ςολίςτ, διεκνι καλλιτεχνικι ςταδιοδρομία, 
ρεςιτάλ, ςυναυλίεσ μουςικισ δωματίου), θχογραφιςεισ, διςκογραφία, ςυνζδρια, 
εκδόςεισ, διαλζξεισ, ςεμινάρια, ςυγγραφι ςχετικοφ βιβλίου, δθμοςιεφςεισ, μελζτεσ, 
άρκρα, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, ςυςτάςεισ-διακρίςεισ κλπ 
Παιδαγωγικά και ειδικά προςόντα: υνζντευξθ (παιδαγωγικι προςζγγιςθ, 
προςωπικότθτα, μζκοδοσ διδαςκαλίασ, ικανότθτεσ) ακρόαςθ. 
Παιδαγωγικζσ ςπουδζσ: Από αναγνωριςμζνα μουςικά ιδρφματα εςωτερικοφ ι 
εξωτερικοφ, ςεμινάρια, ςυνζδρια, θμερίδεσ. 

2 Βεβαίωςθ μακθτείασ καλλιτεχνικϊν ςπουδϊν ςτθ ηωγραφικι και το ψθφιδωτό από 
Ι.Ε.Κ. ι ιδιωτικισ ςχολισ ι  εργαςτθρίου. Παρεμφερείσ εικαςτικζσ ςπουδζσ ςε : Ιςτορία 
Σζχνθσ, Αρχιτεκτονικι, υντιρθςθ Αρχαιοτιτων και Ζργων Σζχνθσ, Θεολογία. 
Προχπηρεςία: Αποδεδειγμζνθ διδακτικι προχπθρεςία ςε εικαςτικό αντικείμενο, ςε 
εκπαιδευτικό ίδρυμα του Δθμοςίου ι Ο.Σ.Α. ι δθμοτικζσ επιχειριςεισ ι ιδιωτικζσ 
ςχολζσ. Προχπθρεςία  διδακτικι ςτο φορζα αποδεδειγμζνθ. 
Καλλιτεχνικό ζργο: Καλλιτεχνικι εμπειρία αποδεδειγμζνθ (με φωτοαντίγραφα) . Ζργα 
ηωγραφικισ ,ψθφιδωτοφ,  βυηαντινισ τζχνθσ και ζργα από τον ευρφτερο εικαςτικό 
χϊρο (10 τουλάχιςτον ζργα). 
Διδακτικό ζργο: Διακρίςεισ, ζργα και ατομικζσ εκκζςεισ μακθτϊν. 

3 Βεβαίωςθ μακθτείασ καλλιτεχνικϊν ςπουδϊν ςτθν Αγγειοπλαςτικι από Ι.Ε.Κ. ι 
ιδιωτικισ ςχολισ ι  εργαςτθρίου.  
Προχπηρεςία: Αποδεδειγμζνθ διδακτικι προχπθρεςία ςε εικαςτικό αντικείμενο, ςε 
εκπαιδευτικό ίδρυμα του Δθμοςίου ι Ο.Σ.Α. ι δθμοτικζσ επιχειριςεισ ι ιδιωτικζσ 
ςχολζσ. Προχπθρεςία  διδακτικι ςτο φορζα αποδεδειγμζνθ. 
Καλλιτεχνικό ζργο: Καλλιτεχνικι εμπειρία αποδεδειγμζνθ (με φωτοαντίγραφα) . Ζργα 
κεραμικισ  και ζργα από τον ευρφτερο εικαςτικό χϊρο (10 τουλάχιςτον ζργα). 
Διδακτικό ζργο: Διακρίςεισ, ζργα και ατομικζσ εκκζςεισ μακθτϊν. 

4 Βεβαίωςθ μακθτείασ καλλιτεχνικϊν ςπουδϊν ςτθν κιτςογραφία από Ι.Ε.Κ. ι ιδιωτικισ 
ςχολισ ι  εργαςτθρίου.  
Προχπηρεςία: Αποδεδειγμζνθ διδακτικι προχπθρεςία ςε εικαςτικό αντικείμενο, ςε 
εκπαιδευτικό ίδρυμα του Δθμοςίου ι Ο.Σ.Α. ι δθμοτικζσ επιχειριςεισ ι ιδιωτικζσ 
ςχολζσ. Προχπθρεςία  διδακτικι ςτο φορζα αποδεδειγμζνθ. 
Καλλιτεχνικό ζργο: Καλλιτεχνικι εμπειρία αποδεδειγμζνθ (με φωτοαντίγραφα) . Ζργα 
ςκιτςογραφίασ  και ζργα από τον ευρφτερο εικαςτικό χϊρο (10 τουλάχιςτον ζργα). 
Διδακτικό ζργο: Διακρίςεισ, ζργα και ατομικζσ εκκζςεισ μακθτϊν. 

5 Βεβαίωςθ μακθτείασ καλλιτεχνικϊν ςπουδϊν Λαϊκισ Σζχνθσ από Ι.Ε.Κ. ι ιδιωτικισ 
ςχολισ ι  εργαςτθρίου.  
Προχπηρεςία: Αποδεδειγμζνθ διδακτικι προχπθρεςία ςε εικαςτικό αντικείμενο, ςε 
εκπαιδευτικό ίδρυμα του Δθμοςίου ι Ο.Σ.Α. ι δθμοτικζσ επιχειριςεισ ι ιδιωτικζσ 
ςχολζσ. Προχπθρεςία  διδακτικι ςτο φορζα αποδεδειγμζνθ. 
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Καλλιτεχνικό ζργο: Καλλιτεχνικι εμπειρία αποδεδειγμζνθ (με φωτοαντίγραφα) . Ζργα 
Λαϊκισ Σζχνθσ και Χειροτεχνίασ . 
Διδακτικό ζργο: Διακρίςεισ, ζργα και ατομικζσ εκκζςεισ μακθτϊν. 

6 Βεβαίωςθ μακθτείασ καλλιτεχνικϊν ςπουδϊν Κοςμιματοσ - Αργυροχρυςοχοϊασ  από 
Ι.Ε.Κ. ι ιδιωτικισ ςχολισ ι  εργαςτθρίου.  
Προχπηρεςία: Αποδεδειγμζνθ διδακτικι προχπθρεςία ςε εικαςτικό αντικείμενο, ςε 
εκπαιδευτικό ίδρυμα του Δθμοςίου ι Ο.Σ.Α. ι δθμοτικζσ επιχειριςεισ ι ιδιωτικζσ 
ςχολζσ. Προχπθρεςία  διδακτικι ςτο φορζα αποδεδειγμζνθ. 
Καλλιτεχνικό ζργο: Καλλιτεχνικι εμπειρία αποδεδειγμζνθ (με φωτοαντίγραφα) . Ζργα 
Λαϊκισ Σζχνθσ και Χειροτεχνίασ . 
Διδακτικό ζργο: Διακρίςεισ, ζργα και ατομικζσ εκκζςεισ μακθτϊν. 

7 Βεβαίωςθ μακθτείασ καλλιτεχνικϊν ςπουδϊν Διακόςμθςθσ από Ι.Ε.Κ. ι ιδιωτικισ 
ςχολισ ι  εργαςτθρίου.  
Προχπηρεςία: Αποδεδειγμζνθ διδακτικι προχπθρεςία ςε εικαςτικό αντικείμενο, ςε 
εκπαιδευτικό ίδρυμα του Δθμοςίου ι Ο.Σ.Α. ι δθμοτικζσ επιχειριςεισ ι ιδιωτικζσ 
ςχολζσ. Προχπθρεςία  διδακτικι ςτο φορζα αποδεδειγμζνθ. 
Καλλιτεχνικό ζργο: Καλλιτεχνικι εμπειρία αποδεδειγμζνθ (με φωτοαντίγραφα) . Ζργα 
Λαϊκισ Σζχνθσ και Χειροτεχνίασ . 
Διδακτικό ζργο: Διακρίςεισ, ζργα και ατομικζσ εκκζςεισ μακθτϊν. 

 
8 

Βεβαίωςθ μακθτείασ καλλιτεχνικϊν ςπουδϊν Αγιογραφίασ από Ι.Ε.Κ. ι ιδιωτικισ 
ςχολισ ι  εργαςτθρίου.  
Προχπηρεςία: Αποδεδειγμζνθ διδακτικι προχπθρεςία ςε εικαςτικό αντικείμενο, ςε 
εκπαιδευτικό ίδρυμα του Δθμοςίου ι Ο.Σ.Α. ι δθμοτικζσ επιχειριςεισ ι ιδιωτικζσ 
ςχολζσ. Προχπθρεςία  διδακτικι ςτο φορζα αποδεδειγμζνθ. 
Καλλιτεχνικό ζργο: Καλλιτεχνικι εμπειρία αποδεδειγμζνθ (με φωτοαντίγραφα) . Ζργα 
Λαϊκισ Σζχνθσ και Χειροτεχνίασ . 
Διδακτικό ζργο: Διακρίςεισ, ζργα και ατομικζσ εκκζςεισ μακθτϊν. 

9 Βεβαίωςθ μακθτείασ καλλιτεχνικϊν ςπουδϊν Θεάτρου από Ι.Ε.Κ. ι ιδιωτικισ ςχολισ ι  
εργαςτθρίου.  
Προχπηρεςία: Αποδεδειγμζνθ διδακτικι προχπθρεςία ςε εικαςτικό αντικείμενο, ςε 
εκπαιδευτικό ίδρυμα του Δθμοςίου ι Ο.Σ.Α. ι δθμοτικζσ επιχειριςεισ ι ιδιωτικζσ 
ςχολζσ. Προχπθρεςία  διδακτικι ςτο φορζα αποδεδειγμζνθ. 
Καλλιτεχνικό ζργο: Καλλιτεχνικι εμπειρία αποδεδειγμζνθ (με φωτοαντίγραφα) . Ζργα 
Λαϊκισ Σζχνθσ και Χειροτεχνίασ . 
Διδακτικό ζργο: Διακρίςεισ, ζργα και ατομικζσ εκκζςεισ μακθτϊν. 

 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΘΘ ΚΡΙΣΘΡΙΩΝ  

ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΕΘ    1 ΕΩ 9 
 

Θ αξιολόγθςθ του προςωπικοφ για τουσ κωδικοφσ 1 ζωσ 09 κα γίνει με βάςθ τον παρακάτω πίνακα. 
τθν τελευταία ςτιλθ παρουςιάηεται θ βαρφτθτα του κάκε άξονα κριτθρίων ςτθν τελικι βακμολογία 
όλων των υποψθφίων. 
 

ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΑΝΑΛΤΘ ΚΡΙΣΘΡΙΟΤ ΒΑΘΜΟΛΟΓΘΘ 

πουδζσ 

Βαςικζσ και παρεμφερείσ καλλιτεχνικζσ 

ςπουδζσ 

χετικι Επιμόρφωςθ 

30% 

Εμπειρία - Προχπθρεςία 
Διδακτικι Προχπθρεςία- 

Προχπθρεςία ςτο φορζα 
30% 

Καλλιτεχνικό ζργο 
Καλλιτεχνικι δραςτθριότθτα, του ιδίου, 

διακρίςεισ μακθτϊν 
15% 
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Παιδαγωγικά και ειδικά 

προςόντα 

Παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά προςόντα και 

δεξιότθτεσ, παιδαγωγικι προςζγγιςθ, μζκοδοσ 

διδαςκαλίασ. Παιδαγωγικζσ ςπουδζσ & 

επιμόρφωςθ εμινάρια-υνζδρια-Θμερίδεσ. 

10% 

Κοινωνικά, οικογενειακά 
και οικονομικά κριτιρια 

Οικογενειακι κατάςταςθ (πολφτεκνοσ-
μονογονειακι-γονζασ-μζλοσ οικογζνειασ 

ΑΜΕΑ), χρόνοσ ανεργίασ 
15% 

  100% 

 
ΑΠΑΡΑΙΣΘΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ – ΔΙΕΤΚΡΙΝΘΕΙ 

Οι ενδιαφερόμενοι δθλϊνουν ςυμμετοχι ςυμπλθρϊνοντασ αίτθςθ ςτθν οποία αναφζρουν ρθτά τον 
κωδικό τθσ κζςθσ που διεκδικοφν. Ζχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηςη ςε ζνα (1) μόνο κωδικό 
θζςησ. Μαηί με τθν αίτθςι τουσ πρζπει να υποβάλλουν υποχρεωτικϊσ τα εξισ δικαιολογθτικά:  
 

1. Φωτοαντίγραφο των δφο όψεων του ατομικοφ δελτίου ταυτότθτασ (Aρ.1 Ν.4250/2014 
Εγκ.ΔΙΑΠ/Φ Α.2.3/21119 Τπουργείο Διοικητικήσ Μεταρρφθμιςησ και Θλεκτρονικήσ 
Διακυβζρνηςησ  

2. Φωτοαντίγραφο των τίτλων των ςπουδϊν τουσ ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ επιμόρφωςθσ. 
ε περίπτωςθ πτυχίου ι τίτλου ςπουδϊν τθσ αλλοδαπισ, επίςθμθ μετάφραςθ αυτοφ ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα, όπωσ ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ ( άρκρο 29 ΠΔ 50/2001).  

3. Βεβαίωςθ προχπθρεςίασ ςτο αντικείμενο. Ωσ διδακτικι εμπειρία νοείται θ απαςχόλθςθ με 
ςχζςθ εργαςίασ ι ςφμβαςθ ζργου ςτον δθμόςιο ι ςτα ιδιωτικά μουςικά ιδρφματα εποπτείασ 
Τπουργείου Πολιτιςμοφ, ςε κακικοντα ςυναφι προσ το αντικείμενο των προσ πλιρωςθ 
κζςεων.  

Για όλεσ τισ ειδικότθτεσ θ εμπειρία λαμβάνεται υπόψθ μετά τθ λιψθ του βαςικοφ τίτλου ςπουδϊν με 
τον οποίο οι υποψιφιοι μετζχουν ςτθ διαδικαςία επιλογισ. τθν βεβαίωςθ πρζπει να αναγράφεται 
και ο αρικμόσ πρόςλθψθσ του ΤΠΠΟΣ ( για τα αναγνωριςμζνα τμιματα).  

4. Αποδεικτικά καλλιτεχνικισ δραςτθριότθτασ: ςυναυλίεσ, (ςυμμετοχι ςε ορχιςτρα, ςυμμετοχι 
ωσ ςολίςτ, διεκνι καλλιτεχνικι, ςταδιοδρομία, ρεςιτάλ, ςυναυλίεσ μουςικισ δωματίου), 
θχογραφιςεισ, διςκογραφία, ςυνζδρια, εκδόςεισ, διαλζξεισ, ςεμινάρια, ςυγγραφι ςχετικοφ 
βιβλίου, δθμοςιεφςεισ, μελζτεσ, άρκρα, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, ςυςτάςεισ-
διακρίςεισ κλπ.  

5. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ, πρόςφατθσ ζκδοςθσ.  
6. Αποδεικτικό προςτατευόμενου μζλουσ ΑΜΕΑ. Βεβαίωςθ ςπουδϊν τζκνου.  
7. Βεβαίωςθ ανεργίασ από τον ΟΑΕΔ πρόςφατθσ ζκδοςθσ. Αποκλείεται θ απόδειξθ με υποβολι 

Τπεφκυνθσ Διλωςθσ και κάρτασ ανεργίασ.  
8. Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/86, όπου δθλϊνεται τυχόν απαςχόλθςθ ςε Δθμόςιο ι 

ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλλθλθ απαςχόλθςθ).  
9. Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 ςτθν οποία να δθλϊνεται:  

 Θ εκπλιρωςθ των ςτρατιωτικϊν υποχρεϊςεων (μόνο για άνδρεσ) ι θ νόμιμθ απαλλαγι και θ 
αιτία απαλλαγισ. Κάκε πράξθ του βίου του θ οποία κα αςκοφςε επιρροι ςτθν κρίςθ τθσ 
καταλλθλότθτασ του για τθν υπθρεςία που προορίηεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν ζχει 
καταδικαςτεί λόγω ποινικοφ αδικιματοσ.  

 Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευςθ ι δικαςτικι αντίλθψθ και  

 Ότι δεν παραπζμφκθκε με τελεςίδικο Βοφλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 
22 του Π. Δ/τοσ 611/77 εγκλιματα ζςτω και εάν δεν επακολοφκθςε ποινικι δίκθ λόγω 
παραγραφισ, κακϊσ και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατθγορία για οποιοδιποτε πλθμμζλθμα 
ι κακοφργθμα.  

 
Σα δικαιολογθτικά προςκομίηονται με τθ ςειρά που εμφανίηονται ςτθν ανακοίνωςθ και γίνονται 
δεκτά, εφόςον κατατίκενται εμπρόκεςμα.  
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Οι επιτυχόντεσ κα προςλθφκοφν μόνο εάν υπάρχει διακεςιμότθτα ςπουδαςτϊν ςτο ειδικό 
αντικείμενο οργάνου θ υποχρεωτικοφ μακιματοσ.  
 
 

ΕΠΙΛΟΓΘ – ΑΝΑΡΣΘΘ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΤΠΟΒΟΛΘ ΕΝΣΑΕΩΝ 

Θ επιλογι των υποψθφίων κα γίνει από τθν επιτροπι επιλογισ προςωπικοφ που ςυςτάκθκε με τθν 
υπ’ αρικ.    202/2014  απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Κοινωφελοφσ Επιχείρθςθσ Διμου 
Καλαμαριάσ κατά τθ ςυνεδρίαςι του, ςτα γραφεία τθσ επιχείρθςθσ . Οι πίνακεσ κατάταξθσ των 
υποψθφίων αναρτϊνται ςτον πίνακα ανακοινϊςεων τθσ επιχείρθςθσ και του Διμου Καλαμαριάσ . Θ 
πρόςλθψθ των επιλεγζντων κα εξαρτθκεί από τον αρικμό των προςερχόμενων ατόμων ςτα τμιματα. 
Κατά των ανωτζρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλουν ενςτάςεισ, ενϊπιον του Δ.. 
τθσ Κ.Ε.Δ.ΚΑ.  μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία, θ οποία λιγει μετά τθν πάροδο πζντε (5) 
θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν ανάρτθςθ.  
 

ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΘ ΑΙΣΘΕΩΝ 

Oι ενδιαφερόμενοι μποροφν να αναηθτιςουν τθν ανακοίνωςθ πρόςλθψθσ ςτθν θλεκτρονικι 

διεφκυνςθ www.kedka.gr  τθσ Επιχείρθςθσ ι να τθν παραλάβουν από τα γραφεία τθσ Κ.Ε.Δ.ΚΑ.                  

(Δ/νςθ:  Αγ. Νικολάου – Μικρουλζα ) κακθμερινά από 08.00 π.μ ζωσ 14.00 μ.μ.  

Θ υποβολι των αιτιςεων και των δικαιολογθτικϊν κα πραγματοποιθκεί μζςα ςε προκεςμία δζκα 

(10) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ ςε δφο θμεριςιεσ 

εφθμερίδεσ του Νομοφ Θεςςαλονίκθσ, ςτα γραφεία τθσ Επιχείρθςθσ κακθμερινά από 08.00π.μ ζωσ . 

14.00μ.μ.  

 

Θ  πρόεδροσ  

του Δ. τησ Κ.Ε.Δ.ΚΑ. 
ΑΝΣΩΝΟΤΔΘ  ΟΛΤΜΠΙΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kedka.gr/
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ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΕΘ    1 ΕΩ 1 
ΜΟΡΙΟΔΟΣΘΘ ΩΔΕΙΟΤ 

(1 ΠΕ ) 
1. ΠΟΤΔΕ : ΜΕΓΙΣΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ  30 

1.1 Σίτλοι Ωδείων (μζγιςτο 10 μόρια) 
Πτυχίο : 1 μόριο 
Πτυχίο με Άριςτα : 2 μόρια 
Δίπλωμα : 4 μόρια 
Δίπλωμα με Άριςτα:  6 μόρια 
Δίπλωμα με Άριςτα και διάκριςθ (βραβείο, άριςτα παμψθφεί, κλπ.) : 10 μόρια 
 
1.2 Πτυχία Ανώτατων Μουςικών πουδών και Πανεπιςτημίων (μζγιςτο 5 μόρια) 
Πτυχίο Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ : 1 μόριο 
Πτυχίο Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ με ειδικότθτα:  2 μόρια 
Πτυχίο Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ με Άριςτα : 5 μόρια 
 
1.3 Μεταπτυχιακό (μζγιςτο 3 μόρια) 

 
1.4 Διδακτορικό (μζγιςτο 5 μόρια) 
 
1.5 υναφείσ τίτλοι (μζγιςτο 4 μόρια) 
Ωδειακοί, Αναγνωριςμζνων ςχολϊν ι άλλοι πζραν τθσ ειδικότθτασ 
Για ζνα πτυχίο : 1 μόριο 
Για δφο πτυχία : 2 μόρια 
Για τρία & πλζον πτυχία : 4 μόρια 
 
1.6  Βεβαίωςη ςπουδών – εμιναρίων  (μζγιςτο 1 μόριο) 
Βεβαίωςθ ςπουδϊν 
(για ολοκλθρωμζνα ςεμινάρια τουλάχιςτον 2 κφκλων) 
Με τισ βεβαιϊςεισ αυτζσ μοριοδοτοφνται μόνο οι υποψιφιοι ςχετικϊν ειδικοτιτων όπωσ Διδαςκαλία 
Μουςικισ Προπαιδείασ, ολφζη Kodaly, Μοντζρνα Κρουςτά, Θλεκτρικι Κικάρα, Ζντεχνο Σραγοφδι, 
Μουςικι Σεχνολογία. 
Βεβαίωςθ  εμιναρίων   
Με τισ βεβαιϊςεισ αυτζσ μοριοδοτοφνται οι υποψιφιοι ειδικϊν οργάνων όπωσ ζγχορδα, 
πλθκτροφόρα, πνευςτά, κρουςτά κλπ. 
 
1.7 Παράπλευροι μη μουςικοί τίτλοι (μζγιςτο 2 μόρια) 
Πτυχίο Ανϊτερθσ Εκπαίδευςθσ : 1 μόριο 
Πτυχίο Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ : 2 μόρια 
 

2.ΕΜΠΕΙΡΙΑ-ΠΡΟΤΠΘΡΕΙΑ : ΜΕΓΙΣΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ  30 
2.1 α) προχπηρεςία διδακτική (ςε ακαδημαϊκά ζτη) (μζγιςτο 15 ) 
1-4 ζτθ: 3 μόρια 
5-9 ζτθ: 6 μόρια 
10-14 ζτθ: 9 μόρια 
15ζτθ και πλζον: 15 μόρια 
2.1 β) προχπηρεςία διδακτική ςτο φορζα (ςε ακαδημαϊκά ζτη )(μζγιςτο 15) 
1-4: 3 μόρια 
5-9 ζτθ: 6 μόρια 
10-14 ζτθ: 9 μόρια 
15 ζτθ και άνω: 15 μόρια 
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3.ΚΑΛΛΙΣΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ : ΜΕΓΙΣΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ  15 
3.1 Καλλιτεχνική δραςτηριότητα (μζγιςτο 8 μόρια) λογίηεται: 
3.1 α) η ςυμμετοχή ςε Ορχήςτρα  
1 ζωσ 3 ζτθ : 1 μόρια  
4 ζωσ 6 ζτθ :  2 μόρια  
7 ζωσ 9 ζτθ :  3 μόρια  
10 ζωσ 13 ζτθ : 4 μόρια  
14 ζωσ 16 : 5 μόρια  
17 ζτθ και άνω : 8 μόρια  
3.1 β) η ςυμμετοχή ωσ ολίςτ ςε επαγγελματικζσ εκδθλϊςεισ (εκδθλϊςεισ με ειςιτιριο ειςόδου) υπό 
τθν αιγίδα ζγκριτων φορζων όπωσ: ΚΟΑ, ΚΟΘ, Λυρικι κθνι, Μ.Μ.Α, Μ.Μ.Θ., Φεςτιβάλ Ακθνϊν κλπ. 
1 ζωσ 4 ςυμμετοχζσ : 2 μόρια  
5 ζωσ 9 ςυμμετοχζσ : 4 μόρια  
10 ζωσ 14 ςυμμετοχζσ : 6 μόρια  
15 ςυμμετοχζσ και άνω : 8 μόρια  
3.1.γ)ε περίπτωςη Διεθνοφσ Καλλιτεχνικήσ ςταδιοδρομίασ ο υποψιφιοσ μοριοδοτείται με τον 
μζγιςτο αριθμό μορίων (8) ανεξάρτθτα από τθ διάρκεια τθσ Καλλιτεχνικισ του ςταδιοδρομίασ. 
Δεν μοριοδοτοφνται αθροιςτικά οι παραπάνω 3 κατηγορίεσ καλλιτεχνικήσ δραςτηριότητασ και το 
μζγιςτο του άξονα 3.1. ανζρχεται ςε 8 μόρια 
 
3.2 Θχογραφήςεισ- Διςκογραφία (μζγιςτο 2 μόρια) 
(ωσ ολίςτ, Μαζςτροσ ι υνκζτθσ – που ζχουν κυκλοφοριςει ι μεταδοκεί ςε Ραδιοφωνικοφσ, 
Σθλεοπτικοφσ τακμοφσ Πανελλινιασ εμβζλειασ ι ςε αναγνωριςμζνεσ 
Διςκογραφικζσ Εταιρείεσ) 
 
3.3 Ρεςιτάλ- ςυναυλίεσ μουςικήσ δωματίου (μζγιςτο 2 μόρια) 
υνεχόμενθ καλλιτεχνικι ςταδιοδρομία 
 
3.4 Ειδικζσ δραςτηριότητεσ (μζγιςτο 3 μόρια) 
υγγραφικό ζργο (άρκρα, μελζτεσ, δθμοςιεφςεισ) 1 μόριο μζγιςτο 
Ειςθγιςεισ ςε ςυνζδρια 1 μόριο μζγιςτο 
Εκπροςϊπθςθ ςε ςυμβοφλια εςωτερικοφ & εξωτερικοφ, μζλθ Δ.   1 μόριο μζγιςτο 
 

4. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ : ΜΕΓΙΣΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ  10 
4.1. υνζντευξη – Ακρόαςη (μζγιςτο 10 μόρια) 
4.1.α. υγκροτθμζνθ παιδαγωγικι προςζγγιςθ,προςωπικότθτα,μζκοδοσ διδαςκαλίασ: 2,5μόρια 
4.1.β. Ακρόαςθ, ικανότθτεσ: 2,5μόρια 
 
4.2. Παιδαγωγικζσ ςπουδζσ (μζγιςτο 5 μόρια) 
        ΑΕΙ: 4 μόρια 
        ΣΕΙ - πιςτοποιθμζνθ ςχολι: 2 μόρια 
        ΙΕΚ - χολζσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ: 1 μόρια 
        εμινάρια, υνζδρια, Θμερίδεσ: 1- 6 ςυμμετοχζσ: 1 μόριο 
                                                                   7 και άνω ςυμμετοχζσ: 2 μόρια 
 

5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ: ΜΕΓΙΣΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ  15 
(Μζγιςτο 15 μόρια, ακόμα και αν προκφπτουν από τα προςωπικά ςτοιχεία περιςςότερα μόρια) 

5.1   Γονζασ: 2 μόρια για κάκε παιδί 
5.2   Μονογονζασ: 3 επιπλζον μόρια 
5.3   Γονζασ με προςτατευόμενο μζλοσ ΑΜΕΑ: 3 επιπλζον μόρια  
5.4    Πιςτοποιθμζνθ ανεργία πάνω από 6 μινεσ : 2 μόρια 
5.5    Πιςτοποιθμζνθ ανεργία  πάνω από 12 μινεσ : 3 μόρια 
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ε περίπτωςθ επαναλαμβανόμενθσ ιςοβακμίασ προκρίνεται το ςφνολο των μορίων ςτισ παρακάτω 
κατθγορίεσ με τθ ςειρά που παρουςιάηονται: 
ΠΟΤΔΕ 
ΠΡΟΤΠΘΡΕΙΑ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 
ΚΑΛΛΙΣΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ 
 

 

 

ΚΩΔΙΚΟ  ΘΕΘ    2-9 
ΜΟΡΙΟΔΟΣΘΘ  ΔΑΚΑΛΩΝ ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ  

 (9 άτομα ΔΕ) 
 

1. ΠΟΤΔΕ : ΜΕΓΙΣΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ  30 
1.1.  Δ.Ε.( ΔΕ/ΔΑΚΑΛΟΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΙΚΘ/ΗΩΓΡΑΦΙΚΘ/ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΨΘΦΙΔΩΣΟΤ/ΚΟΜΘΜ-
ΑΡΓΤΡΟΧΟΟΪΑ/ΚΟΠΘ-ΡΑΦΘ) 
Βαςικζσ πουδζσ 20 
1.2.α. πουδζσ 2 ακαδθμαϊκϊν ετϊν και άνω με πιςτοποίθςθ: 20μόρια 
1.2.β.  πουδζσ 1 ακαδθμαϊκοφ  ζτουσ  με πιςτοποίθςθ: 12μόρια 
1.2.γ.  Ιδιωτικζσ ςπουδζσ άνω του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ χωρίσ πιςτοποίθςθ: 
            9 ςυν(+) ζτθ και άνω: 20 μόρια 
            6 ςυν(+) ζωσ 9 ζτθ: 15 μόρια 
            3 ςυν(+) ζωσ 6 ζτθ: 10 μόρια  
            1 ζωσ 3 ζτθ : 5 μόρια 
Επιμόρφωςη 10 
1.2.γ. εμινάρια :   1-5 ςυμμετοχζσ: 3 μόριο 
                                  5-10 ςυμμετοχζσ: 5 μόρια 
                                  10 και άνω: 10 μόρια 
 

2. ΠΡΟΤΠΘΡΕΙΑ :ΜΕΓΙΣΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ  30 
2.1. προχπηρεςία διδακτική (ςε ακαδημαϊκά ζτη) 
2.1.α. 3 ζτθ: 4 μόρια 
2.1.β. 4 ζτθ: 6 μόρια 
2.1.γ. 5 ζτθ: 8 μόρια 
2.1.δ. 6 ζτθ και άνω: 15 μόρια 
2.2. προχπηρεςία διδακτική ςτο φορζα (ςε ακαδημαϊκά ζτη) 
2.2.α. 3 ζτθ: 4 μόρια 
2.2.β. 4 ζτθ: 6 μόρια 
2.2.γ. 5 ζτθ: 8 μόρια 
2.2.δ. 6 ζτθ και άνω: 15 μόρια 
 

3. ΚΑΛΛΙΣΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ: ΜΕΓΙΣΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ  15 
Καλλιτεχνικι δραςτθριότθτα αποδεδειγμζνθ: 
3.1. υμμετοχι ςε καλλιτεχνικζσ εκδθλϊςεισ του ιδίου 
3.1.α. υμμετοχι ςε παραςτάςεισ ομάδων Χοροφ οι οποίεσ να ζχουν εγγραφεί ςτο ωματείο Ελλινων 
χορογράφων ι και ςτο ωματείο Ελλινων Χορευτϊν :3μόρια 
3.1.β. υμμετοχι ςε παραςτάςεισ αναγνωριςμζνων ςχολϊν χοροφ : 3μόρια 
3.1.γ. υμμετοχι ςε Φεςτιβάλ και Πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ  : 2μόρια 
3.2. υμμετοχι ςε καλλιτεχνικζσ εκδθλϊςεισ των μακθτϊν 
3.2.α. υμμετοχι ςε παραςτάςεισ αναγνωριςμζνων ςχολϊν χοροφ : 2μόρια 
3.2.β. υμμετοχι ςε Φεςτιβάλ - Πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ-Διαγωνιςμοφσ : 2μόρια 
3.2.γ. Προγράμματα ανταλλαγϊν με μακθτζσ άλλων χωρϊν- Διαγωνιςμοφσ 1μόριο 
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3.3. Διεκνζσ ζργο(υμμετοχι ςε παραςτάςεισ χοροφ του εξωτερικοφ, Διδαςκαλία-Ειςθγιςεισ ςε 
ςεμινάρια που διοργάνωςαν χολζσ Χοροφ του εξωτερικοφ) 1μόριο 
3.4. Βραβεφςεισ ςε διαγωνιςμοφσ χοροφ 1μόριο 
 

4. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ : ΜΕΓΙΣΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ  10 
4.1. υνζντευξη – Ακρόαςη (μζγιςτο 5 μόρια) 
4.1.α. υγκροτθμζνθ παιδαγωγικι προςζγγιςθ,προςωπικότθτα,μζκοδοσ διδαςκαλίασ: 2,5μόρια 
4.1.β. Ακρόαςθ, ικανότθτεσ: 2,5 μόρια 
4.2. Παιδαγωγικζσ ςπουδζσ (μζγιςτο 5 μόρια) 
4.2.α. ΣΕΙ - πιςτοποιθμζνθ ςχολι : 2 μόρια 
4.2.β. ΙΕΚ - χολζσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ : 1 μόριο 
4.2.γ. εμινάρια:  1- 4 ςυμμετοχζσ: 1 μόριο 
                                4 και άνω ςυμμετοχζσ: 1 μόρια 
 

5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ: ΜΕΓΙΣΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ  15 
(Μζγιςτο 15 μόρια, ακόμα και αν προκφπτουν από τα προςωπικά ςτοιχεία περιςςότερα μόρια) 

 
5.1    Γονζασ:  2 μόρια για κάκε παιδί 
5.2   Μονογονζασ:  3 επιπλζον μόρια 
5.3    Γονζασ με προςτατευόμενο μζλοσ ΑΜΕΑ: 3 επιπλζον μόρια  
5.4    Πιςτοποιθμζνθ ανεργία πάνω από 6 μινεσ : 2 μόρια 

       5.5     Πιςτοποιθμζνθ ανεργία  πάνω από 12 μινεσ : 3 μόρια 
 
ε περίπτωςθ επαναλαμβανόμενθσ ιςοβακμίασ προκρίνεται το ςφνολο των μορίων ςτισ παρακάτω 
κατθγορίεσ με τθ ςειρά που παρουςιάηονται: 
ΠΟΤΔΕ 
ΠΡΟΤΠΘΡΕΙΑ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 
ΚΑΛΛΙΣΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ 
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