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Κοινωθελάρ Δπισεέπηζη                 
Γάμος ΚαλαμαπιΪρ 
Αγ. ΝικολΪος - ΜικποςλΫα 
Θεζ/νικη Σ.Κ.55132 
Σηλ.& Fax 2310 455988 

ΑΠΟΠΑΜΑ 
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 11/01-09-2017 έθηαθηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 
Απ.απόθαζηρ 176/2017 

ΘΫμα: Αλαθνίλσζε επαλαπξνθήξπμεο πξφζιεςεο θαιιηηερληθνχ – 
δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηε ρνιή Υνξνχ ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ., γηα ηελ 
δηδαθηηθή πεξίνδν 2017-2018, ζηελ ζέζε ηεο παξαηηεζείζαο Σξηαληάθε 
Γξνζηάο (Αξ.πξση.178/1-9-2017) 

ήκεξα 01 επηεκβξίνπ 2017, εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 12.00 ζπλήιζε ην Γ.. ηεο επηρείξεζεο χζηεξα απφ ηελ 
πξφζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Καιακαξηάο πνπ επηδφζεθε κε απνδεηθηηθφ ζε 
φια ηα κέιε ηεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 Απ. ΤΠΔΓΓΑ 43254/31.07.2007 γηα λα πάξεη 
απνθάζεηο γηα ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο. 
      
Σφπνο ζπλφδνπ ηνπ Γ.. ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. ηα γξαθεία ηεο επηρείξεζεο. Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, 
δεδνκέλνπ φηη παξαβξέζεθαλ ηα 6 απφ ηα 11 κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ, άξρηζε ε ζπλεδξίαζε. 
 

ΠΑΡΟΝΣΔ ΑΠΟΝΣΔ 

ΑΝΣΧΝΟΤΓΖ-ΙΧΑΝΝΙΓΟΤ ΟΛΤΜΠΙΑ 
ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. 

ΣΔΡΕΟΠΟΤΛΟΤ ΘΧΜΑΖ 
ΜΔΛΟ Γ.. 

ΜΑΕΟΤΛΟΤΚΣΖ ΙΧΑΝΝΖ 
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. 

ΟΤΡΑΝΙΓΖ ΑΝΓΡΔΑ 
ΜΔΛΟ Γ. 

ΜΑΒΙΓΖ ΣΑΤΡΟ 
ΜΔΛΟ Γ 

ΔΛΔΤΘΔΡΙΑΓΖ ΚΧΝ/ΝΟ 
ΜΔΛΟ Γ.. 

ΜΑΚΑΝΣΑΖ ΙΧΑΝΝΖ 
ΜΔΛΟ Γ.. 

ΣΑΝΙΓΟΤ ΙΧΑΝΝΑ 
ΔΚΠΡ.ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΖ Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 

ΣΑΜΟΤΣΖ ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΑ 
ΜΔΛΟ Γ.. 

ΒΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ 
ΔΚΠ.ΔΜΠ.ΤΛ.ΚΑΛΑΜΑΡΗΑ «Ο ΔΡΜΖ» 

ΜΑΛΑΜΧ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ                                            
ΜΔΛΟ Γ.. 

 

 
Ζ Πξφεδξνο εηζεγήζεθε ην ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο, πνπ είλαη «Αλαθνίλσζε επαλαπξνθήξπμεο πξφζιεςεο 
θαιιηηερληθνχ – δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηε ρνιή Υνξνχ ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ., γηα ηελ δηδαθηηθή πεξίνδν 2017-
2018, ζηελ ζέζε ηεο παξαηηεζείζαο Σξηαληάθε Γξνζηάο (Αξ.πξση.178/1-9-2017)». 

 
Σν Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ κε ηελ Α.Π.12750/5-5-2017 καο αλαθνίλσζε φηη κε ηελ αξηζκ.πξση.νηθ.14501/4-5-
2017(ΑΓΑ: 6Φ29465ΥΘ7-ΤΒΓ) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ πνπ εθδφζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 48 Ν.4325/2015, εγθξίζεθε ε απαζρφιεζε πελήληα νθηψ (58) αηφκσλ, εθ ησλ νπνίσλ ηα έμη (6) 
άηνκα ζα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηεο Πξφηππεο ρνιήο Υνξνχ, κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 
νξηζκέλνπ ρξφλνπ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έσο ελλέα (9) κήλεο. 
    
Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηεο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 524/1980 ζε ζπλδπαζκφ 
κε ηε δηάηαμε ηνπ αξζξ.30 παξ.2 ηνπ Ν.3274/2004 κε ηηο νπνίεο ε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία πξνζσπηθνχ 
εμαηξείηαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.2190/94, ε Κνηλσθειή Δπηρείξεζε πξνρψξεζε κε ηελ ππ’αξηζκ.155/2017 
απφθαζε δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζηελ κε αξηζ.πξση.262/1-8-2017 αλαθνίλσζε πξφζιεςεο θαιιηηερληθνχ-
δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα θάιπςε ηεο Πξφηππεο ρνιήο Υνξνχ, γηα ηελ αθαδεκατθή πεξίνδν 2017-2018, 

ΑΔΑ: ΩΙ5ΟΟΛΞΡ-Ο7Ο



2 

 

κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ.  
 
Με ηελ ππ’αξηζκ.161/2017 απφθαζε δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ έγηλε θαηαθχξσζε πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο 
επηινγήο πξνζσπηθνχ ζρεηηθά κε ηελ ππ’αξηζκ. 262/01-08-2017 αλαθνίλσζε πξφζιεςεο έμη (6) αηφκσλ κε 
ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, κε ηελ εηδηθφηεηα θαιιηηερληθνχ-δηδαθηηθνχ 
πξνζσπηθνχ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο Πξφηππεο ρνιήο Υνξνχ ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. Ζ νπνία θαηάηαμε είρε σο εμήο: 
 
ΠΙΝΑΚΔ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΖ ΤΠ’ΑΡΙΘΜ. 262/01-08-2017 ΑΝΑΚΟΙΝΧΖ ΠΡΟΛΖΦΖ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ – ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΟ ΠΡΟΧΠΙΚΟ 

1. ΠΔ ΓΙΓΑΚΟΝΣΔ ΜΠΑΛΔΣΟΤ-ΥΟΡΟΤ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΤΝΟΛΟ ΜΟΡΙΧΝ 

1.1 ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΧΝ 

1. ΣΟΜΠΑΝΑΚΖ ΔΛΔΝΖ 74 

1.2 ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΔΠΙΛΑΥΟΝΣΧΝ 

1. - - 

1.3 ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΑΠΟΚΛΔΙΘΔΝΣΧΝ-ΑΠΟΡΡΙΦΘΔΝΣΧΝ 

1. - - 

 

2. ΓΔ ΓΙΓΑΚΟΝΣΔ ΜΠΑΛΔΣΟΤ-ΥΟΡΟΤ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΤΝΟΛΟ ΜΟΡΙΧΝ 

2.1 ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΧΝ 

1. ΜΑΤΡΟΓΔΝΖ ΓΖΜΖΣΡΑ 66 

2. ΚΟΤΓΙΟΤΜΣΕΖ ΔΛΔΝΖ 64 

3. ΣΡΙΑΝΣΑΚΖ ΓΡΟΙΑ 63 

4. ΣΑΤΡΑΚΙΓΟΤ ΔΙΡΖΝΖ 56 

2.2 ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΔΠΙΛΑΥΟΝΣΧΝ 

1. ΠΑΝΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΙΟ 32 

2.3              ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΑΠΟΚΛΔΙΘΔΝΣΧΝ-ΑΠΟΡΡΙΦΘΔΝΣΧΝ 

1. - - 

 

3. ΓΔ ΓΙΓΑΚΟΝΣΔ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΥΟΡΟΤ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΤΝΟΛΟ ΜΟΡΙΧΝ 

  3.1 ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΧΝ 

1 ΘΧΜΑΨΓΟΤ ΒΑΙΛΙΚΖ 59 

3.2 ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΔΠΙΛΑΥΟΝΣΧΝ 

1. - - 

3.3  ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΑΠΟΚΛΔΙΘΔΝΣΧΝ-ΑΠΟΡΡΙΦΘΔΝΣΧΝ 

1. - - 

 
Μεηά ηελ αλαθνίλσζε ησλ πηλάθσλ επηηπρφλησλ / επηιαρφλησλ ηεο ππ’αξηζκ.262/01-08-2017 αλαθνίλσζεο 
πξφζιεςεο, νη επηηπρνχζεο θα.Σξηαληάθε Γξνζηά θαη ε θα.ηαπξαθίδνπ Δηξήλε παξαηηήζεθαλ νηθεηνζειψο 
απφ ηελ ζέζε ΓΔ Γηδάζθνληεο κπαιέηνπ-ρνξνχ.   
 
Με ηελ ππ’αξηζκ.175/2017 απφθαζε δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ έγηλαλ απνδεθηέο νη παξαηηήζεηο ηεο Σξηαληάθε 
Γξνζηάο θαη ε θα.ηαπξαθίδνπ Δηξήλεο θαη εγθξίζεθε ε πξφζιεςε ζε αληηθαηάζηαζε ηεο Σξηαληάθε Γξνζηάο 
ηνπ Αλαζηάζηνπ θαη ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα θαηάηαμεο θαη βαζκνινγίαο Τπνςεθίσλ Καηεγνξίαο ΓΔ 
Γηδάζθνληεο κπαιέηνπ-ρνξνχ, ηεο πξνθήξπμεο κε Αξ.Πξση.262/01-08-2017, ηνλ Παλφπνπιν Γεψξγην ηνπ 
Ησάλλε κε Α.Γ.Σ. ΑΖ157153   
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Ζ Πξφεδξνο ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πξνγελέζηεξεο απνθάζεηο Γ.., ηελ ζρεηηθή έγθξηζε ηνπ αξκφδηνπ 
Τπνπξγείνπ θαζψο, ην γεγνλφο φηη δελ ππάξρνπλ άιιεο αηηήζεηο γηα ηελ πξφζιεςε κε ηελ εηδηθφηεηα ΓΔ 
Γηδάζθνληεο κπαιέηνπ-ρνξνχ θαη ε ζέζε παξακέλεη θελή, θαιεί ηα κέιε λα πξνρσξήζνπλ ζηελ αλαθνίλσζε 
επαλαπξνθήξπμεο θαιιηηερληθνχ-δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα θάιπςε ηεο κίαο (1) ζέζεο ΓΔ Γηδάζθνληεο 
κπαιέηνπ-ρνξνχ ηεο Πξφηππεο ρνιήο Υνξνχ, γηα ηελ αθαδεκατθή πεξίνδν 2017-2018, κε ζρέζε εξγαζίαο 
ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ.  

 
Οη ζρεηηθέο πηζηψζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο έρνπλ πξνβιεθζεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2017 θαη ζα 
πξνβιεθζνχλ θαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2018. 
 
Ζ  ζέζε κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαζψο θαη ηα θξηηήξηα πξφζιεςεο, έρεη 
σο εμήο: 

Εκπαιδευηικό – καλλιηεχνικό προζωπικό 

1. 

ΔΕ 
ΔΙΔΑΚΟΝΣΕ 

ΜΠΑΛΕΣΟΤ-ΥΟΡΟΤ 
1 9μηνη 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ: Γίπισκα ή πηπρίν αλαγλσξηζκέλεο 
Αλψηεξεο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο Υνξνχ εζσηεξηθνχ ή 
εμσηεξηθνχ. Δηδηθφηεηα θιαζηθνχ ρνξνχ  
2.ΠΡΟΩΠΖΡΔΙΑ: Απνδεδεηγκέλε  δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε 
αλαγλσξηζκέλεο ζρνιέο ρνξνχ ηνπ Γεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α. ή 
Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ηδησηηθέο ρνιέο 
3.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (ΑποδεδειγμΫνη): 
Καιιηηερληθέο εθδειψζεηο, θεζηηβάι θαη δηαγσληζκνχο ρνξνχ 
4.ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: πλέληεπμε 
(παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε, πξνζσπηθφηεηα, κέζνδνο 
δηδαζθαιίαο, ηθαλφηεηεο)  
5.ΠΑΡΟΤΙΑΖ ΚΑΙ ΖΜΔΙΧΜΑ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ 
ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ: πκκεηνρή ζε παξαζηάζεηο σο 
ρνξεπηήο, ρνξνγξάθνο θαζψο θαη ζε ζεκηλάξηα θαη 
θαιιηηερληθά θεζηηβάι θιπ 

 ύνολο θέζεων  1  

 
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  
Ζ αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ησλ θσδηθφ 1 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 
36% 

Δκπεηξία -Πξνυπεξεζία Γεληθή πξνυπεξεζία ζην αληηθείκελν 17% 

Καιιηηερληθφ έξγν 
Καιιηηερληθή δξαζηεξηφηεηα, ηνπ ηδίνπ, δηαθξίζεηο 

καζεηψλ 
21% 

Παηδαγσγηθά θαη εηδηθά 

πξνζφληα 

Παηδαγσγηθά θαη εθπαηδεπηηθά πξνζφληα θαη 

δεμηφηεηεο, παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε, κέζνδνο 

δηδαζθαιίαο. Δπηκφξθσζε-εκηλάξηα-πλέδξηα-

Ζκεξίδεο. 

17% 

Κνηλσληθά, νηθνγελεηαθά 
θαη νηθνλνκηθά θξηηήξηα 

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

9% 

  100% 
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ΑΠΑΡΑΙΣΖΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΖΣΙΚΑ – ΓΙΔΤΚΡΙΝΖΔΙ 
Οη ελδηαθεξφκελνη δειψλνπλ ζπκκεηνρή ζπκπιεξψλνληαο αίηεζε. 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.  
4. Γηα φιεο ηηο εηδηθφηεηεο ε εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε κεηά ηε ιήςε ηνπ βαζηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ κε 
ηνλ νπνίν νη ππνςήθηνη κεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο.  
5. Απνδεηθηηθά θαιιηηερληθήο δξαζηεξηφηεηαο - βηνγξαθηθφ ζεκείσκα  
6. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, πξφζθαηεο έθδνζεο.  
7. Απνδεηθηηθφ πξνζηαηεπφκελνπ κέινπο ΑΜΔΑ. Βεβαίσζε ζπνπδψλ ηέθλνπ.  
8. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86, φπνπ δειψλεηαη ηπρφλ απαζρφιεζε ζε Γεκφζην ή ηδησηηθφ 
εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα (παξάιιειε απαζρφιεζε).  
9. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία λα δειψλεηαη:  

 Ζ 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.  
 
Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη κε ηε ζεηξά πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ αλαθνίλσζε θαη γίλνληαη δεθηά, 
εθφζνλ θαηαηίζεληαη εκπξφζεζκα.  
 
Οη επηηπρφληεο ζα πξνζιεθζνχλ κφλν εάλ ππάξρεη δηαζεζηκφηεηα ζπνπδαζηψλ. 

 
ΔΠΙΛΟΓΖ – ΑΝΑΡΣΖΖ ΠΙΝΑΚΧΝ – ΤΠΟΒΟΛΖ ΔΝΣΑΔΧΝ 

Ζ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη απφ ηελ επηηξνπή επηινγήο πξνζσπηθνχ πνπ έρεη ζπζηαζεί κε ηελ 
ππ’αξηζκ.140/2017  απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Καιακαξηάο 
θαηά ηε ζπλεδξίαζή ηνπ, ζηα γξαθεία ηεο επηρείξεζεο . Οη πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ αλαξηψληαη 
ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ Γήκνπ Καιακαξηάο. Ζ 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.  
 

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 ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. (Γ/λζε:  Αγ. Νηθνιάνπ – 

Μηθξνπιέα ) θαζεκεξηλά απφ 08.00 π.κ έσο 14.00 κ.κ.  

 

Ζ 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 ηεο Δπηρείξεζεο θαζεκεξηλά απφ 08.00π.κ έσο 14.00κ.κ. Οη 
ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη νη ίδηνη λα θαηαζέηνπλ ηελ αίηεζή ηνπο, εηδάιισο ζα πξέπεη λα εμνπζηνδνηνχλ 

http://www.kedka.gr/
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άιιν πξφζσπν κε λφκηκν ηξφπν. 
 

ΣΟ ΓΙΟΙΚΖΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ θαη ιακβάλνληαο ππφςε: 
- Σελ αξηζκ.πξση.νηθ.14501/4-5-2017(ΑΓΑ: 6Φ29465ΥΘ7-ΤΒΓ) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ πνπ 

εθδφζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 48 Ν.4325/2015 

- ηελ ππ’αξηζκ.155/2017 απφθαζε δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ κε ζέκα «Αλαθνίλσζε πξφζιεςεο 

θαιιηηερληθνχ – δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηε ρνιή Υνξνχ ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ., γηα ηελ δηδαθηηθή πεξίνδν 2017-

2018» 

- ηελ κε αξηζ.πξση.262/1-8-2017 αλαθνίλσζε πξφζιεςεο θαιιηηερληθνχ-δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα 

θάιπςε ηεο Πξφηππεο ρνιήο Υνξνχ, γηα ηελ αθαδεκατθή πεξίνδν 2017-2018, κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ 

- ηελ ππ’αξηζκ.161/2017 απφθαζε δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ κε ζέκα «Καηαθχξσζε πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο 

επηινγήο πξνζσπηθνχ ζρεηηθά κε ηελ ππ’αξηζκ. 262/01-08-2017 αλαθνίλσζε πξφζιεςεο έμη (6) αηφκσλ κε 

ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, κε ηελ εηδηθφηεηα θαιιηηερληθνχ-δηδαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο Πξφηππεο ρνιήο Υνξνχ ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ.» 

- ηηο νηθεηνζεινχο παξαηηήζεηο ησλ επηηπρνπζψλ Σξηαληάθε Γξνζηάο θαη ηαπξαθίδνπ Δηξήλεο απφ ηελ 

ζέζε ΓΔ Γηδάζθνληεο κπαιέηνπ-ρνξνχ 

- ηνλ Πίλαθα θαηάηαμεο θαη βαζκνινγίαο Τπνςεθίσλ ηεο ππ’αξηζκ. 262/01-08-2017 αλαθνίλσζε 

πξφζιεςεο  

- ηελ ππ’αξηζκ.175/2017 απφθαζε δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ κε ζέκα «Απνδνρή ησλ νηθεηνζειψλ 

παξαηηήζεσλ ησλ επηηπρφλησλ ηεο πξνθήξπμεο κε Αξ.Πξση.262/01-08-2017. Πξφζιεςε αληηθαηάζηαζε 

παξαηηεζέληα ζηε θαηεγνξία ΓΔ Γηδάζθνληεο κπαιέηνπ-ρνξνχ» 

- ην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ εμαζθαιηζκέλεο πηζηψζεηο, ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. ηνπ έηνπο 2017 

θαη ζα πξνβιεθζνχλ αλάινγεο πηζηψζεηο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2018 θαη έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 
ΑΠΟΦΑΙΕΔΙ ΟΜΟΦΧΝΑ 

ζηελ έθδνζε αλαθνίλσζεο επαλαπξνθήξπμεο θαιιηηερληθνχ – δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηε ρνιή Υνξνχ ηεο 
Κ.Δ.Γ.ΚΑ. κε ηα εμήο αλαιπηηθά ζηνηρεία:  

 

Εκπαιδευηικό – καλλιηεχνικό προζωπικό 

1. 

ΔΕ 
ΔΙΔΑΚΟΝΣΕ 

ΜΠΑΛΕΣΟΤ-ΥΟΡΟΤ 
1 9μηνη 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ: Γίπισκα ή πηπρίν αλαγλσξηζκέλεο 
Αλψηεξεο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο Υνξνχ εζσηεξηθνχ ή 
εμσηεξηθνχ. Δηδηθφηεηα θιαζηθνχ ρνξνχ  
2.ΠΡΟΩΠΖΡΔΙΑ: Απνδεδεηγκέλε  δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε 
αλαγλσξηζκέλεο ζρνιέο ρνξνχ ηνπ Γεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α. ή 
Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ηδησηηθέο ρνιέο 
3.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (ΑποδεδειγμΫνη): 
Καιιηηερληθέο εθδειψζεηο, θεζηηβάι θαη δηαγσληζκνχο ρνξνχ 
4.ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: πλέληεπμε 
(παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε, πξνζσπηθφηεηα, κέζνδνο 
δηδαζθαιίαο, ηθαλφηεηεο)  
5.ΠΑΡΟΤΙΑΖ ΚΑΙ ΖΜΔΙΧΜΑ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ 
ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ: πκκεηνρή ζε παξαζηάζεηο σο 
ρνξεπηήο, ρνξνγξάθνο θαζψο θαη ζε ζεκηλάξηα θαη 
θαιιηηερληθά θεζηηβάι θιπ 

 ύνολο θέζεων  1  

 
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 
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ηξφπν αμηνιφγεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, έηζη ψζηε λα εθδνζεί άκεζα ε πξνθήξπμε ζέζεσλ.  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΚΡΙΣΖΡΙΧΝ  

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ησλ θσδηθφ 1 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 
36% 

Δκπεηξία -Πξνυπεξεζία Γεληθή πξνυπεξεζία ζην αληηθείκελν 17% 

Καιιηηερληθφ έξγν 
Καιιηηερληθή δξαζηεξηφηεηα, ηνπ ηδίνπ, δηαθξίζεηο 

καζεηψλ 
21% 

Παηδαγσγηθά θαη εηδηθά 

πξνζφληα 

Παηδαγσγηθά θαη εθπαηδεπηηθά πξνζφληα θαη 

δεμηφηεηεο, παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε, κέζνδνο 

δηδαζθαιίαο. Δπηκφξθσζε-εκηλάξηα-πλέδξηα-

Ζκεξίδεο. 

17% 

Κνηλσληθά, νηθνγελεηαθά 
θαη νηθνλνκηθά θξηηήξηα 

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

9% 

  100% 

ΑΠΑΡΑΙΣΖΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΖΣΙΚΑ – ΓΙΔΤΚΡΙΝΖΔΙ 
Οη ελδηαθεξφκελνη δειψλνπλ ζπκκεηνρή ζπκπιεξψλνληαο αίηεζε. 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.  
4. Γηα φιεο ηηο εηδηθφηεηεο ε εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε κεηά ηε ιήςε ηνπ βαζηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ κε ηνλ 

νπνίν νη ππνςήθηνη κεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο.  
5. Απνδεηθηηθά θαιιηηερληθήο δξαζηεξηφηεηαο - βηνγξαθηθφ ζεκείσκα  
6. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, πξφζθαηεο έθδνζεο.  
7. Απνδεηθηηθφ πξνζηαηεπφκελνπ κέινπο ΑΜΔΑ. Βεβαίσζε ζπνπδψλ ηέθλνπ.  
8. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86, φπνπ δειψλεηαη ηπρφλ απαζρφιεζε ζε Γεκφζην ή ηδησηηθφ 

εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα (παξάιιειε απαζρφιεζε).  
9. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία λα δειψλεηαη:  

 Ζ 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.  

 
Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη κε ηε ζεηξά πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ αλαθνίλσζε θαη γίλνληαη δεθηά, 
εθφζνλ θαηαηίζεληαη εκπξφζεζκα.  
 
Οη επηηπρφληεο ζα πξνζιεθζνχλ κφλν εάλ ππάξρεη δηαζεζηκφηεηα ζπνπδαζηψλ. 
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ΔΠΙΛΟΓΖ – ΑΝΑΡΣΖΖ ΠΙΝΑΚΧΝ – ΤΠΟΒΟΛΖ ΔΝΣΑΔΧΝ 

Ζ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη απφ ηελ επηηξνπή επηινγήο πξνζσπηθνχ πνπ έρεη ζπζηαζεί κε ηελ 
ππ’αξηζκ.140/2017  απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Καιακαξηάο 
θαηά ηε ζπλεδξίαζή ηνπ, ζηα γξαθεία ηεο επηρείξεζεο . Οη πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ αλαξηψληαη 
ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ Γήκνπ Καιακαξηάο. Ζ 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.  
 

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 ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. (Γ/λζε:  Αγ. Νηθνιάνπ – 

Μηθξνπιέα ) θαζεκεξηλά απφ 08.00 π.κ έσο 14.00 κ.κ.  

 

Ζ 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 ηεο Δπηρείξεζεο θαζεκεξηλά απφ 08.00π.κ έσο 14.00κ.κ. Οη 
ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη νη ίδηνη λα θαηαζέηνπλ ηελ αίηεζή ηνπο, εηδάιισο ζα πξέπεη λα εμνπζηνδνηνχλ 
άιιν πξφζσπν κε λφκηκν ηξφπν. 

 
Οη ζρεηηθέο πηζηψζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Πξφηππεο ρνιήο Υνξνχ έρνπλ πξνβιεθηεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 
ηνπ έηνπο 2017 ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. θαη ζα πξνβιεθηνχλ θαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2018.    
 
Ζ απόθαζη αςηά πάπε απιθμό 176/2017  
Σν πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθνπλ νη εμήο: 
Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. ΣΖ Κ.Δ.Γ.ΚΑ.                       
             
             ΑΝΣΧΝΟΤΓΖ ΟΛΤΜΠΙΑ 
  Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Γ.. ΣΖ Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 
         
         ΟΛΟΜΧΝΙΓΟΤ ΔΛΙΑΒΔΣ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kedka.gr/
ΑΔΑ: ΩΙ5ΟΟΛΞΡ-Ο7Ο
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ΜΟΡΙΟΓΟΣΖΖ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΥΟΛΖ ΥΟΡΟΤ 
1. ΠΟΤΓΔ: ΜΔΓΙΣΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΧΝ 36 

Α. Σέηλοι (μΫγιζηο 11 μόπια) 
Πηπρίν: 3 κφξηα 
Πηπρίν κε Άξηζηα: 5 κφξηα 
Γίπισκα: 7 κφξηα 
Γίπισκα κε Άξηζηα: 11 κφξηα 
 
Β. Πηςσέα Ανώηαηων ποςδών και Πανεπιζηημέων (μΫγιζηο 4 μόπια) 
Πηπρίν Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο: 1 κφξην 
Πηπρίν Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο κε εηδηθφηεηα: 2 κφξηα 
Πηπρίν Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο κε Άξηζηα: 4 κφξηα 
 
Γ. Μεηαπηςσιακό (μΫγιζηο 3 μόπια) 

 
1.2 Γιδακηοπικό (μΫγιζηο 5 μόπια) 
 
1.3 ςναθεέρ ηέηλοι (μΫγιζηο 11 μόπια) 
Αλαγλσξηζκέλσλ ζρνιψλ ή άιινη πέξαλ ηεο εηδηθφηεηαο 
Γηα έλα έσο θαη δχν πηπρία: 2 κφξηα 
Γηα δχν έσο θαη ηέζζεξα πηπρία: 4 κφξηα 
Γηα πέληε πηπρία: 6 κφξηα 
Γηα έμη θαη πιένλ: 11 κφξηα   
 
1.4 Βεβαέωζη ζποςδών – εμιναπέων (μΫγιζηο 2 μόπια) 
Βεβαίσζε ζπνπδψλ 
(γηα νινθιεξσκέλα ζεκηλάξηα ηνπιάρηζηνλ 2 θχθισλ) 
Βεβαίσζε  εκηλαξίσλ   
 

2.ΠΡΟΤΠΖΡΔΙΑ: ΜΔΓΙΣΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΧΝ  17 
2.1 Πποϋπηπεζέα διδακηικά (ζε ακαδημαϊκΪ Ϋηη) (μΫγιζηο 17) 
1-4 έηε: 3 κφξηα 
5-9 έηε: 6 κφξηα 
10-14 έηε: 11 κφξηα 
15 έηε θαη πιένλ: 17 κφξηα 
 

3. ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΟ ΔΡΓΟ: ΜΔΓΙΣΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΧΝ  21 
Καιιηηερληθή δξαζηεξηφηεηα απνδεδεηγκέλε: 
3.1. πκκεηνρή ζε θαιιηηερληθέο εθδειψζεηο ηνπ ηδίνπ 
3.1.α. πκκεηνρή ζε παξαζηάζεηο νκάδσλ Υνξνχ νη νπνίεο λα έρνπλ εγγξαθεί ζην σκαηείν Διιήλσλ 
ρνξνγξάθσλ ή θαη ζην σκαηείν Διιήλσλ Υνξεπηψλ: 3 κφξηα 
3.1.β. πκκεηνρή ζε παξαζηάζεηο αλαγλσξηζκέλσλ ζρνιψλ ρνξνχ: 4 κφξηα 
3.1.γ. πκκεηνρή ζε Φεζηηβάι θαη Πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο: 4 κφξηα 
3.2. πκκεηνρή ζε θαιιηηερληθέο εθδειψζεηο ησλ καζεηψλ 
3.2.α. πκκεηνρή ζε παξαζηάζεηο αλαγλσξηζκέλσλ ζρνιψλ ρνξνχ: 3 κφξηα 
3.2.β. πκκεηνρή ζε Φεζηηβάι - Πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο-Γηαγσληζκνχο: 3 κφξηα 
3.2.γ. Πξνγξάκκαηα αληαιιαγψλ κε καζεηέο άιισλ ρσξψλ- Γηαγσληζκνχο 1 κφξην 
3.3. Γηεζλέο έξγν(πκκεηνρή ζε παξαζηάζεηο ρνξνχ ηνπ εμσηεξηθνχ, Γηδαζθαιία-Δηζεγήζεηο ζε ζεκηλάξηα 
πνπ δηνξγάλσζαλ ρνιέο Υνξνχ ηνπ εμσηεξηθνχ) 5 κφξηα 
3.4. Βξαβεχζεηο ζε δηαγσληζκνχο ρνξνχ 1 κφξην 

ΑΔΑ: ΩΙ5ΟΟΛΞΡ-Ο7Ο
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4. ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: ΜΔΓΙΣΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΧΝ 17 
4.1. ςνΫνηεςξη (μΫγιζηο 14 μόπια) 
4.1.α. πγθξνηεκέλε παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε, πξνζσπηθφηεηα, κέζνδνο δηδαζθαιίαο: 14 κφξηα 
 
4.2. ΠαιδαγωγικΫρ ζποςδΫρ (μΫγιζηο 3 μόπια) 
ΑΔΗ: 3 κφξηα 
ΣΔΗ - πηζηνπνηεκέλε ζρνιή: 2 κφξηα 
ΗΔΚ - ρνιέο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο: 1 κφξην 
εκηλάξηα, πλέδξηα, Ζκεξίδεο: 1 κφξην 
 

5. ΚΟΙΝΧΝΙΚΑ, ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ: ΜΔΓΙΣΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΧΝ 9 
5.1. Γνλέαο: 2 κφξηα γηα θάζε παηδί 
5.2. Μνλνγνλέαο: 3 επηπιένλ κφξηα 
5.3. Γνλέαο κε πξνζηαηεπφκελν κέινο ΑΜΔΑ: 4 επηπιένλ κφξηα 
(πξνζνρή ζην ζπγθεθξηκέλν άμνλα ε βαζκνινγία ησλ ππνςεθίσλ είλαη ην κέγηζην 9, αθφκα θαη αλ 
πξνθχπηνπλ απφ ηα πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία πεξηζζφηεξα κφξηα) 
 
ε πεξίπησζε επαλαιακβαλφκελεο ηζνβαζκίαο πξνθξίλεηαη ην ζχλνιν ησλ κνξίσλ ζηηο παξαθάησ 
θαηεγνξίεο κε ηε ζεηξά πνπ παξνπζηάδνληαη: 
ΠΟΤΓΔ 
ΠΡΟΤΠΖΡΔΙΑ 
ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

     ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΟ ΔΡΓΟ 
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