
Κοινωθελήρ Δπισείπηζη                 
Γήμος Καλαμαπιάρ 
Αγ. Νικολάος - Μικποςλέα 
Θεζ/νικη Σ.Κ.55132 
Σηλ.& Fax 2310 455988 

ΑΠΟΠΑΜΑ 
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 9/27-07-2017 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 
Απ.απόθαζηρ 154/2017 

Θέμα: Αλαθνίλσζε πξφζιεςεο θαιιηηερληθνχ – δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ 
ζην Γεκνηηθφ Ωδείν ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ., γηα ηελ δηδαθηηθή πεξίνδν 2017-2018   

ήκεξα 27 Ηνπιίνπ 2017, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 15.00 ζπλήιζε ην Γ.. ηεο επηρείξεζεο χζηεξα απφ ηελ 
αξηζ.255/24-07-2017 έγγξαθε 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 

ΑΝΣΩΝΟΤΓΖ-ΙΩΑΝΝΙΓΟΤ ΟΛΤΜΠΙΑ 
ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. 

ΣΔΡΕΟΠΟΤΛΟΤ ΘΩΜΑΖ 
ΜΔΛΟ Γ.. 

ΜΑΕΟΤΛΟΤΚΣΖ ΙΩΑΝΝΖ 
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. 

ΟΤΡΑΝΙΓΖ ΑΝΓΡΔΑ 
ΜΔΛΟ Γ. 

ΜΑΒΙΓΖ ΣΑΤΡΟ 
ΜΔΛΟ Γ 

ΣΑΜΟΤΣΖ ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΑ 
ΜΔΛΟ Γ.. 

ΜΑΚΑΝΣΑΖ ΙΩΑΝΝΖ 
ΜΔΛΟ Γ.. 

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

ΔΛΔΤΘΔΡΙΑΓΖ ΚΩΝ/ΝΟ 
ΜΔΛΟ Γ.. 

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

ΜΑΛΑΜΩ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ                                            
ΜΔΛΟ Γ.. 

 

 
Ζ Πξφεδξνο εηζεγήζεθε ην ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο, πνπ είλαη «Αλαθνίλσζε πξφζιεςεο θαιιηηερληθνχ – 
δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζην Γεκνηηθφ Ωδείν ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ., γηα ηελ δηδαθηηθή πεξίνδν 2017-2018». 

 
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 
ζαξάληα ηέζζεξα (44) άηνκα ζα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ Γεκνηηθνχ Ωδείνπ Καιακαξηάο, 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 ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζηελ 
αλαθνίλσζε πξφζιεςεο θαιιηηερληθνχ-δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα θάιπςε ηνπ Γεκνηηθνχ Ωδείνπ 
Καιακαξηάο, 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 
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πξνβιεθζνχλ θαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2018. 
 
Λακβάλνληαο ππφςε ηηο πξνγελέζηεξεο απνθάζεηο Γ.. ζρεηηθά κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πξνζιήςεσλ γηα ην 
ηξέρνλ έηνο, ηελ ζρεηηθή έγθξηζε ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγείνπ θαζψο θαη ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο 
πξνηείλνληαη νη παξαθάησ ζέζεηο κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαζψο θαη ηα 
θξηηήξηα πξφζιεςεο, σο εμήο: 
 

Καηηγορία ανηικείμενο 
ΑΡ. 

ΘΔΔ
ΩΝ 

ΥΡΟΝΟ 
ΔΡΓΑΗΑ 

ΣΤΠΗΚΑ ΔΗΓΗΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

Δκπαιδευηικό - καλλιηεχνικό προζωπικό  

1.  

 
ΣΔ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 

ΚΟΡΝΟΤ-
ΔΝΟΡΓΑΝΩΖ &  

ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
ΜΠΑΝΣΑ 

1 9μηνη 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: Γίπισκα νξγάλνπ αλαγλσξηζκέλνπ 
απφ ην θξάηνο κνπζηθνχ ηδξχκαηνο εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ. 
Πηπρίν ελνξγάλσζεο – δηεχζπλζεο κπάληαο ηνπ Κξαηηθνχ 
Ωδείνπ Θεζζαινλίθεο ή αλαγλσξηζκέλνπ Μνπζηθνχ 
Δθπαηδεπηεξίνπ ηεο εκεδαπήο ή Αλσηέξαο ή Αλσηάηεο ρνιήο 
ηεο Αιινδαπήο. Γίπισκα ζχλζεζεο, δεθαεηή θαιιηηερληθή θαη 
εθπαηδεπηηθή πξνυπεξεζία  
2.ΜΟΡΙΟΓΟΣΟΤΝΣΑΙ επηπιένλ νη ηίηινη αλψηεξσλ 
ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ, ζχλζεζεο θαη βπδαληηλήο κνπζηθήο 
3.ΓΔΝΙΚΖ ΠΡΟΫΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
απφ ην θξάηνο σδεία θαη κνπζηθέο ζρνιέο (δεκφζηα, δεκνηηθά, 
επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηδησηηθά) 
4.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (Αποδεδειγμένη): 
πλαπιίεο (ζπκκεηνρή ζε νξρήζηξα, ζπκκεηνρή σο δηεπζπληήο 
νξρήζηξαο, 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 

2.  

 
ΣΔ 

ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ  
ΝΤΚΣΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΚΗΘΑΡΑ 

3 9μηνη 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: 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 ΠΡΟΫΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
απφ ην θξάηνο σδεία θαη κνπζηθέο ζρνιέο (δεκφζηα, δεκνηηθά, 
επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηδησηηθά) 
4.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (Αποδεδειγμένη): 
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 

3.  

 
ΠΔ 

ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 
ΝΤΚΣΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΚΗΘΑΡΑ 

1 9μηνη 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: 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 παηδαγσγηθήο  
2.ΓΔΝΙΚΖ ΠΡΟΫΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
κνπζηθά ηδξχκαηα ή κνπζηθά εθπαηδεπηηθά  
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3.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (Αποδεδειγμένη): 
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.ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΔ ΠΟΤΓΔ: Απφ αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά 
ηδξχκαηα εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ 

4.  

 
ΣΔ 

ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 
ΠΛΖΚΣΩΝ                          
ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΠΗΑΝΟ 

4 9μηνη 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: 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 ΠΡΟΫΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
απφ ην θξάηνο σδεία θαη κνπζηθέο ζρνιέο (δεκφζηα, δεκνηηθά, 
επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηδησηηθά).  
4.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (Αποδεδειγμένη): 
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 

5.  

 
ΠΔ 

ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 
ΠΛΖΚΣΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΠΗΑΝΟ & ΤΝΟΓΔΗΑ 
ΚΛΑΗΚΟΤ ΥΟΡΟΤ 

1 9μηνη 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: 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 ΠΡΟΫΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
κνπζηθά ηδξχκαηα ή κνπζηθά εθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ηνπ 
Γεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ηδησηηθέο 
ρνιέο 
3.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (Αποδεδειγμένη): 
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.ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΔ ΠΟΤΓΔ: Απφ αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά 
ηδξχκαηα εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ 

6.  

 
ΣΔ 

ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 
ΠΛΖΚΣΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΠΗΑΝΟ & ΒΑΗΚΑ 
ΘΔΩΡΖΣΗΚΑ 
ΜΑΘΖΜΑΣΑ 

1 9μηνη 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: 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 ΠΡΟΫΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
απφ ην θξάηνο σδεία θαη κνπζηθέο ζρνιέο (δεκφζηα, δεκνηηθά, 
επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηδησηηθά).  
4.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (Αποδεδειγμένη): 
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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 
5.ΠΡΟΦΟΡΙΚΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 

7.  

 
 
 

ΣΔ 
ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 

ΔΓΥΟΡΓΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΒΗΟΛΗ 

1 9μηνη 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: Γίπισκα ή Πηπρίν νξγάλνπ 
αλαγλσξηζκέλνπ κνπζηθνχ ηδξχκαηνο εζσηεξηθνχ ή 
εμσηεξηθνχ 
2.ΜΟΡΙΟΓΟΣΔΙΣΑΙ ε πξφζζεηε επηκφξθσζε ζην αληηθείκελν 
απνδεδεηγκέλα 
3.ΓΔΝΙΚΖ ΠΡΟΫΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
απφ ην θξάηνο σδεία θαη κνπζηθέο ζρνιέο (δεκφζηα, δεκνηηθά, 
επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηδησηηθά) 
4.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (Αποδεδειγμένη): 
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 

8.  

 
 
 
 
 
 

ΣΔ 
ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 

ΔΓΥΟΡΓΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ -  

ΒΗΟΛΗ 
ΜΔ ΤΠΟΥΡΔΩΖ 

ΣΖΝ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 
ΟΡΥΖΣΡΑ 
ΔΓΥΟΡΓΩΝ 

 

 
 
 
 

1 9μηνη 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: 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 ΠΡΟΫΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
απφ ην θξάηνο σδεία θαη κνπζηθέο ζρνιέο (δεκφζηα, δεκνηηθά, 
επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηδησηηθά) 
4.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (Αποδεδειγμένη): 
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 

9.  

ΠΔ Ή ΣΔ 
ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 

ΔΓΥΟΡΓΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ - 

ΒΗΟΛΟΝΣΔΛΟ 

 

1 9μηνη 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: 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 ΠΡΟΫΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε  δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
κνπζηθά ηδξχκαηα ή κνπζηθά εθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ηνπ 
Γεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ηδησηηθέο 
ρνιέο 
4.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (Αποδεδειγμένη): 
πλαπιίεο (ζπκκεηνρή ζε νξρήζηξα, ζπκκεηνρή σο ζνιίζη, 
δηεζλή θαιιηηερληθή ζηαδηνδξνκία, ξεζηηάι, ζπλαπιίεο 
κνπζηθήο δσκαηίνπ), ερνγξαθήζεηο, δηζθνγξαθία, ζπλέδξηα, 
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εθδφζεηο, δηαιέμεηο, ζεκηλάξηα, ζπγγξαθή ζρεηηθνχ βηβιίνπ, 
δεκνζηεχζεηο, κειέηεο, άξζξα, εηδηθά εθπαηδεπηηθά 
πξνγξάκκαηα, ζπζηάζεηο-δηαθξίζεηο θιπ 
5.ΠΡΟΦΟΡΙΚΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 
6.ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΔ ΠΟΤΓΔ: Απφ αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά 
ηδξχκαηα εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ, ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα, 
εκεξίδεο  

10.  

ΣΔ 
ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 

ΠΝΔΤΣΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ  
ΦΛΑΟΤΣΟ 

ΜΔ ΤΠΟΥΡΔΩΖ 
ΣΖΝ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ΦΛΟΓΔΡΑ 

1 9μηνη 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: 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 ΠΡΟΫΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
απφ ην θξάηνο σδεία θαη κνπζηθέο ζρνιέο (δεκφζηα, δεκνηηθά, 
επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηδησηηθά) 
4.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (Αποδεδειγμένη): 
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 

11.  

 
 
 
 
 

ΣΔ 
ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 

ΠΝΔΤΣΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ  

ΚΛΑΡΗΝΟ ΜΔ 
ΤΠΟΥΡΔΩΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟ 
ΑΞΟΦΩΝΟ ΚΑΗ 

ΣΖΝ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 
ΟΡΥΖΣΡΑ 
ΠΝΔΤΣΩΝ 

1 9μηνη 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: 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 ΠΡΟΫΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
απφ ην θξάηνο σδεία θαη κνπζηθέο ζρνιέο (δεκφζηα, δεκνηηθά, 
επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηδησηηθά).  
4.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (Αποδεδειγμένη): 
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 

12.  

ΣΔ 
ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 

ΠΝΔΤΣΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΣΡΟΜΠΔΣΑ 

1 9μηνη 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: 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 ΠΡΟΫΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
απφ ην θξάηνο σδεία θαη κνπζηθέο ζρνιέο (δεκφζηα, δεκνηηθά, 
επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηδησηηθά) 
4.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (Αποδεδειγμένη): 
πλαπιίεο (ζπκκεηνρή ζε νξρήζηξα, ζπκκεηνρή σο ζνιίζη, 
δηεζλή θαιιηηερληθή ζηαδηνδξνκία, ξεζηηάι, ζπλαπιίεο 
κνπζηθήο δσκαηίνπ), ερνγξαθήζεηο, δηζθνγξαθία, ζπλέδξηα, 
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εθδφζεηο, δηαιέμεηο, ζεκηλάξηα, ζπγγξαθή ζρεηηθνχ βηβιίνπ, 
δεκνζηεχζεηο, κειέηεο, άξζξα, εηδηθά εθπαηδεπηηθά 
πξνγξάκκαηα, ζπζηάζεηο-δηαθξίζεηο θιπ 
5.ΠΡΟΦΟΡΙΚΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 

13.  

ΠΔ 
ΒΑΗΚΩΝ 

ΘΔΩΡΖΣΗΚΩΝ 
ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ 

ΜΔ ΤΠΟΥΡΔΩΖ 
ΣΖΝ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ΦΛΟΓΔΡΑ 

1 9μηνη 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: 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 ΠΡΟΫΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 

Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
κνπζηθά ηδξχκαηα ή κνπζηθά εθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ηνπ 
Γεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ηδησηηθέο ρνιέο 

3.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (Αποδεδειγμένη): 
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.ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΔ ΠΟΤΓΔ: Απφ αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά 
ηδξχκαηα εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ, ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα, 
εκεξίδεο  

14.  

ΣΔ 
ΒΑΗΚΩΝ - 

ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΩΝ 
ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ 

ΜΔ ΤΠΟΥΡΔΩΖ 
ΣΖΝ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ΦΑΓΚΟΣΟΤ 

1 9μηνη 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: Γίπισκα ή Πηπρίν νξγάλνπ 
αλαγλσξηζκέλνπ απφ ην θξάηνο κνπζηθνχ ηδξχκαηνο 
εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ 
2.ΜΟΡΙΟΓΟΣΔΙΣΑΙ επηπιένλ ην δίπισκα ζχλζεζεο   
3.ΓΔΝΙΚΖ ΠΡΟΫΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
απφ ην θξάηνο σδεία θαη κνπζηθέο ζρνιέο (δεκφζηα, δεκνηηθά, 
επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηδησηηθά) 
4.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (Αποδεδειγμένη): 
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 

15.  

ΣΔ 
ΤΜΦΩΝΗΚΩΝ 

ΚΡΟΤΣΩΝ    ΜΔ 
ΤΠΟΥΡΔΩΖ ΣΖΝ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 
ΝΣΡΑΜ ΔΣ 

2 9μηνη 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: 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 ΠΡΟΫΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
απφ ην θξάηνο σδεία θαη κνπζηθέο ζρνιέο (δεκφζηα, δεκνηηθά, 
επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηδησηηθά) 
4.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (Αποδεδειγμένη): 
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 

16.  

ΣΔ 
ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 
ΦΩΝΖΣΗΚΖ  - 

1 9μηνη 
1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: Γίπισκα ή Πηπρίν νξγάλνπ 
αλαγλσξηζκέλνπ απφ ην θξάηνο κνπζηθνχ ηδξχκαηνο 

ΑΔΑ: ΨΙΦ9ΟΛΞΡ-7ΞΥ



ΜΟΝΩΓΗΑ 
ΜΔ ΤΠΟΥΡΔΩΖ 

ΣΖΝ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 
ΔΛΑΦΡΟΤ 

ΣΡΑΓΟΤΓΗΟΤ 

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 ΠΡΟΫΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
απφ ην θξάηνο σδεία θαη κνπζηθέο ζρνιέο (δεκφζηα, δεκνηηθά, 
επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηδησηηθά) 
4.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (Αποδεδειγμένη): 
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 

17.  

ΣΔ 
ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 
ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ  -
ΑΡΜΟΝΗΟ 

1 9μηνη 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: Σίηινο νξγάλνπ αλαγλσξηζκέλνπ 
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 ΠΡΟΫΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
κνπζηθά ηδξχκαηα ή κνπζηθά εθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ηνπ 
Γεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ηδησηηθέο 
ρνιέο 
4.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (Αποδεδειγμένη): 
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 

18.  

ΣΔ 
ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 

ΛΑΪΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
– ΑΚΟΡΝΣΔΟΝ ΚΑΗ  

ΑΡΜΟΝΗΟ ΜΔ 
ΤΠΟΥΡΔΩΖ ΣΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 
ΟΡΥΖΣΡΑ 

ΛΑΪΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

1 9μηνη 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: Σίηινο νξγάλνπ αλαγλσξηζκέλνπ 
κνπζηθνχ ηδξχκαηνο εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ. εκηλάξηα 
εηδηθφηεηαο εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ 
2.ΜΟΡΙΟΓΟΣΔΙΣΑΙ ε πξφζζεηε επηκφξθσζε ζην αληηθείκελν 
απνδεδεηγκέλα 
3.ΓΔΝΙΚΖ ΠΡΟΫΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
κνπζηθά ηδξχκαηα ή κνπζηθά εθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ηνπ 
Γεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ηδησηηθέο 
ρνιέο 
4.ΠΡΟΫΠΖΡΔΙΑ ζηην παπαγωγή ζςναςλιών λαϊκήρ 
Δλληνικήρ Μοςζικήρ (Αποδεδειγμένη) 
5.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (Αποδεδειγμένη): 
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 

19.  

ΣΔ 
ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 
ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ - 

ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΚΑΗ 

1 9μηνη 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: Σίηινο εηδηθφηεηαο ηδξχκαηνο ηνπ 
εμσηεξηθνχ 
2.ΓΔΝΙΚΖ ΠΡΟΫΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζηελ jazz αξκνλία, ηελ 

ΑΔΑ: ΨΙΦ9ΟΛΞΡ-7ΞΥ



ΖΛΔΚΣΡΟΑΚΟΤΣΗ
ΚΖ ΚΗΘΑΡΑ 

ΜΔ ΤΠΟΥΡΔΩΖ 
ΣΖΝ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ΘΔΩΡΖΣΗΚΩΝ 
ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ JAZZ 

ΜΟΤΗΚΖ 

δηδαζθαιία κνπζηθψλ ζπλφισλ jazz κνπζηθήο θαη ζε κνπζηθά 
ηδξχκαηα ή κνπζηθά εθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ηνπ Γεκνζίνπ ή 
Ο.Σ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ηδησηηθέο ρνιέο 
3.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (Αποδεδειγμένη): 
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 

20.  

ΠΔ 
ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 

JAZZ ΜΟΤΗΚΖ - 
ΜΔ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 

ΣΑ JAZZ ΚΡΟΤΣΑ 

1 9μηνη 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: Πηπρίν Σκεκάησλ Μνπζηθψλ πνπδψλ 
αλαγλσξηζκέλσλ Παλεπηζηεκίσλ ή άιιεο ηζφηηκεο αλψηαηεο 
ζρνιήο εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ 
2.ΓΔΝΙΚΖ ΠΡΟΫΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε  δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
κνπζηθά ηδξχκαηα ή κνπζηθά εθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ηνπ 
Γεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ηδησηηθέο 
ρνιέο 
3.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (Αποδεδειγμένη): 
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.ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΔ ΠΟΤΓΔ: Απφ αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά 
ηδξχκαηα εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ, ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα, 
εκεξίδεο 

21.  

ΣΔ 
ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 

JAZZ ΜΟΤΗΚΖ ΜΔ 
ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟ 

ΠΗΑΝΟ 

1 9μηνη 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: Σίηινο εηδηθφηεηαο 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 ΠΡΟΫΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
απφ ην θξάηνο σδεία θαη κνπζηθέο ζρνιέο (δεκφζηα, δεκνηηθά, 
επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηδησηηθά) 
4.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (Αποδεδειγμένη): 
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 

22.  

ΣΔ 
ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 

ΛΑΪΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ - 
ΜΠΟΤΕΟΤΚΗ , 
ΜΠΑΓΛΑΜΑ , 

ΛΑΪΚΖ ΚΗΘΑΡΑ 
ΜΔ ΤΠΟΥΡΔΩΖ 
ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ΜΟΤΗΚΖ 
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ  

1 9μηνη 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: Σίηινο νξγάλνπ εζσηεξηθνχ ή 
εμσηεξηθνχ. θαη ηίηινο κνπζηθήο ηερλνινγίαο (ΗΔΚ) 
2.ΜΟΡΙΟΓΟΣΔΙΣΑΙ ε πξφζζεηε επηκφξθσζε ζην αληηθείκελν 
απνδεδεηγκέλα 
3.ΓΔΝΙΚΖ ΠΡΟΫΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
κνπζηθά ηδξχκαηα ή κνπζηθά εθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ηνπ 
Γεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ηδησηηθέο 
ζρνιέο  
4.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (Αποδεδειγμένη): 
πλαπιίεο (ζπκκεηνρή ζε νξρήζηξα, ζπκκεηνρή σο ζνιίζη, 
δηεζλή θαιιηηερληθή ζηαδηνδξνκία, ξεζηηάι, ζπλαπιίεο 
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κνπζηθήο δσκαηίνπ), ερνγξαθήζεηο, δηζθνγξαθία, ζπλέδξηα, 
εθδφζεηο, δηαιέμεηο, ζπγγξαθή ζρεηηθνχ βηβιίνπ, 
δεκνζηεχζεηο, κειέηεο, άξζξα, εηδηθά εθπαηδεπηηθά 
πξνγξάκκαηα, ζπζηάζεηο - δηαθξίζεηο θιπ 
5.ΠΡΟΦΟΡΙΚΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 

23.  

ΣΔ 
ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 

ΛΑΪΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ - 
ΜΠΟΤΕΟΤΚΗ 

ΜΔ ΤΠΟΥΡΔΩΖ 
ΣΖΝ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΩΖ 
ΟΡΥΖΣΡΑ   

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΛΑΪΚΖ 
ΜΟΤΗΚΖ  

1 9μηνη 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: 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 ΠΡΟΫΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
κνπζηθά ηδξχκαηα ή κνπζηθά εθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ηνπ 
Γεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ηδησηηθέο 
ρνιέο. Πξνυπεξεζία ζηελ παξαγσγή θαη πινπνίεζε 
κεγάισλ ζπλαπιηψλ Διιεληθήο ιατθήο κνπζηθήο.  
4.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (Αποδεδειγμένη): 
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 

24.  

ΓΔ 
ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 

ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ  

ΠΟΝΣΗΑΚΖ ΛΤΡΑ 

1 9μηνη 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: Σεθκεξησκέλε γλψζε ηνπ νξγάλνπ θαη  
πηπρίν αξκνλίαο απφ αλαγλσξηζκέλν απφ ην θξάηνο κνπζηθφ 
ίδξπκα εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ 
2.ΓΔΝΙΚΖ ΠΡΟΫΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
κνπζηθά ηδξχκαηα ή κνπζηθά εθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ηνπ 
Γεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ηδησηηθέο 
ρνιέο 
3.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (Αποδεδειγμένη): 
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 

25.  

ΠΔ 
ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 

ΑΝΩΣΔΡΩΝ 
ΘΔΩΡΖΣΗΚΩΝ 

ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ 
ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ 

ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΜΔ 
ΤΠΟΥΡΔΩΖ 
ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 
ΤΝΘΔΖ ΚΑ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ 
ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΣΖ 

ΜΟΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ 

1 9μηνη 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: Πηπρίν ηκήκαηνο αλνηρηνχ 
παλεπηζηεκίνπ εηδηθφηεηαο επξσπατθνχ πνιηηηζκνχ θαη 
κεηαπηπρηαθφο ηίηινο κε εηδηθφηεηα ζηηο γισζζηθέο δηαηαξαρέο 
θαη ζηελ εκπαιδεσηική παρέμβαζη μέζω ηης  

μοσζικοθεραπείας. Γηπισκα ζχλζεζεο (Γλψζε θαη 
εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε κέζα απφ ηελ 
ηέρλε»).  
2.ΓΔΝΙΚΖ ΠΡΟΫΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
κνπζηθά ηδξχκαηα ή κνπζηθά εθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ηνπ 
Γεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ηδησηηθέο 
ρνιέο 
3.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (Αποδεδειγμένη): 
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.ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΔ ΠΟΤΓΔ: Απφ αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά 
ηδξχκαηα εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ, ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα, 
εκεξίδεο  

26.  

ΠΔ 
ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 
ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ 
ΜΟΤΗΚΖ-

ΜΟΤΗΚΟΠΑΗΓΑΓΩΓ
ΗΚΟ ΜΔ 

ΤΠΟΥΡΔΩΖ 
ΤΝΟΓΔΗΑ ΚΑΗ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟ 
ΠΗΑΝΟ 

1 9μηνη 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: 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.ΓΔΝΙΚΖ ΠΡΟΫΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε παξαγσγή, 
δηεχζπλζε θαη δηδαζθαιία παηδηθψλ κνπζηθψλ παξαζηάζεσλ, 
πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά ηδξχκαηα ή 
κνπζηθά εθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ηνπ Γεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α. ή 
Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ηδησηηθέο ρνιέο 
3.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (Αποδεδειγμένη): 
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.ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΔ ΠΟΤΓΔ: Απφ αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά 
ηδξχκαηα εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ, ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα, 
εκεξίδεο  

27.  

ΠΔ 
ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ  -

ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
ΥΟΡΩΓΗΑ ΜΔ 

ΤΠΟΥΡΔΩΖ ΚΑΗ 
ΤΝΟΓΔΗΑ ΣΟ  

ΠΗΑΝΟ 

1 9μηνη 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: 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 ΠΡΟΫΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε  δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
κνπζηθά ηδξχκαηα ή κνπζηθά εθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ηνπ 
Γεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ηδησηηθέο 
ρνιέο. Απνδεδεηγκέλε πξνυπεξεζία ζπλνδείαο ζην πηάλν 
πηπρίσλ, δηπισκάησλ, ρνξσδηψλ, κνπζηθψλ ζπλφισλ 
3.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (Αποδεδειγμένη): 
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.ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΔ ΠΟΤΓΔ: Απφ αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά 
ηδξχκαηα εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ, ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα, 
εκεξίδεο  

28.  

ΣΔ 
ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 

ΠΛΖΚΣΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ-

ΤΝΟΓΔΗΑ ΚΑΗ 
ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟ 

ΠΗΑΝΟ ΜΔ 
ΤΠΟΥΡΔΩΖ 

ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ 
ΠΡΟΩΘΖΖ 

ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ 
ΠΑΗΓΗΚΖ ΚΖΝΖ 

1 9μηνη 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: 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: Ζ επηκφξθσζή ζην αληηθείκελν θαη ε 
γεληθή Παλεπηζηεκηαθή επηκφξθσζε απνδεδεηγκέλα 
3.ΓΔΝΙΚΖ ΠΡΟΫΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
απφ ην θξάηνο σδεία θαη κνπζηθέο ζρνιέο (δεκφζηα, δεκνηηθά, 
επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηδησηηθά) 
4.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (Αποδεδειγμένη): 
πλαπιίεο (ζπκκεηνρή ζε νξρήζηξα, ζπκκεηνρή σο ζνιίζη, 
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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 

29.  

ΠΔ 
ΒΑΛΚΑΝΗΚΖ 

ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ 
ΜΟΤΗΚΖ-

ΔΘΝΟΛΟΓΗΑ 

1 9μηνη 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: Πηπρίν Σκεκάησλ Μνπζηθψλ πνπδψλ 
αλαγλσξηζκέλσλ Παλεπηζηεκίσλ ή άιιεο ηζφηηκεο αλψηαηεο 
ζρνιήο εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ. Σεθκεξίσζε 
αλαγλσξηζκέλνπ πλεπζηνχ νξγάλνπ   
2.ΓΔΝΙΚΖ ΠΡΟΫΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε  δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε Ο.Σ.Α. ή Γεκνηηθέο 
Δπηρεηξήζεηο  
3.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (Αποδεδειγμένη): 
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.ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΔ ΠΟΤΓΔ: Απφ αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά 
ηδξχκαηα εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ, ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα, 
εκεξίδεο  

30.  

ΣΔ 
ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 

ΠΝΔΤΣΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΣΡΟΜΠΟΝΗ 

ΜΔ ΤΠΟΥΡΔΩΖ 
ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟ 

ΒΑΡΤΣΟΝΟ-
ΔΤΦΩΝΗΟ 

1 9μηνη 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: 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 ΠΡΟΫΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
απφ ην θξάηνο σδεία θαη κνπζηθέο ζρνιέο (δεκφζηα, δεκνηηθά, 
επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηδησηηθά) 
4.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (Αποδεδειγμένη): 
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 

31.  

ΠΔ 
ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 

ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΩΝ 
ΚΡΟΤΣΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΔ 
ΤΠΟΥΡΔΩΖ ΣΖΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΔ 

ΔΗΓΗΚΔ 
ΗΚΑΝΟΣΖΣΔ 

1 9μηνη 

1. ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: Πηπρίν Σκεκάησλ Μνπζηθψλ πνπδψλ 
αλαγλσξηζκέλσλ Παλεπηζηεκίσλ ή άιιεο ηζφηηκεο αλψηαηεο 
ζρνιήο εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ 
2. ΜΟΡΙΟΓΟΣΔΙΣΑΙ πξφζζεηε επηκφξθσζε ζην αληηθείκελν 
απνδεδεηγκέλα  
3.ΓΔΝΙΚΖ ΠΡΟΫΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε  δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
κνπζηθά ηδξχκαηα ή κνπζηθά εθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ηνπ 
Γεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ηδησηηθέο 
ρνιέο. Πξνυπεξεζία ζηελ ελαζρφιεζε παηδηψλ εηδηθήο 
αγσγήο  
4.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (Αποδεδειγμένη): 
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 
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πξνγξάκκαηα, ζπζηάζεηο - δηαθξίζεηο θιπ 
5.ΠΡΟΦΟΡΙΚΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 
6.ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΔ ΠΟΤΓΔ: Απφ αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά 
ηδξχκαηα εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ, ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα, 
εκεξίδεο 

32.  

ΣΔ 
ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 

ΠΛΖΚΣΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ – ΠΗΑΝΟ, 
ΤΝΟΓΔΗΑ ΠΗΑΝΟΤ 

ΚΑΗ ΔΚΣΔΛΔΖ 
ΔΡΓΩΝ ΣΟΤ 
ΣΜΖΜΑΣΟ 
ΤΝΘΔΖ  

 

1 9μηνη 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: 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 ΠΡΟΫΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
απφ ην θξάηνο σδεία θαη κνπζηθέο ζρνιέο (δεκφζηα, δεκνηηθά, 
επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηδησηηθά)  
4.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (Αποδεδειγμένη): 
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 

33.  

ΣΔ 
ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 
ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΜΠΑΟ 

1 9μηνη 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: Σίηινο νξγάλνπ 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 ΠΡΟΫΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
κνπζηθά ηδξχκαηα ή κνπζηθά εθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ηνπ 
Γεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ηδησηηθέο 
ρνιέο 
4.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (Αποδεδειγμένη): 
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 

34.  

ΓΔ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ  
ΜΟΤΗΚΟΚΗΝΖΣΗΚΖ
 ΑΓΩΓΖ ΒΡΔΦΩΝ  

 

1 9μηνη 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: Σίηινο θαηάξηηζεο θαη εθπαίδεπζεο 
πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη ηεθκεξησκέλε γλψζε παηδηθνχ 
κεηαιιφθσλνπ 
2.ΓΔΝΙΚΖ ΠΡΟΫΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζην αληηθείκελν 
(Ο.Σ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή ηδησηηθήο απαζρφιεζεο 
θιπ) 
3.ΠΡΟΦΟΡΙΚΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 

35.  

ΠΔ  ή  ΣΔ 
ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 

ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ 
ΜΟΤΗΚΖ 

ΟΤΣΗ 

1 9μηνη 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: 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.ΓΔΝΙΚΖ ΠΡΟΫΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
κνπζηθά ηδξχκαηα ή κνπζηθά εθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ηνπ 
Γεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ηδησηηθέο 
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ρνιέο 
3.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (Αποδεδειγμένη): 
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.ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΔ ΠΟΤΓΔ: Απφ αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά 
ηδξχκαηα εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ, ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα, 
εκεξίδεο  

36.  

ΓΔ 
ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 

ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ 
ΜΟΤΗΚΖ - 

ΠΑΡΑΓΗΗΑΚΟ 
ΚΛΑΡΗΝΟ 

1 9μηνη 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: Απνθνηηήξηνο ηίηινο αλαγλσξηζκέλνπ 
απφ ην θξάηνο   κνπζηθνχ ηδξχκαηνο εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ 
2.ΜΟΡΙΟΓΟΣΔΙΣΑΙ ε πξφζζεηε επηκφξθσζε ζην αληηθείκελν 
απνδεδεηγκέλα 
3.ΓΔΝΙΚΖ ΠΡΟΫΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
κνπζηθά ηδξχκαηα ή κνπζηθά εθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ηνπ 
Γεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ηδησηηθέο 
ρνιέο 
4.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (Αποδεδειγμένη): 
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 

37.  
ΣΔ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ 

ΜΟΤΗΚΖ  
1 9μηνη 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: Γίπισκα ή πηπρίν εηδηθφηεηαο  νξγάλνπ 
αλαγλσξηζκέλνπ κνπζηθνχ ηδξχκαηνο εζσηεξηθνχ ή 
εμσηεξηθνχ 
2.ΓΔΝΙΚΖ ΠΡΟΫΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
κνπζηθά ηδξχκαηα ή κνπζηθά εθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ηνπ 
Γεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ηδησηηθέο 
ρνιέο 
3.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (Αποδεδειγμένη): 
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 

38.  

ΠΔ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 
ΤΝΘΔΖ 
ΜΟΤΗΚΖ 

ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ 
ΚΑΗ 

ΔΝΟΡΥΖΣΡΩΖ 
ΤΓΥΡΟΝΖ 

ΜΟΤΗΚΖ (ΠΟΠ, 
ΡΟΚ ΚΛΠ) 

1 9μηνη 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: Πηπρίν αλαγλσξηζκέλνπ κνπζηθνχ 
ηδξχκαηνο εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ θαη κεηαπηπρηαθφ ζην 
αληηθείκελν (θηλεκαηνγξάθνο, ηειεφξαζε, media) 
2.ΓΔΝΙΚΖ ΠΡΟΫΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
κνπζηθά ηδξχκαηα ή κνπζηθά εθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ηνπ 
Γεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ηδησηηθέο 
ρνιέο 
3.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (Αποδεδειγμένη): 
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 
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4.ΠΡΟΦΟΡΙΚΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 
5.ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΔ ΠΟΤΓΔ: Απφ αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά 
ηδξχκαηα εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ, ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα, 
εκεξίδεο 

ύνολο θέζεων 44   

 
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 ΚΡΙΣΖΡΙΩΝ  
Ζ αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηνπο θσδηθνχο 1 έσο 38 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 ζηελ νπνία αλαθέξνπλ ξεηά ηνλ θσδηθφ 
ηεο ζέζεο πνπ δηεθδηθνχλ. Έσοςν δικαίωμα να ςποβάλλοςν αίηηζη ζε ένα (1) μόνο κωδικό θέζηρ. 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. Ωο 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).  
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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. Βεβαίσζε ζπνπδψλ ηέθλνπ.  
7. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86, φπνπ δειψλεηαη ηπρφλ απαζρφιεζε ζε Γεκφζην ή ηδησηηθφ 
εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα (παξάιιειε απαζρφιεζε).  
8. 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 ζην εηδηθφ αληηθείκελν 
νξγάλνπ ε ππνρξεσηηθνχ καζήκαηνο.  

 
ΔΠΙΛΟΓΖ – ΑΝΑΡΣΖΖ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΤΠΟΒΟΛΖ ΔΝΣΑΔΩΝ 

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 ΑΙΣΖΔΩΝ 

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. 

 
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 

- 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 ΟΜΟΦΩΝΑ: 

http://www.kedka.gr/
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1. Γέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ θαη ζπλαηλεί ζηελ έθδνζε αλαθνίλσζεο πξφζιεςεο εθπαηδεπηηθνχ-
θαιιηηερληθνχ πξνζσπηθνχ κε ηα εμήο αλαιπηηθά ζηνηρεία:  

 

Καηηγορία ανηικείμενο 
ΑΡ. 

ΘΔΔ
ΩΝ 

ΥΡΟΝΟ 
ΔΡΓΑΗΑ 

ΣΤΠΗΚΑ ΔΗΓΗΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

Δκπαιδευηικό - καλλιηεχνικό προζωπικό  

1.  

 
ΣΔ 

ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ  
ΚΟΡΝΟΤ-

ΔΝΟΡΓΑΝΩΖ &  
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

ΜΠΑΝΣΑ 

1 9μηνη 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: Γίπισκα νξγάλνπ αλαγλσξηζκέλνπ 
απφ ην θξάηνο κνπζηθνχ ηδξχκαηνο εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ. 
Πηπρίν ελνξγάλσζεο – δηεχζπλζεο κπάληαο ηνπ Κξαηηθνχ 
Ωδείνπ Θεζζαινλίθεο ή αλαγλσξηζκέλνπ Μνπζηθνχ 
Δθπαηδεπηεξίνπ ηεο εκεδαπήο ή Αλσηέξαο ή Αλσηάηεο ρνιήο 
ηεο Αιινδαπήο. Γίπισκα ζχλζεζεο, δεθαεηή θαιιηηερληθή θαη 
εθπαηδεπηηθή πξνυπεξεζία  
2.ΜΟΡΙΟΓΟΣΟΤΝΣΑΙ επηπιένλ νη ηίηινη αλψηεξσλ 
ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ, ζχλζεζεο θαη βπδαληηλήο κνπζηθήο 
3.ΓΔΝΙΚΖ ΠΡΟΫΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
απφ ην θξάηνο σδεία θαη κνπζηθέο ζρνιέο (δεκφζηα, δεκνηηθά, 
επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηδησηηθά) 
4.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (Αποδεδειγμένη): 
πλαπιίεο (ζπκκεηνρή ζε νξρήζηξα, ζπκκεηνρή σο δηεπζπληήο 
νξρήζηξαο, 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 

2.  

 
ΣΔ 

ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ  
ΝΤΚΣΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΚΗΘΑΡΑ 

3 9μηνη 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: 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 ΠΡΟΫΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
απφ ην θξάηνο σδεία θαη κνπζηθέο ζρνιέο (δεκφζηα, δεκνηηθά, 
επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηδησηηθά) 
4.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (Αποδεδειγμένη): 
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 

3.  

 
ΠΔ 

ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 
ΝΤΚΣΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΚΗΘΑΡΑ 

1 9μηνη 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: 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 παηδαγσγηθήο  
2.ΓΔΝΙΚΖ ΠΡΟΫΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
κνπζηθά ηδξχκαηα ή κνπζηθά εθπαηδεπηηθά  
3.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (Αποδεδειγμένη): 
πλαπιίεο (ζπκκεηνρή ζε νξρήζηξα, ζπκκεηνρή σο ζνιίζη, 
δηεζλή θαιιηηερληθή ζηαδηνδξνκία, ξεζηηάι, ζπλαπιίεο 
κνπζηθήο δσκαηίνπ), ερνγξαθήζεηο, δηζθνγξαθία, ζπλέδξηα, 
εθδφζεηο, δηαιέμεηο, ζεκηλάξηα, ζπγγξαθή ζρεηηθνχ βηβιίνπ, 
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δεκνζηεχζεηο, κειέηεο, άξζξα, εηδηθά εθπαηδεπηηθά 
πξνγξάκκαηα, ζπζηάζεηο-δηαθξίζεηο θιπ 
4.ΠΡΟΦΟΡΙΚΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 
5.ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΔ ΠΟΤΓΔ: Απφ αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά 
ηδξχκαηα εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ 

4.  

 
ΣΔ 

ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 
ΠΛΖΚΣΩΝ                          
ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΠΗΑΝΟ 

4 9μηνη 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: 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 ΠΡΟΫΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
απφ ην θξάηνο σδεία θαη κνπζηθέο ζρνιέο (δεκφζηα, δεκνηηθά, 
επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηδησηηθά).  
4.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (Αποδεδειγμένη): 
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 

5.  

 
ΠΔ 

ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 
ΠΛΖΚΣΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΠΗΑΝΟ & ΤΝΟΓΔΗΑ 
ΚΛΑΗΚΟΤ ΥΟΡΟΤ 

1 9μηνη 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: 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 ΠΡΟΫΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
κνπζηθά ηδξχκαηα ή κνπζηθά εθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ηνπ 
Γεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ηδησηηθέο 
ρνιέο 
3.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (Αποδεδειγμένη): 
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.ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΔ ΠΟΤΓΔ: Απφ αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά 
ηδξχκαηα εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ 

6.  

 
ΣΔ 

ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 
ΠΛΖΚΣΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΠΗΑΝΟ & ΒΑΗΚΑ 
ΘΔΩΡΖΣΗΚΑ 
ΜΑΘΖΜΑΣΑ 

1 9μηνη 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: 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 ΠΡΟΫΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
απφ ην θξάηνο σδεία θαη κνπζηθέο ζρνιέο (δεκφζηα, δεκνηηθά, 
επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηδησηηθά).  
4.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (Αποδεδειγμένη): 
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 
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πξνγξάκκαηα, ζπζηάζεηο-δηαθξίζεηο θιπ 
5.ΠΡΟΦΟΡΙΚΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 

7.  

 
 
 

ΣΔ 
ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 

ΔΓΥΟΡΓΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΒΗΟΛΗ 

1 9μηνη 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: Γίπισκα ή Πηπρίν νξγάλνπ 
αλαγλσξηζκέλνπ κνπζηθνχ ηδξχκαηνο εζσηεξηθνχ ή 
εμσηεξηθνχ 
2.ΜΟΡΙΟΓΟΣΔΙΣΑΙ ε πξφζζεηε επηκφξθσζε ζην αληηθείκελν 
απνδεδεηγκέλα 
3.ΓΔΝΙΚΖ ΠΡΟΫΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
απφ ην θξάηνο σδεία θαη κνπζηθέο ζρνιέο (δεκφζηα, δεκνηηθά, 
επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηδησηηθά) 
4.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (Αποδεδειγμένη): 
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 

8.  

 
 
 
 
 
 

ΣΔ 
ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 

ΔΓΥΟΡΓΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ -  

ΒΗΟΛΗ 
ΜΔ ΤΠΟΥΡΔΩΖ 

ΣΖΝ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 
ΟΡΥΖΣΡΑ 
ΔΓΥΟΡΓΩΝ 

 

 
 
 
 

1 9μηνη 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: 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 ΠΡΟΫΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
απφ ην θξάηνο σδεία θαη κνπζηθέο ζρνιέο (δεκφζηα, δεκνηηθά, 
επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηδησηηθά) 
4.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (Αποδεδειγμένη): 
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 

9.  

ΠΔ Ή ΣΔ 
ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 

ΔΓΥΟΡΓΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ - 

ΒΗΟΛΟΝΣΔΛΟ 

 

1 9μηνη 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: 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 ΠΡΟΫΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε  δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
κνπζηθά ηδξχκαηα ή κνπζηθά εθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ηνπ 
Γεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ηδησηηθέο 
ρνιέο 
4.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (Αποδεδειγμένη): 
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.ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΔ ΠΟΤΓΔ: Απφ αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά 
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ηδξχκαηα εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ, ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα, 
εκεξίδεο  

10.  

ΣΔ 
ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 

ΠΝΔΤΣΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ  
ΦΛΑΟΤΣΟ 

ΜΔ ΤΠΟΥΡΔΩΖ 
ΣΖΝ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ΦΛΟΓΔΡΑ 

1 9μηνη 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: 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 ΠΡΟΫΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
απφ ην θξάηνο σδεία θαη κνπζηθέο ζρνιέο (δεκφζηα, δεκνηηθά, 
επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηδησηηθά) 
4.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (Αποδεδειγμένη): 
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 

11.  

 
 
 
 
 

ΣΔ 
ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 

ΠΝΔΤΣΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ  

ΚΛΑΡΗΝΟ ΜΔ 
ΤΠΟΥΡΔΩΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟ 
ΑΞΟΦΩΝΟ ΚΑΗ 

ΣΖΝ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 
ΟΡΥΖΣΡΑ 
ΠΝΔΤΣΩΝ 

1 9μηνη 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: 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 ΠΡΟΫΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
απφ ην θξάηνο σδεία θαη κνπζηθέο ζρνιέο (δεκφζηα, δεκνηηθά, 
επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηδησηηθά).  
4.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (Αποδεδειγμένη): 
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 

12.  

ΣΔ 
ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 

ΠΝΔΤΣΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΣΡΟΜΠΔΣΑ 

1 9μηνη 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: 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 ΠΡΟΫΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
απφ ην θξάηνο σδεία θαη κνπζηθέο ζρνιέο (δεκφζηα, δεκνηηθά, 
επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηδησηηθά) 
4.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (Αποδεδειγμένη): 
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 

13.  
ΠΔ 

ΒΑΗΚΩΝ 
1 9μηνη 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: Πηπρίν Σκεκάησλ Μνπζηθψλ πνπδψλ 
αλαγλσξηζκέλσλ Παλεπηζηεκίσλ ή άιιεο ηζφηηκεο αλψηαηεο 
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ΘΔΩΡΖΣΗΚΩΝ 
ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ 

ΜΔ ΤΠΟΥΡΔΩΖ 
ΣΖΝ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ΦΛΟΓΔΡΑ 

ζρνιήο εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ. Πηπρία αλψηεξσλ ζεσξεηηθψλ. 
Σίηινο νξγάλνπ αλαγλσξηζκέλνπ κνπζηθνχ ηδξχκαηνο 
εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ 

2.ΓΔΝΙΚΖ ΠΡΟΫΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
κνπζηθά ηδξχκαηα ή κνπζηθά εθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ηνπ 
Γεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ηδησηηθέο ρνιέο 

3.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (Αποδεδειγμένη): 
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.ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΔ ΠΟΤΓΔ: Απφ αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά 
ηδξχκαηα εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ, ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα, 
εκεξίδεο  

14.  

ΣΔ 
ΒΑΗΚΩΝ - 

ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΩΝ 
ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ 

ΜΔ ΤΠΟΥΡΔΩΖ 
ΣΖΝ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ΦΑΓΚΟΣΟΤ 

1 9μηνη 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: Γίπισκα ή Πηπρίν νξγάλνπ 
αλαγλσξηζκέλνπ απφ ην θξάηνο κνπζηθνχ ηδξχκαηνο 
εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ 
2.ΜΟΡΙΟΓΟΣΔΙΣΑΙ επηπιένλ ην δίπισκα ζχλζεζεο   
3.ΓΔΝΙΚΖ ΠΡΟΫΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
απφ ην θξάηνο σδεία θαη κνπζηθέο ζρνιέο (δεκφζηα, δεκνηηθά, 
επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηδησηηθά) 
4.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (Αποδεδειγμένη): 
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 

15.  

ΣΔ 
ΤΜΦΩΝΗΚΩΝ 

ΚΡΟΤΣΩΝ    ΜΔ 
ΤΠΟΥΡΔΩΖ ΣΖΝ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 
ΝΣΡΑΜ ΔΣ 

2 9μηνη 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: 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 ΠΡΟΫΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
απφ ην θξάηνο σδεία θαη κνπζηθέο ζρνιέο (δεκφζηα, δεκνηηθά, 
επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηδησηηθά) 
4.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (Αποδεδειγμένη): 
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 

16.  

ΣΔ 
ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 
ΦΩΝΖΣΗΚΖ  - 

ΜΟΝΩΓΗΑ 
ΜΔ ΤΠΟΥΡΔΩΖ 

ΣΖΝ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 
ΔΛΑΦΡΟΤ 

ΣΡΑΓΟΤΓΗΟΤ 

1 9μηνη 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: 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 ΠΡΟΫΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
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Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
απφ ην θξάηνο σδεία θαη κνπζηθέο ζρνιέο (δεκφζηα, δεκνηηθά, 
επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηδησηηθά) 
4.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (Αποδεδειγμένη): 
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 

17.  

ΣΔ 
ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 
ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ  -
ΑΡΜΟΝΗΟ 

1 9μηνη 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: Σίηινο νξγάλνπ αλαγλσξηζκέλνπ 
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 ΠΡΟΫΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
κνπζηθά ηδξχκαηα ή κνπζηθά εθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ηνπ 
Γεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ηδησηηθέο 
ρνιέο 
4.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (Αποδεδειγμένη): 
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 

18.  

ΣΔ 
ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 

ΛΑΪΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
– ΑΚΟΡΝΣΔΟΝ ΚΑΗ  

ΑΡΜΟΝΗΟ ΜΔ 
ΤΠΟΥΡΔΩΖ ΣΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 
ΟΡΥΖΣΡΑ 

ΛΑΪΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

1 9μηνη 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: Σίηινο νξγάλνπ αλαγλσξηζκέλνπ 
κνπζηθνχ ηδξχκαηνο εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ. εκηλάξηα 
εηδηθφηεηαο εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ 
2.ΜΟΡΙΟΓΟΣΔΙΣΑΙ ε πξφζζεηε επηκφξθσζε ζην αληηθείκελν 
απνδεδεηγκέλα 
3.ΓΔΝΙΚΖ ΠΡΟΫΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
κνπζηθά ηδξχκαηα ή κνπζηθά εθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ηνπ 
Γεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ηδησηηθέο 
ρνιέο 
4.ΠΡΟΫΠΖΡΔΙΑ ζηην παπαγωγή ζςναςλιών λαϊκήρ 
Δλληνικήρ Μοςζικήρ (Αποδεδειγμένη) 
5.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (Αποδεδειγμένη): 
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 

19.  

ΣΔ 
ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 
ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ - 

ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΚΑΗ 
ΖΛΔΚΣΡΟΑΚΟΤΣΗ

ΚΖ ΚΗΘΑΡΑ 
ΜΔ ΤΠΟΥΡΔΩΖ 

ΣΖΝ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 
ΘΔΩΡΖΣΗΚΩΝ 

ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ JAZZ 
ΜΟΤΗΚΖ 

1 9μηνη 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: Σίηινο εηδηθφηεηαο ηδξχκαηνο ηνπ 
εμσηεξηθνχ 
2.ΓΔΝΙΚΖ ΠΡΟΫΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζηελ jazz αξκνλία, ηελ 
δηδαζθαιία κνπζηθψλ ζπλφισλ jazz κνπζηθήο θαη ζε κνπζηθά 
ηδξχκαηα ή κνπζηθά εθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ηνπ Γεκνζίνπ ή 
Ο.Σ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ηδησηηθέο ρνιέο 
3.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (Αποδεδειγμένη): 
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 
4.ΠΡΟΦΟΡΙΚΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 

20.  

ΠΔ 
ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 

JAZZ ΜΟΤΗΚΖ - 
ΜΔ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 

ΣΑ JAZZ ΚΡΟΤΣΑ 

1 9μηνη 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: Πηπρίν Σκεκάησλ Μνπζηθψλ πνπδψλ 
αλαγλσξηζκέλσλ Παλεπηζηεκίσλ ή άιιεο ηζφηηκεο αλψηαηεο 
ζρνιήο εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ 
2.ΓΔΝΙΚΖ ΠΡΟΫΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε  δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
κνπζηθά ηδξχκαηα ή κνπζηθά εθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ηνπ 
Γεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ηδησηηθέο 
ρνιέο 
3.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (Αποδεδειγμένη): 
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.ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΔ ΠΟΤΓΔ: Απφ αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά 
ηδξχκαηα εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ, ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα, 
εκεξίδεο 

21.  

ΣΔ 
ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 

JAZZ ΜΟΤΗΚΖ ΜΔ 
ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟ 

ΠΗΑΝΟ 

1 9μηνη 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: Σίηινο εηδηθφηεηαο 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 ΠΡΟΫΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
απφ ην θξάηνο σδεία θαη κνπζηθέο ζρνιέο (δεκφζηα, δεκνηηθά, 
επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηδησηηθά) 
4.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (Αποδεδειγμένη): 
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 

22.  

ΣΔ 
ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 

ΛΑΪΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ - 
ΜΠΟΤΕΟΤΚΗ , 
ΜΠΑΓΛΑΜΑ , 

ΛΑΪΚΖ ΚΗΘΑΡΑ 
ΜΔ ΤΠΟΥΡΔΩΖ 
ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ΜΟΤΗΚΖ 
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ  

1 9μηνη 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: Σίηινο νξγάλνπ εζσηεξηθνχ ή 
εμσηεξηθνχ. θαη ηίηινο κνπζηθήο ηερλνινγίαο (ΗΔΚ) 
2.ΜΟΡΙΟΓΟΣΔΙΣΑΙ ε πξφζζεηε επηκφξθσζε ζην αληηθείκελν 
απνδεδεηγκέλα 
3.ΓΔΝΙΚΖ ΠΡΟΫΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
κνπζηθά ηδξχκαηα ή κνπζηθά εθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ηνπ 
Γεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ηδησηηθέο 
ζρνιέο  
4.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (Αποδεδειγμένη): 
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 
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23.  

ΣΔ 
ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 

ΛΑΪΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ - 
ΜΠΟΤΕΟΤΚΗ 

ΜΔ ΤΠΟΥΡΔΩΖ 
ΣΖΝ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΩΖ 
ΟΡΥΖΣΡΑ   

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΛΑΪΚΖ 
ΜΟΤΗΚΖ  

1 9μηνη 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: 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 ΠΡΟΫΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
κνπζηθά ηδξχκαηα ή κνπζηθά εθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ηνπ 
Γεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ηδησηηθέο 
ρνιέο. Πξνυπεξεζία ζηελ παξαγσγή θαη πινπνίεζε 
κεγάισλ ζπλαπιηψλ Διιεληθήο ιατθήο κνπζηθήο.  
4.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (Αποδεδειγμένη): 
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 

24.  

ΓΔ 
ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 

ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ  

ΠΟΝΣΗΑΚΖ ΛΤΡΑ 

1 9μηνη 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: Σεθκεξησκέλε γλψζε ηνπ νξγάλνπ θαη  
πηπρίν αξκνλίαο απφ αλαγλσξηζκέλν απφ ην θξάηνο κνπζηθφ 
ίδξπκα εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ 
2.ΓΔΝΙΚΖ ΠΡΟΫΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
κνπζηθά ηδξχκαηα ή κνπζηθά εθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ηνπ 
Γεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ηδησηηθέο 
ρνιέο 
3.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (Αποδεδειγμένη): 
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 

25.  

ΠΔ 
ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 

ΑΝΩΣΔΡΩΝ 
ΘΔΩΡΖΣΗΚΩΝ 

ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ 
ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ 

ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΜΔ 
ΤΠΟΥΡΔΩΖ 
ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 
ΤΝΘΔΖ ΚΑ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ 
ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΣΖ 

ΜΟΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ 

1 9μηνη 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: Πηπρίν ηκήκαηνο αλνηρηνχ 
παλεπηζηεκίνπ εηδηθφηεηαο επξσπατθνχ πνιηηηζκνχ θαη 
κεηαπηπρηαθφο ηίηινο κε εηδηθφηεηα ζηηο γισζζηθέο δηαηαξαρέο 
θαη ζηελ εκπαιδεσηική παρέμβαζη μέζω ηης  

μοσζικοθεραπείας. Γηπισκα ζχλζεζεο (Γλψζε θαη 
εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε κέζα απφ ηελ 
ηέρλε»).  
2.ΓΔΝΙΚΖ ΠΡΟΫΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
κνπζηθά ηδξχκαηα ή κνπζηθά εθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ηνπ 
Γεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ηδησηηθέο 
ρνιέο 
3.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (Αποδεδειγμένη): 
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.ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΔ ΠΟΤΓΔ: Απφ αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά 
ηδξχκαηα εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ, ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα, 
εκεξίδεο  

26.  

ΠΔ 
ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 
ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ 

1 9μηνη 
1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: Πηπρίν Σκεκάησλ Μνπζηθψλ πνπδψλ 
αλαγλσξηζκέλσλ Παλεπηζηεκίσλ ή άιιεο ηζφηηκεο αλψηαηεο 
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ΜΟΤΗΚΖ-
ΜΟΤΗΚΟΠΑΗΓΑΓΩΓ

ΗΚΟ ΜΔ 
ΤΠΟΥΡΔΩΖ 

ΤΝΟΓΔΗΑ ΚΑΗ 
ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟ 

ΠΗΑΝΟ 

ζρνιήο εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ. Γίπισκα ή πηπρίν νξγάλνπ 
αλαγλσξηζκέλνπ κνπζηθνχ ηδξχκαηνο εζσηεξηθνχ ή 
εμσηεξηθνχ.   
2.ΓΔΝΙΚΖ ΠΡΟΫΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε παξαγσγή, 
δηεχζπλζε θαη δηδαζθαιία παηδηθψλ κνπζηθψλ παξαζηάζεσλ, 
πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά ηδξχκαηα ή 
κνπζηθά εθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ηνπ Γεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α. ή 
Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ηδησηηθέο ρνιέο 
3.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (Αποδεδειγμένη): 
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.ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΔ ΠΟΤΓΔ: Απφ αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά 
ηδξχκαηα εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ, ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα, 
εκεξίδεο  

27.  

ΠΔ 
ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ  -

ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
ΥΟΡΩΓΗΑ ΜΔ 

ΤΠΟΥΡΔΩΖ ΚΑΗ 
ΤΝΟΓΔΗΑ ΣΟ  

ΠΗΑΝΟ 

1 9μηνη 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: 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 ΠΡΟΫΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε  δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
κνπζηθά ηδξχκαηα ή κνπζηθά εθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ηνπ 
Γεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ηδησηηθέο 
ρνιέο. Απνδεδεηγκέλε πξνυπεξεζία ζπλνδείαο ζην πηάλν 
πηπρίσλ, δηπισκάησλ, ρνξσδηψλ, κνπζηθψλ ζπλφισλ 
3.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (Αποδεδειγμένη): 
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.ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΔ ΠΟΤΓΔ: Απφ αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά 
ηδξχκαηα εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ, ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα, 
εκεξίδεο  

28.  

ΣΔ 
ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 

ΠΛΖΚΣΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ-

ΤΝΟΓΔΗΑ ΚΑΗ 
ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟ 

ΠΗΑΝΟ ΜΔ 
ΤΠΟΥΡΔΩΖ 

ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ 
ΠΡΟΩΘΖΖ 

ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ 
ΠΑΗΓΗΚΖ ΚΖΝΖ 

1 9μηνη 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: 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: Ζ επηκφξθσζή ζην αληηθείκελν θαη ε 
γεληθή Παλεπηζηεκηαθή επηκφξθσζε απνδεδεηγκέλα 
3.ΓΔΝΙΚΖ ΠΡΟΫΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
απφ ην θξάηνο σδεία θαη κνπζηθέο ζρνιέο (δεκφζηα, δεκνηηθά, 
επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηδησηηθά) 
4.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (Αποδεδειγμένη): 
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 

ΑΔΑ: ΨΙΦ9ΟΛΞΡ-7ΞΥ



5.ΠΡΟΦΟΡΙΚΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 

29.  

ΠΔ 
ΒΑΛΚΑΝΗΚΖ 

ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ 
ΜΟΤΗΚΖ-

ΔΘΝΟΛΟΓΗΑ 

1 9μηνη 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: Πηπρίν Σκεκάησλ Μνπζηθψλ πνπδψλ 
αλαγλσξηζκέλσλ Παλεπηζηεκίσλ ή άιιεο ηζφηηκεο αλψηαηεο 
ζρνιήο εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ. Σεθκεξίσζε 
αλαγλσξηζκέλνπ πλεπζηνχ νξγάλνπ   
2.ΓΔΝΙΚΖ ΠΡΟΫΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε  δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε Ο.Σ.Α. ή Γεκνηηθέο 
Δπηρεηξήζεηο  
3.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (Αποδεδειγμένη): 
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.ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΔ ΠΟΤΓΔ: Απφ αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά 
ηδξχκαηα εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ, ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα, 
εκεξίδεο  

30.  

ΣΔ 
ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 

ΠΝΔΤΣΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΣΡΟΜΠΟΝΗ 

ΜΔ ΤΠΟΥΡΔΩΖ 
ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟ 

ΒΑΡΤΣΟΝΟ-
ΔΤΦΩΝΗΟ 

1 9μηνη 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: 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 ΠΡΟΫΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
απφ ην θξάηνο σδεία θαη κνπζηθέο ζρνιέο (δεκφζηα, δεκνηηθά, 
επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηδησηηθά) 
4.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (Αποδεδειγμένη): 
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 

31.  

ΠΔ 
ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 

ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΩΝ 
ΚΡΟΤΣΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΔ 
ΤΠΟΥΡΔΩΖ ΣΖΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΔ 

ΔΗΓΗΚΔ 
ΗΚΑΝΟΣΖΣΔ 

1 9μηνη 

3. ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: Πηπρίν Σκεκάησλ Μνπζηθψλ πνπδψλ 
αλαγλσξηζκέλσλ Παλεπηζηεκίσλ ή άιιεο ηζφηηκεο αλψηαηεο 
ζρνιήο εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ 
4. ΜΟΡΙΟΓΟΣΔΙΣΑΙ πξφζζεηε επηκφξθσζε ζην αληηθείκελν 
απνδεδεηγκέλα  
3.ΓΔΝΙΚΖ ΠΡΟΫΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε  δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
κνπζηθά ηδξχκαηα ή κνπζηθά εθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ηνπ 
Γεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ηδησηηθέο 
ρνιέο. Πξνυπεξεζία ζηελ ελαζρφιεζε παηδηψλ εηδηθήο 
αγσγήο  
4.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (Αποδεδειγμένη): 
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.ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΔ ΠΟΤΓΔ: Απφ αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά 

ΑΔΑ: ΨΙΦ9ΟΛΞΡ-7ΞΥ



ηδξχκαηα εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ, ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα, 
εκεξίδεο 

32.  

ΣΔ 
ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 

ΠΛΖΚΣΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ – ΠΗΑΝΟ, 
ΤΝΟΓΔΗΑ ΠΗΑΝΟΤ 

ΚΑΗ ΔΚΣΔΛΔΖ 
ΔΡΓΩΝ ΣΟΤ 
ΣΜΖΜΑΣΟ 
ΤΝΘΔΖ  

 

1 9μηνη 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: 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 ΠΡΟΫΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
απφ ην θξάηνο σδεία θαη κνπζηθέο ζρνιέο (δεκφζηα, δεκνηηθά, 
επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηδησηηθά)  
4.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (Αποδεδειγμένη): 
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 

33.  

ΣΔ 
ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 
ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΜΠΑΟ 

1 9μηνη 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: Σίηινο νξγάλνπ 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 ΠΡΟΫΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
κνπζηθά ηδξχκαηα ή κνπζηθά εθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ηνπ 
Γεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ηδησηηθέο 
ρνιέο 
4.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (Αποδεδειγμένη): 
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 

34.  

ΓΔ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ  
ΜΟΤΗΚΟΚΗΝΖΣΗΚΖ
 ΑΓΩΓΖ ΒΡΔΦΩΝ  

 

1 9μηνη 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: Σίηινο θαηάξηηζεο θαη εθπαίδεπζεο 
πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη ηεθκεξησκέλε γλψζε παηδηθνχ 
κεηαιιφθσλνπ 
2.ΓΔΝΙΚΖ ΠΡΟΫΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζην αληηθείκελν 
(Ο.Σ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή ηδησηηθήο απαζρφιεζεο 
θιπ) 
3.ΠΡΟΦΟΡΙΚΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 

35.  

ΠΔ  ή  ΣΔ 
ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 

ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ 
ΜΟΤΗΚΖ 

ΟΤΣΗ 

1 9μηνη 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: 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.ΓΔΝΙΚΖ ΠΡΟΫΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
κνπζηθά ηδξχκαηα ή κνπζηθά εθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ηνπ 
Γεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ηδησηηθέο 
ρνιέο 
3.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (Αποδεδειγμένη): 
πλαπιίεο (ζπκκεηνρή ζε νξρήζηξα, ζπκκεηνρή σο ζνιίζη, 
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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.ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΔ ΠΟΤΓΔ: Απφ αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά 
ηδξχκαηα εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ, ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα, 
εκεξίδεο  

36.  

ΓΔ 
ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 

ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ 
ΜΟΤΗΚΖ - 

ΠΑΡΑΓΗΗΑΚΟ 
ΚΛΑΡΗΝΟ 

1 9μηνη 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: Απνθνηηήξηνο ηίηινο αλαγλσξηζκέλνπ 
απφ ην θξάηνο   κνπζηθνχ ηδξχκαηνο εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ 
2.ΜΟΡΙΟΓΟΣΔΙΣΑΙ ε πξφζζεηε επηκφξθσζε ζην αληηθείκελν 
απνδεδεηγκέλα 
3.ΓΔΝΙΚΖ ΠΡΟΫΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
κνπζηθά ηδξχκαηα ή κνπζηθά εθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ηνπ 
Γεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ηδησηηθέο 
ρνιέο 
4.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (Αποδεδειγμένη): 
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 

37.  
ΣΔ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ 

ΜΟΤΗΚΖ  
1 9μηνη 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: Γίπισκα ή πηπρίν εηδηθφηεηαο  νξγάλνπ 
αλαγλσξηζκέλνπ κνπζηθνχ ηδξχκαηνο εζσηεξηθνχ ή 
εμσηεξηθνχ 
2.ΓΔΝΙΚΖ ΠΡΟΫΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
κνπζηθά ηδξχκαηα ή κνπζηθά εθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ηνπ 
Γεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ηδησηηθέο 
ρνιέο 
3.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (Αποδεδειγμένη): 
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 

38.  

ΠΔ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 
ΤΝΘΔΖ 
ΜΟΤΗΚΖ 

ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ 
ΚΑΗ 

ΔΝΟΡΥΖΣΡΩΖ 
ΤΓΥΡΟΝΖ 

ΜΟΤΗΚΖ (ΠΟΠ, 
ΡΟΚ ΚΛΠ) 

1 9μηνη 

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: Πηπρίν αλαγλσξηζκέλνπ κνπζηθνχ 
ηδξχκαηνο εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ θαη κεηαπηπρηαθφ ζην 
αληηθείκελν (θηλεκαηνγξάθνο, ηειεφξαζε, media) 
2.ΓΔΝΙΚΖ ΠΡΟΫΠΖΡΔΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα 
κνπζηθά ηδξχκαηα ή κνπζηθά εθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ηνπ 
Γεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ηδησηηθέο 
ρνιέο 
3.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ (Αποδεδειγμένη): 
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.ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΔ ΠΟΤΓΔ: Απφ αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά 
ηδξχκαηα εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ, ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα, 
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εκεξίδεο 

ύνολο θέζεων 44   

 
2. Καζνξίδεη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ζρεηηθά κε ην εθπαηδεπηηθφ-θαιιηηερληθφ πξνζσπηθφ γηα ηηο αλάγθεο 
ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιψλ-εξγαζηεξίσλ ηεο επηρείξεζεο γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2017-2018 σο εμήο: 

 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΚΡΙΣΖΡΙΩΝ 

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηνπο θσδηθνχο 1 έσο 38 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 ζηελ νπνία αλαθέξνπλ ξεηά ηνλ θσδηθφ 
ηεο ζέζεο πνπ δηεθδηθνχλ. Έσοςν δικαίωμα να ςποβάλλοςν αίηηζη ζε ένα (1) μόνο κωδικό θέζηρ. 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. Ωο 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 
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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. Βεβαίσζε ζπνπδψλ ηέθλνπ.  
7. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86, φπνπ δειψλεηαη ηπρφλ απαζρφιεζε ζε Γεκφζην ή ηδησηηθφ 

εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα (παξάιιειε απαζρφιεζε).  
8. 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 ζην εηδηθφ αληηθείκελν 
νξγάλνπ ε ππνρξεσηηθνχ καζήκαηνο.  
 

ΔΠΙΛΟΓΖ – ΑΝΑΡΣΖΖ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΤΠΟΒΟΛΖ ΔΝΣΑΔΩΝ 

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 ΑΙΣΖΔΩΝ 

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. 

 
3. Οη ζρεηηθέο πηζηψζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γεκνηηθνχ Ωδείνπ Καιακαξηάο έρνπλ πξνβιεθηεί ζηνλ 
πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2017 ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. θαη ζα πξνβιεθηνχλ θαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2018.    
Ζ απόθαζη αςηή πήπε απιθμό 154/2017  
Σν πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθνπλ νη εμήο: 
Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. ΣΖ Κ.Δ.Γ.ΚΑ.                       
             
             ΑΝΣΩΝΟΤΓΖ ΟΛΤΜΠΙΑ 
  Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Γ.. ΣΖ Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 
         
         ΟΛΟΜΩΝΙΓΟΤ ΔΛΙΑΒΔΣ 

http://www.kedka.gr/
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ΜΟΡΙΟΓΟΣΖΖ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΩΓΔΙΟΤ 
1. ΠΟΤΓΔ : ΜΔΓΙΣΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ  36 

1.1 Σίηλοι Ωδείων (μέγιζηο 11 μόπια) 
Πηπρίν: 3 κφξηα 
Πηπρίν κε Άξηζηα: 5 κφξηα 
Γίπισκα: 7 κφξηα 
Γίπισκα κε Άξηζηα: 11 κφξηα 
 
1.2 Πηςσία Ανώηαηων Μοςζικών ποςδών και Πανεπιζηημίων (μέγιζηο 4 μόπια) 
Πηπρίν Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο: 1 κφξην 
Πηπρίν Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο κε εηδηθφηεηα: 2 κφξηα 
Πηπρίν Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο κε Άξηζηα: 4 κφξηα 
 
1.3 Μεηαπηςσιακό (μέγιζηο 3 μόπια) 

 
1.4 Γιδακηοπικό (μέγιζηο 5 μόπια) 
 
1.5 ςναθείρ ηίηλοι (μέγιζηο 11 μόπια) 
Ωδεηαθνί, 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   
 
1.6 Βεβαίωζη ζποςδών – εμιναπίων (μέγιζηο 2 μόπια) 
Βεβαίσζε ζπνπδψλ 
(γηα νινθιεξσκέλα ζεκηλάξηα ηνπιάρηζηνλ 2 θχθισλ) 
Με ηηο βεβαηψζεηο απηέο κνξηνδνηνχληαη κφλν νη ππνςήθηνη ζρεηηθψλ εηδηθνηήησλ φπσο Γηδαζθαιία 
Μνπζηθήο Πξνπαηδείαο, νιθέδ Kodaly, Μνληέξλα Κξνπζηά, Ζιεθηξηθή Κηζάξα, 
Έληερλν Σξαγνχδη, Μνπζηθή Σερλνινγία. 
Βεβαίσζε  εκηλαξίσλ   
Με ηηο βεβαηψζεηο απηέο κνξηνδνηνχληαη νη ππνςήθηνη εηδηθψλ νξγάλσλ φπσο έγρνξδα, πιεθηξνθφξα, 
πλεπζηά, θξνπζηά θιπ. 
 

2.ΠΡΟΤΠΖΡΔΙΑ: ΜΔΓΙΣΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ  17 
2.1 Πποϋπηπεζία διδακηική (ζε ακαδημαϊκά έηη) (μέγιζηο 17) 
1-4 έηε: 3 κφξηα 
5-9 έηε: 6 κφξηα 
10-14 έηε: 11 κφξηα 
15έηε θαη πιένλ: 17 κφξηα 
 

3. ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΟ ΔΡΓΟ : ΜΔΓΙΣΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ  21 
3.1 Καλλιηεσνική δπαζηηπιόηηηα (μέγιζηο 8 μόπια) ινγίδεηαη: 
3.1 α) η ζςμμεηοσή ζε Οπσήζηπα (Δπαγγελμαηική) 
1 έσο 3 έηε: 1 κφξην 
4 έσο 6 έηε: 2 κφξηα  
7 έσο 9 έηε: 3 κφξηα  
10 έσο 13 έηε: 4 κφξηα  
14 έσο 16 έηε: 5 κφξηα  
17 έηε θαη άλσ έηε: 8 κφξηα  

ΑΔΑ: ΨΙΦ9ΟΛΞΡ-7ΞΥ



3.1 β) η ζςμμεηοσή ωρ ολίζη ή μαέζηπορ ζε επαγγεικαηηθέο εθδειψζεηο (εθδειψζεηο κε εηζηηήξην 
εηζφδνπ) ππφ ηελ αηγίδα έγθξηησλ θνξέσλ φπσο: ΚΟΑ, ΚΟΘ, Λπξηθή θελή, Μ.Μ.Α, Μ.Μ.Θ., Φ.Γ.Θ., 
Φ.Γ.Α., θιπ. 
1 έσο 4 ζπκκεηνρέο: 3 κφξηα  
5 έσο 9 ζπκκεηνρέο: 5 κφξηα  
10 έσο 14 ζπκκεηνρέο: 8 κφξηα  
15 ζπκκεηνρέο θαη άλσ: 12 κφξηα  
 
Σο μέγιζηο ηος άξονα 3.1.(α &β) ανέπσεηαι ζε 17 μόπια 
 
3.2 Ζσογπαθήζειρ-Γιζκογπαθία (μέγιζηο 2 μόπια) 
(σο νιίζη, Μαέζηξνο ή πλζέηεο – πνπ έρνπλ θπθινθνξήζεη ή κεηαδνζεί ζε Ραδηνθσληθνχο, 
Σειενπηηθνχο ηαζκνχο Παλειιήληαο εκβέιεηαο ή ζε αλαγλσξηζκέλεο 
Γηζθνγξαθηθέο Δηαηξείεο) 
 
3.3 Ρεζιηάλ- ζςναςλίερ μοςζικήρ δωμαηίος (μέγιζηο 2 μόπια) 
πλερφκελε θαιιηηερληθή ζηαδηνδξνκία 
 

4. ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ : ΜΔΓΙΣΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ 17 
4.1. ςνένηεςξη (μέγιζηο 14 μόπια) 
πγθξνηεκέλε παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε, πξνζσπηθφηεηα, κέζνδνο δηδαζθαιίαο: 13 κφξηα 
4.2. Παιδαγωγικέρ ζποςδέρ (μέγιζηο 3 μόπια) 
ΑΔΗ: 3 κφξηα 
ΣΔΗ - πηζηνπνηεκέλε ζρνιή: 2 κφξηα 
ΗΔΚ - ρνιέο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο: 1 κφξην 
εκηλάξηα, πλέδξηα, Ζκεξίδεο: 1 κφξην 
 

5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ, ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ: ΜΔΓΙΣΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ  9 
1 Γνλέαο: 2 κφξηα γηα θάζε παηδί 
2 Μνλνγνλέαο: 3 επηπιένλ κφξηα 
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 
ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 
ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΟ ΔΡΓΟ 
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