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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΝΟΜΟ ΡΕΘΤΜΝΗ ζκυμνο 02-09-2019 

Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ Αρικμ. πρωτ. 3769    

ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΤ ΡΕΘΤΜΝΗ»  

                                                                 

Τατ. Δ/μση : Ζσμβρακάκη 12                         

   741 32 – Ρέθσμμο Κρήτης 

Πληρουορίες : Γιαμμακάκη Α.  

Τηλ. : 28310-20468 (εσωτ. 19) 

Fax : 28310-20478 

e-mail : kpmpreth@gmail.com         

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

για τθ ςφναψθ ΤΜΒΑΗ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΟΡΙΜΕΝΟΤ ΧΡΟΝΟΤ με κάλυψθ τθσ δαπάνθσ υπό τθ 

μορφι αντιτίμου με το Π.Δ. 524/1980 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Ν.Π.Δ.Δ. 

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ 

ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΤ ΡΕΘΤΜΝΗ» 

 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 14 του Ν. 2190/1994 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το 

άρκρο 1 του Ν. 3833/2010, ςφμφωνα με τισ οποίεσ δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ των κεφαλαίων Αϋ Βϋ 

και Γϋ του Ν.2190/1994 «Οι λογοτζχνεσ, οι καλλιτζχνεσ και δθμοςιογράφοι για απαςχολιςεισ που 

προςιδιάηουν ςτθν ιδιότθτα τουσ». 

2. Τισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87/Α), όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν. 

3. Τισ διατάξεισ του άρκρου ζνατου του Ν. 4057/2012 «Πεικαρχικό Δίκαιο Δθμοςίων Πολιτικών 

Διοικθτικών Υπαλλιλων και Υπαλλιλων Νομικών Προςώπων Δθμοςίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/Α). 

4. Tο άρκρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012 όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 107 του Ν.4483/2017   

      αναφορικά με το προςωπικό αμειβόμενο με τθν καταβολι αντιτίμου για τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ.  

5. Το με ΔΙΡΡ/Φ.1.9/539/11506/31.05.2010 ζγγραφο του ΥΡ.ΕΣ.Α. & Θ.Δ. ςφμφωνα με το οποίο   

     εξακολουκοφν να ιςχφουν οι διατάξεισ του Ρ.Δ. 524/80 για προςωπικό που εξαιρείται των ρυκμίςεων    

     του Ν. 3812/2009. 

6. Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 524/1980 (ΦΕΚ 134 Α’), «Περί κακοριςμοφ διαδικαςίασ επιλογισ του επί 

ςυμβάςει εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου τεχνικοφ και βοθκθτικοφ προςωπικοφ των Οργανιςμών Τοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ». 

7. Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 523/1980 όπωσ τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε με το Ρ.Δ. 476/1981. 

mailto:kpmpreth@gmail.com
ΑΔΑ: ΩΙ1ΚΟΛΑΒ-Υ03



Σελίδα 2 από 22 
 

8. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 παρ. 8 του Ν.4325/2015 αναφορικά με τα προςόντα διοριςμοφ του 

κλάδου Μουςικϊν ΤΕ ςτουσ Ο.Τ.Α. αϋ βακμοφ και ςτα νομικά πρόςωπα αυτϊν. 

9. Τισ διατάξεισ του Β.Δ. 16/1966 «Περί ιδρφςεωσ μουςικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 7 Α’). 

10. Τισ διατάξεισ του Β.Δ. 57/1957 «Περί κυρώςεωσ του εςωτερικοφ κανονιςμοφ του Ωδείου 

Θεςςαλονίκθσ» (ΦΕΚ 229 Α’). 

11. Τισ διατάξεισ του Ν. 4354/2015 «Διαχείριςθ των μθ εξυπθρετοφμενων δανείων, μιςκολογικζσ 

ρυκμίςεισ και άλλεσ επείγουςεσ διατάξεισ εφαρμογισ τθσ ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν ςτόχων και 

διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων» (ΦΕΚ 176/16.12.2015 Τεφχοσ Α’). 

12. Τθν υπϋ αρικμ. 36/12-02-2019 ςε Ορκι Επανάλθψθ απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του 

Ν.Ρ.Δ.Δ. «Κοινωνικι Ρολιτικι και Μουςικι Ραιδεία Διμου εκφμνθσ», με κζμα : 

«Ρρογραμματιςμόσ προςλιψεων ζκτακτου προςωπικοφ με ςφμβαςθ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου 

(ΙΔΟΧ) με αντίτιμο δεκαεννζα (19) ατόμων για το ςχολικό ζτοσ 2019 – 2020 ςτο Δθμοτικό Ωδείο» 

(ΑΔΑ: ΨΘΚΟΛΑΒ-4ΒΩ). 

13. Τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 3687/28-03-2019 Ειςθγθτικι ζκκεςθ για πρόςλθψθ προςωπικοφ Ιδιωτικοφ 

Δικαίου Οριςμζνου Χρόνου ςτο Ν.Ρ.Δ.Δ. «Κοινωνικι Ρολιτικι και Μουςικι Ραιδεία Διμου 

εκφμνθσ» με αντίτιμο, προσ το Υπουργείο Εςωτερικϊν. 

14. Τθν υπϋ αρικμ. πρωτ. 25780/05-04-2019 ζγκριςθ πρόςλθψθσ προςωπικοφ με ςχζςθ εργαςίασ 

Ιδιωτικοφ Δικαίου Οριςμζνου Χρόνου (με αντίτιμο). 

15. Τθν υπ’ αρικμ. 133/2019  απόφ. Διοικθτικοφ Συμβουλίου περί ςυγκρότθςθσ επιτροπισ επιλογισ 

καλλιτεχνικοφ προςωπικοφ του άρκρου 4 του ΡΔ 524/1980 (ΦΕΚ 134/17.07.1980 Τεφχοσ Α’)» (ΑΔΑ: 

ΨΟΘΓΟΛΑΒ-ΘΞΡ). 

16. Τθν υπϋ αρικμ. πρωτ. 9506/19.08.2019 απόφαςθ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κριτθσ, με κζμα : 

«Συγκρότθςθ Επιτροπισ Επιλογισ Καλλιτεχνικοφ Ρροςωπικοφ για το Ν.Ρ.Δ.Δ. “Κοινωνικι Ρολιτικι και 

Μουςικι Ραιδεία Διμου εκφμνθσ”, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 4 του Ρ.Δ. 524/1980». 

17. Τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 757/14.02.2019 Βεβαίωςθ Ρροζδρου του Ν.Ρ.Δ.Δ. «Κοινωνικι Ρολιτικι και 

Μουςικι Ραιδεία Διμου εκφμνθσ», περί φπαρξθσ πιςτϊςεων ςτον προχπολογιςμό του οικονομικοφ 

ζτουσ 2019 για τθν κάλυψθ τθσ δαπάνθσ μιςκοδοςίασ του προςωπικοφ τθσ παροφςασ ανακοίνωςθσ. 

18. Τον Οργανιςμό Εςωτερικισ Υπθρεςίασ του Νομικοφ Ρροςϊπου Δθμοςίου Δικαίου «Κοινωνικι 

Ρολιτικι και Μουςικι Ραιδεία Διμου εκφμνθσ» (ΦΕΚ 2530/τ.Βϋ/17.09.2012), όπωσ τροποποιικθκε 

και ιςχφει (ΦΕΚ 2632/τ.Βϋ/17.10.2013 και 1936/τ.Βϋ/09.09.2015). 

19. Τισ ανάγκεσ του Δθμοτικοφ Ωδείου εκφμνθσ του Ν.Ρ.Δ.Δ. «Κοινωνικι Ρολιτικι και Μουςικι Ραιδεία 

Διμου εκφμνθσ».  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΤΜΕ 

 

Σθν πρόςλθψθ, με ςφμβαςθ εργαςίασ Ιδιωτικοφ Δικαίου Οριςμζνου Χρόνου (ΙΔΟΧ) ωρομίςκιασ 

απαςχόλθςθσ, με κάλυψθ τθσ δαπάνθσ υπό τθ  μορφι αντιτίμου, ςυνολικά δεκαεπτά (17) ατόμων για 

τθν κάλυψθ αναγκϊν του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΤ ΡΕΘΤΜΝΗ», 

που εδρεφει ςτο Ρζκυμνο, και ςυγκεκριμζνα του εξισ, ανά ειδικότθτα και διάρκεια ςφμβαςθσ, αρικμοφ 

ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίςτοιχα απαιτοφμενα (τυπικά) προςόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

  

 

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΕΕΙ ΕΠΟΧΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ (ανά κωδικό κζςθσ) 

Κωδικόσ 

 Θζςθσ 
Ειδικότθτα 

Διάρκεια 

φμβαςθσ 
Τπθρεςία 

Ζδρα 

Τπθρεςίασ 

Αρικμόσ 

Θζςεων 
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01 

Π.Ε. Διευκυντισ Ωδείου –

Κακθγθτισ Ανωτζρων 

Θεωρθτικϊν και υνκζςεωσ 

Από 1/10/19  

Ζωσ 

30.06.2020 

Ν.Ρ.Δ.Δ. “Κοινωνικι 

Ρολιτικι και 

Μουςικι Ραιδεία 

Διμου εκφμνθσ” 

ζκυμνο 1 

02 

Σ.Ε. Διδάςκων Βιολιοφ 

(ελλείψει Κακθγθτι 

Δάςκαλο, ελλείψει 

Δαςκάλου Επιμελθτι) 

Από 1/10/19  

Ζωσ 

30.06.2020 

Ν.Ρ.Δ.Δ. “Κοινωνικι 

Ρολιτικι και 

Μουςικι Ραιδεία 

Διμου εκφμνθσ” 

ζκυμνο 1 

03 

Σ.Ε. Διδάςκων Φλάουτου 

(ελλείψει Κακθγθτι 

Δάςκαλο, ελλείψει 

Δαςκάλου Επιμελθτι) 

Από 1/10/19  

Ζωσ 30 

.06.2020 

Ν.Ρ.Δ.Δ. “Κοινωνικι 

Ρολιτικι και 

Μουςικι Ραιδεία 

Διμου εκφμνθσ” 

ζκυμνο 1 

04 

Σ.Ε. Διδάςκων Σρομπονιοφ 

(ελλείψει Κακθγθτι 

Δάςκαλο, ελλείψει 

Δαςκάλου Επιμελθτι) 

Από 1/10/19  

Ζωσ 

30.06.2020 

Ν.Ρ.Δ.Δ. “Κοινωνικι 

Ρολιτικι και 

Μουςικι Ραιδεία 

Διμου εκφμνθσ” 

ζκυμνο 1 

05 

Σ.Ε. Διδάςκων Κικάρασ 

(ελλείψει Κακθγθτι 

Δάςκαλο, ελλείψει 

Δαςκάλου Επιμελθτι) 

Από 1/10/19  

Ζωσ 

30.06.2020 

Ν.Ρ.Δ.Δ. “Κοινωνικι 

Ρολιτικι και 

Μουςικι Ραιδεία 

Διμου εκφμνθσ” 

ζκυμνο 3 

06 

Σ.Ε. Διδάςκων Πιάνου 

(ελλείψει Κακθγθτι 

Δάςκαλο, ελλείψει 

Δαςκάλου Επιμελθτι) 

Από 1/10/19  

Ζωσ 

30.06.2020 

Ν.Ρ.Δ.Δ. “Κοινωνικι 

Ρολιτικι και 

Μουςικι Ραιδεία 

Διμου εκφμνθσ” 

ζκυμνο 3 

07 

Σ.Ε. Διδάςκων Βυηαντινισ 

Μουςικισ (ελλείψει 

Κακθγθτι Δάςκαλο, 

ελλείψει Δαςκάλου 

Επιμελθτι) 

Από 1/10/19  

Ζωσ 

30.06.2020 

Ν.Ρ.Δ.Δ. “Κοινωνικι 

Ρολιτικι και 

Μουςικι Ραιδεία 

Διμου εκφμνθσ” 

ζκυμνο 1 

08 
Σ.Ε. Διδάςκων 

Βιολοντςζλου 

Από 1/10/19  

Ζωσ 

30.06.2020 

Ν.Ρ.Δ.Δ. “Κοινωνικι 

Ρολιτικι και 

Μουςικι Ραιδεία 

Διμου εκφμνθσ” 

ζκυμνο 1 

09 Σ.Ε. Διδάςκων Μονωδίασ 

Από 1/10/19  

Ζωσ 

30.06.2020 

Ν.Ρ.Δ.Δ. “Κοινωνικι 

Ρολιτικι και 

Μουςικι Ραιδεία 

Διμου εκφμνθσ” 

ζκυμνο 1 

10 
Δ.Ε. Διδάςκων Ακορντεόν 

(εμπειροτζχνθσ) 

Από 1/10/19  

Ζωσ 

31.05.2020 

Ν.Ρ.Δ.Δ. “Κοινωνικι 

Ρολιτικι και 

Μουςικι Ραιδεία 

Διμου εκφμνθσ” 

ζκυμνο 1 

11 

Δ.Ε. Διδάςκων 

Παραδοςιακϊν οργάνων 

(εμπειροτζχνθσ) 

Από 1/10/19  

Ζωσ 

31.05.2020 

Ν.Ρ.Δ.Δ. “Κοινωνικι 

Ρολιτικι και 

Μουςικι Ραιδεία 

Διμου εκφμνθσ” 

ζκυμνο 1 

12 

Δ.Ε. Διδάςκων 

Παραδοςιακϊν οργάνων –

λαοφτου - 

Από 1/10/19  

Ζωσ 

31.05.2020 

Ν.Ρ.Δ.Δ. “Κοινωνικι 

Ρολιτικι και 

Μουςικι Ραιδεία 

ζκυμνο 1 
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μαντολίνου(εμπειροτζχνθσ) Διμου εκφμνθσ” 

13 

Δ.Ε. Διδάςκων 

Παραδοςιακϊν οργάνων – 

μπουηουκιοφ 

(εμπειροτζχνθσ) 

Από 1/10/19  

Ζωσ 

31.05.2020 

Ν.Ρ.Δ.Δ. “Κοινωνικι 

Ρολιτικι και 

Μουςικι Ραιδεία 

Διμου εκφμνθσ” 

ζκυμνο 1 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό κζςθσ) 

Κωδικόσ 

 Θζςθσ 
Σίτλοσ πουδϊν και Λοιπά Απαιτοφμενα (τυπικά) Προςόντα 

01 Δίπλωμα ςφνκεςθσ ι πιάνου ι οργάνου ςυμφωνικισ ορχιςτρασ ι κλαςικισ κικάρασ ι 

μονωδίασ μαηί με πτυχίο φυγισ και δεκαετισ τουλάχιςτον διδακτικι προχπθρεςία ςε 

αναγνωριςμζνα ωδεία ι μουςικζσ ςχολζσ ι παραρτιματα αυτϊν, ι δίπλωμα πιάνου ι 

οργάνου ςυμφωνικισ ορχιςτρασ ι κλαςικισ κικάρασ ι μονωδίασ και δεκαετισ τουλάχιςτον 

ςυναφισ καλλιτεχνικι ςταδιοδρομία, που αποδεικνφεται με παραςτατικά ςτοιχεία, που 

αφοροφν ρεςιτάλ ι ςφμπραξθ με ορχιςτρεσ ωσ ςολίςτ. Ο τίτλοσ ςπουδϊν μπορεί να 

προζρχεται: i) από το Κρατικό Ωδείο Θεςςαλονίκθσ ι αναγνωριςμζνο Ωδείο ι Μουςικι 

Σχολι τθσ θμεδαπισ, ii) από Ανϊτατο Εκπαιδευτικό Κδρυμα ι Ανϊτερθ Σχολι χϊρασ κράτουσ 

μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, iii) από Ανϊτατο Εκπαιδευτικό Κδρυμα ι Ανϊτερθ Σχολι 

χϊρασ εκτόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ με αναγνωριςμζνθ ιςοτιμία. 

 

Δίπλωμα ςφνκεςθσ και αρικμόσ ζγκριςθσ πρόςλθψθσ του ΥΡ.ΡΟ. ςτθ βακμίδα του κακθγθτι 

ςυνκζςεωσ 

Ρτυχίο μουςικϊν ςπουδϊν 

02- 09 Ρτυχίο ι Δίπλωμα ςτθν αντίςτοιχθ ειδικότθτα αναγνωριςμζνου Ωδείου ι Μουςικισ Σχολισ 

τθσ θμεδαπισ  ι πτυχίο ιςότιμο και αντίςτοιχο τθσ αλλοδαπισ. 

Απολυτιριο εξατάξιου Γυμναςίου ι Λυκείου τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμο τθσ αλλοδαπισ. 

10-13 Βεβαίωςθ/Ριςτοποιθτικό περάτωςθσ Σπουδϊν ι διετισ διδακτικι προχπθρεςία ι διετισ 

καλλιτεχνικι ςταδιοδρομία ςτο αντίςτοιχο όργανο.  

Απολυτιριο εξατάξιου Γυμναςίου ι Λυκείου τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμο τθσ αλλοδαπισ. 

 

 

Για τουσ Σίτλουσ πουδϊν που ζχουν αποκτθκεί ςτθν Αλλοδαπι, βλ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ – Α. 

ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΔΩΝ ΑΠΟΚΣΗΜΕΝΟΙ ΣΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ. 

 

2. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΨΗ 
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Οι υποψιφιοι κα πρζπει :  

1. Να είναι θλικίασ από 18 ζωσ 65 ετϊν. 

2. Να ζχουν υγεία και φυςικι κατάςταςθ που τουσ επιτρζπει τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ 

κζςθσ για τθν οποία προςλαμβάνονται. 

3. Οι άνδρεσ μζχρι τθν λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων να ζχουν εκπλθρϊςει τισ 

ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ ι να ζχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτζσ. Δεν απαιτείται 

εκπλιρωςθ των ςτρατιωτικϊν υποχρεϊςεων για τουσ πολίτεσ κράτουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

ςτθ χϊρα των οποίων δεν προβλζπεται θ υποχρζωςθ ςτράτευςθσ. 

4. Δεν κα πρζπει να ζχουν κϊλυμα κατά το άρκρο 16 του Ν.3584/2007 Κϊδικασ κατάςταςθσ των 

Δθμοτικϊν και Κοινοτικϊν Υπαλλιλων (ποινικι καταδίκθ, υποδικία ςτζρθςθ ι επικουρικι 

δικαςτικι ςυμπαράςταςθ). 

θμείωςθ : Θ ανικανότθτα προσ πρόςλθψθ αίρεται μόνο με τθν ζκδοςθ, του κατά το άρκρο 47 

παρ. 1 του Συντάγματοσ, Διατάγματοσ που αίρει τισ ςυνζπειεσ τθσ ποινισ.  

5. Να είναι Ζλλθνεσ πολίτεσ. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ζχουν και οι πολίτεσ των άλλων 

κρατϊν – μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ υπό τουσ περιοριςμοφσ του άρκρου 1 και 2 του 

Ν.2431/1996. Για τουσ υποψιφιουσ χωρίσ Ελλθνικι Ικαγζνεια απαιτείται θ γνϊςθ τθσ Ελλθνικισ 

Γλϊςςασ ςε επαρκι βακμό για τθν άςκθςθ των κακθκόντων τθσ οικείασ  (βλ. ΡΑΑΤΘΜΑ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΘΣ – Β. ΕΡΑΚΕΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΓΛΩΣΣΑΣ).  

 

3. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ  (ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΗ 01) 

Ρεριλθπτικά θ αξιολόγθςθ των υποψθφίων κα γίνει με βάςθ τον παρακάτω πίνακα: 

Κριτιρια Επιλογισ 

Αξιολογοφμενο Κριτιριο 
Μζγιςτο φνολο 

Μορίων 

Εκπαίδευςθ - Επιμόρφωςθ 50 

Ρροχπθρεςία 35 

Καλλιτεχνικι Δραςτθριότθτα 10 

Ανεργία 5 

Μζγιςτο φνολο Μορίων 100 

 

 

Αναλυτικότερα θ αξιολόγθςθ των υποψθφίων κα γίνει με βάςθ τουσ παρακάτω πίνακεσ: 

3.1 ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

3.1.1 Βαςικόσ Σίτλοσ πουδϊν 
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Αξιολογοφμενο Κριτιριο Μόρια 

Δίπλωμα Σφνκεςθσ 5 

 

 

 

 

3.1.2 Σριτοβάκμια Μουςικι Εκπαίδευςθ 

Αξιολογοφμενο Κριτιριο Μόρια 

Διδακτορικό Δίπλωμα ςτθν Σφνκεςθ, ι ςυναφζσ με τθν Διδακτικι τθσ Μουςικισ ι τθσ 
Μουςικισ Ραιδαγωγικισ.  

5 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ ςτθν Σφνκεςθ ι ςυναφζσ με τθν Διδακτικι τθσ 
μουςικισ ι τθσ μουςικισ παιδαγωγικισ. 

5 

Πτυχίο Μουςικϊν πουδϊν 5 

Μζγιςτο φνολο Μορίων 15 

 

3.1.3 
Σίτλοι πουδϊν άλλθσ Μουςικισ Ειδικότθτασ / Οργάνου  

(Ρζραν Συνκζςεωσ, Φυγισ, Αντιςτίξεωσ, Αρμονίασ, Ωδικισ) 

Αξιολογοφμενο Κριτιριο Μόρια 

Δίπλωμα 6 

Ρτυχίο 2 

Μζγιςτο φνολο Μορίων 20 

Αποκλείεται θ ακροιςτικι βακμολόγθςθ πτυχίου και διπλϊματοσ ςτθν ίδια ειδικότθτα 

 

3.1.4 Επιμόρφωςθ 

Αξιολογοφμενο Κριτιριο Επίπεδο Γνϊςθσ Μόρια 

Σεμινάρια, προγράμματα 
επιμόρφωςθσ/κατάρτιςθσ 

- 

0.1/ϊρα 
(μζγιςτο 5 

μόρια) 

Ριςτοποίθςθ Θ/Υ  3 

Αγγλικά 
Άριςτο (C2) 2 

Ρολφ καλι Γνϊςθ (C1) 1,5 
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Καλι Γνϊςθ (Β2) 1 

Αποκλείεται θ ακροιςτικι βακμολόγθςθ ςτθν Αγγλικι Γλϊςςα 

Μζγιςτο φνολο Μορίων 10 

 

 

 

 

3.2 ΠΡΟΫΠΗΡΕΙΑ 

 

3.2.1 Προχπθρεςία 

Αξιολογοφμενο Κριτιριο Μόρια 
Μζγιςτο 
φνολο 
Μορίων 

Ρροχπθρεςία ςτθ διδαςκαλίασ Σφνκεςθσ 0.5/ Ζτοσ 6 

Ρροχπθρεςία ςτθ διδαςκαλία Ανωτζρων Θεωρθτικϊν -  Φυγισ 0.5/ Ζτοσ 5 

Ρροχπθρεςία ςτθ διδαςκαλία Ανωτζρων Θεωρθτικϊν - Αντιςτίξεωσ 0.2/ Ζτοσ 3 

Ρρουπθρεςία ςτθ διδαςκαλία Ενοργάνωςθσ Ρνευςτϊν Οργάνων 0.2/ Ζτοσ 3 

Ρροχπθρεςία ςτθ διδαςκαλία Ανωτζρων Θεωρθτικϊν -  Αρμονίασ 0.2/ Ζτοσ 3 

Ρροχπθρεςία ςτθ διδαςκαλία 1ου Ειδικοφ Μακιματοσ (πζραν Συνκζςεωσ, 
Φυγισ, Αντίςτιξθσ, Αρμονίασ, Ενοργανϊςεωσ, Ωδικισ) 

0.5/ Ζτοσ 5 

Ρροχπθρεςία ςτθ διδαςκαλία 2ου Ειδικοφ Μακιματοσ 
(πζραν Συνκζςεωσ, Φυγισ, Αντίςτιξθσ, Ενοργανϊςεωσ, Αρμονίασ, Ωδικισ) 

0.5/ Ζτοσ 5 

Ρροχπθρεςία ωσ Διευκυντισ Ωδείων 0.5/ Ζτοσ 5 

Μζγιςτο φνολο Μορίων 35 

 

Ωσ προχπθρεςία νοείται θ απαςχόλθςθ με ςχζςθ εργαςίασ ι ςφμβαςθ ζργου ςε αναγνωριςμζνα Ωδεία ι 

Μουςικζσ Σχολζσ. 

Αποκλείεται θ ακροιςτικι βακμολόγθςθ παράλλθλθσ (διδακτικισ ι μθ) προχπθρεςίασ του ίδιου 

αντικειμζνου. 

Τα ζτθ προχπθρεςίασ όλων των πεδίων προςμετροφνται είτε αυτι ζχει αποκτθκεί ςτον φορζα (Δθμοτικό 

Ωδείο εκφμνθσ) είτε ςε άλλο αναγνωριςμζνο Ωδείο ι Μουςικι Σχολι. 

 

 

3.3 ΚΑΛΛΙΣΕΧΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 
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3.3.1 Καλλιτεχνικι Δραςτθριότθτα 

Αξιολογοφμενο Κριτιριο 
Μζγιςτο 

φνολο Μορίων 

Διεφκυνςθ ορχθςτρϊν και χορωδιϊν, ρεςιτάλ, ςυναυλίεσ, επιςτθμονικά άρκρα και 
εργαςίεσ, δθμοςιεφςεισ, διακρίςεισ, ςυνκζςεισ, θχογραφιςεισ, διςκογραφία, 
διαςκευζσ, λοιπι εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα, ςυνζδρια, διαλζξεισ, ςεμινάρια, 
επιμορφϊςεισ κτλ. 

10 

 

Θ αξιολόγθςθ των κριτθρίων του πίνακα 3.3.1 διενεργείται από τα μζλθ τθσ τριμελοφσ Επιτροπισ. Θ 

βακμολογία του υποψθφίου προκφπτει από τον μζςο όρο των βακμολογιϊν των μελϊν τθσ Επιτροπισ.  

 

3.4 ΑΝΕΓΙΑ 

 

3.4.1 Ανεργία 

Αξιολογοφμενο Κριτιριο Μόρια 
Μζγιςτο Σφνολο 
Μορίων 

Μινεσ Ανεργίασ 0.2/Μινα 5 

Μζγιςτο Σφνολο Μορίων 5 

 

 

 ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ (Κωδικοί Θζςεων 02 –09) 

Ρεριλθπτικά θ αξιολόγθςθ των υποψθφίων για τισ ειδικότθτεσ με κωδικό Θζςεων 02 – 11 κα γίνει με βάςθ 

τον παρακάτω πίνακα: 

Κριτιρια Επιλογισ 

Αξιολογοφμενο Κριτιριο 
Μζγιςτο φνολο 

Μορίων 

Εκπαίδευςθ 40 

Διδακτικι Ρροχπθρεςία 40 

Καλλιτεχνικι Δραςτθριότθτα 10 

Ανεργία 10 

Μζγιςτο φνολο Μορίων 100 

 

Για τισ κζςεισ 01-08 προτάςςονται οι Κακθγθτζσ των Δαςκάλων και οι Δάςκαλοι των Επιμελθτϊν 

ανεξαρτιτωσ μοριοδότθςθσ. Για τθν απόδειξθ τθσ βακμίδοσ κακθγθτι ι δαςκάλου απαιτείται  

βεβαίωςθ προχπθρεςίασ από αναγνωριςμζνο Ωδείο ι Μουςικι χολι ςτθν οποία να αναγράφεται ο 
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αρικμ. ζγκριςθσ πρόςλθψθσ του ΤΠ.ΠΟ. ςτθν εν λόγω βακμίδα ι υπεφκυνθ διλωςθ του ν.1599/1986 

ςτθν οποία κα δθλϊνονται τα ανωτζρω ςτοιχεία 

Αναλυτικότερα θ αξιολόγθςθ των υποψθφίων των ειδικοτιτων κα γίνει με βάςθ τουσ παρακάτω πίνακεσ: 

3.1 ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (Κωδικοί Θζςεων 02 – 09) 

 

3.1.1 Ελάχιςτα Συπικά Προςόντα - Βαςικόσ Σίτλοσ πουδϊν ςτθν Αντίςτοιχθ Ειδικότθτα 

Αξιολογοφμενο Κριτιριο Μόρια 

Δίπλωμα ςτθν αντίςτοιχθ ειδικότθτα 7 

Ρτυχίο ςτθν αντίςτοιχθ ειδικότθτα 4 

Αποκλείεται θ ακροιςτικι βακμολόγθςθ 

 

 

3.1.2 Σριτοβάκμια Μουςικι Εκπαίδευςθ 

Αξιολογοφμενο Κριτιριο Μόρια 

Διδακτορικό Δίπλωμα ςτθν αντίςτοιχθ ειδικότθτα, ι ςυναφζσ με τθν διδακτικι τθσ 
μουςικισ ι τθσ μουςικισ παιδαγωγικισ.  

7 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ ςτθν αντίςτοιχθ ειδικότθτα, ι ςυναφζσ με τθν 
διδακτικι τθσ μουςικισ ι τθσ μουςικισ παιδαγωγικισ. 

5 

Πτυχίο Μουςικϊν πουδϊν 5 

Μζγιςτο φνολο Μορίων 17 

 

 

 

3.1.3 Σίτλοι Ανωτζρων Θεωρθτικϊν τθσ Μουςικισ και Ενοργανϊςεωσ 

Αξιολογοφμενο Κριτιριο Μόρια 

Δίπλωμα Σφνκεςθσ 6 

Ρτυχίο Φυγισ 3.5 

Ρτυχίο Αντιςτίξεωσ 2 

Ρτυχίο Ενοργάνωςθσ Ρνευςτϊν Οργάνων 2 

Ρτυχίο Αρμονίασ 1 
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                                                                                                                            Μζγιςτο φνολο Μορίων 6 

Αποκλείεται θ ακροιςτικι βακμολόγθςθ 

 

 

3.1.4 Σίτλοι πουδϊν άλλθσ Μουςικισ Ειδικότθτασ / Οργάνου 

Αξιολογοφμενο Κριτιριο Μόρια 

Δίπλωμα 4 

Ρτυχίο 2 

                                                                                                                            Μζγιςτο φνολο Μορίων 10 

Αποκλείεται θ ακροιςτικι βακμολόγθςθ πτυχίου και διπλϊματοσ ςτθν ίδια ειδικότθτα 

 
 

3.2 ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΙΑ (Κωδικοί Θζςεων 02 – 09) 

 

3.2.1 Διδακτικι Προχπθρεςία ςτθν Αντίςτοιχθ Ειδικότθτα 

Αξιολογοφμενο Κριτιριο Μόρια 
Μζγιςτο φνολο 

Μορίων 

Ζτθ Ρροχπθρεςίασ 1.5/ Ζτοσ 33 

Ρροχπθρεςία ςτο Φορζα 7 7 

Μζγιςτο φνολο Μορίων 40 

 

Ωσ διδακτικι προχπθρεςία νοείται θ απαςχόλθςθ με ςχζςθ εργαςίασ ι ςφμβαςθ ζργου ςε 

αναγνωριςμζνα Ωδεία ι Μουςικζσ Σχολζσ.  

Αποκλείεται θ ακροιςτικι βακμολόγθςθ παράλλθλθσ διδακτικισ προχπθρεςίασ. 

Σα ζτθ διδακτικισ προχπθρεςίασ του πεδίου 1, προςμετρϊνται είτε θ αυτι ζχει αποκτθκεί ςτον φορζα 

(Δθμοτικό Ωδείο Ρεκφμνθσ) είτε ςε άλλο αναγνωριςμζνο Ωδείο ι Μουςικι χολι. 

Η διδακτικι εμπειρία λαμβάνεται υπόψθ μετά τθ λιψθ του βαςικοφ τίτλου ςπουδϊν με τον οποίο οι 

υποψιφιοι μετζχουν ςτθ διαδικαςία επιλογισ. 

 

3.3 ΚΑΛΛΙΣΕΧΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ (Κωδικοί Θζςεων 02 – 09) 

 

3.3.1 Καλλιτεχνικι Δραςτθριότθτα 

Αξιολογοφμενο Κριτιριο 
Μζγιςτο 

φνολο Μορίων 
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Διεφκυνςθ ορχθςτϊν και χορωδιϊν, ρεςιτάλ, ςυναυλίεσ, επιςτθμονικά άρκρα και 
εργαςίεσ, δθμοςιεφςεισ, διακρίςεισ, ςυνκζςεισ, θχογραφιςεισ, διςκογραφία, 
διαςκευζσ, λοιπι εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα, ςυνζδρια, διαλζξεισ, επιμόρφωςθ, 
ςεμινάρια κτλ. 

10 

 

Θ αξιολόγθςθ των κριτθρίων του πίνακα 3.3.1 διενεργείται από τα μζλθ τθσ τριμελοφσ Επιτροπισ. Θ 

βακμολογία του υποψθφίου προκφπτει από τον μζςο όρο των βακμολογιϊν των μελϊν τθσ Επιτροπισ.  

 

3.4 ΑΝΕΡΓΙΑ (Κωδικοί Θζςεων 02 – 09) 

 

3.4.1 Ανεργία 

Αξιολογοφμενο Κριτιριο Μόρια 
Μζγιςτο φνολο 

Μορίων 

Μινεσ Ανεργίασ 0.6/Μινα 10 

Μζγιςτο φνολο Μορίων 10 

 ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ (Κωδικοί Θζςεων 10-13) 

 

Ρεριλθπτικά θ αξιολόγθςθ των υποψθφίων για τισ ειδικότθτεσ με κωδικό κζςεων 12-15 κα γίνει με βάςθ 

τον παρακάτω πίνακα: 

 

Κριτιρια Επιλογισ 

Αξιολογοφμενο Κριτιριο 
Μζγιςτο φνολο 

Μορίων 

Εκπαίδευςθ 30 

Διδακτικι Ρροχπθρεςία 30 

Καλλιτεχνικι Δραςτθριότθτα 30 

Ανεργία 10 

Μζγιςτο φνολο Μορίων 100 

 

Για το κωδικό κζςθσ 12, προτάςςονται οι υποψιφιοι που διακζτουν αποδεδειγμζνθ διδακτικι 

προχπθρεςία τουλάχιςτον 2 χρόνων ςε ζκαςτο από τα δφο όργανα (λαοφτο, μαντολίνο) ζναντι των λοιπϊν 

υποψθφίων ι αυτϊν που διακζτουν διδακτικι προχπθρεςία μόνο ςτο ζνα.  

Μεταξφ υποψθφίων που διακζτουν αποδεδειγμζνθ διδακτικι εμπειρία μόνο ςε ζνα από τα δφο όργανα 

προτάςςονται αυτοί που διακζτουν διδακτικι εμπειρία ςτο 1ο όργανο (λαοφτο). 
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Αναλυτικότερα θ αξιολόγθςθ των υποψθφίων των ειδικοτιτων με κωδικό κζςεων 10-13 κα γίνει με βάςθ 

τουσ παρακάτω πίνακεσ: 

 

 

 

 

 

3.1 ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (Κωδικοί Θζςεων 10 - 13) 

 

 

3.1.1 Βεβαίωςθ/Πιςτοποιθτικό πουδϊν ςτθν Αντίςτοιχθ Ειδικότθτα 

Αξιολογοφμενο Κριτιριο Μόρια 

Βεβαίωςθ/Ριςτοποιθτικό περάτωςθσ Σπουδϊν ςτθν Αντίςτοιχθ Ειδικότθτα 9 

 

 

 

3.1.2 Μεταπτυχιακοί Σίτλοι πουδϊν 

Αξιολογοφμενο Κριτιριο Μόρια 

Μεταπτυχιακό ι Διδακτορικό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ ςτθν αντίςτοιχθ ειδικότθτα, ι 
ςυναφζσ με τθν διδακτικι τθσ μουςικισ ι τθσ μουςικισ παιδαγωγικισ. 

7 

 

 

 

3.1.3 Πτυχίο Μουςικϊν πουδϊν 

Αξιολογοφμενο Κριτιριο Μόρια 

Πτυχίο Μουςικισ Επιςτιμθσ και Τζχνθσ του Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ με ειδίκευςθ 
παραδοςιακό όργανο ι Ρτυχίο του Τμιματοσ Λαϊκισ και Ραραδοςιακισ Μουςικισ του 
Τεχνολογικοφ Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ Θπείρου ι ιςότιμο και αντίςτοιχο πτυχίο 
ομοταγοφσ ιδρφματοσ τθσ αλλοδαπισ. 

6 

Ρτυχίο Τμιματοσ Μουςικϊν Σπουδϊν ι Μουςικισ Επιςτιμθσ και Τζχνθσ πανεπιςτθμίου 
τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμο και αντίςτοιχο πτυχίο ομοταγοφσ ιδρφματοσ τθσ αλλοδαπισ. 

5 

Μζγιςτο φνολο Μορίων 6 

Αποκλείεται θ ακροιςτικι βακμολόγθςθ 
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3.1.4 Σίτλοι Ανωτζρων Θεωρθτικϊν τθσ Μουςικισ και Ενοργανϊςεωσ 

Αξιολογοφμενο Κριτιριο Μόρια 

Δίπλωμα Σφνκεςθσ 4 

Ρτυχίο Φυγισ 2 

Ρτυχίο Αντιςτίξεωσ 1 

Ρτυχίο Ενοργάνωςθσ Ρνευςτϊν Οργάνων 0.5 

Ρτυχίο Αρμονίασ 0.5 

Μζγιςτο φνολο Μορίων 4 

Αποκλείεται θ ακροιςτικι βακμολόγθςθ 

 

 

3.1.5 Σίτλοι πουδϊν άλλθσ Μουςικισ Ειδικότθτασ / Οργάνου 

Αξιολογοφμενο Κριτιριο Μόρια 

Δίπλωμα 4 

Ρτυχίο 2 

                                                                                                                            Μζγιςτο φνολο Μορίων 4 

Αποκλείεται θ ακροιςτικι βακμολόγθςθ πτυχίου και διπλϊματοσ ςτθν ίδια ειδικότθτα 

 

 

3.2 ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΙΑ (Κωδικοί Θζςεων 10-13) 

 

 

3.2.1 Διδακτικι Προχπθρεςία ςτθν Αντίςτοιχθ Ειδικότθτα 

Αξιολογοφμενο Κριτιριο Μόρια 
Μζγιςτο φνολο 

Μορίων 

Ζτθ Ρροχπθρεςίασ 1.5/ Ζτοσ 23 

Ρροχπθρεςία ςτο Φορζα 7 7 
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Μζγιςτο φνολο Μορίων 30 

 

Ωσ διδακτικι προχπθρεςία νοείται θ απαςχόλθςθ ςε αναγνωριςμζνα μθ ανϊτατα εκπαιδευτικά ιδρφματα 

τθσ θμεδαπισ (Ωδεία, Μουςικζσ Σχολζσ, ΙΕΚ, Μουςικά Σχολεία) ι αντίςτοιχα τθσ αλλοδαπισ. 

Αποκλείεται θ ακροιςτικι βακμολόγθςθ ςτο ίδιο όργανο παράλλθλθσ διδακτικισ προχπθρεςίασ. 

Σα ζτθ διδακτικισ προχπθρεςίασ του πεδίου 1, προςμετρϊνται είτε αυτι ζχει αποκτθκεί ςτον φορζα 

(Δθμοτικό Ωδείο Ρεκφμνθσ) είτε ςε άλλο αναγνωριςμζνο Ωδείο ι Μουςικι χολι. 

 

3.3 ΚΑΛΛΙΣΕΧΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ (Κωδικοί Θζςεων 10-13) 

 

 

3.3.1 Καλλιτεχνικι Δραςτθριότθτα 

Αξιολογοφμενο Κριτιριο 
Μζγιςτο 

φνολο Μορίων 

εςιτάλ, ςυναυλίεσ, διακρίςεισ, ςυνκζςεισ, διςκογραφία, βραβεία, διεφκυνςθ 
ορχθςτϊν και χορωδιϊν, επιςτθμονικά άρκρα και εργαςίεσ, δθμοςιεφςεισ, 
θχογραφιςεισ, ςυνζδρια, διαλζξεισ, ςεμινάρια, επιμορφϊςεισ κτλ. 

30 

 

Θ αξιολόγθςθ των κριτθρίων του πίνακα 3.3.1 διενεργείται από τα μζλθ τθσ τριμελοφσ Επιτροπισ. Θ 

βακμολογία του υποψθφίου προκφπτει από τον μζςο όρο των βακμολογιϊν των μελϊν τθσ Επιτροπισ.  

 

3.4 ΑΝΕΡΓΙΑ (Κωδικοί Θζςεων 10-13) 

 

3.4.1 ΑΝΕΡΓΙΑ 

Αξιολογοφμενο Κριτιριο Μόρια 
Μζγιςτο φνολο 

Μορίων 

Μινεσ Ανεργίασ 0.6/Μινα 10 

 

 

4. ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ (Κωδικοί Θζςεων 01 – 13) 

 

Οι υποψιφιοι μαηί με τθν Αίτθςθ τουσ πρζπει να υποβάλουν υποχρεωτικϊσ και επί ποινισ Αποκλειςμοφ 

τα εξισ δικαιολογθτικά: 

1. Φωτοαντίγραφο των δφο όψεων του ατομικοφ Δελτίου Αςτυνομικισ Σαυτότθτασ ι τθσ ςχετικισ 

προςωρινισ βεβαίωςθσ τθσ αρμόδιασ αρχισ ι των ςελίδων όπου αναφζρονται τα προςωπικά ςτοιχεία 

ςε διαβατιριο ι άδεια οδιγθςθσ ι ατομικό βιβλιάριο υγείασ όλων των αςφαλιςτικϊν φορζων. Αν από 

αυτά δεν προκφπτει θ θμερομθνία γζννθςθσ πρζπει να προςκομιςτεί και πιςτοποιθτικό γζννθςθσ. 
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2. Τπεφκυνθ Διλωςθ του υποψθφίου κατά τον Ν. 1599/1986, με κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ υπογραφισ 

από Δθμόςια Υπθρεςία, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι:  

I. Σφμφωνα με το άρκρο 16 του Ν. 3584/2007 

1. Δεν ζχει καταδικαςκεί για κακοφργθμα και ςε οποιαδιποτε ποινι για κλοπι, υπεξαίρεςθ 

(κοινι ι ςτθν υπθρεςία), απάτθ, εκβίαςθ, πλαςτογραφία, απιςτία δικθγόρου, δωροδοκία, 

καταπίεςθ, απιςτία περί τθν υπθρεςία, παράβαςθ κακικοντοσ, κακ’ υποτροπι 

ςυκοφαντικι δυςφιμθςθ, κακϊσ και για οποιοδιποτε ζγκλθμα κατά τθσ γενετιςιασ 

ελευκερίασ ι ζγκλθμα οικονομικισ εκμετάλλευςθσ τθσ γενετιςιασ ηωισ, 

2. Δεν είναι υπόδικοσ που ζχει παραπεμφκεί με τελεςίδικο βοφλευμα για κακοφργθμα ι για 

πλθμμζλθμα τθσ περίπτωςθσ Αϋ, ζςτω και αν το αδίκθμα ζχει παραγραφεί, 

3. Δεν ζχει, λόγω καταδίκθσ, ςτερθκεί τα πολιτικά του δικαιϊματα και για όςο χρόνο διαρκεί 

θ ςτζρθςθ αυτι, 

4. Δεν τελεί υπό ςτερθτικι δικαςτικι ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι μερικι), υπό επικουρικι 

δικαςτικι ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι μερικι) και υπό τισ δφο αυτζσ καταςτάςεισ 

II. Ζχει υγεία και φυςικι κατάςταςθ που του επιτρζπει τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ κζςθσ 

για τθν οποία προςλαμβάνονται. 

III. (Μόνο για άνδρεσ) Ζχουν εκπλθρωκεί οι ςτρατιωτικζσ του υποχρεϊςεισ ι ζχει απαλλαγεί 

νόμιμα. Στθν περίπτωςθ αυτι αναγράφεται θ αιτία απαλλαγισ. 

IV. Τυχόν απαςχόλθςθ ςε Δθμόςιο ι ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλλθλθ απαςχόλθςθ). 

3. Βιογραφικό θμείωμα. 

4. Αντίγραφο των απαιτοφμενων Σίτλων ςπουδϊν: 

i. Για τουσ πίνακεσ 3.1.1, 3.1.3 και 3.1.4, απαιτείται Δίπλωμα ι Ρτυχίο από αναγνωριςμζνο Ωδείο ι 

Μουςικι Σχολι τθσ θμεδαπισ ι πτυχίο ιςότιμο και αντίςτοιχο τθσ αλλοδαπισ. Μουςικόσ τίτλοσ 

δθλοφμενοσ και μθ προςκομιηόμενοσ λαμβάνεται υπόψιν, μόνο όταν αντί του τίτλου 

προςκομίηεται βεβαίωςθ του ΥΡ.ΡΟ. κατοχισ του τίτλου. 

ii. Για τουσ Τίτλουσ Σπουδϊν που ζχουν αποκτθκεί ςτθν Αλλοδαπι, βλ. ΡΑΑΤΘΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΘΣ 

– Α. ΤΙΤΛΟΙ ΣΡΟΥΔΩΝ ΑΡΟΚΤΘΜΕΝΟΙ ΣΤΘΝ ΑΛΛΟΔΑΡΘ. 

iii. Για τουσ τίτλουσ ςπουδϊν «Τριτοβάκμιασ Μουςικισ Εκπαίδευςθσ» των πεδίων 1 και 2 του πίνακα 

3.1.2 (Διδακτορικό Δίπλωμα, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ) απαιτείται τίτλοσ ςπουδϊν 

αναγνωριςμζνου Ανϊτατου Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμο και αντίςτοιχο 

πτυχίο ομοταγοφσ ιδρφματοσ τθσ αλλοδαπισ.  

iv. Για το Ρτυχίο Μουςικϊν Σπουδϊν του πίνακα 3.1.2 απαιτείται Ρτυχίο Τμιματοσ Μουςικϊν 

Σπουδϊν ι Μουςικισ Επιςτιμθσ και Τζχνθσ Ρανεπιςτθμίου τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμο και 

αντίςτοιχο πτυχίο ομοταγοφσ ιδρφματοσ τθσ αλλοδαπισ. 

v. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυνάφειασ του Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ με τθν μουςικι 

Ραιδαγωγικι ι τθν διδακτικι τθσ μουςικισ ο υποψιφιοσ κα πρζπει να προςκομίςει υπόμνθμα 

από το οποίο να προκφπτει ότι θ Μεταπτυχιακι Διπλωματικι και τουλάχιςτον ακόμθ δφο (2) 

εργαςίεσ/μακιματα ζχουν εκπονθκεί ςτα αντίςτοιχα κζματα. 

5. Απολυτιριο εξατάξιου Γυμναςίου ι Λυκείου τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμο τθσ αλλοδαπισ. 

6. Για τθν απόδειξθ τθσ Διδακτικισ Προχπθρεςίασ απαιτείται: 

i. Βεβαίωςθ αναγνωριςμζνου Ωδείου ι Μουςικισ Σχολισ τθσ θμεδαπισ ι αντίςτοιχο τθσ 

αλλοδαπισ ςυνοδευόμενθσ από βεβαίωςθ ενςιμων αςφαλιςτικοφ φορζα από τθν οποία να 

προκφπτει το είδοσ και θ χρονικι διάρκειά τθσ. Για τθν απόδειξθ τυχόν πρόςκετθσ εκπαιδευτικισ 

ΑΔΑ: ΩΙ1ΚΟΛΑΒ-Υ03



Σελίδα 16 από 22 
 

δραςτθριότθτασ (πίνακασ 3.1.1) απαιτείται βεβαίωςθ φορζων του δθμοςίου ι αναγνωριςμζνου 

μθ ανϊτατου εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ τθσ θμεδαπισ ςυνοδευόμενθσ από βεβαίωςθ ενςιμων 

αςφαλιςτικοφ φορζα από τθν οποία να προκφπτει το είδοσ και θ χρονικι διάρκειά τθσ.  

ii. Για τουσ ελεφκερουσ επαγγελματίεσ, χωριςτι από τθν αίτθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ κατά το άρκρο 

8 του ν.1599/1986, για το είδοσ και τθ χρονικι διάρκεια τθσ προχπθρεςίασ και μία τουλάχιςτον 

ςχετικι ςφμβαςθ ι δελτία παροχισ υπθρεςιϊν, που καλφπτουν ενδεικτικϊσ τθ διάρκεια και το 

είδοσ τθσ προχπθρεςίασ. 

 

Όταν θ προχπθρεςία ζχει αποκτθκεί ςτθν αλλοδαπι απαιτείται: 

i. Βεβαίωςθ του εργοδότθ ςτον οποίο απαςχολικθκε, ςτθν οποία να αναφζρεται ο χρόνοσ και το 

είδοσ τθσ απαςχόλθςθσ του ενδιαφερομζνου και 

ii. Πταν ο χρόνοσ εμπειρίασ ζχει διανυκεί ςε υπθρεςίεσ δθμόςιου χαρακτιρα τθσ αλλοδαπισ, 

μπορεί να αποδεικνφεται και με βεβαίωςθ του αντίςτοιχου δθμόςιου φορζα. 

 

Τα δικαιολογθτικά του υποψθφίου, ο οποίοσ επικαλείται εμπειρία που αποκτικθκε ςτο εξωτερικό, 

κα πρζπει να ςυνοδεφονται και από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

7. Για τθν απόδειξθ βακμίδασ κακθγθτι ι δαςκάλου απαιτείται  βεβαίωςθ προχπθρεςίασ από 

αναγνωριςμζνο Ωδείο ι Μουςικι Σχολι ςτθν οποία να αναγράφεται ο αρικμ. ζγκριςθσ πρόςλθψθσ 

του ΥΡ.ΡΟ. ςτθν εν λόγω βακμίδα ι υπεφκυνθ διλωςθ του ν.1599/1986 ςτθν οποία κα δθλϊνονται 

τα ανωτζρω ςτοιχεία.  

8. Για τθν απόδειξθ τθσ Καλλιτεχνικισ ταδιοδρομίασ, απαιτείται θ προςκόμιςθ των αντιςτοίχων 

παραςτατικϊν (προγράμματα, υπομνιματα, βεβαιϊςεισ, ςυςτατικζσ, ψθφιακά αρχεία) των ςτοιχείων 

του πίνακα 3.3.1 

9. Για τθν απόδειξθ ανεργίασ απαιτείται βεβαίωςθ ανεργίασ από τον ΟΑΕΔ πρόςφατθσ ζκδοςθσ (δεν 

πρζπει να απζχει περιςςότερο από πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ 

προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων). 

10. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ του οικείου Διμου ι Κοινότθτασ πρόςφατθσ ζκδοςθσ 

(εντόσ 2 μθνϊν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των αιτιςεων) ι Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 

1599/1986 ςτθν οποία κα δθλϊνεται το ζτοσ γζννθςθσ του υποψθφίου και ο Διμοσ ι θ Κοινότθτα εισ 

τα μθτρϊα αρρζνων ι το γενικό μθτρϊο δθμοτϊν του οποίου είναι εγγεγραμμζνοσ. 

 

5. ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να ςυμπλθρϊςουν τθν αίτθςθ και να τθν υποβάλουν, είτε αυτοπροςϊπωσ, 

είτε με άλλο εξουςιοδοτθμζνο από αυτοφσ πρόςωπο, εφόςον θ εξουςιοδότθςθ φζρει τθν υπογραφι τουσ 

κεωρθμζνθ από δθμόςια αρχι, είτε ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ επιςτολι, ςτα γραφεία τθσ υπθρεςίασ 

μασ ςτθν ακόλουκθ διεφκυνςθ:  

Ν.Π.Δ.Δ.  «Κοινωνικι Πολιτικι και Μουςικι Παιδεία Διμου Ρεκφμνθσ» 

Ηυμβρακάκθ 12, 

Τ.Κ. 741 32 ζκυμνο 

 

Υπόψιν κασ Α.Γιαννακάκθ 
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(τθλ. επικοινωνίασ:  28310 20468 εςωτ. 19).  

Στθν περίπτωςθ αποςτολισ των αιτιςεων ταχυδρομικϊσ το εμπρόκεςμο των αιτιςεων κρίνεται με βάςθ 

τθν θμερομθνία που φζρει ο φάκελοσ αποςτολισ, ο οποίοσ μετά τθν αποςφράγιςι του επιςυνάπτεται 

ςτθν αίτθςθ των υποψθφίων. Μθ εμπρόκεςμεσ αιτιςεισ αποκλείονται από τθν διαδικαςία επιλογισ. 

Οι υποψιφιοι δφνανται να επιλεγοφν ςε ζωσ δφο (2) ειδικότθτεσ ανάλογα με τθ ςειρά προτίμθςθσ και με 

μζγιςτθ απαςχόλθςθ εβδομαδιαίωσ τισ ςαράντα (40) ϊρεσ από τισ οποίεσ το μζγιςτο οι 30 ϊρεσ να είναι 

διδακτικζσ. 

Οι υποψιφιοι μποροφν να αναηθτιςουν το ζντυπο τθσ αίτθςθσ : α) ςτθν υπθρεςία μασ ςτθν ανωτζρω 

διεφκυνςθ β) ςτο δικτυακό τόπο του Διμου εκφμνθσ (www.rethymno.gr) γ) ςτo Κζντρo Εξυπθρζτθςθσ 

Ρολιτϊν Νομοφ εκφμνθσ (ΚΕΡ). 

 

6. ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ 

 

Η προκεςμία υποβολισ των αιτιςεων είναι δζκα (10) θμζρεσ (υπολογιηόμενεσ θμερολογιακά) και αρχίηει 

από τθν επόμενθ θμζρα τθσ τελευταίασ δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ ςε τοπικζσ εφθμερίδεσ ι τθσ 

ανάρτθςισ τθσ ςτο κατάςτθμα τθσ υπθρεςίασ μασ, ςτα παραρτιματα αυτισ και ςτο χϊρο ανακοινϊςεων 

του δθμοτικοφ καταςτιματοσ του Διμου εκφμνθσ, εφόςον θ ανάρτθςθ είναι τυχόν μεταγενζςτερθ τθσ 

δθμοςίευςθσ ςτισ εφθμερίδεσ.  

Θ ανωτζρω προκεςμία λιγει με τθν παρζλευςθ ολόκλθρθσ τθσ τελευταίασ θμζρασ και  εάν αυτι είναι, 

κατά νόμο, εξαιρετζα  (δθμόςια αργία) ι μθ εργάςιμθ, τότε θ λιξθ τθσ προκεςμίασ μετατίκεται τθν 

επόμενθ εργάςιμθ θμζρα (παρ. 10 άρκρο 21 Ν. 2190/1994). 

7. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ 

 

Ο ζλεγχοσ των δικαιολογθτικϊν, θ μοριοδότθςθ των υποψθφίων με βάςθ τουσ πίνακεσ και κατ’ επζκταςθ 

θ κατάταξθ των υποψθφίων κα διενεργθκεί  από τθν τριμελι επιτροπι του άρκρου 4 του Ρ.Δ. 524/80,                  

θ οποία κα ςυνεδριάςει τθν Ρζμπτθ  19 Σεπτεμβρίου 2019 ςτα γραφεία του ΝΡΔΔ «Κοινωνικι Ρολιτικι 

και Μουςικι Ραιδεία Διμου εκφμνθσ» επί τθσ οδοφ Ηυμβρακάκθ 12 ςτο ζκυμνο. 

Οι υποψιφιοι υποχρεοφνται να παραςτοφν ενϊπιον τθσ Επιτροπισ ςε περίπτωςθ που αυτό τουσ ηθτθκεί. 

 

 

 

8. ΑΝΑΡΣΗΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 

 

Οι πίνακεσ κατάταξθσ των υποψθφίων αναρτϊνται ςτον Ρίνακα Ανακοινϊςεων ςτα Γραφεία του Τμιματοσ 

Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ του Ν.Ρ.Δ.Δ. «Κοινωνικι Ρολιτικι και Μουςικι Ραιδεία Διμου εκφμνθσ», 

ςυνταςςόμενου πρακτικοφ ανάρτθςθσ, κακϊσ και θλεκτρονικά ςτο δικτυακό τόπο του Διμου εκφμνθσ 

(www.rethymno.gr ) και ςτθν ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  

 

 

 

http://www.rethymno.gr/
http://www.rethymno.gr/
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9. ΕΝΣΑΕΙ 

 

Κατά των ανωτζρω αποτελεςμάτων, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλλουν ενςτάςεισ μζςα ςε 

αποκλειςτικι προκεςμία τεςςάρων (4) θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ θμζρασ ανάρτθςθσ των 

αποτελεςμάτων, ςτο Ν.Ρ.Δ.Δ. «Κοινωνικι Ρολιτικι και Μουςικι Ραιδεία Διμου εκφμνθσ» είτε 

αυτοπροςϊπωσ, είτε με άλλο εξουςιοδοτθμζνο από αυτοφσ πρόςωπο, εφόςον θ εξουςιοδότθςθ φζρει 

τθν υπογραφι τουσ κεωρθμζνθ από δθμόςια αρχι, είτε ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ επιςτολι, ςτα 

γραφεία τθσ υπθρεςίασ μασ ςτθν ακόλουκθ διεφκυνςθ:  

Ν.Π.Δ.Δ.  «Κοινωνικι Πολιτικι και Μουςικι Παιδεία Διμου Ρεκφμνθσ» 

Ηυμβρακάκθ 12, 

Τ.Κ. 741 32 ζκυμνο 

 

Γραφείο Ρροςωπικοφ  

Υπόψιν κασ Α.Γιαννακάκθ  

(τθλ. επικοινωνίασ:  28310 20468 εςωτ. 19).  

Οι ενςτάςεισ κα εξεταςτοφν από το Διοικθτικό Συμβοφλιο το οποίο κα εκδϊςει ςχετικι απόφαςθ. 

 

 

 

 

10. ΟΡΟΙ ΑΠΑΧΟΛΗΗ 

 

Πςοι επιλεγοφν να εργαςτοφν κα υπογράψουν ςφμβαςθ Ιδιωτικοφ Δικαίου Οριςμζνου Χρόνου (ΙΔΟΧ) με 

αντίτιμο για χρονικό διάςτθμα όπωσ αυτό κακορίηεται από τθν παροφςα ανακοίνωςθ ανάλογα με τον 

Κωδ. Θζςθσ τθσ αιτοφμενθσ ειδικότθτασ του υποψθφίου και κα αμείβονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

ν.4354/2015. 

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ λειτουργίασ κάποιου τμιματοσ, είναι θ φπαρξθ ενδιαφζροντοσ από μακθτζσ 

για τθν ςτελζχωςθ τουσ. 

Ο χϊροσ και ο χρόνοσ απαςχόλθςθσ (ϊρεσ απαςχόλθςθσ θμερθςίωσ) των επιλεγζντων προςϊπων, κα 

κακοριςκεί ανάλογα με τισ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ, όπωσ αυτζσ κα διαμορφωκοφν τελικά και κα ορίηονται 

από τισ ατομικζσ ςυμβάςεισ που κα ςυναφκοφν.  

Ειδικότερα, ο προςλθφκζντασ Μουςικόσ είναι υποχρεωμζνοσ να τθρεί τουσ όρουσ και τουσ κανονιςμοφσ 

τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ κακϊσ και τα προγράμματα διδαςκαλίασ. Σε περίπτωςθ που ο προςλθφκζντασ 

αδυνατεί να καλφψει το πρόγραμμα διδαςκαλίασ (όταν αυτό φυςικά δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο 

από τον νόμο ανϊτατο όριο διδαςκαλίασ), το Ν.Ρ.Δ.Δ. «Κοινωνικι Ρολιτικι και Μουςικι Ραιδεία Διμου 

εκφμνθσ» διατθρεί το δικαίωμα να καλζςει τον επόμενο ςτον πίνακα κατάταξθσ των υποψθφίων.  

 

11. ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗ 
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Οι επιτυχόντεσ υποχρεοφνται να κατακζςουν εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν ειδοποίθςθ τουσ από τθν 

Υπθρεςία του Ν.Ρ.Δ.Δ. «Κοινωνικι Ρολιτικι και Μουςικι Ραιδεία Διμου εκφμνθσ» τα παρακάτω 

πρόςκετα δικαιολογθτικά: 

1. Α.Φ.Μ.  

2. Βεβαίωςθ ΑΜΚΑ 

3. Α.Μ. ΙΚΑ 

4. Φωτοτυπία πρϊτθσ ςελίδασ βιβλιαρίου ατομικοφ λογαριαςμοφ τραπζηθσ. 

5. Ριςτοποιθτικό Φυγόποινου - Φυγόδικου από τον Ειςαγγελζα. 

6. Ριςτοποιθτικό ι Βεβαίωςθ Υγείασ από πακολόγο και ψυχίατρο (δθμοςίου φορζα ι ιδιϊτθ). 

Από τθν Τπθρεςία κα αναηθτθκεί αυτεπάγγελτα: 

1. Ριςτοποιθτικό Οικογενειακισ Κατάςταςθσ (εφόςον δεν ζχει προςκομίςει ο υποψιφιοσ μαηί με τθν 

αίτθςθ του). 

2. Αντίγραφο Ροινικοφ Μθτρϊου τφπου Α’ από το οποίο προκφπτει ότι ο επιτυχόντασ δεν ζχει 

καταδικαςτεί για κανζνα από τα αδικιματα που ςυνιςτοφν κϊλυμα διοριςμοφ ςφμφωνα με άρκρο 16 

του Ν.3584/2007. 

3. Αντίγραφο φφλλου ςτρατολογικοφ μθτρϊου τφπου Α’ (για άνδρεσ). 

4. Ριςτοποιθτικό από τον Ειςαγγελζα ότι ο επιτυχόντασ δεν τελεί υπό δικαςτικι ςυμπαράςταςθ (πλιρθ 

ι μερικι) ι/και υπό επικουρικι δικαςτικι ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι μερικι). 

 

 

 

12. ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

 

1. Θ παροφςα Ανακοίνωςθ κα αναρτθκεί:  

1. ςτθ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», 

2. ςτον Ρίνακα Ανακοινϊςεων του Ν.Ρ.Δ.Δ. «Κοινωνικι Ρολιτικι και Μουςικι Ραιδεία Διμου 

εκφμνθσ» (Γραφεία Τμιματοσ Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ, Ηυμβρακάκθ 12, Τ.Κ. 741 32 - 

ζκυμνο),  

3. ςτο δικτυακό τόπο του Διμου εκφμνθσ (www.rethymno.gr) 

4. ςτα Κζντρα Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν Νομοφ εκφμνθσ (ΚΕΡ) 

 

2. Θ περίλθψθ τθσ παροφςασ Ανακοίνωςθσ δθμοςιεφεται δζκα ζξι (16) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν τθν 

υπό τθν ανακοίνωςθ οριηόμενθ χρονολογία ςυνεδριάςεωσ τθσ Επιτροπισ Επιλογισ ωσ εξισ: πζραν 

των ανωτζρω για τθν Ανακοίνωςθ τρόπων δθμοςίευςθσ, κα δθμοςιευκεί και άπαξ ςε μία (1) 

θμεριςια τοπικι εφθμερίδα, όπωσ ορίηεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 1 του Ρ.Δ. 524/1980.  

 

 

 

                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟ Ν.Π.Δ.Δ. 

                                                                                   «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ  

                                                                                         ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΤ ΡΕΘΤΜΝΗ» 

  

 

                                                                                         ΜΟΣΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 

http://www.rethymno.gr/
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

 

Το παρόν παράρτθμα αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ υπ’ αρ. πρωτ. 2738/13-09-2018 

Ανακοίνωςθσ για τθ ςφναψθ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΙΣΜΕΝΟΥ ΧΟΝΟΥ (ΙΔΟΧ) με 

κάλυψθ τθσ δαπάνθσ υπό τθ μορφι αντιτίμου με το Ρ.Δ. 524/1980. 

 

 

Α. ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΔΩΝ ΑΠΟΚΣΗΜΕΝΟΙ ΣΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ 

 

Εάν ο τίτλοσ ζχει αποκτθκεί ςτθν αλλοδαπι απαιτείται:  

α) Για τίτλουσ Πανεπιςτθμιακισ και Σεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ:  Πράξθ αναγνϊριςθσ από 

το ΔΙ.Κ.Α.Σ..Α. ι το Ι.Σ.Ε. αντίςτοιχα, για τθν ιςοτιμία, αντιςτοιχία του τίτλου ι 

πιςτοποιθτικό αναγνϊριςθσ από τον Διεπιςτθμονικό Οργανιςμό Αναγνϊριςθσ Σίτλων 

Ακαδθμαϊκϊν και Πλθροφόρθςθσ (Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) περί ιςοτιμίασ και αντιςτοιχίασ. Σε 

περίπτωςθ που από τθν πράξθ ι το πιςτοποιθτικό αναγνϊριςθσ δεν προκφπτει το γνωςτικό 

αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωςθ από το Εκπαιδευτικό Κδρυμα που χοριγθςε τον τίτλο, θ 

οποία να κακορίηει το γνωςτικό αντικείμενο, κακϊσ και επίςθμθ μετάφραςι τθσ. 

Στθν περίπτωςθ που από τθν ανακοίνωςθ ηθτοφνται όλα τα πτυχία Ρανεπιςτθμιακισ 

Εκπαίδευςθσ (ΡΕ) ι Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (ΤΕ) που εκδίδει το εκπαιδευτικό ςφςτθμα 

τθσ θμεδαπισ, απαιτείται Ρράξθ αναγνϊριςθσ από το ΔΙ.Κ.Α.Σ..Α. ι το Ι.Σ.Ε. αντίςτοιχα, 

για τθν ιςοτιμία του τίτλου ι πιςτοποιθτικό αναγνϊριςθσ από τον Διεπιςτθμονικό 

Οργανιςμό Αναγνϊριςθσ Τίτλων Ακαδθμαϊκϊν και Ρλθροφόρθςθσ (Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) περί 

ιςοτιμίασ. 

Ειδικά για τα πτυχία τθσ Κφπρου: Για τα πτυχία που αποκτικθκαν πριν από τθν πλιρθ 

ζνταξθ τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (1-5-2004) και αναφζρονται ςτο 

Ρ.Δ. 299/1997 δεν απαιτείται αντιςτοιχία. Για τα ίδια πτυχία κακϊσ και για όλα τα 

υπόλοιπα, τα οποία ζχουν χρόνο κτιςθσ μετά τθν ζνταξι τθσ ςτθν Ε.Ε. απαιτείται ιςοτιμία 

και αντιςτοιχία. 

Εξαιροφνται από τθν υποχρζωςθ προςκόμιςθσ πράξθσ αναγνϊριςθσ για τθν ιςοτιμία και 

τθν αντιςτοιχία του τίτλου, όςοι υποψιφιοι υποβάλλουν αποφάςεισ αναγνϊριςθσ 

επαγγελματικϊν προςόντων ι επαγγελματικισ ιςοδυναμίασ τίτλων τυπικισ ανϊτατθσ 

εκπαίδευςθσ,  οι οποίεσ χορθγικθκαν από: 

i) το υμβοφλιο Αναγνϊριςθσ Επαγγελματικϊν Προςόντων (.Α.Ε.Π.) του άρκρου 55 του 

π.δ. 38/2010 «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2005/36/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 7θσ Σεπτεμβρίου 2005, ςχετικά με τθν 

αναγνϊριςθ των επαγγελματικϊν προςόντων», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει ι 

ii) το υμβοφλιο Αναγνϊριςθσ Επαγγελματικισ Ιςοτιμίασ Σίτλων Σριτοβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ (.Α.Ε.Ι.Σ.Σ.Ε.) του άρκρου 10 του π.δ. 165/2000 «Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ 

Νομοκεςίασ με ζνα γενικό ςφςτθμα αναγνϊριςθσ των διπλωμάτων τριτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ που πιςτοποιοφν επαγγελματικι εκπαίδευςθ ελάχιςτθσ διάρκειασ τριϊν ετϊν, 

ςφμφωνα με τθν οδθγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων» ι 

ΑΔΑ: ΩΙ1ΚΟΛΑΒ-Υ03



Σελίδα 21 από 22 
 

iii) το υμβοφλιο Επαγγελματικισ Αναγνϊριςθσ Σίτλων Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ 

(.Ε.Α.Σ.Ε.Κ.) του άρκρου 14 του π.δ. 231/1998 «Δεφτερο γενικό ςφςτθμα αναγνϊριςθσ τθσ 

επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ, το οποίο ςυμπλθρϊνει τθν οδθγία 89/48/ΕΟΚ, ςφμφωνα με 

τισ οδθγίεσ 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, 94/38/ΕΚ και 

95/43/ΕΚ τθσ Επιτροπισ των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων». 

β) Ρροκειμζνου για Δευτεροβάκμια μθ τεχνικι ι μθ επαγγελματικι εκπαίδευςθ,   

βεβαίωςθ ιςοτιμίασ από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ του Υπουργείου Ραιδείασ και 

Θρθςκευμάτων και για τεχνικι και επαγγελματικι εκπαίδευςθ αλλοδαπισ, πράξθ 

ιςοτιμίασ και κατάταξθσ τθσ επιτροπισ ιςοτιμιϊν του Οργανιςμοφ Επαγγελματικισ 

Εκπαιδεφςεωσ και Καταρτίςεωσ (Ο.Ε.Ε.Κ.) ι του Εκνικοφ Οργανιςμοφ Ριςτοποίθςθσ 

Ρροςόντων (Ε.Ο.Ρ.Ρ.) ι του Εκνικοφ Οργανιςμοφ Ριςτοποίθςθσ Ρροςόντων και 

Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ (Ε.Ο.Ρ.Ρ.Ε.Ρ). 

 

Ιςοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Σ.Ε.Ι. που κατζχουν πολιτικοί πρόςφυγεσ και 

επαναπατριηόμενοι Ζλλθνεσ.  

 

φμφωνα με τθ διάταξθ τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 2 του ν. 1735/1987 «ςε 

περίπτωςθ που το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. και το Ινςτιτοφτο Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (Ι.Τ.Ε.) δεν 

μποροφν να αναγνωρίςουν ιςοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που κατζχουν πολιτικοί 

πρόςφυγεσ και επαναπατριηόμενοι Ζλλθνεσ, κατά τθν ζννοια των διατάξεων τθσ 

περίπτωςθσ αϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 5, λόγω ανυπαρξίασ αντίςτοιχθσ ςχολισ ςτα Α.Ε.Ι. και 

Τ.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ, κακορίηουν με βεβαίωςι τουσ τθ ςυνάφεια του γνωςτικοφ 

αντικειμζνου του πτυχίου με πτυχίο Α.Ε.Ι. ι Τ.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ. Με βάςθ τθ βεβαίωςθ 

αυτι τα παραπάνω πρόςωπα επιτρζπεται να ςυμμετζχουν ςε διαδικαςίεσ διοριςμοφ ι 

πρόςλθψθσ για κζςεισ των οποίων τυπικό προςόν είναι εκείνο προσ το οποίο ζχει 

αναγνωριςκεί ςυνάφεια από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ι το Ι.Τ.Ε.». 

Στισ περιπτϊςεισ που θ ιςοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., που κατζχουν πολιτικοί πρόςφυγεσ 

και επαναπατριηόμενοι Ζλλθνεσ, ζχει χορθγθκεί από το Διεπιςτθμονικό Οργανιςμό 

Αναγνϊριςθσ Τίτλων Ακαδθμαϊκϊν και Ρλθροφόρθςθσ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ.) προκειμζνου να 

ςυμμετάςχουν ςε διαδικαςίεσ διοριςμοφ ι πρόςλθψθσ πρζπει με βεβαίωςθ του  

(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ.) να κακορίηεται θ ςυνάφεια του γνωςτικοφ αντικειμζνου του πτυχίου, με  

πτυχία Α.Ε.Ι. ι Τ.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ, τα οποία ηθτοφνται από τθν προκιρυξθ ωσ προςόντα 

διοριςμοφ για τισ προκθρυςςόμενεσ  κζςεισ. 

 

Σα ανωτζρω πρζπει να ζχουν εκδοκεί μζχρι τθν τελευταία θμζρα τθσ προκεςμίασ 

υποβολισ των αιτιςεων. 
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Β. ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 

 

Για τον υποψιφιο χωρίσ ελλθνικι ικαγζνεια, ο οποίοσ πρζπει να αποδείξει ότι γνωρίηει τθν 

Ελλθνικι γλϊςςα ςε βακμό επαρκι για τθν άςκθςθ των κακθκόντων τθσ επιδιωκόμενθσ 

ειδικότθτασ, Ριςτοποιθτικό Ελλθνομάκειασ (N.2413/1996 άρκρο 10 παρ. 1) που χορθγείται 

από το Κζντρο Ελλθνικισ Γλϊςςασ: α) ΥΡΕΡΘ Ανδρζα Ραπανδρζου 37, Τ.Κ. 151 80 Ακινα, 

τθλ. 210−3443384 και β) Καραμαοφνα 1, Ρλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεςςαλονίκθ, τθλ. 2310− 

459101, των κατωτζρω επιπζδων: 

Α ΕΠΙΠΕΔΟ ι Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τθν Κατθγορία Υποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ (Υ.Ε.). 

Β ΕΠΙΠΕΔΟ ι Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τθν Κατθγορία Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Δ.Ε.) μθ 

Διοικθτικοφ Ρροςωπικοφ ι και Εργατοτεχνικοφ Ρροςωπικοφ. 

Γ ΕΠΙΠΕΔΟ ι Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τισ Κατθγορίεσ Ρανεπιςτθμιακισ (Ρ.Ε.) και Τεχνολογικισ 

Εκπαίδευςθσ (Τ.Ε.) μθ Διοικθτικοφ Ρροςωπικοφ και για τθν Κατθγορία Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ (Δ.Ε.) Διοικθτικοφ Ρροςωπικοφ. 

Δ ΕΠΙΠΕΔΟ ι Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τισ Κατθγορίεσ Ρανεπιςτθμιακισ (Ρ.Ε.) και Τεχνολογικισ 

Εκπαίδευςθσ (Τ.Ε.) Διοικθτικοφ Ρροςωπικοφ. 

Επίςθσ αποδεικνφεται με αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό του Σχολείου τθσ Ελλθνικισ Γλϊςςασ 

του Αριςτοτελείου Ρανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ (Ρανεπιςτθμιοφπολθ, Θεςςαλονίκθ, Τ.Κ. 

54006, τθλ. 2310/997571−72−76) το οποίο χορθγείται φςτερα από ςχετικι εξζταςθ του 

υποψθφίου ι από άλλθ ςχολι ι ςχολείο Ελλθνικισ Γλϊςςασ. 

Επιπλζον για τθν απόδειξθ τθσ Ελλθνικισ Γλϊςςασ ςε βακμό επαρκι για τθν άςκθςθ των 

κακθκόντων των κζςεων από 101 ζωσ 107 γίνεται δεκτό ςτθν παροφςα προκιρυξθ θ ενόσ 

(1) ζτουσ τουλάχιςτον διδακτικι ι καλλιτεχνικι εμπειρία των υποψθφίων χωρίσ ελλθνικι 

ικαγζνεια ςε αντίςτοιχεσ καλλιτεχνικζσ δομζσ (ωδεία, Μουςικζσ Σχολζσ, εικαςτικά 

εργαςτιρια κτλ). 
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