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ΑΔΑ: ΨΛ7ΦΟΚ9Θ-ΡΒ7

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

Σταυρούπολη, 13/08/2019
Αριθ.πρωτ. 594/2019.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού - καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ «ΙΡΙΣ»
ύστερα από την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./89/14585/24-04-2019 απόφαση της Επιτροπής
του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α) όπως ισχύει και σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 2θ του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την
παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009, των διατάξεων των παρ. 2 και 8 του άρθρου 26 του ν.
4325/2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 94 του ν.4604/2019,
τις διατάξεις του Β.Δ. 16/1966 καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ. 524/1980 όπως ισχύει και
λαμβάνοντας υπόψη: 1) τις υπ’ αριθ. 136/2019 και 137/2019 αποφάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου της Επιχείρησης, 2) τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών και τον Κανονισμό
Προσωπικού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ΙΡΙΣ, 3) την με αριθμό 157/2019 θετική
Γνωμοδότηση της Ειδικής τριμελούς Επιτροπής του ΣτΕ (άρθρ. 28 παρ. 4 του ν.2190/1994)
για την κατ’ εξαίρεση πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού – διδακτικού προσωπικού στη
ΔΗ.Κ.Ε. ΙΡΙΣ, ενόψει περιόδου αυτοδιοικητικών και βουλευτικών εκλογών

ανακοινώνει
την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού - καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού
για την λειτουργία τμημάτων - δραστηριοτήτων της ΔΗ.Κ.Ε. ΙΡΙΣ, για το σχολικό έτος
2019-2020 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ),
συνολικού αριθμού σαράντα τριών (43) ατόμων ωρομίσθιου εκπαιδευτικού καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού για τις εξής κατά αριθμό ατόμων
ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά και ειδικά προσόντα καθώς και χρονική διάρκεια
σύμβασης εννέα (9) και οκτώ (8) μηνών.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΡΙΘΜ.
ΕΚΠ/ΚΗ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΘΕΣΕΩΝ ΒΑΘΜΙΔΑ
Δημοτικά Ωδεία
Εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό

Διδακτικό
προσωπικό για
πιάνο

Λαγκαδά 293,
56430 Σταυρούπολη
Θεσσαλονίκη

4

ΠΕ ή ΤΕ

τηλ +30 2310642405
+30 2310662944
φαξ +30 2310642404

ΧΡΟΝΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

9 ΜΗΝΕΣ

ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Τίτλοι σπουδών για ΠΕ:
Αντίγραφο
πτυχίου
Πανεπιστημίου
με
ειδικότητα πιάνο της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
Τίτλοι σπουδών για ΤΕ:
Α) Απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου
της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και Β)
Πτυχίο ή δίπλωμα μουσικής ειδίκευσης
αναγνωρισμένου από το ΥΠΠΟΑ μη ανώτατου
εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής, ή
πτυχίο μουσικής ειδικότητας του άρθρου 8 του
Ν.2158/1993 (Α’ 109), ή πτυχίο ισότιμο και
αντίστοιχο της αλλοδαπής.
 Αν ο μουσικός δεν κατέχει απολυτήριο
εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου της
ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής,
προκειμένου να καταταχθεί σε θέση ΤΕ
Μουσικών, απαιτείται εκτός από το πτυχίο
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Διδακτικό
προσωπικό για
συνοδεία πιάνου

Λαγκαδά 293,
56430 Σταυρούπολη
Θεσσαλονίκη

1

ΠΕ ή ΤΕ

τηλ +30 2310642405
+30 2310662944
φαξ +30 2310642404

9 ΜΗΝΕΣ

ή το δίπλωμα μουσικής εκπαίδευσης, και
πενταετής εμπειρία στην εκτέλεση του
οικείου
μουσικού
οργάνου,
που
αποδεικνύεται από έντυπα συναυλιών
5ετούς καλλιτεχνικής προϋπηρεσίας.
Τα πτυχία εξωτερικού να έχουν αναγνωριστεί
από το ∆ΟΑΤΑΠ και να αναφέρεται στα
Ελληνικά η ειδικότητα.
2. Γενική προϋπηρεσία στο αντικείμενο:
Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε
αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ή μουσικά
εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α.
ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.
Οι βεβαιώσεις να είναι πρωτότυπες ή ακριβή
αντίγραφα, στις οποίες να αναγράφεται η
απόφαση ΥΠΠΟΑ και να φαίνονται τα ακριβή
ακαδημαϊκά έτη προϋπηρεσίας. Προϋπηρεσία
γίνεται δεκτή μόνο για το αντικείμενο της
προκήρυξης.
3. Καλλιτεχνική δραστηριότητα: συναυλίες
(συμμετοχή σε ορχήστρα, συμμετοχή ως
σολίστ, διεθνή καλλιτεχνική σταδιοδρομία,
ρεσιτάλ,
συναυλίες
μουσικής
δωματίου),
ηχογραφήσεις,
δισκογραφία,
συνέδρια,
εκδόσεις, διαλέξεις, σεμινάρια, συγγραφή
σχετικού βιβλίου, δημοσιεύσεις, μελέτες,
άρθρα, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα,
συστάσεις- διακρίσεις κλπ.
1. Τίτλοι σπουδών για ΠΕ:
Αντίγραφο
πτυχίου
Πανεπιστημίου
με
ειδικότητα πιάνο της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
Τίτλοι σπουδών για ΤΕ:
Α) Απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου
της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και Β)
Πτυχίο ή δίπλωμα μουσικής ειδίκευσης
αναγνωρισμένου από το ΥΠΠΟΑ μη ανώτατου
εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής, ή
πτυχίο μουσικής ειδικότητας του άρθρου 8 του
Ν.2158/1993 (Α’ 109), ή πτυχίο ισότιμο και
αντίστοιχο της αλλοδαπής.
 Αν ο μουσικός δεν κατέχει απολυτήριο
εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου της
ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής,
προκειμένου να καταταχθεί σε θέση ΤΕ
Μουσικών, απαιτείται εκτός από το πτυχίο
ή το δίπλωμα μουσικής εκπαίδευσης, και
πενταετής εμπειρία στην εκτέλεση του
οικείου
μουσικού
οργάνου,
που
αποδεικνύεται από έντυπα συναυλιών
5ετούς καλλιτεχνικής προϋπηρεσίας.
Τα πτυχία εξωτερικού να έχουν αναγνωριστεί
από το ∆ΟΑΤΑΠ και να αναφέρεται στα
Ελληνικά η ειδικότητα.
2. Γενική προϋπηρεσία στο αντικείμενο:
Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε
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Διδακτικό
προσωπικό για
κλασσική κιθάρα

Λαγκαδά 293,
56430 Σταυρούπολη
Θεσσαλονίκη

2

ΠΕ ή ΤΕ

τηλ +30 2310642405
+30 2310662944
φαξ +30 2310642404

9 ΜΗΝΕΣ

αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ή μουσικά
εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α.
ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.
Οι βεβαιώσεις να είναι πρωτότυπες ή ακριβή
αντίγραφα, στις οποίες να αναγράφεται η
απόφαση ΥΠΠΟΑ και να φαίνονται τα ακριβή
ακαδημαϊκά έτη προϋπηρεσίας. Προϋπηρεσία
γίνεται δεκτή μόνο για το αντικείμενο της
προκήρυξης.
3. Καλλιτεχνική δραστηριότητα:
συναυλίες
(συμμετοχή σε ορχήστρα, συμμετοχή ως
σολίστ, διεθνή καλλιτεχνική σταδιοδρομία,
ρεσιτάλ,
συναυλίες
μουσικής
δωματίου),
ηχογραφήσεις,
δισκογραφία,
συνέδρια,
εκδόσεις, διαλέξεις, σεμινάρια, συγγραφή
σχετικού βιβλίου, δημοσιεύσεις, μελέτες,
άρθρα, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα,
συστάσεις- διακρίσεις κλπ.
1. Τίτλοι σπουδών για ΠΕ:
Αντίγραφο
πτυχίου
Πανεπιστημίου
με
ειδικότητα κλασσικής κιθάρας της ημεδαπής ή
της αλλοδαπής.
Τίτλοι σπουδών για ΤΕ:
Α) Απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου
της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και Β)
Πτυχίο ή δίπλωμα μουσικής ειδίκευσης
αναγνωρισμένου από το ΥΠΠΟΑ μη ανώτατου
εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής, ή
πτυχίο μουσικής ειδικότητας του άρθρου 8 του
Ν.2158/1993 (Α’ 109), ή πτυχίο ισότιμο και
αντίστοιχο της αλλοδαπής.
 Αν ο μουσικός δεν κατέχει απολυτήριο
εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου της
ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής,
προκειμένου να καταταχθεί σε θέση ΤΕ
Μουσικών, απαιτείται εκτός από το πτυχίο
ή το δίπλωμα μουσικής εκπαίδευσης, και
πενταετής εμπειρία στην εκτέλεση του
οικείου
μουσικού
οργάνου,
που
αποδεικνύεται από έντυπα συναυλιών
5ετούς καλλιτεχνικής προϋπηρεσίας.
Τα πτυχία εξωτερικού να έχουν αναγνωριστεί
από το ∆ΟΑΤΑΠ και να αναφέρεται στα
Ελληνικά η ειδικότητα.
2. Γενική προϋπηρεσία στο αντικείμενο:
Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε
αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ή μουσικά
εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α.
ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.
Οι βεβαιώσεις να είναι πρωτότυπες ή ακριβή
αντίγραφα, στις οποίες να αναγράφεται η
απόφαση ΥΠΠΟΑ και να φαίνονται τα ακριβή
ακαδημαϊκά έτη προϋπηρεσίας. Προϋπηρεσία
γίνεται δεκτή μόνο για το αντικείμενο της
προκήρυξης.
3. Καλλιτεχνική δραστηριότητα:
συναυλίες

http://www.irispm.gr
e-mail: info@irispm.gr
http://www.pavlosmelas.gr

Μέλος της Biennale Νέων
καλλιτεχνών της Ευρώπης
& της Μεσογείου
Σελίδα | 3

ΑΔΑ: ΨΛ7ΦΟΚ9Θ-ΡΒ7
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

Διδακτικό
προσωπικό για
ηλεκτρική κιθάρα
με γνώσεις
ακουστικής
κιθάρας

1

ΤΕ

9 ΜΗΝΕΣ

Διδακτικό
προσωπικό για
Φλάουτο-φλογέραφλάουτο dolce

1

ΠΕ ή ΤΕ

9 ΜΗΝΕΣ

Λαγκαδά 293,
56430 Σταυρούπολη
Θεσσαλονίκη

τηλ +30 2310642405
+30 2310662944
φαξ +30 2310642404

(συμμετοχή σε ορχήστρα, συμμετοχή ως
σολίστ, διεθνή καλλιτεχνική σταδιοδρομία,
ρεσιτάλ,
συναυλίες
μουσικής
δωματίου),
ηχογραφήσεις,
δισκογραφία,
συνέδρια,
εκδόσεις, διαλέξεις, σεμινάρια, συγγραφή
σχετικού βιβλίου, δημοσιεύσεις, μελέτες,
άρθρα, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα,
συστάσεις-διακρίσεις κλπ.
1. Τίτλοι σπουδών: Αντίγραφο πτυχίου,
διπλώματος ή βεβαίωση σπουδών ηλεκτρικής
κιθάρας αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος
εσωτερικού ή εξωτερικού. Τα πτυχία εξωτερικού
να έχουν αναγνωριστεί από το ∆ΟΑΤΑΠ και να
αναφέρεται στα Ελληνικά η ειδικότητα.
2. Γενική προϋπηρεσία στο αντικείμενο:
Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε
αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ή μουσικά
εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α.
ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.
Οι βεβαιώσεις να είναι πρωτότυπες ή ακριβή
αντίγραφα και να φαίνονται τα ακριβή
ακαδημαϊκά έτη προϋπηρεσίας. Προϋπηρεσία
γίνεται δεκτή μόνο για το αντικείμενο της
προκήρυξης.
3. Καλλιτεχνική δραστηριότητα:
συναυλίες
(συμμετοχή σε ορχήστρα, συμμετοχή ως
σολίστ, διεθνή καλλιτεχνική σταδιοδρομία,
ρεσιτάλ,
συναυλίες
μουσικής
δωματίου),
ηχογραφήσεις,
δισκογραφία,
συνέδρια,
εκδόσεις, διαλέξεις, σεμινάρια, συγγραφή
σχετικού βιβλίου, δημοσιεύσεις, μελέτες,
άρθρα, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα,
συστάσεις-διακρίσεις κλπ.
1. Τίτλοι σπουδών για ΠΕ:
Αντίγραφο
πτυχίου
Πανεπιστημίου
με
ειδικότητα φλάουτο της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
Τίτλοι σπουδών για ΤΕ:
Α) Απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου
της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και Β)
Πτυχίο ή δίπλωμα μουσικής ειδίκευσης
αναγνωρισμένου από το ΥΠΠΟΑ μη ανώτατου
εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής, ή
πτυχίο μουσικής ειδικότητας του άρθρου 8 του
Ν.2158/1993 (Α’ 109), ή πτυχίο ισότιμο και
αντίστοιχο της αλλοδαπής.
 Αν ο μουσικός δεν κατέχει απολυτήριο
εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου της
ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής,
προκειμένου να καταταχθεί σε θέση ΤΕ
Μουσικών, απαιτείται εκτός από το πτυχίο
ή το δίπλωμα μουσικής εκπαίδευσης, και
πενταετής εμπειρία στην εκτέλεση του
οικείου
μουσικού
οργάνου,
που
αποδεικνύεται από βεβαίωση Αρχιμουσικού
ή επικεφαλής μπάντας ή ορχήστρας.
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Διδακτικό
προσωπικό για
Σαξόφωνο και
κλαρινέτο

Λαγκαδά 293,
56430 Σταυρούπολη
Θεσσαλονίκη

1

ΤΕ

τηλ +30 2310642405
+30 2310662944
φαξ +30 2310642404

9 ΜΗΝΕΣ

Τα πτυχία εξωτερικού να έχουν αναγνωριστεί
από το ∆ΟΑΤΑΠ και να αναφέρεται στα
Ελληνικά η ειδικότητα.
2. Γενική προϋπηρεσία στο αντικείμενο:
Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε
αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ή μουσικά
εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α.
ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.
Οι βεβαιώσεις να είναι πρωτότυπες ή ακριβή
αντίγραφα, στις οποίες να αναγράφεται η
απόφαση ΥΠΠΟΑ και να φαίνονται τα ακριβή
ακαδημαϊκά έτη προϋπηρεσίας. Προϋπηρεσία
γίνεται δεκτή μόνο για το αντικείμενο της
προκήρυξης.
3. Καλλιτεχνική δραστηριότητα:
συναυλίες
(συμμετοχή σε ορχήστρα, συμμετοχή ως
σολίστ, διεθνή καλλιτεχνική σταδιοδρομία,
ρεσιτάλ,
συναυλίες
μουσικής
δωματίου),
ηχογραφήσεις,
δισκογραφία,
συνέδρια,
εκδόσεις, διαλέξεις, σεμινάρια, συγγραφή
σχετικού βιβλίου, δημοσιεύσεις, μελέτες,
άρθρα, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα,
συστάσεις-διακρίσεις κλπ.
1. Τίτλοι σπουδών για ΤΕ:
Α) Απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου
της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και Β)
Πτυχίο ή δίπλωμα με ειδικότητα σαξόφωνο και
κλαρινέτο
μουσικής
ειδίκευσης
αναγνωρισμένου από το ΥΠΠΟΑ μη ανώτατου
εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής, ή
πτυχίο μουσικής ειδικότητας του άρθρου 8 του
Ν.2158/1993 (Α’ 109), ή πτυχίο ισότιμο και
αντίστοιχο της αλλοδαπής.
 Αν ο μουσικός δεν κατέχει απολυτήριο
εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου της
ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής,
προκειμένου να καταταχθεί σε θέση ΤΕ
Μουσικών, απαιτείται εκτός από το πτυχίο
ή το δίπλωμα μουσικής εκπαίδευσης, και
πενταετής εμπειρία στην εκτέλεση του
οικείου
μουσικού
οργάνου,
που
αποδεικνύεται από βεβαίωση Αρχιμουσικού
ή επικεφαλής μπάντας ή ορχήστρας.
Τα πτυχία εξωτερικού να έχουν αναγνωριστεί
από το ∆ΟΑΤΑΠ και να αναφέρεται στα
Ελληνικά η ειδικότητα.
2. Γενική προϋπηρεσία στο αντικείμενο:
Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε
αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ή μουσικά
εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α.
ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.
Οι βεβαιώσεις να είναι πρωτότυπες ή ακριβή
αντίγραφα, στις οποίες να αναγράφεται η
απόφαση ΥΠΠΟΑ και να φαίνονται τα ακριβή
ακαδημαϊκά έτη προϋπηρεσίας. Προϋπηρεσία
γίνεται δεκτή μόνο για το αντικείμενο της
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ΑΔΑ: ΨΛ7ΦΟΚ9Θ-ΡΒ7
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

Διδακτικό
προσωπικό για
Βιολί

Λαγκαδά 293,
56430 Σταυρούπολη
Θεσσαλονίκη

3

ΠΕ ή ΤΕ

τηλ +30 2310642405
+30 2310662944
φαξ +30 2310642404

9 ΜΗΝΕΣ

προκήρυξης.
3. Καλλιτεχνική δραστηριότητα: συναυλίες
(συμμετοχή σε ορχήστρα, συμμετοχή ως
σολίστ, διεθνή καλλιτεχνική σταδιοδρομία,
ρεσιτάλ,
συναυλίες
μουσικής
δωματίου),
ηχογραφήσεις,
δισκογραφία,
συνέδρια,
εκδόσεις, διαλέξεις, σεμινάρια, συγγραφή
σχετικού βιβλίου, δημοσιεύσεις, μελέτες,
άρθρα, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα,
συστάσεις-διακρίσεις κλπ.
1. Τίτλοι σπουδών για ΠΕ:
Αντίγραφο
πτυχίου
Πανεπιστημίου
με
ειδικότητα βιολί της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
Τίτλοι σπουδών για ΤΕ:
Α) Απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου
της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και Β)
Πτυχίο ή δίπλωμα μουσικής ειδίκευσης
αναγνωρισμένου από το ΥΠΠΟΑ μη ανώτατου
εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής, ή
πτυχίο μουσικής ειδικότητας του άρθρου 8 του
Ν.2158/1993 (Α’ 109), ή πτυχίο ισότιμο και
αντίστοιχο της αλλοδαπής.
 Αν ο μουσικός δεν κατέχει απολυτήριο
εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου της
ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής,
προκειμένου να καταταχθεί σε θέση ΤΕ
Μουσικών, απαιτείται εκτός από το πτυχίο
ή το δίπλωμα μουσικής εκπαίδευσης, και
πενταετής εμπειρία στην εκτέλεση του
οικείου
μουσικού
οργάνου,
που
αποδεικνύεται από βεβαίωση Αρχιμουσικού
ορχήστρας.
Τα πτυχία εξωτερικού να έχουν αναγνωριστεί
από το ∆ΟΑΤΑΠ και να αναφέρεται στα
Ελληνικά η ειδικότητα.
2. Γενική προϋπηρεσία στο αντικείμενο:
Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε
αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ή μουσικά
εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α.
ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.
Οι βεβαιώσεις να είναι πρωτότυπες ή ακριβή
αντίγραφα, στις οποίες να αναγράφεται η
απόφαση ΥΠΠΟΑ και να φαίνονται τα ακριβή
ακαδημαϊκά έτη προϋπηρεσίας. Προϋπηρεσία
γίνεται δεκτή μόνο για το αντικείμενο της
προκήρυξης.
3. Καλλιτεχνική δραστηριότητα: συναυλίες
(συμμετοχή σε ορχήστρα, συμμετοχή ως
σολίστ, διεθνή καλλιτεχνική σταδιοδρομία,
ρεσιτάλ,
συναυλίες
μουσικής
δωματίου),
ηχογραφήσεις,
δισκογραφία,
συνέδρια,
εκδόσεις, διαλέξεις, σεμινάρια, συγγραφή
σχετικού βιβλίου, δημοσιεύσεις, μελέτες,
άρθρα, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα,
συστάσεις-διακρίσεις κλπ.
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ΑΔΑ: ΨΛ7ΦΟΚ9Θ-ΡΒ7
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

Διδακτικό
προσωπικό για
Κρουστά
(παραδοσιακά)

1

ΤΕ ή ΔΕ

9 ΜΗΝΕΣ

Διδακτικό
προσωπικό για
Ακορντεόν

1

ΤΕ ή ΔΕ

9 ΜΗΝΕΣ

Διδακτικό
προσωπικό για
Βιολοντσέλο

Λαγκαδά 293,
56430 Σταυρούπολη
Θεσσαλονίκη

1

ΠΕ ή ΤΕ

τηλ +30 2310642405
+30 2310662944
φαξ +30 2310642404

9 ΜΗΝΕΣ

1. Τίτλοι σπουδών: Αντίγραφο πτυχίου ή
βεβαίωση σπουδών παραδοσιακών κρουστών
αναγνωρισμένου
μουσικού
ιδρύματος
εσωτερικού ή εξωτερικού. Τα πτυχία εξωτερικού
να έχουν αναγνωριστεί από το ∆ΟΑΤΑΠ και να
αναφέρεται στα Ελληνικά η ειδικότητα.
2. Γενική προϋπηρεσία στο αντικείμενο:
Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε
αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ή μουσικά
εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α.
ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.
Οι βεβαιώσεις να είναι πρωτότυπες ή ακριβή
αντίγραφα και να φαίνονται τα ακριβή
ακαδημαϊκά έτη προϋπηρεσίας. Προϋπηρεσία
γίνεται δεκτή μόνο για το αντικείμενο της
προκήρυξης.
3. Καλλιτεχνική δραστηριότητα:
συναυλίες
(συμμετοχή σε ορχήστρα, συμμετοχή ως
σολίστ, διεθνή καλλιτεχνική σταδιοδρομία,
ρεσιτάλ,
συναυλίες
μουσικής
δωματίου),
ηχογραφήσεις,
δισκογραφία,
συνέδρια,
εκδόσεις, διαλέξεις, σεμινάρια, συγγραφή
σχετικού βιβλίου, δημοσιεύσεις, μελέτες,
άρθρα, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα,
συστάσεις-διακρίσεις κλπ.
1. Τίτλοι σπουδών: Αντίγραφο πτυχίου ή
βεβαίωση σπουδών Ακορντεόν αναγνωρισμένου
μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή εξωτερικού.
Τα πτυχία εξωτερικού να έχουν αναγνώριση
από το ΔΟΑΤΑΠ και να αναφέρεται στα
Ελληνικά η ειδικότητα.
2. Γενική προϋπηρεσία στο αντικείμενο:
Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε
αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ή μουσικά
εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α.
ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.
Οι βεβαιώσεις να είναι πρωτότυπες ή ακριβή
αντίγραφα και να φαίνονται τα ακριβή
ακαδημαϊκά έτη προϋπηρεσίας. Προϋπηρεσία
γίνεται δεκτή μόνο για το αντικείμενο της
προκήρυξης.
3. Καλλιτεχνική δραστηριότητα:
συναυλίες
(συμμετοχή σε ορχήστρα, συμμετοχή ως
σολίστ, διεθνή καλλιτεχνική σταδιοδρομία,
ρεσιτάλ,
συναυλίες
μουσικής
δωματίου),
ηχογραφήσεις,
δισκογραφία,
συνέδρια,
εκδόσεις, διαλέξεις, σεμινάρια, συγγραφή
σχετικού βιβλίου, δημοσιεύσεις, μελέτες,
άρθρα, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα,
συστάσεις-διακρίσεις κλπ.
1. Τίτλοι σπουδών για ΠΕ:
Αντίγραφο
πτυχίου
Πανεπιστημίου
με
ειδικότητα βιολοντσέλο της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
Τίτλοι σπουδών για ΤΕ:
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ΑΔΑ: ΨΛ7ΦΟΚ9Θ-ΡΒ7
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

Διδακτικό
προσωπικό για
Βυζαντινή μουσική

Λαγκαδά 293,
56430 Σταυρούπολη
Θεσσαλονίκη

2

ΤΕ

τηλ +30 2310642405
+30 2310662944
φαξ +30 2310642404

9 ΜΗΝΕΣ

Α) Απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου
της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και Β)
Πτυχίο ή δίπλωμα μουσικής ειδίκευσης
αναγνωρισμένου από το ΥΠΠΟΑ μη ανώτατου
εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής, ή
πτυχίο μουσικής ειδικότητας του άρθρου 8 του
Ν.2158/1993 (Α’ 109), ή πτυχίο ισότιμο και
αντίστοιχο της αλλοδαπής.
 Αν ο μουσικός δεν κατέχει απολυτήριο
εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου της
ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής,
προκειμένου να καταταχθεί σε θέση ΤΕ
Μουσικών, απαιτείται εκτός από το πτυχίο
ή το δίπλωμα μουσικής εκπαίδευσης, και
πενταετής εμπειρία στην εκτέλεση του
οικείου
μουσικού
οργάνου,
που
αποδεικνύεται από βεβαίωση Αρχιμουσικού
ορχήστρας.
Τα πτυχία εξωτερικού να έχουν αναγνωριστεί
από το ∆ΟΑΤΑΠ και να αναφέρεται στα
Ελληνικά η ειδικότητα.
2. Γενική προϋπηρεσία στο αντικείμενο:
Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε
αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ή μουσικά
εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α.
ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.
Οι βεβαιώσεις να είναι πρωτότυπες ή ακριβή
αντίγραφα, στις οποίες να αναγράφεται η
απόφαση ΥΠΠΟΑ και να φαίνονται τα ακριβή
ακαδημαϊκά έτη προϋπηρεσίας. Προϋπηρεσία
γίνεται δεκτή μόνο για το αντικείμενο της
προκήρυξης.
3. Καλλιτεχνική δραστηριότητα:
συναυλίες
(συμμετοχή σε ορχήστρα, συμμετοχή ως
σολίστ, διεθνή καλλιτεχνική σταδιοδρομία,
ρεσιτάλ,
συναυλίες
μουσικής
δωματίου),
ηχογραφήσεις,
δισκογραφία,
συνέδρια,
εκδόσεις, διαλέξεις, σεμινάρια, συγγραφή
σχετικού βιβλίου, δημοσιεύσεις, μελέτες,
άρθρα, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα,
συστάσεις-διακρίσεις κλπ.
1. Τίτλοι σπουδών για ΤΕ:
Α) Απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου
της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και Β)
Πτυχίο ή δίπλωμα με ειδικότητα βυζαντινή
μουσική, μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου
από το ΥΠΠΟΑ μη ανώτατου εκπαιδευτικού
ιδρύματος της ημεδαπής, ή πτυχίο μουσικής
ειδικότητας του άρθρου 8 του Ν.2158/1993 (Α’
109), ή πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο της
αλλοδαπής.
 Αν ο μουσικός δεν κατέχει απολυτήριο
εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου της
ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής,
προκειμένου να καταταχθεί σε θέση ΤΕ
Μουσικών, απαιτείται εκτός από το πτυχίο
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ΑΔΑ: ΨΛ7ΦΟΚ9Θ-ΡΒ7
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

Διδακτικό
προσωπικό για
Μουσική
προπαιδεία

1

ΤΕ

9 ΜΗΝΕΣ

Διδακτικό
προσωπικό για
Ανώτερα και

3

ΠΕ ή ΤΕ

9 ΜΗΝΕΣ

Λαγκαδά 293,
56430 Σταυρούπολη
Θεσσαλονίκη

τηλ +30 2310642405
+30 2310662944
φαξ +30 2310642404

ή το δίπλωμα μουσικής εκπαίδευσης, και
πενταετής εμπειρία στην εκτέλεση του
οικείου
μουσικού
οργάνου,
που
αποδεικνύεται από 5ετή εμπειρία στο
αντικείμενο.
Τα πτυχία εξωτερικού να έχουν αναγνωριστεί
από το ∆ΟΑΤΑΠ και να αναφέρεται στα
Ελληνικά η ειδικότητα.
2. Γενική προϋπηρεσία στο αντικείμενο:
Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε
αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ή μουσικά
εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α.
ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.
Οι βεβαιώσεις να είναι πρωτότυπες ή ακριβή
αντίγραφα, στις οποίες να αναγράφεται η
απόφαση ΥΠΠΟΑ και να φαίνονται τα ακριβή
ακαδημαϊκά έτη προϋπηρεσίας. Προϋπηρεσία
γίνεται δεκτή μόνο για το αντικείμενο της
προκήρυξης.
3. Καλλιτεχνική δραστηριότητα: συναυλίες
(συμμετοχή σε ορχήστρα, συμμετοχή ως
σολίστ, διεθνή καλλιτεχνική σταδιοδρομία,
ρεσιτάλ,
συναυλίες
μουσικής
δωματίου),
ηχογραφήσεις,
δισκογραφία,
συνέδρια,
εκδόσεις, διαλέξεις, σεμινάρια, συγγραφή
σχετικού βιβλίου, δημοσιεύσεις, μελέτες,
άρθρα, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα,
συστάσεις-διακρίσεις κλπ.
1. Τίτλοι σπουδών: Αντίγραφο πτυχίου ή
βεβαιώσεις σπουδών μουσικής προπαιδείας
αναγνωρισμένου
μουσικού
ιδρύματος
εσωτερικού ή εξωτερικού. Τα πτυχία εξωτερικού
να έχουν αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ και να
αναφέρεται στα Ελληνικά η ειδικότητα. Οι
βεβαιώσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν
μεθόδους μουσικής αγωγής, συστήματα ΟΡΦ
και ΚΟΝΤΑΛΥ.
2. Γενική προϋπηρεσία στο αντικείμενο:
Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε
αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ή μουσικά
εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α.
ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.
Οι βεβαιώσεις να είναι πρωτότυπες ή ακριβή
αντίγραφα και να φαίνονται τα ακριβή
ακαδημαϊκά έτη προϋπηρεσίας. Προϋπηρεσία
γίνεται δεκτή μόνο για το αντικείμενο της
προκήρυξης.
3. Καλλιτεχνική δραστηριότητα:
Συναυλίες,
παραστάσεις στο αντικείμενο, κατασκευές στα
πλαίσια του μαθήματος, συνέδρια, εκδόσεις,
διαλέξεις, σεμινάρια, συγγραφή σχετικού
βιβλίου, δημοσιεύσεις, μελέτες, άρθρα, ειδικά
εκπαιδευτικά
προγράμματα,
συστάσειςδιακρίσεις κλπ.
1. Τίτλοι σπουδών για ΠΕ:
Αντίγραφο
πτυχίου
Πανεπιστημίου
με
ειδικότητα ανωτέρων θεωρητικών της ημεδαπής
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υποχρεωτικά
θεωρητικά

Διδακτικό
προσωπικό για
θέση
αρχιμουσικού
Φιλαρμονικής

Λαγκαδά 293,
56430 Σταυρούπολη
Θεσσαλονίκη

1

ΤΕ

τηλ +30 2310642405
+30 2310662944
φαξ +30 2310642404

9 ΜΗΝΕΣ

ή της αλλοδαπής.
Τίτλοι σπουδών για ΤΕ:
Α) Απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου
της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και Β)
Πτυχίο ή δίπλωμα μουσικής ειδίκευσης
αναγνωρισμένου από το ΥΠΠΟΑ μη ανώτατου
εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής, ή
πτυχίο μουσικής ειδικότητας του άρθρου 8 του
Ν.2158/1993 (Α’ 109), ή πτυχίο ισότιμο και
αντίστοιχο της αλλοδαπής.
 Αν ο μουσικός δεν κατέχει απολυτήριο
εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου της
ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής,
προκειμένου να καταταχθεί σε θέση ΤΕ
Μουσικών, απαιτείται εκτός από το πτυχίο
ή το δίπλωμα μουσικής εκπαίδευσης, και
πενταετής διδακτική εμπειρία που να
αποδεικνύεται.
Τα πτυχία εξωτερικού να έχουν αναγνωριστεί
από το ∆ΟΑΤΑΠ και να αναφέρεται στα
Ελληνικά η ειδικότητα.
2. Γενική προϋπηρεσία στο αντικείμενο:
Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε
αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ή μουσικά
εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α.
ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.
Οι βεβαιώσεις να είναι πρωτότυπες ή ακριβή
αντίγραφα, στις οποίες να αναγράφεται η
απόφαση ΥΠΠΟΑ και να φαίνονται τα ακριβή
ακαδημαϊκά έτη προϋπηρεσίας. Προϋπηρεσία
γίνεται δεκτή μόνο για το αντικείμενο της
προκήρυξης.
3. Καλλιτεχνική δραστηριότητα: συναυλίες
(συμμετοχή σε ορχήστρα, συμμετοχή ως
σολίστ, διεθνή καλλιτεχνική σταδιοδρομία,
ρεσιτάλ,
συναυλίες
μουσικής
δωματίου),
ηχογραφήσεις,
δισκογραφία,
συνέδρια,
εκδόσεις, διαλέξεις, σεμινάρια, συγγραφή
σχετικού βιβλίου, δημοσιεύσεις, μελέτες,
άρθρα, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα,
συστάσεις-διακρίσεις κλπ.
1. Τίτλοι σπουδών για ΤΕ:
Α) Απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου
της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και Β)
Πτυχίο ενοργάνωσης διεύθυνσης μπάντας,
αναγνωρισμένου από το ΥΠΠΟΑ μη ανώτατου
εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής, ή
πτυχίο μουσικής ειδικότητας του άρθρου 8 του
Ν.2158/1993 (Α’ 109), ή πτυχίο ισότιμο και
αντίστοιχο της αλλοδαπής.
 Αν ο μουσικός δεν κατέχει απολυτήριο
εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου της
ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής,
προκειμένου να καταταχθεί σε θέση ΤΕ
Μουσικών, απαιτείται εκτός από το πτυχίο
ή το δίπλωμα μουσικής εκπαίδευσης, και
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Διδακτικό
προσωπικό για
Παραδοσιακή
μουσική (κλαρίνο)

Διδακτικό
προσωπικό για
Παραδοσιακή
μουσική (ποντιακή
λύρα)

Λαγκαδά 293,
56430 Σταυρούπολη
Θεσσαλονίκη

1

ΤΕ

9 ΜΗΝΕΣ

1

ΤΕ ή ΔΕ

9 ΜΗΝΕΣ

τηλ +30 2310642405
+30 2310662944
φαξ +30 2310642404

πενταετής εμπειρία στην εκτέλεση του
οικείου
μουσικού
οργάνου,
που
αποδεικνύεται από βεβαίωση Αρχιμουσικού
ή επικεφαλής μπάντας ή ορχήστρας.
Τα πτυχία εξωτερικού να έχουν αναγνωριστεί
από το ∆ΟΑΤΑΠ και να αναφέρεται στα
Ελληνικά η ειδικότητα.
2. Γενική προϋπηρεσία στο αντικείμενο:
Αποδεδειγμένη
προϋπηρεσία
στην
θέση
αρχιμουσικού Φιλαρμονικής του Δημοσίου ή
ΟΤΑ ή Δημοτικών Επιχειρήσεων. Οι βεβαιώσεις
να είναι πρωτότυπες ή ακριβή αντίγραφα και
να φαίνονται τα ακριβή έτη προϋπηρεσίας.
Προϋπηρεσία γίνεται δεκτή μόνο για το
αντικείμενο της προκήρυξης.
3. Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Διοργάνωση
και διεύθυνση συναυλιών σε εκδηλώσεις των
δήμων, δημοτικών διαμερισμάτων κ.λ.π. και
υπηρεσίες του δρόμου (λιτανείες-εθνικές εορτές
κ.λ.π.). Ηχογραφήσεις, δισκογραφία, συνέδρια,
εκδόσεις, διαλέξεις, σεμινάρια, συγγραφή
σχετικού βιβλίου, δημοσιεύσεις, μελέτες,
άρθρα, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα,
συστάσεις-διακρίσεις κλπ.
1. Τίτλοι σπουδών: Αντίγραφο πτυχίου
ειδικότητας παραδοσιακή μουσική (κλαρίνο) ή
βεβαίωση σπουδών αναγνωρισμένου μουσικού
ιδρύματος εσωτερικού ή εξωτερικού. Τα πτυχία
εξωτερικού να έχουν αναγνωριστεί από το
∆ΟΑΤΑΠ και να αναφέρεται στα Ελληνικά η
ειδικότητα.
2. Γενική προϋπηρεσία στο αντικείμενο:
Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε
αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ή μουσικά
εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α.
ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.
Οι βεβαιώσεις να είναι πρωτότυπες ή ακριβή
αντίγραφα και να φαίνονται τα ακριβή
ακαδημαϊκά έτη προϋπηρεσίας. Προϋπηρεσία
γίνεται δεκτή μόνο για το αντικείμενο της
προκήρυξης.
3. Καλλιτεχνική δραστηριότητα: συναυλίες
(συμμετοχή σε ορχήστρα, συμμετοχή ως
σολίστ, διεθνή καλλιτεχνική σταδιοδρομία),
ηχογραφήσεις,
δισκογραφία,
συνέδρια,
εκδόσεις, διαλέξεις, σεμινάρια, συγγραφή
σχετικού βιβλίου, δημοσιεύσεις, μελέτες,
άρθρα, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα,
συστάσεις-διακρίσεις κλπ.
1. Τίτλοι σπουδών: Αντίγραφο πτυχίου
ειδικότητας παραδοσιακή μουσική (ποντιακή
λύρα) ή βεβαίωση σπουδών αναγνωρισμένου
μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή εξωτερικού.
Τα πτυχία εξωτερικού να έχουν αναγνωριστεί
από το ∆ΟΑΤΑΠ και να αναφέρεται στα
Ελληνικά η ειδικότητα.
2. Γενική προϋπηρεσία στο αντικείμενο:
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Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε
αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ή μουσικά
εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α.
ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.
Οι βεβαιώσεις να είναι πρωτότυπες ή ακριβή
αντίγραφα, στις οποίες να φαίνονται τα ακριβή
έτη προϋπηρεσίας. Προϋπηρεσία γίνεται δεκτή
μόνο για το αντικείμενο της προκήρυξης.
3. Καλλιτεχνική δραστηριότητα: συναυλίες
(συμμετοχή σε ορχήστρα, συμμετοχή ως
σολίστ, διεθνή καλλιτεχνική σταδιοδρομία),
ηχογραφήσεις,
δισκογραφία,
συνέδρια,
εκδόσεις, διαλέξεις, σεμινάρια, συγγραφή
σχετικού βιβλίου, δημοσιεύσεις, μελέτες,
άρθρα, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα,
συστάσεις-διακρίσεις κλπ.
ΣΥΝΟΛΟ
25
ΘΕΣΕΩΝ
Σχολή Χορού
Εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό

Διδακτικό
προσωπικό για
διδασκαλία των
μαθημάτων:
τεχνική, ανάλυση,
θεωρία,
μεθοδολογία
κλασικού χορού

Διδακτικό
προσωπικό για
διδασκαλία των
μαθημάτων:
τεχνική, θεωρία,
ανάλυση και
μεθοδολογία
σύγχρονου χορού

Λαγκαδά 293,
56430 Σταυρούπολη
Θεσσαλονίκη

3

ΤΕ ή ΔΕ

8 ΜΗΝΕΣ

1

ΤΕ ή ΔΕ

8 ΜΗΝΕΣ

τηλ +30 2310642405
+30 2310662944
φαξ +30 2310642404

1. Τίτλοι σπουδών: Δίπλωμα αναγνωρισμένης
Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού ή
ΚΣΟΤ της Ημεδαπής ή αναγνωρισμένης
Ανώτερης ή Ανώτατης σχολής της Αλλοδαπής με
εμπειρία στη διδασκαλία τεχνικής του κλασικού
χορού. Τα πτυχία εξωτερικού να έχουν
αναγνωριστεί από το ∆ΟΑΤΑΠ και να
αναφέρεται στα Ελληνικά η ειδικότητα.
2. Γενική προϋπηρεσία στο αντικείμενο:
Αποδεδειγμένη
διδακτική
προϋπηρεσία
τουλάχιστον 2 ακαδημαϊκών ετών, σε Ιδιωτικές
σχολές αναγνωρισμένες από το κράτος ή
Δημοτικές Σχολές χορού. Οι βεβαιώσεις να είναι
πρωτότυπες ή ακριβή αντίγραφα και να
φαίνονται
τα
ακριβή
ακαδημαϊκά
έτη
προϋπηρεσίας. Προϋπηρεσία γίνεται δεκτή
μόνο για το αντικείμενο της προκήρυξης.
3. Καλλιτεχνική δραστηριότητα: συμμετοχή σε
παραστάσεις ως χορευτής, χορογράφος καθώς
και σε σεμινάρια και καλλιτεχνικά φεστιβάλ
κλπ.
1. Τίτλοι σπουδών: Δίπλωμα αναγνωρισμένης
Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού ή
ΚΣΟΤ της Ημεδαπής ή αναγνωρισμένης
Ανώτερης ή Ανώτατης σχολής της Αλλοδαπής με
εμπειρία
στη
διδασκαλία
τεχνικής
του
σύγχρονου χορού. Τα πτυχία εξωτερικού να
έχουν αναγνωριστεί από το ∆ΟΑΤΑΠ και να
αναφέρεται στα Ελληνικά η ειδικότητα.
2. Γενική προϋπηρεσία στο αντικείμενο:
Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε
Ιδιωτικές σχολές αναγνωρισμένες από το κράτος
ή Δημοτικές Σχολές χορού. Οι βεβαιώσεις να
είναι πρωτότυπες ή ακριβή αντίγραφα και να
φαίνονται
τα
ακριβή
ακαδημαϊκά
έτη
προϋπηρεσίας. Προϋπηρεσία γίνεται δεκτή
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Διδακτικό
προσωπικό για
διδασκαλία:
παραδοσιακών
χορών

1

ΠΕ

8 ΜΗΝΕΣ

Διδακτικό
προσωπικό για
συνοδός πιάνου

1

ΤΕ

8 ΜΗΝΕΣ

μόνο για το αντικείμενο της προκήρυξης.
3. Καλλιτεχνική δραστηριότητα: συμμετοχή σε
παραστάσεις ως χορευτής, χορογράφος καθώς
και σε σεμινάρια και καλλιτεχνικά φεστιβάλ
κλπ.
1. Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο ΤΕΦΑΑ
με
ειδικότητα παραδοσιακών χορών.
2. Γενική προϋπηρεσία στο αντικείμενο:
Αποδεδειγμένη
διδακτική
προϋπηρεσία
τουλάχιστον 5 ακαδημαϊκών ετών, σε Ανώτερες
Ιδιωτικές
ή
Δημοτικές
Σχολές
χορού
αναγνωρισμένες από το ΥΠΠΟ. Οι βεβαιώσεις
να είναι πρωτότυπες ή ακριβή αντίγραφα και να
φαίνονται
τα
ακριβή
ακαδημαϊκά
έτη
προϋπηρεσίας. Προϋπηρεσία γίνεται δεκτή
μόνο για το αντικείμενο της προκήρυξης.
3. Καλλιτεχνική δραστηριότητα: συμμετοχή σε
παραστάσεις
ως
χορευτής,
χορογράφος,
χοροδιδάσκαλος καθώς και σε σεμινάρια και
καλλιτεχνικά φεστιβάλ κλπ.
1. Τίτλοι σπουδών: Αντίγραφο πτυχίου ή
διπλώματος
ειδικότητας
πιάνου
αναγνωρισμένου
μουσικού
ιδρύματος
εσωτερικού ή εξωτερικού. Τα πτυχία εξωτερικού
να έχουν αναγνωριστεί από το ∆ΟΑΤΑΠ και να
αναφέρεται στα Ελληνικά η ειδικότητα.
2. Γενική προϋπηρεσία στο αντικείμενο:
Αποδεδειγμένη
προϋπηρεσία
συνοδείας
διδασκαλίας χορού τουλάχιστον 2 ακαδημαϊκών
ετών, σε Ανώτερες Ιδιωτικές ή Δημοτικές Σχολές
χορού αναγνωρισμένες από το κράτος. Οι
βεβαιώσεις να είναι πρωτότυπες ή ακριβή
αντίγραφα και να φαίνονται τα ακριβή
ακαδημαϊκά έτη προϋπηρεσίας. Προϋπηρεσία
γίνεται δεκτή μόνο για το αντικείμενο της
προκήρυξης.
3. Καλλιτεχνική δραστηριότητα: συμμετοχή σε
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, συναυλίες, φεστιβάλ,
διαγωνισμούς χορού κλπ.

ΣΥΝΟΛΟ
6
ΘΕΣΕΩΝ
Εργαστήρι Πληροφορικής και Ρομποτικής
Εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό

Διδακτικό
προσωπικό για
εκμάθηση
ηλεκτρονικών
υπολογιστών

Λαγκαδά 293,
56430 Σταυρούπολη
Θεσσαλονίκη

1

ΠΕ

τηλ +30 2310642405
+30 2310662944
φαξ +30 2310642404

8 ΜΗΝΕΣ

1.Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Δίπλωμα
Πληροφορικής
ή
Πληροφορικής
και
Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης των Υπολογιστών
ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της ημεδαπής
ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της
αλλοδαπής, καλή γνώση Αγγλικών, βεβαίωση
εκπαιδευτικής επάρκειας ενηλίκων της μη
τυπικής εκπαίδευσης. Τα πτυχία εξωτερικού να
έχουν αναγνωριστεί από το ∆ΟΑΤΑΠ και να
αναφέρεται στα Ελληνικά η ειδικότητα.
2. Γενική προϋπηρεσία στο αντικείμενο:
Αποδεδειγμένη
διδακτική
προϋπηρεσία
τουλάχιστον
2
ακαδημαϊκών
ετών,
σε

http://www.irispm.gr
e-mail: info@irispm.gr
http://www.pavlosmelas.gr

Μέλος της Biennale Νέων
καλλιτεχνών της Ευρώπης
& της Μεσογείου
Σελίδα | 13

ΑΔΑ: ΨΛ7ΦΟΚ9Θ-ΡΒ7
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

Διδακτικό
προσωπικό για
εκμάθηση
ρομποτικής

1

ΠΕ

8 ΜΗΝΕΣ

εκπαιδευτικά ιδρύματα του δημοσίου ή ΟΤΑ ή
Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές. Οι
βεβαιώσεις να είναι πρωτότυπες ή ακριβή
αντίγραφα και να φαίνονται τα ακριβή
ακαδημαϊκά έτη προϋπηρεσίας. Προϋπηρεσία
γίνεται δεκτή μόνο για το αντικείμενο της
προκήρυξης.
3. Εκπαιδευτική δραστηριότητα: portfolio
(προσωπική δουλειά σε έντυπη, ή ψηφιακή
μορφή CD, DVD) portfolio διδακτικού έργου
(έργα μαθητών σε έντυπη, ή ψηφιακή μορφή
CD, DVD), εκδόσεις, δημοσιεύσεις, κλπ.
1.Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο Α.Ε.Ι. Παιδαγωγικών
Σχολών της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία
αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής, καλή
γνώση Αγγλικών, πιστοποιημένη γνώση Η/Υ στα
αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β)
υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών
διαδικτύου. Τα πτυχία εξωτερικού να έχουν
αναγνωριστεί από το ∆ΟΑΤΑΠ και να
αναφέρεται στα Ελληνικά η ειδικότητα.
2. Γενική προϋπηρεσία στο αντικείμενο:
Αποδεδειγμένη
διδακτική
προϋπηρεσία
τουλάχιστον
2
ακαδημαϊκών
ετών
σε
εκπαιδευτικά ιδρύματα του δημοσίου ή ΟΤΑ ή
Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικά Σχολεία. Οι
βεβαιώσεις να είναι πρωτότυπες ή ακριβή
αντίγραφα και να φαίνονται τα ακριβή
ακαδημαϊκά έτη προϋπηρεσίας. Προϋπηρεσία
γίνεται δεκτή μόνο για το αντικείμενο της
προκήρυξης.
3. Εκπαιδευτική δραστηριότητα: portfolio
(προσωπική δουλειά σε έντυπη, ή ψηφιακή
μορφή CD, DVD) portfolio διδακτικού έργου
(έργα μαθητών σε έντυπη, ή ψηφιακή μορφή
CD, DVD), εκδόσεις, δημοσιεύσεις, κλπ.

ΣΥΝΟΛΟ
2
ΘΕΣΕΩΝ
Εικαστικά Εργαστήρια
Εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό

Διδακτικό
προσωπικό για
Ζωγραφική

Λαγκαδά 293,
56430 Σταυρούπολη
Θεσσαλονίκη

1

ΠΕ

τηλ +30 2310642405
+30 2310662944
φαξ +30 2310642404

8 ΜΗΝΕΣ

1.Τίτλοι
Σπουδών:
Πτυχίο
ή
δίπλωμα
Εικαστικών Τεχνών με κατεύθυνση Ζωγραφικής
ή Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών με
κατεύθυνση ή ειδίκευση Ζωγραφικής ή
Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης
κατεύθυνσης Εικαστικών ή Εικαστικών και
Εφαρμοσμένων Τεχνών ΑΕΙ ή το ομώνυμο
πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή
αλλοδαπής. Τα πτυχία εξωτερικού να έχουν
αναγνωριστεί από το ∆ΟΑΤΑΠ και να
αναφέρεται στα Ελληνικά η ειδικότητα.
2. Γενική προϋπηρεσία στο αντικείμενο:
Αποδεδειγμένη
διδακτική
προϋπηρεσία
τουλάχιστον
5
ακαδημαϊκών
ετών,
σε

http://www.irispm.gr
e-mail: info@irispm.gr
http://www.pavlosmelas.gr
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ΑΔΑ: ΨΛ7ΦΟΚ9Θ-ΡΒ7
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Διδακτικό
προσωπικό για
Ζωγραφική

2

ΔΕ

8 ΜΗΝΕΣ

Διδακτικό
προσωπικό για
εκμάθηση τέχνης
μακιγιάζ
(ζωγραφική σε
πρόσωπο και
σώμα - face
painting, special
effects & full body
painting)

1

ΔΕ

8 ΜΗΝΕΣ

Λαγκαδά 293,
56430 Σταυρούπολη
Θεσσαλονίκη

τηλ +30 2310642405
+30 2310662944
φαξ +30 2310642404

εκπαιδευτικά ιδρύματα του δημοσίου ή ΟΤΑ ή
Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές. Οι
βεβαιώσεις να είναι πρωτότυπες ή ακριβή
αντίγραφα και να φαίνονται τα ακριβή
ακαδημαϊκά έτη προϋπηρεσίας. Προϋπηρεσία
γίνεται δεκτή μόνο για το αντικείμενο της
προκήρυξης.
3. Καλλιτεχνική δραστηριότητα: portfolio
(προσωπική δουλειά σε έντυπη, ή ψηφιακή
μορφή CD, DVD) portfolio διδακτικού έργου
(έργα μαθητών σε έντυπη, ή ψηφιακή μορφή
CD, DVD), εκθέσεις, εκδόσεις, δημοσιεύσεις,
κλπ.
1.Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο ή Δίπλωμα Σχολής
Καλών Τεχνών ή ιδιωτικής σχολής της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή βεβαιώσεις σπουδών
στον αντίστοιχο τομέα σε αναγνωρισμένα
ιδρύματα, σε Ι.Ε.Κ., ή ιδιωτική σχολή. Τα
πτυχία εξωτερικού να έχουν αναγνωριστεί από
το ∆ΟΑΤΑΠ και να αναφέρεται στα Ελληνικά η
ειδικότητα τους.
2. Γενική προϋπηρεσία στο αντικείμενο:
Αποδεδειγμένη
διδακτική
προϋπηρεσία
τουλάχιστον
4
ακαδημαϊκών
ετών,
σε
εκπαιδευτικά ιδρύματα του δημοσίου ή ΟΤΑ ή
Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές. Οι
βεβαιώσεις να είναι πρωτότυπες ή ακριβή
αντίγραφα και να φαίνονται τα ακριβή
ακαδημαϊκά έτη προϋπηρεσίας. Προϋπηρεσία
γίνεται δεκτή μόνο για το αντικείμενο της
προκήρυξης.
3. Καλλιτεχνική δραστηριότητα: portfolio
(προσωπική δουλειά σε έντυπη, ή ψηφιακή
μορφή CD, DVD) portfolio διδακτικού έργου
(έργα μαθητών σε έντυπη, ή ψηφιακή μορφή
CD, DVD), εκθέσεις, εκδόσεις, δημοσιεύσεις,
κλπ.
1.Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο ΙΕΚ τεχνικού
αισθητικής, make-up Arstist κλπ ή βεβαίωση
μαθητείας με ειδίκευση στο επαγγελματικό
μακιγιάζ σε Ιδιωτική σχολή.
2. Γενική προϋπηρεσία στο αντικείμενο:
Αποδεδειγμένη
διδακτική
προϋπηρεσία
τουλάχιστον
4
ακαδημαϊκών
ετών,
σε
εκπαιδευτικά ιδρύματα του δημοσίου ή ΟΤΑ ή
Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές. Οι
βεβαιώσεις να είναι πρωτότυπες ή ακριβή
αντίγραφα και να φαίνονται τα ακριβή
ακαδημαϊκά έτη προϋπηρεσίας. Προϋπηρεσία
γίνεται δεκτή μόνο για το αντικείμενο της
προκήρυξης.
3. Καλλιτεχνική δραστηριότητα:
portfolio
(προσωπική δουλειά σε έντυπη, ή ψηφιακή
μορφή CD, DVD) portfolio διδακτικού έργου
(έργα μαθητών σε έντυπη, ή ψηφιακή μορφή
CD, DVD), σεμινάρια επαγγελματικού μακιγιάζ,
make-up Artist, εκθέσεις, δημοσιεύσεις, κλπ.

http://www.irispm.gr
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ΑΔΑ: ΨΛ7ΦΟΚ9Θ-ΡΒ7
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Διδακτικό
προσωπικό για
Αγιογραφία

1

ΔΕ

8 ΜΗΝΕΣ

Διδακτικό
προσωπικό για
Fusing

1

ΔΕ

8 ΜΗΝΕΣ

Διδακτικό
προσωπικό για
κόσμημα χειροτεχνία

1

ΔΕ

8 ΜΗΝΕΣ

Διδακτικό
προσωπικό για

1

ΔΕ

8 ΜΗΝΕΣ

Λαγκαδά 293,
56430 Σταυρούπολη
Θεσσαλονίκη

τηλ +30 2310642405
+30 2310662944
φαξ +30 2310642404

1.Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο ΙΕΚ, Εργαστηρίου
Ελευθέρων Σπουδών.
2. Γενική προϋπηρεσία στο αντικείμενο:
Αποδεδειγμένη
διδακτική
προϋπηρεσία
τουλάχιστον
3
ακαδημαϊκών
ετών,
του
αντικειμένου σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του
δημοσίου ή ΟΤΑ ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή
Ιδιωτικές Σχολές. Οι βεβαιώσεις να είναι
πρωτότυπες ή ακριβή αντίγραφα και να
φαίνονται
τα
ακριβή
ακαδημαϊκά
έτη
προϋπηρεσίας. Προϋπηρεσία γίνεται δεκτή
μόνο για το αντικείμενο της προκήρυξης.
3. Καλλιτεχνική δραστηριότητα: portfolio
(προσωπική δουλειά σε έντυπη, ή ψηφιακή
μορφή CD, DVD) portfolio διδακτικού έργου
(έργα μαθητών σε έντυπη, ή ψηφιακή μορφή
CD, DVD), εκθέσεις, εκδόσεις, δημοσιεύσεις,
κλπ.
1.Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο ΙΕΚ, Εργαστηρίου
Ελευθέρων Σπουδών.
2. Γενική προϋπηρεσία στο αντικείμενο:
Αποδεδειγμένη
διδακτική
προϋπηρεσία
τουλάχιστον
3
ακαδημαϊκών
ετών,
του
αντικειμένου σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του
δημοσίου ή ΟΤΑ ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή
Ιδιωτικές Σχολές. Οι βεβαιώσεις να είναι
πρωτότυπες ή ακριβή αντίγραφα και να
φαίνονται
τα
ακριβή
ακαδημαϊκά
έτη
προϋπηρεσίας. Προϋπηρεσία γίνεται δεκτή
μόνο για το αντικείμενο της προκήρυξης.
3. Καλλιτεχνική δραστηριότητα:
portfolio
(προσωπική δουλειά σε έντυπη, ή ψηφιακή
μορφή CD, DVD) portfolio διδακτικού έργου
(έργα μαθητών σε έντυπη, ή ψηφιακή μορφή
CD, DVD), εκθέσεις, εκδόσεις, δημοσιεύσεις,
κλπ.
1.Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο ΙΕΚ, Εργαστηρίου
Ελευθέρων Σπουδών.
2. Γενική προϋπηρεσία στο αντικείμενο:
Αποδεδειγμένη
διδακτική
προϋπηρεσία
τουλάχιστον
3
ακαδημαϊκών
ετών,
του
αντικειμένου σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του
δημοσίου ή ΟΤΑ ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή
Ιδιωτικές Σχολές. Οι βεβαιώσεις να είναι
πρωτότυπες ή ακριβή αντίγραφα και να
φαίνονται
τα
ακριβή
ακαδημαϊκά
έτη
προϋπηρεσίας. Προϋπηρεσία γίνεται δεκτή
μόνο για το αντικείμενο της προκήρυξης.
3. Καλλιτεχνική δραστηριότητα:
portfolio
(προσωπική δουλειά σε έντυπη, ή ψηφιακή
μορφή CD, DVD) portfolio διδακτικού έργου
(έργα μαθητών σε έντυπη, ή ψηφιακή μορφή
CD, DVD), εκθέσεις, εκδόσεις, δημοσιεύσεις,
κλπ.
1.Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο ΙΕΚ, Εργαστηρίου
Ελευθέρων Σπουδών.

http://www.irispm.gr
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ΑΔΑ: ΨΛ7ΦΟΚ9Θ-ΡΒ7
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Κεραμική

2. Γενική προϋπηρεσία στο αντικείμενο:
Αποδεδειγμένη
διδακτική
προϋπηρεσία
τουλάχιστον
3
ακαδημαϊκών
ετών,
του
αντικειμένου σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του
δημοσίου ή ΟΤΑ ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή
Ιδιωτικές Σχολές. Οι βεβαιώσεις να είναι
πρωτότυπες ή ακριβή αντίγραφα και να
φαίνονται
τα
ακριβή
ακαδημαϊκά
έτη
προϋπηρεσίας. Προϋπηρεσία γίνεται δεκτή
μόνο για το αντικείμενο της προκήρυξης.
3. Καλλιτεχνική δραστηριότητα:
portfolio
(προσωπική δουλειά σε έντυπη, ή ψηφιακή
μορφή CD, DVD) portfolio διδακτικού έργου
(έργα μαθητών σε έντυπη, ή ψηφιακή μορφή
CD, DVD), εκθέσεις, εκδόσεις, δημοσιεύσεις,
κλπ.

ΣΥΝΟΛΟ
8
ΘΕΣΕΩΝ
Θεατρικά Εργαστήρια
Εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό

Διδακτικό
προσωπικό για
διδασκαλία
Υποκριτικής

1

ΠΕ

8 ΜΗΝΕΣ

Διδακτικό
προσωπικό για
διδασκαλία
Υποκριτικής

1

ΔΕ

8 ΜΗΝΕΣ

Λαγκαδά 293,
56430 Σταυρούπολη
Θεσσαλονίκη

τηλ +30 2310642405
+30 2310662944
φαξ +30 2310642404

1.Τίτλοι Σπουδών: Απόφοιτοι του τμήματος
Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, ή απόφοιτοι
του Τμήματος Θεάτρου της Σχολής Καλών
Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου
Θεσσαλονίκης ή του τμήματος Θεατρικών
σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, ή του τμήματος
Θεατρικών Σπουδών Πατρών ή του τμήματος
Θεατρικών
Σπουδών
του
Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου ή του τμήματος Θεατρικών
Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών Ναυπλίου
ή απόφοιτοι/διπλωματούχοι ΑΕΙ Πολιτιστικής Καλλιτεχνικής κατεύθυνσης.
2. Γενική προϋπηρεσία στο αντικείμενο:
Αποδεδειγμένη
διδακτική
προϋπηρεσία
τουλάχιστον
4
ακαδημαϊκών
ετών,
του
αντικειμένου σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του
δημοσίου ή ΟΤΑ ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή
Ιδιωτικές Σχολές. Οι βεβαιώσεις να είναι
πρωτότυπες ή ακριβή αντίγραφα και να
φαίνονται
τα
ακριβή
ακαδημαϊκά
έτη
προϋπηρεσίας. Προϋπηρεσία γίνεται δεκτή
μόνο για το αντικείμενο της προκήρυξης.
3. Καλλιτεχνική δραστηριότητα:
portfolio
(προσωπική δουλειά σε έντυπη, ή ψηφιακή
μορφή CD, DVD) portfolio διδακτικού έργου
(έργα μαθητών σε έντυπη, ή ψηφιακή μορφή
CD, DVD).
1.Τίτλοι Σπουδών: Απόφοιτοι Δραματικών
Σχολών ή απόφοιτοι Θεατρικών Εργαστηρίων.
2.
Σχετική
Επιμόρφωση:
Αποδεικτικά
παρακολούθησης
σεμιναρίων-επιμορφωτικών
προγραμμάτων, οργάνωση εκδηλώσεων.
3. Γενική προϋπηρεσία στο αντικείμενο:
Αποδεδειγμένη
διδακτική
προϋπηρεσία
τουλάχιστον
3
ακαδημαϊκών
ετών,
του

http://www.irispm.gr
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αντικειμένου σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του
δημοσίου ή ΟΤΑ ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή
Ιδιωτικές Σχολές. Οι βεβαιώσεις να είναι
πρωτότυπες ή ακριβή αντίγραφα και να
φαίνονται
τα
ακριβή
ακαδημαϊκά
έτη
προϋπηρεσίας. Προϋπηρεσία γίνεται δεκτή
μόνο για το αντικείμενο της προκήρυξης.
4. Καλλιτεχνική δραστηριότητα:
portfolio
(προσωπική δουλειά σε έντυπη, ή ψηφιακή
μορφή CD, DVD) portfolio διδακτικού έργου
(έργα μαθητών σε έντυπη, ή ψηφιακή μορφή
CD, DVD).
ΣΥΝΟΛΟ
ΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΘΕΣΕΩΝ

2
43

ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
 Η αξιολόγηση του προσωπικού θα γίνει με βάση τον παρακάτω πίνακα. Στην τελευταία
στήλη παρουσιάζεται η βαρύτητα του κάθε άξονα κριτηρίων στην τελική βαθμολογία όλων
των υποψηφίων.
 Η γενική προϋπηρεσία μοριοδοτείται ανεξάρτητα του φορέα που πραγματοποιήθηκε.
 Προϋπηρεσία που πραγματοποιήθηκε σε ένα ακαδημαϊκό έτος ανεξάρτητα αν είναι σε
περισσότερους του ενός φορέα μοριοδοτείται ως προϋπηρεσία ενός έτους.
 Σε περίπτωση πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ της αλλοδαπής απαιτείται αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ.
 Από τη διαδικασία της συνέντευξης, ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής
Καλλιτεχνικού Προσωπικού, του άρθρου 4 παρ. 1 του Π.Δ. 524/1980 (κατόπιν
τηλεφωνικής πρόσκλησης) θα περάσουν οι υποψήφιοι, οι οποίοι πληρούν τα
τυπικά προσόντα.
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Κριτήριο
Τίτλοι σπουδών
Γενική προϋπηρεσία στο
αντικείμενο
-//-//Καλλιτεχνική/εκπαιδευτι
κή δραστηριότητα

Λαγκαδά 293,
56430 Σταυρούπολη
Θεσσαλονίκη

τηλ +30 2310642405
+30 2310662944
φαξ +30 2310642404

Ανάλυση κριτηρίου

Βαθμολόγη
ση

Βασικές και παρεμφερείς σπουδές,
σχετική επιμόρφωση
Διδακτική προϋπηρεσία
από 1 έως και 5 διδακτικά έτη
(από 166,64 έως 7.498,80 ώρες)
Διδακτική προϋπηρεσία
από 6 έως και 10 διδακτικά έτη
(από 7.498,81 έως 14.997,60 ώρες)
Διδακτική προϋπηρεσία
άνω των 10 διδακτικών ετών
(από 14.997,61 ώρες και άνω)
Καλλιτεχνική δραστηριότητα του ιδίου,
διακρίσεις μαθητών, συμμετοχή σε
ορχήστρα, ρεσιτάλ, συναυλίες μουσικής
δωματίου, ηχογραφήσεις, δισκογραφία
κ.λ.π.

30 μόρια

http://www.irispm.gr
e-mail: info@irispm.gr
http://www.pavlosmelas.gr

10 μόρια
5 επιπλέον
μόρια
5 επιπλέον
μόρια
25 μόρια
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Παιδαγωγικά και ειδικά
προσόντα - Συνέντευξη
Κοινωνικά και
οικογενειακά κριτήρια

Συγκροτημένη παιδαγωγική προσέγγιση,
παιδαγωγική κατάρτιση και επάρκεια,
προσωπικότητα, μέθοδος διδασκαλίας,
ικανότητες κ.λ.π.
Οικογενειακή κατάσταση (πολύτεκνος,
μονογονέας, γονέας, μέλος οικογένειας
ΑΜΕΑ)
Σύνολο

20 μόρια

5 μόρια
100

Η αναλυτική μοριοδότηση αποτυπώνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ στο τέλος της προκήρυξης.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν
υπερβεί το 65ο.
Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς και σε έντυπη
μορφή, τα εξής δικαιολογητικά:
1. Ευκρινή φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας (Άρθρο 1 του
Ν.4250/2014).
2. Ευκρινή φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών τους συμπεριλαμβανομένης και της
επιμόρφωσης. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη
μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο 29
ΠΔ 50/2001) και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ.
3. Βεβαίωση εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτή ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης
(αφορά την ειδικότητα: Διδακτικό προσωπικό για εκμάθηση ηλεκτρονικών υπολογιστών).
4. Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ, η οποία θα αποδεικνύεται σύμφωνα με το από 22-01-2016
Ειδικό Παράρτημα (Α21) Απόδειξης χειρισμού Η/Υ του ΑΣΕΠ (αφορά την ειδικότητα:
Διδακτικό προσωπικό για εκμάθηση ρομποτικής).
5. Πιστοποιημένη γνώση γλωσσομάθειας, η οποία θα αποδεικνύεται, σύμφωνα με το από
29-05-2017 Ειδικό Παράρτημα Απόδειξης γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ (αφορά τις
ειδικότητες: Διδακτικό προσωπικό για εκμάθηση ηλεκτρονικών υπολογιστών και
ρομποτικής).
6. Βεβαίωση προϋπηρεσίας στο αντικείμενο, η οποία θα πρέπει να έχει επιμερισμένα τα
διδακτικά έτη σε ακαδημαϊκά (πχ 2016-2017) και ανά διδακτική ώρα με συνολικό
αριθμό ωρών ανά έτος. Προϋπηρεσία γίνεται δεκτή μόνο για το αντικείμενο της
προκήρυξης. Ως διδακτική εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή
σύμβαση έργου στα μουσικά ιδρύματα, σχολές χορού εποπτείας Υπουργείου Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε καθήκοντα συναφή προς το αντικείμενο των προς
πλήρωση θέσεων. Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου
σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαδικασία επιλογής. Στην
βεβαίωση πρέπει να αναγράφεται και ο αριθμός πρόσληψης του Υπουργείου Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων (για τα αναγνωρισμένα τμήματα). Η αναγραφή του αριθμού
πρόσληψης αφορά τους μουσικούς.
7. Αποδεικτικά καλλιτεχνικής δραστηριότητας : συναυλίες, συμμετοχή σε ορχήστρα,
ρεσιτάλ, συναυλίες μουσικής δωματίου, διακρίσεις μαθητών, ηχογραφήσεις,
δισκογραφία, συνέδρια, εκδόσεις, διαλέξεις, σεμινάρια, συγγραφή σχετικού βιβλίου,
δημοσιεύσεις, μελέτες, άρθρα, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, καλλιτεχνική
δραστηριότητα του ιδίου (εκθέσεις), συμμετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις των
μαθητών, συστάσεις-διακρίσεις, παραστάσεις χορού – θεάτρου, χορογραφίες, συμμετοχές
σε διαγωνισμούς, κινησιολογία, video dance, κλπ. Τα ανωτέρω αποδεικτικά
καλλιτεχνικής δραστηριότητας για να προσμετρηθούν θα πρέπει να
πιστοποιούνται εντύπως εκτός των ηχογραφήσεων όπου θα υποβάλλονται
ηλεκτρονικά (CD). Η καλλιτεχνική δραστηριότητα λαμβάνεται υπ’ όψιν μόνο μετά
την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών, με τον οποίον ο υποψήφιος μετέχει
στη διαδικασία επιλογής.
Λαγκαδά 293,
56430 Σταυρούπολη
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8. Ειδικά για το Εργαστήρι Πληροφορικής και Ρομποτικής ως αποδεικτικά εκπαιδευτικής
δραστηριότητας : ερευνητική εμπειρία στη ρομποτική καθώς και εξειδίκευση σε αυτήν,
συστάσεις-διακρίσεις, δημοσιεύσεις, συγγραφικό έργο, σεμινάρια, συνέδρια κλπ, τα οποία
θα πιστοποιούνται με έγγραφα.
9. Πρόσφατο σημείωμα καλλιτεχνικής/εκπαιδευτικής δραστηριότητας. (Βιογραφικό
σημείωμα)
10. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. (εντός τριμήνου)
11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:
 Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη
απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής.
 Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της
καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει
καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος.
 Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
 Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο
άρθρο 22 του Π. Δ/τος 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική
δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για
οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.
 Τυχόν παράλληλη απασχόληση σε Δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα
(παράλληλη απασχόληση).
 Ότι έχει διαβάσει την προκήρυξη και αποδέχεται τους όρους αυτής.
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται με τη σειρά που εμφανίζονται στην προκήρυξη και γίνονται
δεκτά, εφόσον κατατίθενται εμπρόθεσμα.
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Τρόπος απόδειξης της ιδιότητας του πολύτεκνου
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (πρόσφατο, εντός τριμήνου) του οικείου Δήμου ή
κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι εγγεγραμμένοι ή
• βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) (ΚΥΑ) ή
• αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής
και πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ)
Τρόπος απόδειξης της ιδιότητας Μονογονέα
Απόφαση δικαστηρίου όπου παρέχεται η γονική μέριμνα στον υποψήφιο, αν το τέκνο είναι
ανήλικο ή βεβαίωση σπουδών από ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα αν το τέκνο είναι πάνω από 18
και έως και 24 ετών.
Τρόπος απόδειξης μελών οικογενείας ΑΜΕΑ
Για την απόδειξη της ιδιότητας του γονέα, τέκνου, συζύγου, αδελφού που ασκεί το δικαίωμα
προστασίας από την αναπηρία ατόμων με ποσοστό αναπηρίας, εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και
άνω εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων ή από άτομα που πάσχουν από νοητική
υστέρηση ή αυτισμό με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%)
προσκομίζονται τα εξής:
• Πιστοποιητικό από ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) σε ισχύ, με το οποίο
προσδιορίζεται η πάθηση ή βλάβη καθώς και το ποσοστό αναπηρίας.
Επισημαίνεται ότι εκτός του Πιστοποιητικού ΚΕ.Π.Α. γίνονται δεκτά και πιστοποιητικά, σε
ισχύ, από τις κάτωθι Υγειονομικές Επιτροπές:
 Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.),
 Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.),
 Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.),
 Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας και
 Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος.
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• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (πρόσφατο, εντός τριμήνου) του δήμου ή της
κοινότητας ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) (Κ.Υ.Α.), από
το οποίο θα προκύπτει ο αριθμός των μελών της οικογένειας του ατόμου με αναπηρία, από
το οποίο ο υποψήφιος αντλεί προστασία.
• Υπεύθυνες Δηλώσεις του αρ. 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75) όλων των λοιπών προσώπων, τα
οποία αντλούν προστασία από την αναπηρία του ατόμου, από το οποίο ο υποψήφιος αντλεί
προστασία (γονείς, τέκνα, συζύγους, αδελφούς), με τις οποίες αυτά δηλώνουν:
 αφενός ότι δεν έχουν ασκήσει το δικαίωμα πρόσληψης, με την ίδια διαδικασία,
 αφετέρου ότι παραιτούνται της προστασίας, για το παρόν, υπέρ του υποψηφίου.
Στην περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης υπεύθυνης δήλωσης.
Στην περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
(Α' 75) συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης από κάποια από τα προαναφερόμενα, πρόσωπα, ο
υποψήφιος συμπληρώνει και υποβάλλει ο ίδιος υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.
1599/1986 (Α' 75) στην οποία αφενός μεν δηλώνεται ο λόγος του κωλύματος (όπως π.χ.
άγνωστη διαμονή, νοητική υστέρηση, κινητικά προβλήματα, κάτοικος αλλοδαπής), αφετέρου δε
βεβαιώνεται από τον υποψήφιο ότι δεν υπήρξε άσκηση του δικαιώματος της υποχρεωτικής
πρόσληψης σε θέση εργασίας του κωλυόμενου να υπογράψει.
Παρατηρήσεις
· Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους
θεωρημένη από δημόσια αρχή. Δε γίνονται δεκτές αιτήσεις που υποβάλλονται ταχυδρομικά.
· Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση για μία (1) μόνο ειδικότητα. Υποψήφιοι
που καταθέσουν για πάνω από μια θέση θα απορρίπτονται εξαρχής.
· Οι επιτυχόντες θα προσληφθούν μόνο εάν υπάρχει διαθεσιμότητα σπουδαστών στο ειδικό
αντικείμενο οργάνου η υποχρεωτικού μαθήματος.
· Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα απασχόλησης των επιτυχόντων δύναται να
αναπροσαρμόζεται, με δυνατότητα αύξησης ή μείωσης των ωρών εργασίας τους, ανάλογα με την
προσέλευση ή αποχώρηση μαθητών/σπουδαστών στα επιμέρους τμήματα των δράσεων της
επιχείρησης και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 166,64 ώρες ανά μήνα.
· Οι ενδιαφερόμενοι που θα προσληφθούν θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους, σε όποιες δράσεις δομές κρίνει απαραίτητο η επιχείρηση, ανάλογα πάντα με την προσέλευση των
μαθητών/σπουδαστών καθώς και την εκάστοτε ειδικότητα του επιλεγέντος.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι κατέχουν και τους δυο τίτλους, πρέπει με
δική τους ευθύνη να προσκομίσουν τον τίτλο σπουδών, που κρίνουν ότι θα τους προσφέρει
την μεγαλύτερη μοριοδότηση.
Οι ενδιαφερόμενοι που θα προσληφθούν οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση
εργασίας της υπηρεσίας τους, με καταγεγραμμένες τις ημέρες και ώρες απασχόλησής
τους, προς αποφυγή επικάλυψης ωρών. Σε διαφορετική περίπτωση οφείλουν να
προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη απασχόλησής τους σε άλλο
δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.
ΕΠΙΛΟΓΗ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την Επιτροπή Επιλογής Καλλιτεχνικού Προσωπικού,
του άρθρου 4 παρ. 1 του Π.Δ. 524/1980, που συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 138/2019 απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παύλου Μελά
«ΙΡΙΣ».
Μετά το πέρας της δεκαήμερης (10) προθεσμίας κατάθεσης των αιτήσεων και δικαιολογητικών,
ήτοι 04-09-2019 και κατόπιν τηλεφωνικής πρόσκλησης των υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα
τυπικά προσόντα, θα διεξαχθεί ενώπιον της ίδιας Επιτροπής, συνέντευξη ώστε να ολοκληρωθεί
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η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων. Οι ενδιαφερόμενοι είναι υποχρεωμένοι
να παρασταθούν ενώπιον της πενταμελούς Επιτροπής επί ποινή αποκλεισμού τους.
Η Επιτροπή Επιλογής Καλλιτεχνικού Προσωπικού θα συνέλθει στα γραφεία της Δημοτικής
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παύλου Μελά «ΙΡΙΣ» (Λαγκαδά 293 - 1ος όροφος) κατά την
έκτη (6η) εργάσιμη ημέρα από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ήτοι 12-092019 για να ελέγξει τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και να καταρτίσει πίνακα κατ’
αξιολογική σειρά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 524/1980.
Ο πίνακας των επιλεγομένων ισχύει επί ένα έτος από της καταρτίσεώς του, η δε πρόσληψη
αυτών ενεργείται κατά την σειρά του πίνακα. Ο πίνακας κατάταξης των υποψηφίων αναρτάται
στον πίνακα ανακοινώσεων της επιχείρησης και στην ιστοσελίδα του Δήμου Παύλου Μελά
www.pavlosmelas.gr.
Κατά του ανωτέρω πίνακα δεν προβλέπεται από το νόμο (άρθρο 5 του Π.Δ. 524/1980) η
υποβολή ενστάσεων.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν ολόκληρη την προκήρυξη πρόσληψης στην
ιστοσελίδα του Δήμου Παύλου Μελά (www.pavlosmelas.gr) ή να την παραλάβουν από τα
γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παύλου Μελά «ΙΡΙΣ» (Δ/νση: Λαγκαδά
293, 1ος όροφος, τηλ. 2310 662-944, 642-405) καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες από 9:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.
Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε
προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη εργάσιμη της ημερομηνίας
δημοσίευσης περίληψης της παρούσας (Παρασκευή 23.08.2019), σε μία ημερήσια εφημερίδα
του Νομού Θεσσαλονίκης, όπως ορίζει το άρθρο 1 παρ. 4ββ του Π.Δ. 524/1980, στα γραφεία
της Επιχείρησης από την Δευτέρα 26.08.2019 έως και την Τετάρτη 04.09.2019 κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.
Τα δεδομένα των αιτούντων-υποψηφίων προς πρόσληψη και τα συνοδευτικά αυτών
δικαιολογητικά-νομιμοποιητικά έγγραφα τα συλλέγουμε απευθείας και μόνον από
τον/την υποψήφιο/α, επειδή αυτά είναι απολύτως απαραίτητα για την αξιολόγηση της
καταλληλότητας του/της για τη συγκεκριμένη θέση. Σκοπός της συλλογής,
επεξεργασίας κλπ είναι η πρόθεση σύναψης ωρομίσθιας σύμβασης εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μετά από αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης
(“Υποκείμενο των Δεδομένων”), ο έλεγχος των προσόντων του/της (6.1β' ΓενΚαν), η
ελάχιστη αναγκαία επεξεργασία των δεδομένων αυτών για την αξιολόγηση του/της
ενδιαφερόμενου/ης και του εάν τα αναφερόμενα στην αίτηση του/της
ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις της προκήρυξης, καθώς και η προάσπιση των
συμφερόντων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παύλου Μελά ΙΡΙΣ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΑΔΑΜΟΥΔΗΣ
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ΑΔΑ: ΨΛ7ΦΟΚ9Θ-ΡΒ7
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΩΔΕΙΩΝ
1. ΣΠΟΥΔΕΣ : ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 30
1.1 Τίτλοι Ωδείων
Πτυχίο: 10 μόρια
Πτυχίο με Άριστα (από 9,5 και πάνω): 5 επιπλέον μόρια
Δίπλωμα: 5 επιπλέον μόρια
Δίπλωμα με Άριστα (από 9,5 και πάνω): 5 επιπλέον μόρια
Δίπλωμα με Άριστα και διάκριση (βραβείο, αριστείο κλπ.): 5 επιπλέον μόρια
1.2 Δίπλωμα Α.Ε.Ι-ΤΕ.Ι
Δίπλωμα Α.Ε.Ι-Τ.Ε.Ι: 20 μόρια
Δίπλωμα Α.Ε.Ι-Τ.Ε.Ι με άριστα (8,5 και πάνω): 5 επιπλέον μόρια
Δίπλωμα Α.Ε.Ι-Τ.Ε.Ι με μεταπτυχιακό ή ντοκτορά: 5 επιπλέον μόρια
2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 20
2.1 Διδακτική προϋπηρεσία (σε ακαδημαϊκά έτη)
Διδακτική προϋπηρεσία
από 1 έως και 5 ακαδημαϊκά έτη
(από 166,64 έως 7.498,80 ώρες)
Διδακτική προϋπηρεσία
από 6 έως και 10 ακαδημαϊκά έτη
(από 7.498,81 έως 14.997,60 ώρες)
Διδακτική προϋπηρεσία
άνω των 10 ακαδημαϊκών ετών
(από 14.997,61 ώρες και άνω)

10 μόρια
5 επιπλέον μόρια
5 επιπλέον μόρια

3. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ : ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 25
3.1 Καλλιτεχνική δραστηριότητα οργάνων λογίζεται:
Καλλιτεχνική δραστηριότητα του ιδίου: 10 μόρια
Διάκριση μαθητών: 5 επιπλέον μόρια
Συμμετοχή σε ορχήστρα: 5 επιπλέον μόρια
Ρεσιτάλ, ηχογραφήσεις, συναυλίες μουσικής δωματίου κλπ: 5 επιπλέον μόρια
3.2 Καλλιτεχνική δραστηριότητα θεωρητικών λογίζεται:
Καλλιτεχνική δραστηριότητα του ιδίου (Σεμινάρια, διαλέξεις, ημερίδες, έκδοση συγγραφικού
έργου κλπ): 15 επιπλέον μόρια
Διάκριση μαθητών: 5 επιπλέον μόρια
Εμπειρία ομαδικών μαθημάτων οργανογνωσίας: 5 επιπλέον μόρια
3.3 Καλλιτεχνική δραστηριότητα μουσικής προπαιδείας λογίζεται:
Καλλιτεχνική δραστηριότητα του ιδίου (Σεμινάρια, διαλέξεις, ημερίδες, έκδοση συγγραφικού
έργου κλπ): 15 επιπλέον μόρια
Συναυλίες μαθητών μουσικής προπαιδείας: 5 επιπλέον μόρια
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρουσίασης οργάνων-μουσικό εργαστήρι-ορχηστρική ομάδα: 5
επιπλέον μόρια
4. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 20
4.1. Συνέντευξη
Συγκροτημένη παιδαγωγική προσέγγιση, προσωπικότητα, μέθοδος διδασκαλίας : 20 μόρια
(Απαντήσεις σε εξειδικευμένο ερωτηματολόγιο, τεσσάρων (4) ερωτήσεων με δείκτη βαρύτητας 5
μόρια ανά ερώτηση)
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ΑΔΑ: ΨΛ7ΦΟΚ9Θ-ΡΒ7
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ : ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 5
Γονέας: 1 μόριο (για 1 ή 2 παιδιά)
Πολύτεκνος γονέας: 2 επιπλέον μόρια (3 και πλέον παιδιά)
Μονογονέας: 1 επιπλέον μόριο
Μέλος οικογένειας ΑΜΕΑ: 2 επιπλέον μόρια
(προσοχή στο συγκεκριμένο άξονα η βαθμολογία των υποψηφίων είναι το μέγιστο 5, ακόμα και
αν προκύπτουν από τα προσωπικά τους στοιχεία περισσότερα μόρια)
Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης ισοβαθμίας προκρίνεται το σύνολο των μορίων στις
παρακάτω κατηγορίες με τη σειρά που παρουσιάζονται:
ΣΠΟΥΔΕΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
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ΑΔΑ: ΨΛ7ΦΟΚ9Θ-ΡΒ7
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ
1. ΣΠΟΥΔΕΣ : ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 30
1.1. Σπουδές
Ανώτερη ή Ανώτατη Επαγγελματική Σχολή Χορού της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής: 15 μόρια
1.2. Επιμόρφωση-Σεμινάρια
1.2.α. 1-5 συμμετοχές: 5 μόρια
1.2.β. 5-10 συμμετοχές: 5 επιπλέον μόρια
1.2.γ. 10 και άνω: 5 επιπλέον μόρια
2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 20
2.1 Διδακτική προϋπηρεσία (σε ακαδημαϊκά έτη)
Διδακτική προϋπηρεσία
από 1 έως και 5 ακαδημαϊκά έτη
(από 166,64 έως 7.498,80 ώρες)
Διδακτική προϋπηρεσία
από 6 έως και 10 ακαδημαϊκά έτη
(από 7.498,81 έως 14.997,60 ώρες)
Διδακτική προϋπηρεσία
άνω των 10 ακαδημαϊκών ετών
(από 14.997,61 ώρες και άνω)

10 μόρια
5 επιπλέον μόρια
5 επιπλέον μόρια

3. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ : ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 25
Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη:
3.1. Συμμετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του ιδίου
3.1.α. Συμμετοχή σε παραστάσεις ομάδων Χορού οι οποίες να έχουν εγγραφεί στο Σωματείο
Ελλήνων χορογράφων ή και στο Σωματείο Ελλήνων Χορευτών : 3 μόρια
3.1.β. Συμμετοχή σε παραστάσεις αναγνωρισμένων σχολών χορού : 3 μόρια
3.1.γ. Συμμετοχή σε Φεστιβάλ και Πολιτιστικές εκδηλώσεις : 3 μόρια
3.2. Συμμετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις των μαθητών
3.2.α. Συμμετοχή σε παραστάσεις αναγνωρισμένων σχολών χορού : 2 μόρια
3.2.β. Συμμετοχή σε Φεστιβάλ - Πολιτιστικές εκδηλώσεις-Διαγωνισμούς : 2 μόρια
3.2.γ. Προγράμματα ανταλλαγών με μαθητές άλλων χωρών- Διαγωνισμούς : 3 μόρια
3.3. Διεθνές έργο (Συμμετοχή σε παραστάσεις χορού του εξωτερικού, Διδασκαλία-Εισηγήσεις σε
σεμινάρια που διοργάνωσαν Σχολές Χορού του εξωτερικού) : 4 μόρια
3.4. Βραβεύσεις σε διαγωνισμούς χορού : 5 μόρια
4. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 20
4.1. Συνέντευξη
Συγκροτημένη παιδαγωγική προσέγγιση, προσωπικότητα, μέθοδος διδασκαλίας : 20 μόρια
(Απαντήσεις σε εξειδικευμένο ερωτηματολόγιο, τεσσάρων (4) ερωτήσεων με δείκτη βαρύτητας 5
μόρια ανά ερώτηση)
5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ : ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 5
Γονέας: 1 μόριο (για 1 ή 2 παιδιά)
Πολύτεκνος γονέας: 2 επιπλέον μόρια (3 και πλέον παιδιά)
Μονογονέας: 1 επιπλέον μόριο
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ΑΔΑ: ΨΛ7ΦΟΚ9Θ-ΡΒ7
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Μέλος οικογένειας ΑΜΕΑ: 2 επιπλέον μόρια
(προσοχή στο συγκεκριμένο άξονα η βαθμολογία των υποψηφίων είναι το μέγιστο 5, ακόμα και
αν προκύπτουν από τα προσωπικά τους στοιχεία περισσότερα μόρια)
Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης ισοβαθμίας προκρίνεται το σύνολο των μορίων στις
παρακάτω κατηγορίες με τη σειρά που παρουσιάζονται:
ΣΠΟΥΔΕΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
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ΑΔΑ: ΨΛ7ΦΟΚ9Θ-ΡΒ7
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ
1. ΣΠΟΥΔΕΣ : ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 30
1.1 Τίτλοι σπουδών (μέγιστο 20 μόρια)
Πτυχίο: 15 μόρια
Πτυχίο με Άριστα: 5 επιπλέον μόρια
1.2 Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (Β2) (5 μόρια)
Η γλωσσομάθεια θα αποδεικνύεται, σύμφωνα με το από 29-05-2017 Ειδικό Παράρτημα
Απόδειξης γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ.
1.3 Βεβαίωση εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτή ενηλίκων της μη τυπικής
εκπαίδευσης ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (5 μόρια)
1.4 Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β)
υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου
ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ (5 μόρια)
Η πιστοποιημένη γνώση θα αποδεικνύεται, σύμφωνα με το από 22-01-2016 Ειδικό Παράρτημα
(Α21) Απόδειξης χειρισμού Η/Υ του ΑΣΕΠ.
2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 20
2.1 Διδακτική προϋπηρεσία (σε ακαδημαϊκά έτη)
Διδακτική προϋπηρεσία
από 1 έως και 5 ακαδημαϊκά έτη
(από 166,64 έως 7.498,80 ώρες)
Διδακτική προϋπηρεσία
από 6 έως και 10 ακαδημαϊκά έτη
(από 7.498,81 έως 14.997,60 ώρες)
Διδακτική προϋπηρεσία
άνω των 10 ακαδημαϊκών ετών
(από 14.997,61 ώρες και άνω)

10 μόρια
5 επιπλέον μόρια
5 επιπλέον μόρια

3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ : ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 25
3.1 Ερευνητική δραστηριότητα στην εκπαιδευτική ρομποτική (5 μόρια)
3.2 Σεμινάρια εξειδίκευσης στην εκπαιδευτική ρομποτική (5 μόρια)
3.3 Δημοσιεύσεις – εισηγήσεις σε συνέδρια (5 μόρια)
3.4 Συγγραφικό έργο (βιβλία, σημειώσεις) (5 μόρια)
3.5 Συστάσεις – διακρίσεις (5 μόρια)
4. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 20
4.1. Συνέντευξη
Συγκροτημένη παιδαγωγική προσέγγιση, προσωπικότητα, μέθοδος διδασκαλίας: 20 μόρια
(Απαντήσεις σε εξειδικευμένο ερωτηματολόγιο, τεσσάρων (4) ερωτήσεων με δείκτη βαρύτητας 5
μόρια ανά ερώτηση)
5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ : ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 5
Γονέας: 1 μόριο (για 1 ή 2 παιδιά)
Λαγκαδά 293,
56430 Σταυρούπολη
Θεσσαλονίκη

τηλ +30 2310642405
+30 2310662944
φαξ +30 2310642404

http://www.irispm.gr
e-mail: info@irispm.gr
http://www.pavlosmelas.gr
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ΑΔΑ: ΨΛ7ΦΟΚ9Θ-ΡΒ7
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

Πολύτεκνος γονέας: 2 επιπλέον μόρια (3 και πλέον παιδιά)
Μονογονέας: 1 επιπλέον μόριο
Μέλος οικογένειας ΑΜΕΑ: 2 επιπλέον μόρια
(προσοχή στο συγκεκριμένο άξονα η βαθμολογία των υποψηφίων είναι το μέγιστο 5, ακόμα και
αν προκύπτουν από τα προσωπικά τους στοιχεία περισσότερα μόρια)
Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης ισοβαθμίας προκρίνεται το σύνολο των μορίων στις
παρακάτω κατηγορίες με τη σειρά που παρουσιάζονται:
ΣΠΟΥΔΕΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Λαγκαδά 293,
56430 Σταυρούπολη
Θεσσαλονίκη

τηλ +30 2310642405
+30 2310662944
φαξ +30 2310642404

http://www.irispm.gr
e-mail: info@irispm.gr
http://www.pavlosmelas.gr
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ΑΔΑ: ΨΛ7ΦΟΚ9Θ-ΡΒ7
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ & ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
1. ΣΠΟΥΔΕΣ : ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 30
1.1 Πτυχία ΑΕΙ (Ζωγραφική/θέατρο)
Πτυχίο: 10 μόρια
Πτυχίο με Άριστα (από 9,5 και πάνω): 5 επιπλέον μόρια
Δίπλωμα: 5 επιπλέον μόρια
Δίπλωμα με Άριστα (από 9,5 και πάνω): 5 επιπλέον μόρια
Δίπλωμα με Άριστα και διάκριση (βραβείο, αριστείο, κλπ.): 5 μόρια
1.2 Σπουδές ΔΕ (Ζωγραφική, αγιογραφία, κεραμική, κόσμημα/χειροτεχνία, face &
body painting κλπ)
Πτυχίο: 20 μόρια
Σεμινάρια – ημερίδες – συνέδρια: 5 επιπλέον μόρια
Συναφείς σπουδές σχετικές με το αντικείμενο: 5 επιπλέον μόρια
(Ιστορία τέχνης, συντήρηση έργων τέχνης, βιτρώ, αισθητική, επαγγελματικό μακιγιάζ κλπ)
2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 20
2.1 Διδακτική προϋπηρεσία (σε ακαδημαϊκά έτη)
Διδακτική προϋπηρεσία
από 1 έως και 5 ακαδημαϊκά έτη
(από 166,64 έως 7.498,80 ώρες)
Διδακτική προϋπηρεσία
από 6 έως και 10 ακαδημαϊκά έτη
(από 7.498,81 έως 14.997,60 ώρες)
Διδακτική προϋπηρεσία
άνω των 10 ακαδημαϊκών ετών
(από 14.997,61 ώρες και άνω)

10 μόρια
5 επιπλέον μόρια
5 επιπλέον μόρια

3. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ : ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 25
Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη:
3.1. Συμμετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις/εκθέσεις του ιδίου
1-5 εκδηλώσεις/εκθέσεις: 5μόρια
6-10 εκδηλώσεις/εκθέσεις: 5 επιπλέον μόρια
3.2. Συμμετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις των μαθητών
1-5 εκδηλώσεις/εκθέσεις: 5μόρια
6-10 εκδηλώσεις/εκθέσεις: 5 επιπλέον μόρια
3.3. Διεθνές έργο: 3 μόρια
3.4. Βραβεύσεις: 2 μόρια
4. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 20
4.1. Συνέντευξη
Συγκροτημένη παιδαγωγική προσέγγιση, προσωπικότητα, μέθοδος διδασκαλίας: 20 μόρια
(Απαντήσεις σε εξειδικευμένο ερωτηματολόγιο, τεσσάρων (4) ερωτήσεων με δείκτη βαρύτητας 5
μόρια ανά ερώτηση)
5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ : ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 5
Γονέας: 1 μόριο (για 1 ή 2 παιδιά)
Λαγκαδά 293,
56430 Σταυρούπολη
Θεσσαλονίκη

τηλ +30 2310642405
+30 2310662944
φαξ +30 2310642404

http://www.irispm.gr
e-mail: info@irispm.gr
http://www.pavlosmelas.gr

Μέλος της Biennale Νέων
καλλιτεχνών της Ευρώπης
& της Μεσογείου
Σελίδα | 29

ΑΔΑ: ΨΛ7ΦΟΚ9Θ-ΡΒ7
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

Πολύτεκνος γονέας: 2 επιπλέον μόρια (3 και πλέον παιδιά)
Μονογονέας: 1 επιπλέον μόριο
Μέλος οικογένειας ΑΜΕΑ: 2 επιπλέον μόρια
(προσοχή στο συγκεκριμένο άξονα η βαθμολογία των υποψηφίων είναι το μέγιστο 5, ακόμα και
αν προκύπτουν από τα προσωπικά τους στοιχεία περισσότερα μόρια)
Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης ισοβαθμίας προκρίνεται το σύνολο των μορίων στις
παρακάτω κατηγορίες με τη σειρά που παρουσιάζονται:
ΣΠΟΥΔΕΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Λαγκαδά 293,
56430 Σταυρούπολη
Θεσσαλονίκη

τηλ +30 2310642405
+30 2310662944
φαξ +30 2310642404

http://www.irispm.gr
e-mail: info@irispm.gr
http://www.pavlosmelas.gr
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