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     Αθήνα      3 /  4/2012   
 
      Αριθ. Πρωτ. 141 
   
 
      Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 3 του Ν. 342/1976 « Περί του 

Οργανισμού της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης» (ΦΕΚ 
138/Α/1976). 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 23, 24 και 27 του Π.Δ. 598/1985  
«Κατάταξη της Κ.Σ.Ο.Τ. στην Ανώτερη Βαθμίδα Καλλιτεχνικής 
Εκπαίδευσης, οργάνωσης και λειτουργία αυτής » (ΦΕΚ 212/Α/18-12-
1985).   

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 314/1985 «Ειδικές Εξαιρέσεις σχετικά με το 
ανώτατο όριο ηλικίας του Καλλιτεχνικού και Διδακτικού 
Προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου του Ν.Π.Δ.Δ του ΥΠΠΟ» 
(ΦΕΚ 114/Α/31-5-1985), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 
το Π.Δ. 403/87 ) ΦΕΚ 179/Α).  

4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παραγ. 1γ και 1δ του Ν. 2557/1997 
«Θεσμοί Μέτρα και Δράσεις Πολιτιστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 
271/Α/24-12-1997) 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 2  εδ. β του ν. 3812/2009. 
6. Την υπ’αριθμ 33/27-12-2006 ΠΥΣ « Αναστολή διορισμών και 

προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα ( ΦΕΚ 280/Α/2006) όπως ισχύει, η 
ισχύς της οποίας παρατάθηκε με τις διατάξεις της ΠΥΣ 35/29-12-2011 
(ΦΕΚ Α’ 271). 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 37, παρ. 3 του ν. 3986/2011 «Επείγοντα 
Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2012-2015» ( ΦΕΚ Α’ 152/1-7-2011.  

8. Το ΠΔ 65/2011 « Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) 
Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης..…..»  (ΦΕΚ Α’ 147/27-6-2011). 

9. Τις υπ΄αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/15856/14/2/2011 και 
ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/12560/9-2-2012 προτάσεις του Υπουργού 
Πολιτισμού και Τουρισμού σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε 
εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.  

10. Το αριθ. 2/16189/0020/10-3-2011 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους, σχετικά με την κάλυψη της απαιτούμενης δαπάνης. 
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11. Την υπ’αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.11/21/7184/19-3-2012 εγκριτικής 
απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 
ΠΥΣ. όπως ισχύει. 

12. Το υπ’ αριθ. 571/28-3-2012 πρακτικό του Δ.Σ. της Κρατικής Σχολής 
Ορχηστικής Τέχνης για την πρόσληψη Καθηγητών και πιανιστών 
συνοδών καθώς και την  κατανομή θέσεων του διδακτικού 
προσωπικού της Κ.Σ.Ο.Τ. κατά ειδικότητα  

13. Την ύπαρξη πιστώσεων στον Προϋπολογισμό της Κ.Σ.Ο.Τ. ( ΚΑΕ 
0274. 0228 και 0551). 

 
     Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  
 
Προκηρύσσουμε την πρόσληψη με επιλογή του παρακάτω διδακτικού 
προσωπικού  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
για το σχολικό έτος 2011-2012 για την κάλυψη των κατωτέρω κενών 
οργανικών θέσεων της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης ως εξής: 
 
Α΄  ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
Κλασσικού Μπαλέτου τέσσερα  ( 4 ) 
Σύγχρονου Χορού  έξι   ( 6 ) 
Ρυθμικής            τέσσερα ( 4 ) 
Ελληνικών Χορών  μία  ( 1 ) 
Μουσικής   μια   ( 1 ) 
 
Β΄  ΘΕΩΡΗΤΙΚΏΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
Ανατομίας    μία ( 1 ) 
Ιστορίας Τέχνης   μία ( 1 ) 
Ιστορίας Χορού   μία ( 1 ) 
Ανάλυση Τραγωδίας - Ιστορία   
Ελληνικής Λογοτεχνίας   μία  ( 1 ) 
 
Γ’ ΠΙΑΝΙΣΤΩΝ – ΣΥΝΟΔΩΝ 
     Έξι ( 6 )  
Α. Οι υποψήφιοι πρέπει: 
1. Να είναι Έλληνες πολίτες ( να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια ) ή 

πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να εμπίπτουν στις 
ειδικές εξαιρέσεις του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 2683/99 ( ΦΕΚ 19/Α/9-
2-99). Ειδικά για τους υποψηφίους πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε.  
απαιτείται απλή  γνώση της Ελληνικής γλώσσας την οποία θα ελέγξει 
η τριμελής επιτροπή που θα διενεργήσει τις προσλήψεις (Ν. 2431/30-
7-96 άρθρο 2 παρ. 3 ). 
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2. Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν 
υπερβεί το 64ο (Π.Δ. 403/87 ΦΕΚ 179/Α ) δηλ. να έχουν γεννηθεί 
κατά τα έτη 1948 έως και 1991. 

3. Να μην υπάρχει γι’αυτούς κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή 
στερητική είτε επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη η 
μερική)  κατά τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του Ν. 2683/1999 
(ΦΕΚ 19/Α/9-2-99 ). 

4. Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 
υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί απ’ αυτές ή σε περίπτωση 
που έχουν αναγνωριστεί ως αντιρρησίες συνείδησης να έχουν 
εκπληρώσει σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής 
νομοθεσίας άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική 
υπηρεσία άρθρο 5 Ν. 2683/99 ( ΦΕΚ 19/Α/9-2-99). 

5. Να είναι υγιείς. 
 
Β. Ειδικά Προσόντα: 
1. KΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
 
Κλασσικού Μπαλέτου, Σύγχρονου Χορού και Ρυθμικής:   
      Δίπλωμα Καθηγητού αναγνωρισμένης Σχολής Χορού στην Ελλάδα ή 
Ανώτερης Σχολής Χορού του Εξωτερικού και διδακτική πείρα  πέντε ( 5) 
ετών στο μάθημα της ειδικότητας τους στις ως άνω σχολές. 
Ελληνικών χορών 
Πενταετή σταδιοδρομία σαν χορευτές Ελληνικών χορών σε 
αναγνωρισμένο Σωματείο και διδακτική πείρα  πέντε ( 5 ) ετών στο 
μάθημα αυτό. 
Μουσικής   
Δίπλωμα ή πτυχίο ανωτέρων θεωρητικών αναγνωρισμένου Μουσικού 
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Εσωτερικού ή Ανώτερης Μουσικής Σχολής 
του Εξωτερικού. 
 
2. ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
Ανατομίας  
Πτυχίο Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισοτίμου 
Σχολής της αλλοδαπής και κατά το δυνατόν με ειδικότερη γνώση 
ανατομίας (ορθοπεδική – παθολογοανατομική - οστεοπαθολογική - 
αθληιατρική ). 
 
Ιστορία Τέχνης,  
Ανάλογο Δίπλωμα  Πανεπιστημίου ημεδαπής ή ισοτίμου σχολής της 
αλλοδαπής. 
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Ιστορία Χορού 
Ανάλογο Δίπλωμα ανώτατης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής και 
αποδεδειγμένη ενασχόληση με την ιστορία του χορού. 
 
Ανάλυση Τραγωδίας-Ιστορία Ελληνικής Λογοτεχνίας. 
Ανάλογο Δίπλωμα  Πανεπιστημίου ημεδαπής ή ισοτίμου σχολής της 
αλλοδαπής. 
 
3. ΠΙΑΝΙΣΤΕΣ ΣΥΝΟΔΟΙ 
Ικανή πείρα στη συνοδεία χορευτικών μαθημάτων. 
 
    Όσοι επιθυμούν την συμμετοχή τους στην διαδικασία επιλογής πρέπει 
να υποβάλλουν  στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης ( οδός Ομήρου 
60 2ος όροφος 106 72 Αθήνα ) αίτηση υπεύθυνη δήλωση σε ειδικό έντυπο 
που χορηγείται από την Σχολή χωρίς χαρτόσημο μέσα σε (10) ημέρες 
((αποκλειστική προθεσμία) από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης 
της περίληψης  της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο. 
  
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν: 
  
Α) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής 
     τους ταυτότητας. 
Β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση που ο 
     Τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή θα πρέπει να  
      συνοδεύεται από βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου από τον οικείο  
      φορέα (ΔΟΑΤΑΠ ) και βεβαίωση αντιστοιχίας βαθμού. 
Γ) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα καθώς και οποιαδήποτε στοιχεία 
     (βεβαιώσεις πιστοποιητικά κ.λ.π.) που συντελούν κατά την κρίση 
     τους, στην απεικόνιση των γνώσεων των ικανοτήτων και την 
     προσωπικότητας τους. 
Δ) Όπου απαιτείται διδακτική πείρα αυτή αποδεικνύεται:  
     α) είτε με τυχόν δικαστική απόφαση από την οποία να προκύπτει το  

είδος της   παρασχεθείσας εργασίας και την χρονική διάρκεια 
παροχής της  

     β) είτε ομοίου περιεχομένου βεβαίωση αρμόδιας Ελληνικής ή αλλοδα- 
          -πής αρχής  
     γ) είτε με όμοια βεβαίωση του οικείου  ασφαλιστικού φορέα   
     ε) είτε με όμοια βεβαίωση εργοδότη και υπεύθυνη δήλωση του 
           άρθρου 8 του Ν. 1599/86, σε συνδυασμό με το βιβλιάριο κύριας  
           ασφάλισης και βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, εάν    
           από την τελευταία δεν προκύπτει το είδος της  παρασχεθείσας  
           εργασίας. 
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     Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή η οποία 
ορίζεται από το Δ.Σ. της Σχολής. 
     Ο σχετικός πίνακας επιλογής θα περιλαμβάνει αριθμό επιλεγέντων 
κατά ειδικότητα ίσο με τον αριθμό των θέσεων που προκηρύσσονται. 
     Εάν η παρουσία των υποψηφίων ενώπιον της επιτροπής κριθεί 
υποχρεωτική θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση που θα τοιχοκολληθεί στο 
κτίριο της Κ.Σ.Ο.Τ. 
      
       Περίληψη της απόφασης αυτής θα δημοσιευθεί με φροντίδα και 
δαπάνη της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης από μία φορά σε δύο 
μεγάλης κυκλοφορίας καθημερινές εφημερίδες της Αθήνας. 
 
    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
        ΤΟΥ Δ.Σ. 
 

  
 

ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΑ  
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