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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΝΕΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ  
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ TOY ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
 
    Η  Συνέλευση (συν.5η/26-1-2023) του Τμήματος  λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις 
του  άρθ. 173 του ν. 4957/2022 (141 Α’), την Υ.Α. Φ11/116043/Ζ2/23.9.2022 (Α.Δ.Α: 
6ΧΓΖ46ΜΤΛΗ-ΠΜΝ)  και την από 18.10.2022 (ΑΔΑ: 6ΛΕΘ46ΨΖ2Ν-9ΛΖ) απόφαση 
της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου με την οποία διατέθηκαν στο Τμήμα μας δύο (2) 
θέσεις για πρόσληψη τεσσάρων (4) εντεταλμένων διδασκόντων με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2022-
2023, αποφάσισε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη 
διδασκόντων, με μερική απασχόληση για την κάλυψη αναγκών διδασκαλίας των 
παρακάτω μαθημάτων, ως εξής: 
 

1. « Διεύθυνση Ορχήστρας ΙΙ » εξάμηνο ΕΑΡΙΝΟ (69ΜΜ108), 3 ώρες 

διδασκαλίας εβδομαδιαίως και 3 διδακτικές μονάδες, 5 ECTS 

2. «Θεωρία και πράξη της Αναγεννησιακής Μουσικής (Αντίστιξη) ΙΙ» 

εξάμηνο ΕΑΡΙΝΟ (69ΜΟ72) 3 ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως και 3 

διδακτικές μονάδες, 5 ECTS 

3. «Μουσική Δωματίου ΙΙ» εξάμηνο ΕΑΡΙΝΟ (69Μ295) 3 ώρες 

διδασκαλίας εβδομαδιαίως και 3 διδακτικές μονάδες, 5 ECTS 

4. «Ανάλυση της Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής : Χορδίσματα, 

Γένη, και Δίκτυα Μετατροπιών. Θεωρία και Πράξη» εξάμηνο ΕΑΡΙΝΟ 

(69Μ324) 3 ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως και 3 διδακτικές 

μονάδες, 5 ECTS 

 
       Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση της 
Υπηρεσίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων ΕΚΠΑ https://eprotocol.uoa.gr  από 27 
Ιανουαρίου 2023 έως  10 Φεβρουαρίου 2023 τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
 
 1.Αίτηση υποψηφιότητας 
2. Βιογραφικό σημείωμα  
3.Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιευμάτων 
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4.Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών.  Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν 
χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις 
ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας. 
5. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας 
 
        Το πιστοποιητικό γέννησης, Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το 
πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης των επιλεγέντων θα αναζητηθεί 
αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια  υπηρεσία για τη σύναψη συμβάσεων και την  έκδοση 
των Πρυτανικών Πράξεων πρόσληψης.  
         Οι πολίτες κρατών – μελών της Ε.Ε. οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω 
δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή 
απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας 
Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης 
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. 
      Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη 
Γραμματεία του  Τμήματος (Γραμματεία Τμήματος Μουσικών Σπουδών, Κτήριο 
Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ, 3ος όροφος, γραφείο 321, Πανεπιστημιούπολη, 15784 
Ζωγράφου, τηλ. 210 7277772). 
 
 
                                                                                                Αθήνα,      26. 1 .2023  
   

 
Η  Πρόεδρος 

 
      Αναστασία Γεωργάκη 

                                                                                Καθηγήτρια* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο και υπάρχει στο αρχείο του Τμήματος 
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