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Θζμα: Πρόςκληςη υποβολήσ αιτήςεων υποψηφιοτήτων για την πρόςληψη ωρομίςθιου 
καλλιτεχνικοφ-διδακτικοφ προςωπικοφ τεχνικϊν και θεωρητικϊν μαθημάτων καθϊσ και 
ειδικότητασ πιανιςτϊν-ςυνοδϊν καλλιτεχνικϊν μαθημάτων ςτην Κρατική χολή 
Ορχηςτικήσ Σζχνησ για την εκπαιδευτική περίοδο 2022-2023. 
 
Η Κρατική χολή Ορχηςτικήσ Σζχνησ (ςτο εξήσ: ΚΟΣ), ΝΠΔΔ εποπτευόμενο από το 
Τπουργείο Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, κατόπιν απόφαςθσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου 
προκθρφςςει κζςεισ καλλιτεχνικοφ-διδακτικοφ προςωπικοφ κακϊσ  και προςωπικοφ 
ςυνοδείασ καλλιτεχνικϊν μακθμάτων για τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ ΚΟΣ για τθν 
εκπαιδευτικι περίοδο 2022-2023.  
 
Η διαδικαςία τθσ προκιρυξθσ και τθσ κάλυψθσ των κζςεων γίνεται ςφμφωνα με τθν παρ.1 
του άρκρου 3 του Ν. 2557/1997 (Αϋ271). Η ςφναψθ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ κα εξαρτθκεί 
από τισ διδακτικζσ ανάγκεσ τθσ ΚΟΣ κακϊσ και από τθν ομαλι χρθματοδότθςι τθσ. Η 
δαπάνθ που προκαλείται καλφπτεται από τον προχπολογιςμό τθσ ΚΟΣ, θ οποία 
επιχορθγείται από τον κρατικό προχπολογιςμό. 
 
 
 Αναλυτικότερα, οι κζςεισ που προκθρφςςονται είναι οι εξισ:  
 

α) Καθηγητζσ Σεχνικϊν Μαθημάτων 
 

Μάθημα Θζςεισ Κωδικόσ Ειδικότητασ 

Κλαςικοφ χοροφ (μπαλζτο) 6 (ζξι) 01 

φγχρονου χοροφ 5(πζντε) 02 

Ρυκμικισ 2 (δφο) 03 

Ελλθνικϊν χορϊν 1(μία) 04 

Αυτοςχεδιαςμό Ρυκμικι  1(μία) 05 

Αυτοςχεδιαςμό Χορογραφία 1(μια) 06 

 
 

β) Καθηγητζσ Θεωρητικϊν Μαθημάτων 

Μάθημα Θζςεισ Κωδικόσ Ειδικότητασ 

Ιςτορία τθσ Μουςικισ 1(μία) 07 

Ιςτορία τθσ Σζχνθσ 1(μία) 08 

Ιςτορία του Χοροφ 1(μία) 09 

Μεκοδολογία Μπαλζτου 1(μία) 10 

Μεκοδολογία φγχρονου 1(μία) 11 

Ανατομία/Φυςικοκεραπεία 1(μία) 12 

Παιδαγωγικι/Ψυχολογία 1(μία) 13 

 

 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 
ΚΡΑΣΙΚΗ ΧΟΛΗ ΟΡΧΗΣΙΚΗ ΣΕΧΝΗ (ΚΟΣ) 
Σαχ. Δ/νςη:  ΟΜΗΡΟΤ 57 – 106 72 ΑΘΗΝΑ 
 
Πληροφορίεσ: M. Κωνςταντάκθ 
Σηλζφωνα: 210 36 12 263, 210 36 12 330 
Email: info@ksot.gr  

 
Αθήνα, 08/09/2022 

Αριθ. Πρωτ.  779 

mailto:info@ksot.gr
ΑΔΑ: ΕΡΜΤ469ΗΥΖ-ΚΒΔ



 

[2] 
 

 
γ) Πιανίςτεσ-υνοδοί καλλιτεχνικϊν μαθημάτων 

 Θζςεισ Κωδικόσ Ειδικότητασ 

Πιανίςτεσ-υνοδοί 7(επτά) 14 

 

 
Βάζει ηων ανωηέπω, η  ΚΣΟΤ καλεί 
τουσ ενδιαφερόμενουσ, εφόςον επικυμοφν να προςλθφκοφν ωσ ωρομίςκιοι με ςφμβαςθ 

εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου ςτθν Κρατικι χολι Ορχθςτικισ Σζχνθσ, για 
τθν εκπαιδευτικι περίοδο 2022-2023, να υποβάλουν αίτθςθ με τα απαραίτθτα 
δικαιολογθτικά  

 
από 09/09/2022  ζωσ και 23/09/2022 

 
Α. ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

 
Για όλεσ τισ κζςεισ οι υποψιφιοι πρζπει να είναι:  
1. Ζλλθνεσ πολίτεσ1, πολίτεσ κρατϊν-μελϊν τθσ Ε.Ε., Βορειοθπειρϊτεσ, ομογενείσ και 
ομογενείσ που προζρχονται από τθν Κωνςταντινοφπολθ και από τα νθςιά Ίμβρο και 
Σζνεδο, ι ομογενείσ εξ Αιγφπτου, χωρίσ να απαιτείται πιςτοποιθτικό ελλθνικισ 
ικαγζνειασ οφτε θ ςυμπλιρωςθ ενόσ (1) ζτουσ από τθν απόκτθςθ αυτισ, υπό τθν 
προχπόκεςθ ότι θ ιδιότθτά τουσ ωσ Ελλινων κατά το γζνοσ και τθ ςυνείδθςθ 
αποδεικνφεται με άλλουσ τρόπουσ (ν.δ. 3832/1958). 
2. Να ζχουν ςυμπλθρϊςει το 21ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ και να μθν ζχουν υπερβεί το 64ο, 
δθλαδι να ζχουν γεννθκεί από το ζτοσ 2000 ζωσ και το ζτοσ και το ζτοσ 1957 (Π.Δ. 
403/1987, ΦΕΚ 179 Αϋ). 
3. Να ζχουν εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ ι να ζχουν απαλλαγεί 
νόμιμα από αυτζσ.  
 
 

 

Α.1 ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ 
Α) Καθηγητζσ Σεχνικϊν Μαθημάτων 

Κωδ. Μαθήματα Ελάχιςτα απαιτοφμενα προςόντα 

 
 
 

1 

 
Κλαςικόσ Χορόσ 

(μπαλζτο) 

Δίπλωμα Κακθγθτοφ αναγνωριςμζνθσ χολισ χοροφ ςτθν Ελλάδα ι 
Ανϊτερθσ χολισ χοροφ του εξωτερικοφ και διδακτικι πείρα πζντε (5) ετϊν 
ςτο μάκθμα τθσ ειδικότθτάσ τουσ ςτισ ωσ άνω χολζσ. 

 
 
 

2 

 
 

φγχρονοσ Χορόσ 

Δίπλωμα Κακθγθτοφ αναγνωριςμζνθσ χολισ χοροφ ςτθν Ελλάδα ι 
Ανϊτερθσ χολισ χοροφ του εξωτερικοφ και διδακτικι πείρα πζντε (5) ετϊν 
ςτο μάκθμα τθσ ειδικότθτάσ τουσ ςτισ ωσ άνω χολζσ. 

 
3 

 
Ρυθμική 

Δίπλωμα Κακθγθτοφ αναγνωριςμζνθσ χολισ χοροφ ςτθν Ελλάδα ι 
Ανϊτερθσ χολισ χοροφ του εξωτερικοφ και διδακτικι πείρα πζντε (5) ετϊν 
ςτο μάκθμα τθσ ειδικότθτάσ τουσ ςτισ ωσ άνω χολζσ. 

 
4 

 
Ελληνικοί Χοροί 

Πενταετισ ςταδιοδρομία ςαν χορευτισ Ελλθνικϊν Χορϊν ςε αναγνωριςμζνο 
ωματείο και διδακτικι πείρα πζντε (5) ετϊν ςτο μάκθμα αυτό. 

                                                 
1 θμειϊνεται ότι για τουσ υπθκόουσ χωρϊν εκτόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, που απζκτθςαν τθν ελλθνικι ικαγζνεια 

με πολιτογράφθςθ, κα πρζπει να ζχει ςυμπλθρωκεί τουλάχιςτον ζνα (1) ζτοσ από τθν απόκτθςι τθσ, κατά τθν 
τελευταία θμζρα υποβολισ αιτιςεων με τθν παροφςα προκιρυξθ. 
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5 Αυτοςχεδιαςμόσ - 
Ρυθμική 

Δίπλωμα Κακθγθτοφ αναγνωριςμζνθσ χολισ χοροφ ςτθν Ελλάδα ι 
Ανϊτερθσ χολισ χοροφ του εξωτερικοφ και διδακτικι πείρα πζντε (5) ετϊν 
ςτο μάκθμα τθσ ειδικότθτάσ τουσ ςτισ ωσ άνω χολζσ. 

6 Χορογραφία -
Αυτοςχεδιαςμόσ  

Δίπλωμα Κακθγθτοφ αναγνωριςμζνθσ χολισ χοροφ ςτθν Ελλάδα ι 
Ανϊτερθσ χολισ χοροφ του εξωτερικοφ, διδακτικι πείρα δφο (2) ετϊν 
ςχετικι με τθν ειδικότθτα τουσ ςτισ ωσ άνω χολζσ και αποδεδειγμζνθ 
καλλιτεχνικι εμπειρία πζντε (5) ετϊν με τθν ιδιότθτα 

 
 
 

Β) Καθηγητζσ Θεωρητικϊν Μαθημάτων 

α/α Μαθήματα Ελάχιςτα απαιτοφμενα προςόντα 

 
7 

 
Ιςτορία τησ Μουςικήσ 

Πτυχίο ςχετικισ ειδικότθτασ αναγνωριςμζνου Πανεπιςτθμίου τθσ Ελλάδασ 
ι του εξωτερικοφ ι άλλθσ Ανϊτατθσ χολισ εςωτερικοφ ι εξωτερικοφ ςτθν 
αντίςτοιχθ ειδικότθτα. 

 
8 

 
Ιςτορία τησ Σζχνησ 

Πτυχίο ςχετικισ ειδικότθτασ αναγνωριςμζνου Πανεπιςτθμίου τθσ Ελλάδασ 
ι του εξωτερικοφ ι άλλθσ Ανϊτατθσ χολισ εςωτερικοφ ι εξωτερικοφ ςτθν 
αντίςτοιχθ ειδικότθτα. 

9 Ιςτορία του Χοροφ Πτυχίο ςχετικισ ειδικότθτασ αναγνωριςμζνου Πανεπιςτθμίου τθσ Ελλάδασ 
ι του εξωτερικοφ ι άλλθσ Ανϊτατθσ χολισ εςωτερικοφ ι εξωτερικοφ ςτθν 
αντίςτοιχθ ειδικότθτα και αποδεδειγμζνθ εναςχόλθςθ με τθν Ιςτορία του 
Χοροφ. 

 
10 

 

Μεθοδολογία 
Μπαλζτου (Θεωρία-

Ανάλυςη-Διδαςκαλία 
Μπαλζτου) 

Δίπλωμα Κακθγθτοφ αναγνωριςμζνθσ χολισ χοροφ ςτθν Ελλάδα ι 
Ανϊτερθσ χολισ χοροφ του εξωτερικοφ και διδακτικι πείρα. 

11 Μεθοδολογία 
φγχρονου 

(Θεωρία-Ανάλυςη-
Διδαςκαλία 
φγχρονου) 

Δίπλωμα Κακθγθτοφ αναγνωριςμζνθσ χολισ χοροφ ςτθν Ελλάδα ι 
Ανϊτερθσ χολισ χοροφ του εξωτερικοφ και διδακτικι πείρα 

12 Ανατομία- Φυςιολογία Πτυχίο Ιατρικισ αναγνωριςμζνου Πανεπιςτθμίου τθσ Ελλάδασ ι του 
εξωτερικοφ ι πτυχίο Φυςικοκεραπείασ αναγνωριςμζνου Πανεπιςτθμίου 
τθσ Ελλάδασ ι του εξωτερικοφ 

13 Παιδαγωγική/ 
Ψυχολογία 

Πτυχίο Παιδαγωγικισ και Ψυχολογίασ Πανεπιςτθμίου τθσ Ελλάδασ ι του 
εξωτερικοφ 

 
 

Γ) Πιανίςτεσ-υνοδοί καλλιτεχνικϊν μαθημάτων 
 

Κωδ. Ειδικότητα Ελάχιςτα απαιτοφμενα προςόντα 

 
 

14 

 
 

Πιανίςτεσ-
υνοδοί 

Δίπλωμα Πιάνου αναγνωριςμζνου Μουςικοφ Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ 
του εςωτερικοφ ι Ανϊτερθσ Μουςικισ χολισ του εξωτερικοφ και 
τουλάχιςτον 5ετι προχπθρεςία ςτθ ςυνοδεία μακθμάτων χοροφ. 
ΠΡΟΟΧΗ: Δεν λαμβάνεται υπόψη προχπηρεςία ςτη διδαςκαλία πιάνου ή ςτην 
εκτζλεςη μουςικϊν ζργων, παρά μόνο η αποδεδειγμζνη προχπηρεςία ςτη 
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ςυνοδεία χορευτικϊν μαθημάτων. 
 

 
Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι πρζπει να υποβάλουν υποχρεωτικϊσ τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 
1. Αίτηςη ςυμμετοχήσ: Η αίτθςθ ζχει τθ μορφι ειδικοφ εντφπου και εμπεριζχει με 

τυποποιθμζνο τρόπο τα απαιτοφμενα ςτοιχεία, επζχει δε για τον αιτοφντα κζςθ 
υπεφκυνθσ διλωςθσ του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 ςε ό,τι αφορά τα ςτοιχεία που 
δθλϊνονται κακϊσ και ότι αποδζχεται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ προκιρυξθσ. 
Σο ζντυπο τθσ αίτθςθσ μπορεί να εκτυπϊςουν οι ενδιαφερόμενοι από  τθν 

ιςτοςελίδα τθσ Κ..Ο.Σ. (www.ksot.gr).  
2. τθν αίτθςθ κα πρζπει, εκτόσ των άλλων ςτοιχείων, να αναφζρεται ευκρινϊσ θ 

διεφκυνςθ και τα τθλζφωνα (οικίασ και κινθτό), κακϊσ και θ θλεκτρονικι 
διεφκυνςθ του υποψιφιου.  

3. υνοπτικό βιογραφικό ςθμείωμα  

4. Φωτοτυπία δελτίου ταυτότθτασ ι διαβατθρίου. 
5. Αντίγραφα των πτυχίων, διπλωμάτων, τίτλων ςπουδϊν ι μεταπτυχιακϊν τίτλων 

όλων των επιπζδων, τα οποία διακζτουν. 
6. Βεβαίωςθ τθσ χολισ χοροφ, από τθν οποία αποφοίτθςαν οι ενδιαφερόμενοι, όπου 

κα βεβαιϊνεται ότι θ χολι είναι αναγνωριςμζνθ από το κράτοσ. 
7. Βεβαιϊςεισ διδακτικισ εμπειρίασ, ςυνοδευόμενεσ από βεβαίωςθ του αςφαλιςτικοφ 

φορζα, ή υπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/86 μαηί με αντίγραφα του βιβλιαρίου 
κφριασ αςφάλιςθσ και βεβαίωςθ του οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα, εάν από τα 
προθγοφμενα δεν προκφπτει το είδοσ τθσ παραςχεκείςασ εργαςίασ, ή ομοίου 
περιεχομζνου βεβαίωςθ ελλθνικισ ι αλλοδαπισ αρχισ, ή δικαςτικι απόφαςθ από 
τθν οποία να προκφπτει το είδοσ τθσ παραςχεκείςασ εργαςίασ και θ χρονικι 
διάρκεια τθσ παροχισ τθσ.  

8. Τπεφκυνθ Διλωςθ από τθν ιςτοςελίδα www.gov.gr ότι ότι δεν κατέχουν άλλθ κέςθ 
και δεν έχουν άλλθ απαςχόλθςθ ςτο ν δθμόςιο τομζα , ι ότι ζχουν με μνεία τθσ 
διατάξεωσ νόμου που τυχόν επιτρ ζπει τθν κατάλθψθ ι κατοχι δεφτερθσ κζςθσ 
(άρκρο 2 παρ. 3 ν. 1256/1982 ΦΕΚ Α ́ 65/31.5.1982).  

 
9. και επικουρικά, εφόςον επιθυμεί ο υποψήφιοσ: 

α. φάκελοσ επαγγελματικϊν καλλιτεχνικϊν δραςτθριοτιτων ςτθν Ελλάδα και ςτο 
εξωτερικό, ο οποίοσ κα περιλαμβάνει όςα αναφζρονται ςτο βιογραφικό ςθμείωμα. 

β. βπαβεύζειρ από οπγανιζμούρ ηηρ Ελλάδαρ και ηος εξωηεπικού, βεβαιώζειρ 

ζεμιναπίων, ζςνεδπίων ή άλλων ζςναθών ππορ ηο ανηικείμενό ηοςρ ιδιωηικών 

ζποςδών, ή οποιαδήποηε ζηοισεία (βεβαιώζειρ πιζηοποιηηικά κ.λ.π.)  

γ. Σςμμεηοσή ζηιρ επιηποπέρ ηων εξεηάζεων ηος Υποςπγείος Πολιηιζμού και 

Αθληηιζμος. 
Αιτήςεισ υποψηφίων που δεν ςυγκεντρϊνουν τα ελάχιςτα απαιτοφμενα προςόντα, δε 
λαμβάνονται υπόψη από την Σριμελή Επιτροπή.  
 

ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ: 
α. Η εκπλιρωςθ ι μθ των ςτρατιωτικϊν υποχρεϊςεων ι θ νόμιμθ απαλλαγι 

από αυτζσ δθλϊνεται υποχρεωτικά ςτθν αίτθςθ (θ απαλλαγι πρζπει και να 
πιςτοποιείται).  

β Οι πολίτεσ κρατϊν-μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςτθν περίπτωςθ που θ 
εκπλιρωςθ ι μθ των ςτρατιωτικϊν τουσ υποχρεϊςεων δεν αποτελεί κϊλυμα 
διοριςμοφ ςτο Δθμόςιο Σομζα ςτθ χϊρα τουσ, υποβάλουν ςχετικι βεβαίωςθ από 
τθν Αρχι τθ οικείασ χϊρασ. 
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Γ. ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ 
 

Οι υποψιφιοι υποβάλουν αυτοπροςϊπωσ, ι αποςτζλλουν τθν αίτθςθ (θ οποία επζχει κζςθ 
Τπεφκυνθσ Διλωςθσ του Ν. 1599/1986) και τα ςυνοδευτικά δικαιολογθτικά ταχυδρομικϊσ 
(με ςυςτημζνη επιςτολή) ή με ταχυμεταφορά ςτο Γραφείο Εκπαίδευςθσ τθσ Κρατικισ 
χολισ Ορχθςτικισ Σζχνθσ. 
 

Κρατική χολή Ορχηςτικήσ Σζχνησ 
Προσ την Σριμελή Επιτροπή Αξιολόγηςησ 

διά του 
Γραφείου Εκπαίδευςησ 

Ομήρου 57, Αθήνα, Σ.Κ. 106 72 
 
Οι υποψιφιοι κα ενθμερωκοφν για  τον αρικμό πρωτοκόλλου που ζλαβε ο φάκελοσ 
υποψθφιότθτάσ τουσ με τθν υποβολι τθσ αίτθςισ τουσ είτε αυτοπροςϊπωσ (δια ηϊςθσ) 
είτε με email από τθ Γραμματεία τθσ ΚΟΣ. Με τον αρικμό αυτό κα γίνει θ ανάρτθςθ των 
αποτελεςμάτων τόςο ςτον προςωρινό πίνακα όςο και ςτον τελικό αξιολογικό πίνακα για 
λόγουσ προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων.  
 
 

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
 

Σα ωσ άνω προςόντα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία επιλογισ  είναι τα ελάχιςτα απαιτοφμενα 
και όχι κριτιρια μοριοδότθςθσ. Σα επιπλζον προςόντα όπωσ αποδεικνφονται από τα 
προςκομιηόμενα δικαιολογθτικά, όπωσ και τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά τθσ καλλιτεχνικισ 
δραςτθριότθτασ του υποψθφίου αξιολογοφνται κατά περίπτωςθ ςφμφωνα με τθν κρίςθ τθσ 
Σριμελοφσ Επιτροπισ Επιλογισ, που κα ςυγκροτθκεί με απόφαςθ του Δ. τθσ ΚΟΣ. 

Οι υποψθ́φιοι κα κλθκούν ςε ςυνέντευξθ , υποδειγματικι διδαςκαλία διάρκειασ ζωσ 30 ́ 
ι/και ακρόαςθ διαρκείασ 15 -́20 ,́ ανάλογα με το αντικείμενο, εφόςον θ Επιτροπι κρίνει ότι 
αυτό είναι απαραίτθτο. τθν περίπτωςθ αυτθ́ οι υποψθ́φιοι κα ειδοποιθκούν εγκαίρωσ. 

 
 

Ε. ΕΝΣΑΕΙ–ΣΕΛΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕ 
 

Ενςτάςεισ που αφοροφν ςτα προςόντα των υποψθφίων, υποβάλλονται μζςα ςε προκεςμία 
5 εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία ανάρτθςθσ, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Κ..Ο.Σ. 
(www.ksot.gr), του «Προςωρινοφ Αξιολογικοφ Πίνακα». Η ανάρτθςθ κα γίνει με τουσ 
αρικμοφσ πρωτοκόλλου των υποψθφίων. 
 
 Οι ενςτάςεισ αποςτζλλονται ταχυδρομικϊσ ςτο Γραφείο Εκπαίδευςθσ τθσ Κ..Ο.Σ. (Ομιρου 
57 – 106 72 Ακινα)  

Κρατική χολή Ορχηςτικήσ Σζχνησ 
Προσ την Σριμελή Επιτροπή Αξιολόγηςησ 

διά του 
Γραφείου Εκπαίδευςησ 

Ομήρου 57, Αθήνα, Σ.Κ. 106 72 

 
ι με θλεκτρονικό ταχυδρομείο ςτθν διεφκυνςθ: info@ksot.gr. 
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ε κάκε περίπτωςθ, παρακαλοφνται οι υποψιφιοι να επιβεβαιϊνουν τθλεφωνικά τθν 
παραλαβι τθσ ζνςταςισ τουσ.  
Η διαδικαςία εξζταςθσ των ενςτάςεων, από τθν Σριμελι Επιτροπι Αξιολόγθςθσ, 
ολοκλθρϊνεται εντόσ 5 ημερϊν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ τουσ.  
2. Μετά τθν εξζταςθ των ενςτάςεων και τθν οριςτικοποίθςθ των υποψθφίων, ςυντάςςεται 
πίνακασ ςτον οποίο αναγράφεται ι κατάταξθ που ζλαβαν οι υποψιφιοι.  
Ο Σελικόσ Αξιολογικόσ Πίνακασ υποψηφίων  ςυντάςςεται κατά φκίνουςα ςειρά, και 
αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Κ..Ο.Σ. (www.ksot.gr).  

3. Για τθν πρόςλθψθ των ωρομιςκίων ςυνάπτεται, αυτοδικαίωσ με τθν ανάλθψθ 
υπθρεςίασ, ςφμβαςθ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου, θ οποία λφεται αυτοδικαίωσ: 
(α) με τθ ςυμπλιρωςθ του χρονικοφ διαςτιματοσ για το οποίο ζχουν προςλθφκεί, 
(β) με τθ λιξθ τθσ διδαςκαλίασ των μακθμάτων, 
(γ) με τθν καταγγελία για ςπουδαίο λόγο. 
(δ) ςτισ 30 Ιουνίου 2023 και ςε κάκε περίπτωςθ με τθ λιξθ του διδακτικοφ ζτουσ.  

 
 

 
Παρακαλοφμε θ προκιρυξθ αυτι και τα ςυνοδευτικά τθσ να αναρτθκοφν ςτουσ πίνακεσ 
ανακοινϊςεων τθσ Κρατικισ χολισ Ορχθςτικισ Σζχνθσ, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΚΟΣ 
κακϊσ και ςτθ ΔΙΑΤΓΕΙΑ για τθν ενθμζρωςθ των ενδιαφερομζνων υποψθφίων.  
 
 

 Ο  Διευκυντισ 
 
 
 

                   Χαράλαμποσ Δάφνισ Κόκκινοσ 
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