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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2351
2 Σεπτεµβρίου 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 134823/Γ7
Ορισµός κριτηρίων επιλογής για την πρόσληψη προσω−
πικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµέ−
νου χρόνου, εξειδικευµένου στους τοµείς του Κινη−
µατογράφου, Κλασικού και Σύγχρονου Χορού στα
Καλλιτεχνικά Σχολεία.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 5, της παρ. 1
του άρθρου 6 και του άρθρου 17 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ
167/Α΄/30−9−1985).
2. Τις διατάξεις των παρ. 4 και 8 της υπ΄ αριθµ. 3345/
Γ2/2−9−88 Υπουργικής Απόφασης µε θέµα «Ίδρυση και
λειτουργία Μουσικών Σχολείων», που κυρώθηκε µε το
άρθρο 16 του Ν. 1824/88 (ΦΕΚ 296/Α΄/30−12−88).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2942/2001 (ΦΕΚ
202/Α΄/12−09−2001) µε θέµα «Πρόσληψη αναπληρωτών εκ−
παιδευτικών για το Πρόγραµµα Ολυµπιακής Εκπαίδευσης
και για τις ανάγκες των σχολείων και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις της παρ. 6, του άρθρου 2 του Ν. 2986/
2002 (ΦΕΚ 24/Α΄/13−2−2002) µε θέµα «Οργάνωση των
Περιφερειακών Υπηρεσιών της Πρωτοβάθµιας και ∆ευ−
τεροβάθµιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευ−
τικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιµόρφωση των
εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις της παρ.16, του άρθρου 8 του Ν. 3194/
2003 (ΦΕΚ 267/Α΄/20−11−2003) µε θέµα «Ρύθµιση Εκπαι−
δευτικών Θεµάτων και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 5 του Ν. 3812/
2009 (ΦΕΚ 234/Α΄/28−12−2009) µε θέµα «Αναµόρφωση
συστήµατος στο δηµόσιο τοµέα και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13−7−2010)
µε θέµα «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοι−
κητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
“Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις».
8. Τις διατάξεις της περίπτωσης β της παρ. 2 του άρ−
θρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/26−3−2014) µε θέµα
«∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύ−
σεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου
Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (ΦΕΚ
161) και λοιπές ρυθµίσεις».

9. Το Π.∆. 85/2012 µε θέµα «Ίδρυση και µετονοµασία
Υπουργείων, µεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών»,
(ΦΕΚ 141/Α΄/21−6−2012) όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο
3 αυτού όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του
Π.∆. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α΄/25−6−2013).
10. Το Π.∆. 89/2014 (ΦΕΚ 134/Α΄/10−6−2014) µε θέµα
«∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».
11. Τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 45871/Γ7/8−5−2004
Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 786/Β΄/26−5−2004) µε θέµα
«Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γυµνασίων» όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.
12. Τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 88739/Γ7/6−9−2006
Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1417/Β΄/26−09−2006) µε θέµα
«Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γενικών Λυκείων».
13. Τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 88740/Γ7/6−9−2006
Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1417/Β΄/26−09−2006) µε θέµα
«Ωρολόγιο πρόγραµµα Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης Καλλιτεχνικών
Γενικών Λυκείων».
14. Τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 37912/Γ7/04−04−2012
Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1214/Β΄/11.4.2012) «Μεταβα−
τικό Ωρολόγιο πρόγραµµα των µαθηµάτων των τάξεων
Α΄, Β΄ και Γ΄ Καλλιτεχνικών Γυµνασίων και Α΄, Β΄ και Γ΄
Γενικών Καλλιτεχνικών Λυκείων».
15. Τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 1029/Γ7/04−01−2013
Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 210/Β΄/5−2−2013) «Τροπο−
ποίηση Μεταβατικού Ωρολογίου προγράµµατος των
µαθηµάτων των τάξεων Α΄, Β΄ και Γ΄ Καλλιτεχνικών Γυ−
µνασίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ Γενικών Καλλιτεχνικών Λυκείων»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
16. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 94654/ΣΤ5/19−6−2014
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1618/Β΄/19−6−2014) µε θέµα
«Καθορισµός αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παι−
δείας και Θρησκευµάτων, Αλέξανδρο ∆ερµεντζόπουλο
και Κωνσταντίνο Κουκοδήµο».
17. Τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 119568/Γ7/4−10−2012
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 467/Υ.Ο.∆.∆./5−10−2012) µε
θέµα «Συγκρότηση Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
18. Το υπ’ αριθµ. 245/22−7−2014 Πρακτικό της Επιτροπής
Καλλιτεχνικών Σχολείων.
19. Την ανάγκη πλήρωσης των θέσεων προσωπικού
εξειδικευµένου στους τοµείς του Κινηµατογράφου, Κλα−
σικού και Σύγχρονου Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία.
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20. Το γεγονός ότι από την εφαρµογή των διατάξεων
της απόφασης αυτής δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:
Ορίζουµε τα προσόντα και τη διαδικασία υποβολής
αιτήσεων και επιλογής υποψηφίων, για την πρόσληψη
προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι−
σµένου χρόνου στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, εξειδικευ−
µένου στους τοµείς του Θεάτρου − Κινηµατογράφου,
Κλασικού και Σύγχρονου Χορού και ειδικότερα:
α) Κατεύθυνση Θεάτρου − Κινηµατογράφου
• Ειδικός για την «Κίνηση – Χορό»
• Σκηνοθέτης Κινηµατογράφου, κινηµατογραφιστής
[ή υποψήφιοι µε σπουδές κινηµατογράφου].
β) Κατεύθυνση Χορού
• Ειδικός Κλασικού Χορού.
• Ειδικός Σύγχρονου Χορού.
• Ειδικός για την «Κίνηση – Χορό»
Με Υπουργική Απόφαση για κάθε σχολικό έτος εκ−
δίδεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας ορισµένου
χρόνου, εξειδικευµένου στους τοµείς του Κινηµατογρά−
φου, Κλασικού και Σύγχρονου Χορού στα Καλλιτεχνικά
Σχολεία ως εξής:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Υποβολή Αιτήσεων
Η αίτηση έχει τη µορφή ειδικού εντύπου και εµπερι−
έχει µε τυποποιηµένο τρόπο τα απαιτούµενα στοιχεία,
επέχει δε για τον αιτούντα θέση υπεύθυνης δήλωσης
σε ό,τι αφορά τα στοιχεία που δηλώνονται. Την αίτηση
προµηθεύονται οι ενδιαφερόµενοι από τις ∆ιευθύνσεις
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας και από
την ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.: www.minedu.gov.gr
(ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ)
Οι ενδιαφερόµενοι συµπληρώνουν και αποστέλλουν
την Αίτησή τους ταχυδροµικώς (µε συστηµένη επιστολή)
ή µε ταχυµεταφορά στη διεύθυνση:

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων
∆ιεύθυνση Συµβουλευτικού Επαγγελµατικού Προσα−
νατολισµού και Εκπαιδευτικών ∆ραστηριοτήτων
Τµήµα ∆΄, Αισθητικής Αγωγής, Γρ. 1093
Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80
Στην αίτηση θα πρέπει, εκτός των άλλων στοιχείων,
να αναφέρεται ευκρινώς η διεύθυνση και τα τηλέφωνα
(οικίας, εργασίας και κινητό) του υποψηφίου.
Στην Αίτηση επισυνάπτονται:
α. Συνοπτικό βιογραφικό σηµείωµα
β. Αντίγραφα των πτυχίων, διπλωµάτων, τίτλων σπου−
δών ή µεταπτυχιακών τίτλων όλων των επιπέδων, τα
οποία διαθέτουν.
γ. Βεβαιώσεις διδακτικής εµπειρίας
δ. Πλήρης φάκελος επαγγελµατικών καλλιτεχνικών
δραστηριοτήτων, ο οποίος θα περιλαµβάνει όσα ανα−
φέρονται στο βιογραφικό σηµείωµα. Καλλιτεχνικές
δραστηριότητες για τις οποίες δεν κατατίθενται απο−
δεικτικά στοιχεία, όπως φωτοαντίγραφα από προγράµ−
µατα παραστάσεων (µε σηµειωµένες τις αναφορές στον
υποψήφιο), κ.λπ., δεν θα λαµβάνονται υπόψη.
ε. Βεβαιώσεις σεµιναρίων, συνεδρίων ή άλλων συνα−
φών προς το αντικείµενό τους ιδιωτικών σπουδών.
Αιτήσεις υποψηφίων που δεν συγκεντρώνουν τα παρα−
κάτω ελάχιστα απαιτούµενα προσόντα, δε λαµβάνονται
υπόψη από την Επιτροπή Καλλιτεχνικών Σχολείων.
Κατ΄ εξαίρεση και ειδικά για τα µαθήµατα του Χορού
και προκειµένου να µην υπάρξουν κενές θέσεις διδα−
σκόντων τα µαθήµατα αυτά στα Καλλιτεχνικά Σχολεία,
µοριοδοτούνται από την Επιτροπή Καλλιτεχνικών Σχο−
λείων και οι αιτήσεις υποψηφίων που κατέχουν µεν
∆ίπλωµα Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης ή ανα−
γνωρισµένης από το κράτος Ιδιωτικής Επαγγελµατικής
Σχολής Χορού ή Ανώτερης / Ανώτατης Σχολής Χορού
του εξωτερικού και απολυτήριο Λυκείου − Εξατάξιου
Γυµνασίου αλλά δεν διαθέτουν αποδεδειγµένη 3ετή
διδακτική προϋπηρεσία στο αντικείµενο.

Ελάχιστα Απαιτούµενα Προσόντα
Τα ελάχιστα απαιτούµενα προσόντα δεν µοριοδοτούνται.
1. Κατεύθυνση Θεάτρου− Κινηµατογράφου
α/α Μαθήµατα

1

2

Ελάχιστα απαιτούµενα προσόντα

«Κίνηση−Χορός»

· ∆ίπλωµα Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης ή αναγνωρισµένης από το κράτος Ιδιωτικής
Επαγγελµατικής Σχολής Χορού ή Ανώτερης / Ανώτατης Σχολής Χορού του εξωτερικού και
απολυτήριο Λυκείου − Εξατάξιου Γυµνασίου, και απαραίτητη 3ετής διδακτική προϋπηρεσία σε σχολές
χορού στο αντικείµενο ή 3ετής διδακτική προϋπηρεσία σε Καλλιτεχνικά Σχολεία στο αντικείµενο
ή να συµπληρώνει 3ετία και από τα δύο ανωτέρω. Εξαιρείται η προϋπηρεσία σε ευρωπαϊκούς και
παραδοσιακούς χορούς.
· ή συµβασιούχοι του Π.∆. 407/80, διδάσκοντες το καλλιτεχνικό αντικείµενο και απαραίτητη 3ετής
διδακτική προϋπηρεσία σε σχολές χορού στο αντικείµενο ή 3ετής διδακτική προϋπηρεσία σε
Καλλιτεχνικά Σχολεία στο αντικείµενο ή να συµπληρώνει 3ετία και από τα δύο ανωτέρω. Εξαιρείται
η προϋπηρεσία σε ευρωπαϊκούς και παραδοσιακούς χορούς.

«Κινηµατογράφος»

·Πτυχίο Τµ. Κινηµατογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης (όλων των κινηµατογραφικών τµηµάτων).
· ή Πτυχίο Τµήµατος Κινηµατογράφου Πανεπιστηµίου του Εξωτερικού, ισότιµο και αντίστοιχο,
αναγνωρισµένο από το Κράτος.
·ή Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο διδακτικό αντικείµενο από Πανεπιστήµιο της ηµεδαπής,
ή ισότιµος και αντίστοιχος Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών από Πανεπιστήµιο της αλλοδαπής
αναγνωρισµένος από το κράτος.
· ∆ίπλωµα Τµ. Σκηνοθεσίας, Σχολής Κινηµατογράφου – Τηλεόρασης της Ελλάδας ή του εξωτερικού,
τουλάχιστον 3 ετούς φοίτησης αναγνωρισµένης από το κράτος και απολυτήριο Λυκείου ή Εξατάξιου
Γυµνασίου.
· ή συµβασιούχοι του Π.∆. 407/80, διδάσκοντες το καλλιτεχνικό αντικείµενο.
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2. Κατεύθυνση Χορού
α/α Μαθήµατα
1

«Κλασικός Χορός»

2

«Σύγχρονος Χορός»

3

«Κίνηση−Χορός»

Ελάχιστα απαιτούµενα προσόντα
·∆ίπλωµα Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης ή αναγνωρισµένης από το κράτος Ιδιωτικής
Επαγγελµατικής Σχολής Χορού ή Ανώτερης / Ανώτατης Σχολής Χορού του εξωτερικού και απολυτήριο
Λυκείου ή Εξατάξιου Γυµνασίου και απαραίτητη 3ετής διδακτική προϋπηρεσία σε σχολές χορού στο
αντικείµενο κλασσικού/σύγχρονου χορού ή 3ετής διδακτική προϋπηρεσία σε Καλλιτεχνικά Σχολεία
στο αντικείµενο κλασσικού/σύγχρονου χορού ή να συµπληρώνει 3ετία και από τα δύο ανωτέρω.
Εξαιρείται η προϋπηρεσία σε ευρωπαϊκούς και παραδοσιακούς χορούς.
·ή συµβασιούχοι του Π.∆. 407/80, διδάσκοντες το καλλιτεχνικό αντικείµενο και απαραίτητη 3ετής
διδακτική προϋπηρεσία σε σχολές χορού στο αντικείµενο κλασσικού/σύγχρονου χορού ή 3ετής
διδακτική προϋπηρεσία σε Καλλιτεχνικά Σχολεία στο αντικείµενο κλασσικού/σύγχρονου χορού ή
να συµπληρώνει 3ετία και από τα δύο ανωτέρω. Εξαιρείται η προϋπηρεσία σε ευρωπαϊκούς και
παραδοσιακούς χορούς.
·∆ίπλωµα Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης ή αναγνωρισµένης από το κράτος Ιδιωτικής
Επαγγελµατικής Σχολής Χορού ή Ανώτερης / Ανώτατης Σχολής Χορού του εξωτερικού και
απολυτήριο Λυκείου − Εξατάξιου Γυµνασίου, και απαραίτητη 3ετής διδακτική προϋπηρεσία σε σχολές
χορού στο αντικείµενο ή 3ετής διδακτική προϋπηρεσία σε Καλλιτεχνικά Σχολεία στο αντικείµενο
ή να συµπληρώνει 3ετία και από τα δύο ανωτέρω. Εξαιρείται η προϋπηρεσία σε ευρωπαϊκούς και
παραδοσιακούς χορούς.
·ή συµβασιούχοι του Π.∆. 407/80, διδάσκοντες το καλλιτεχνικό αντικείµενο και απαραίτητη 3ετής
διδακτική προϋπηρεσία σε σχολές χορού στο αντικείµενο ή 3ετής διδακτική προϋπηρεσία σε
Καλλιτεχνικά Σχολεία στο αντικείµενο ή να συµπληρώνει 3ετία και από τα δύο ανωτέρω. Εξαιρείται
η προϋπηρεσία σε ευρωπαϊκούς και παραδοσιακούς χορούς.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν διαθέτει απολυτήριο εξαταξίου Ελληνικού Γυµνασίου ή Λυκείου ή ισότιµου
σχολείου απαιτείται να προσκοµίσει πιστοποιητικό για την άριστη γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής
γλώσσας, το οποίο χορηγείται από:
− το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ( επίπεδο Γ2΄) ή
− την Επιτροπή της παρ. 10 του άρθρου 14 του Ν.1566/1985 (∆/νση Προσωπικού ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Μοριοδότηση Προσόντων των υποψηφίων
1. Οι υποψήφιοι µοριοδοτούνται από την Επιτροπή Καλλιτεχνικών Σχολείων βάσει των προσόντων τους, σύµφωνα
µε τον Πίνακα Μοριοδότησης Προσόντων της παραγράφου 2 του παρόντος κεφαλαίου, και κατατάσσονται ανά
µάθηµα σε Προσωρινό Αξιολογικό Πίνακα, ο οποίος δηµοσιεύεται στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα www.minedu.gov.gr
2. Οι υποψήφιοι, ανάλογα µε τα προσόντα που διαθέτουν, λαµβάνουν κατά κατηγορία και αθροιστικά τα µόρια
που αναφέρονται για κάθε µάθηµα στον Πίνακα Μοριοδότησης Προσόντων που ακολουθεί:
Για το µάθηµα «Κίνηση−Χορός»
Φάκελος διδακτικής εµπειρίας
Α

Μέγιστος αριθµός µορίων 18

1
∆ιδασκαλία του µαθήµατος «Κίνηση−Χορός» σε Ανώτερη Σχολή ∆ραµατικής
Τέχνης ή του µαθήµατος Αυτοσχεδιασµός, Ρυθµική, Χορογραφία, σε Ανώτερη
σχολή χορού αναγνωρισµένη από το κράτος ως επιµορφωτής
2

∆ιδασκαλία του µαθήµατος «Κίνηση−Χορός» Αυτοσχεδιασµός, Ρυθµική,
Χορογραφία, σε δηµόσια ή ιδιωτικά σχολεία ως επιµορφωτής

3 Αυτοσχεδιασµός, Ρυθµική, Χορογραφία σε ΙΕΚ , ΝΕΛΕ, Επαγγελµατικά
Καλλιτεχνικά Εργαστήρια κλπ ως επιµορφωτής

Εξάµηνα

Μόρια

1

1 ανά εξάµηνο

Μοριοδοτούνται
έως και 6

Ανώτατο όριο
µορίων 6

Εξάµηνα

Μόρια

1

1 ανά εξάµηνο

Μοριοδοτούνται
έως και 6

Ανώτατο όριο
µορίων 6

Εξάµηνα

Μόρια

1

0,5 ανά εξάµηνο
Ανώτατο όριο
µορίων 3

Μοριοδοτούνται
έως και 6
4 Αυτοσχεδιασµός ,Ρυθµική,Χορογραφία σε σεµινάρια,
προγράµµατα, δήµους, ΑΜΕΑ κλπ, ως επιµορφωτής

επιµορφωτικά

Εξάµηνα

Μόρια

1

0,5 ανά εξάµηνο
Ανώτατο όριο
µορίων 3

Μοριοδοτούνται
έως και 6

29448
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Φάκελος επαγγελµατικών καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων

Μέγιστος αριθµός µορίων
16

1 Χορογραφία−Επιµέλεια Κίνησης Επαγγελµατικών Θεατρικών−Μουσικών
Παραστάσεων

Από 1 έως και 6 µόρια

2 Καλλιτεχνική ∆ιεύθυνση /Χορογραφία επαγγελµατικών οµάδων χορού
(Κρατικές, ΣΕΧ, ΣΕΧΩΧΟ)

Από 1 έως και 6 µόρια

3 Συµµετοχή σε παραστάσεις επαγγελµατικών οµάδων χορού ή θεάτρου στην
Ελλάδα η στο Εξωτερικό (Κρατικές, ΣΕΧ, ΣΕΧΩΧΟ, αντίστοιχου φορέα του
εξωτερικού)

Από 1 έως και 3 µόρια

4 Υποτροφίες , Βραβεία, ∆ιακρίσεις Κρατικών ή Πανεπιστηµιακών Οργανισµών
ή ∆ιεθνών Φεστιβάλ

1 µόριo

Φάκελος επιστηµονικής κατάρτισης

Μέγιστος αριθµός µορίων
24,5

1 ∆ιδακτορική διατριβή πάνω στο ίδιο καλλιτεχνικό αντικείµενο

4 µόρια

2 ∆ιδακτορική διατριβή πάνω σε άλλο καλλιτεχνικό αντικείµενο

3 µόρια

3 ∆ιδακτορική διατριβή σε οποιοδήποτε αντικείµενο (εκτός των ανωτέρω
περιπτώσεων)

2 µόρια

4 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο ίδιο καλλιτεχνικό αντικείµενο της αίτησης

3 µόρια

5 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε άλλο καλλιτεχνικό αντικείµενο

2 µόρια

6 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε οποιοδήποτε αντικείµενο(εκτός των
ανωτέρω περιπτώσεων)

1 µόριο

7 ∆εύτερο δίπλωµα στο αντικείµενο της µουσικής

3 µόρια

8 ∆εύτερο δίπλωµα σε καλλιτεχνικό αντικείµενο

2 µόρια

9 Πτυχίο Ανώτατης Σχολής

0,5 µόρια

10 Παρακολούθηση σεµιναρίων

Από 1 έως και 2 µόρια

11 Συγγραφή Συγγραµµάτων, βιβλίων, ανακοινώσεις σε συνέδρια κλπ

Από 1 έως και 2 µόρια

Για το µάθηµα «Κινηµατογράφος»
Α

Φάκελος διδακτικής εµπειρίας

Μέγιστος αριθµός µορίων 24

1 ∆ιδασκαλία για το µάθηµα κινηµατογράφος σε Ανώτερη Σχολή Καλλιτεχνικής
Εκπαίδευσης ή σε Σχολή Κινηµατογράφου και τηλεόρασης της Ελλάδας ή του
εξωτερικού, τουλάχιστον 3 ετούς φοίτησης αναγνωρισµένη από το κράτος,
(2 µόρια για κάθε έτος)
(ανώτατο όριο ετών που µοριοδοτούνται: 4 έτη)
2 ∆ιδασκαλία στο Τµήµα Κινηµατογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης ή σε Πανεπιστηµιακή Σχολή
Κινηµατογράφου του εξωτερικού, αναγνωρισµένη από το κράτος.
(3 µόρια για κάθε έτος, ανώτατο όριο ετών που µοριοδοτούνται 4 έτη)
3 ∆ιδασκαλία µαθηµάτων Κινηµατογράφου σε ΙΕΚ, ΝΕΛΕ, Καλλιτεχνικά Σχολεία, 1
σεµινάρια ∆ήµων, Πολιτιστικών Συλλόγων κλπ.
Β

Έτη

Μόρια

1

2

4

8

Έτη

Μόρια

1

3

4

12
4

Φάκελος επαγγελµατικών καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων

Μέγιστος αριθµός µορίων 34

1 Σκηνοθεσία ταινιών οποιασδήποτε µορφής [θα πρέπει να αναφέρεται:
τίτλος ταινίας − τεχνικά χαρακτηριστικά, µέσο (φίλµ ή βίντεο), διάρκεια, έτος
παραγωγής, τόποι προβολής]

Από 1 έως και 6 µόρια

2 Σκηνοθεσία δραµατοποιηµένης σειράς ή ντοκιµαντέρ για την τηλεόραση µε
κινηµατογραφική τεχνική (µονοκάµερο ή πολυκάµερο).

Από 1 έως και 5 µόρια

3 Σενάριο κινηµατογραφικής ταινίας, ντοκιµαντέρ,
δραµατοποιηµένης σειράς για την τηλεόραση.

ή

Από 1 έως και 5 µόρια

4 ∆ιεύθυνση φωτογραφίας κινηµατογραφικής ταινίας, ντοκιµαντέρ, τηλεταινίας
ή δραµατοποιηµένης σειράς για την τηλεόραση.

Από 1 έως και 5 µόρια

τηλεταινίας

29449

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)

Γ

5 Montage ταινιών ή δραµατοποιηµένης σειράς ή ντοκιµαντέρ για την τηλεόραση

Από 1 έως και 4 µόρια

6 Συγγραφικό επιστηµονικό έργο σχετικό µε το αντικείµενο του κινηµατογράφου,
δηµοσιεύσεις εργασιών και σχετικών άρθρων.

Από 1 έως και 5 µόρια

7 Συµµετοχή ή διάκριση σε αναγνωρισµένο Εθνικό ή ∆ιεθνές Φεστιβάλ ταινίας
µυθοπλασίας, ντοκιµαντέρ, µικρού – µεγάλου µήκους

Από 1 έως και 4 µόρια

Φάκελος επιστηµονικής κατάρτισης

Μέγιστος αριθµός µορίων
17,5

1 ∆ιδακτορική διατριβή πάνω στο ίδιο καλλιτεχνικό αντικείµενο

4 µόρια

2 ∆ιδακτορική διατριβή πάνω σε άλλο καλλιτεχνικό αντικείµενο

3 µόρια

3 ∆ιδακτορική διατριβή σε οποιοδήποτε αντικείµενο (εκτός των ανωτέρω
περιπτώσεων)

2 µόρια

4 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο ίδιο καλλιτεχνικό αντικείµενο της αίτησης

3 µόρια

5 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε άλλο καλλιτεχνικό αντικείµενο

2 µόρια

6 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε οποιοδήποτε αντικείµενο(εκτός των
ανωτέρω περιπτώσεων)

1 µόριο

7 ∆εύτερο δίπλωµα σε καλλιτεχνικό αντικείµενο

2 µόρια

8 Πτυχίο Ανώτατης Σχολής

0,5 µόρια

Για τα µαθήµατα «Κλασικός» και «Σύγχρονος Χορός»
Α

Φάκελος διδακτικής εµπειρίας
1 ∆ιδασκαλία κλασικού/σύγχρονου χορού στη ΚΣΟΤ, σε Ανώτερες επαγγελµατικές
σχολές χορού, σε ανώτερη –ανώτατη σχολή του εξωτερικού

2 ∆ιδασκαλία κλασικού/σύγχρονου χορού σε σχολεία(Ιδιωτικά, ∆ηµόσια κλπ)

3 ∆ιδασκαλία κλασικού /σύγχρονου χορού σε ΙΕΚ, ΝΕΛΕ, ∆ήµους κλπ

4 ∆ιδασκαλία κλασικού/σύγχρονου χορού σε εκπαιδευτικά προγράµµατα ,
σεµινάρια κλπ ως επιµορφωτής

Β

Γ

Μέγιστος αριθµός µορίων
18
Εξάµηνα

Μόρια

1

1 ανά εξάµηνο

Μοριοδοτούνται
έως και 6

Ανώτατο όριο
µορίων 6

Εξάµηνα

Μόρια

1

1 ανά εξάµηνο

Μοριοδοτούνται
έως και 6

Ανώτατο όριο
µορίων 6

Εξάµηνα

Μόρια

1

0,5 ανά εξάµηνο

Μοριοδοτούνται
έως και 6

Ανώτατο όριο
µορίων 3

Εξάµηνα

Μόρια

1

0,5 ανά εξάµηνο

Μοριοδοτούνται
έως και 6

Ανώτατο όριο
µορίων 3

Φάκελος επαγγελµατικών καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων

Μέγιστος αριθµός µορίων
10

1 Συµµετοχή σε παραστάσεις κρατικών και άλλων επαγγελµατικών οµάδων
χορού (εγγεγραµµένων σε ΣΕΧ, ΣΕΧΩΧΟ, ή αντίστοιχο φορέα του εξωτερικού)
στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Από 1 έως και 6 µόρια

2 Συµµετοχή ή Οργάνωση άλλου είδους καλλιτεχνικών δράσεων (περφόρµανς,
εικαστικών , µουσικών κλπ)

Από 1 έως και 3 µόρια

3 Υποτροφίες , Βραβεία, διακρίσεις Κρατικών και Πανεπιστηµιακών Οργανισµών
ή ∆ιεθνών Φεστιβάλ

1 µόριο

Φάκελος επιστηµονικής κατάρτισης

Μέγιστος αριθµός µορίων
21,5

1 ∆ιδακτορική διατριβή πάνω στο ίδιο καλλιτεχνικό αντικείµενο

4 µόρια

2 ∆ιδακτορική διατριβή πάνω σε άλλο καλλιτεχνικό αντικείµενο

3 µόρια
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3 ∆ιδακτορική διατριβή σε οποιοδήποτε αντικείµενο (εκτός των ανωτέρω
περιπτώσεων)

2 µόρια

4 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο ίδιο καλλιτεχνικό αντικείµενο της αίτησης

3 µόρια

5 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε άλλο καλλιτεχνικό αντικείµενο

2 µόρια

6 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε οποιοδήποτε αντικείµενο(εκτός των
ανωτέρω περιπτώσεων)

1 µόριο

7

∆εύτερο δίπλωµα σε καλλιτεχνικό αντικείµενο

2 µόρια

8 Πτυχίο Ανώτατης Σχολής

0,5 µόρια

9 Παρακολούθηση σεµιναρίων

Από 1 έως και 2 µόρια

10 Συγγραφή Συγγραµµάτων, βιβλίων, ανακοινώσεις σε συνέδρια κλπ

Από 1 έως και 2 µόρια

3. Σε περίπτωση ίσης µοριοδότησης, λαµβάνεται υπό−
ψη κατά προτεραιότητα ο βαθµός του βασικού πανεπι−
στηµιακού πτυχίου ή του διπλώµατος Ανώτερης Σχολής
που υποβάλλει ο υποψήφιος ως τίτλο της κύριας ειδικό−
τητάς του. Ειδικότερα, λαµβάνονται υπόψη οι χαρακτη−
ρισµοί: α) «Καλώς», «Λίαν Καλώς», «Άριστα», όσον αφορά
στους τίτλους που δεν έχουν αριθµητική αποτύπωση
και β) για τους λοιπούς τίτλους, λαµβάνεται υπόψη η
αναγραφόµενη ακριβής αριθµητική αποτύπωση. Σε εκ
νέου ενδεχόµενη ίση µοριοδότηση, λαµβάνεται υπόψη
η ακριβής ηµεροµηνία κτήσης του τίτλου. Και στις δύο
περιπτώσεις προηγείται στον πίνακα ο έχων τον υψη−
λότερο βαθµό (χαρακτηρισµό ή αριθµητική βαθµολογία)
ή και την παλαιότερη ηµεροµηνία κτήσης του τίτλου.
4. Τίτλοι που δεν έχουν αποκτηθεί µέχρι και την
ηµεροµηνία εκπνοής της προθεσµίας υποβολής της
αίτησης του υποψηφίου, δεν γίνονται δεκτοί. Επίση−
µες, θεωρηµένες από το ΥΠ.ΠΟ., βεβαιώσεις απονοµής
πτυχίου ή διπλώµατος Ανώτερων Σχολών Χορού, Κινη−
µατογράφου – Τηλεόρασης, γίνονται δεκτές, εφόσον
σε αυτές αναγράφεται ο αριθµός της απόφασης του
ΥΠ.ΠΟ., βάσει της οποίας ο αιτών συµµετείχε στις δι−
πλωµατικές εξετάσεις.
5. Ειδικότερα για τους εκπαιδευτικούς πτυχιούχους
ιδρυµάτων του εξωτερικού απαιτείται:
α) Φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου τίτλου σπουδών
στο οποίο να αναγράφεται ο βαθµός και η ηµεροχρο−
νολογία κτήσης, συνοδευόµενο από επικυρωµένη µε−
τάφραση.
β) Βεβαίωση ισοτιµίας και αντιστοιχίας του τίτλου
σπουδών µε τα απονεµόµενα πτυχία από τα Πανεπι−
στήµια της ηµεδαπής. Η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται
κατά περίπτωση από τον ∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης
(∆.Ο.Α.Τ.Α.Π) [πρώην ∆ιαπανεπιστηµιακό Κέντρο Ανα−
γνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.)]
ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή την Επι−
τροπή Ισοτιµιών Σχολών Εκπαίδευσης ∆ιδακτικού Προ−
σωπικού ή τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσό−
ντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (ΕΟΠΠΕΠ)
(πρώην ΟΕΕΚ) ή Πράξη αναγνώρισης επαγγελµατικής
ισοτιµίας από το Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµα−
τικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) [πρώην Συµβούλιο Αναγνώ−
ρισης Επαγγελµατικής Ισοτιµίας Τίτλων Τριτοβάθµιας
Εκπ/σης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.)]. Η Επιτροπή, κατά την αξιολόγηση
των τίτλων, λαµβάνει υπόψη της την ηµεροµηνία κτήσης
τους από το εκπαιδευτικό ίδρυµα της αλλοδαπής και

όχι την ηµεροµηνία αναγνώρισής τους από το ∆ΟΑΤΑΠ
(πρώην ∆ΙΚΑΤΣΑ) ή άλλο αρµόδιο συµβούλιο ισοτιµιών.
6. Απλές βεβαιώσεις σπουδών από Ανώτερες Σχολές
Χορού, Τηλεόρασης, της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, δεν
λαµβάνονται υπόψη ούτε ως τίτλοι καλλιτεχνικών σπου−
δών ούτε ως συνεκτιµώµενα προσόντα του υποψηφίου
και, ως εκ τούτου, δεν αξιολογούνται από την Επιτροπή.
7. Υποψήφιοι που ανήκουν σε Ειδικές Κατηγορίες (πο−
λύτεκνοι ή πάσχοντες από οµόζυγη µεσογειακή αναιµία
ή σκλήρυνση κατά πλάκας) αντιµετωπίζονται, κατά την
πρόσληψή τους, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Οι υποψήφιοι που ανήκουν στην ειδική κατηγορία των
πολυτέκνων πρέπει να υποβάλουν:
Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
από το ∆ήµο εγγραφής συνοδευόµενο από Πιστοποι−
ητικό της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελ−
λάδος, σε ισχύ.
Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις πολυτέκνων χορη−
γείται η ιδιότητα του πολυτέκνου για τους έχοντες τη
γονική µέριµνα και επιµέλεια τέκνων από έναν ή περισ−
σότερους γάµους, ή νοµιµοποιηθέντων ή υιοθετηµένων,
τα οποία είναι άγαµα και δεν έχουν συµπληρώσει το
εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν
σε αναγνωρισµένες τριτοβάθµιες σχολές πανεπιστηµι−
ακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισµένα
εκπαιδευτικά ιδρύµατα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής
ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και
δεν έχουν συµπληρώσει το εικοστό πέµπτο (25ο) έτος
της ηλικίας τους.
Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά µε οποια−
δήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό
(67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας
Υποψήφιοι πάσχοντες από οµόζυγη µεσογειακή αναι−
µία, δρεπανο−µικροδρεπανοκυτταρική αναιµία ή σκλή−
ρυνση κατά πλάκας πρέπει να υποβάλουν:
Πιστοποιητικό από ΚΕΠΑ (Κέντρα Πιστοποίησης Ανα−
πηρίας) σε ισχύ. Ελλείψει αυτού, ο υποψήφιος µπορεί να
καταθέσει βεβαίωση από κρατικό νοσοκοµείο θεωρη−
µένη για το γνήσιο της υπογραφής από τον ∆ιοικητικό
∆ιευθυντή του Νοσοκοµείου η οποίο θα πρέπει να έχει
εκδοθεί µέχρι και ένα εξάµηνο πριν την υποβολή της
αίτησης. Στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος υποχρε−
ούται εντός εξαµήνου από την κατάθεση της αίτησής
του να προσκοµίσει και το πιστοποιητικό από ΚΕΠΑ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Προσωρινοί Αξιολογικοί πίνακες−Ενστάσεις
Ενστάσεις που αφορούν στη µοριοδότηση των προ−
σόντων των υποψηφίων, µε βάση τον Πίνακα Μοριο−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)
δότησης Προσόντων ανά µάθηµα, της παραγράφου 2
του κεφαλαίου Β΄, υποβάλλονται µέσα σε προθεσµία
5 εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα δηµοσίευσης στο
διαδίκτυο (ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr) του «Προσω−
ρινού Αξιολογικού Πίνακα» µε ταχυµεταφορά (Courier)
και αποκλειστικά στη διεύθυνση:
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων
∆ιεύθυνση Συµβουλευτικού Επαγγελµατικού Προσα−
νατολισµού και Εκπαιδευτικών ∆ραστηριοτήτων
Τµήµα ∆΄, Αισθητικής Αγωγής, Γρ. 1093
Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80
ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στην διεύθυνση
taapolag@minedu.gov.gr
Σε κάθε περίπτωση παρακαλούνται οι υποψήφιοι να
επιβεβαιώνουν τηλεφωνικά την παραλαβή της ένστα−
σής τους.
Η διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων ολοκληρώνε−
ται εντός 10 ηµερών από την ηµέρα που λήγει η υποβολή
των ενστάσεων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
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συντάσσεται, ανά µάθηµα, από την Επιτροπή Καλλιτε−
χνικών Σχολείων, πίνακας στον οποίο αναγράφονται τα
µόρια που έλαβαν οι υποψήφιοι.
Ο Τελικός Αξιολογικός Πίνακας υποψηφίων(ανά µά−
θηµα και ανά σχολείο) συντάσσεται κατά φθίνουσα
σειρά µε βάση την συνολική µοριοδότηση πού έλαβε
κάθε υποψήφιος στα µοριοδοτούµενα κριτήρια των προ−
σόντων των υποψηφίων, κυρώνεται από τον Υπουργό
Παιδείας και Θρησκευµάτων και δηµοσιεύεται στο δια−
δίκτυο, στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.: (ιστοσελίδα: www.
minedu.gov.gr)
Οι προσλήψεις των υποψηφίων γίνονται µε βάση τη
σειρά κατάταξής τους στον Τελικό Αξιολογικό Πίνακα
και τη δήλωση των προτιµήσεών τους ανά µάθηµα και
Καλλιτεχνικό Σχολείο.
Με την δηµοσίευση της παρούσης καταργείται η
Υπουργική Απόφαση µε αριθ. 157862/Γ7/23−10−2013 (ΦΕΚ
2759/Β΄/30−10−2013).
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.

Τελικοί Αξιολογικοί πίνακες

Μαρούσι, 27 Αυγούστου 2014

Μετά την εξέταση των ενστάσεων και την οριστι−
κοποίηση των µορίων στα µοριοδοτούµενα κριτήρια,

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ∆ΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη µορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόµενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή µέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε µορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριµηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριµηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.∆.

5€

−

-

Υ.Ο.∆.∆.

50 €

−

−

∆.∆.Σ.

200 €

−

20 €

∆΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιµή πώλησης µεµονωµένων Φ.Ε.Κ. σε µορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή µορφή και µέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόµενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη µορφή

Τεύχος

Έντυπη µορφή

Τεύχος

Έντυπη µορφή

Α΄

225 €

∆΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

∆.∆.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.∆.∆.

65 €

Α.Ε.∆.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη µορφή) θα αποστέλλεται σε συνδροµητές ταχυδροµικά, µε την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδροµικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθµ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) µε φροντίδα των ενδιαφεροµένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σηµειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδροµικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδροµής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα µέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ηµερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθµοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθµια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθµιες επαγγελµατικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδροµής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδροµής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδροµική συνδροµή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δηµοσιεύµατα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική µορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική ∆ιεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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