
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Δημήτριος: 23/10/2019 

Ν.Π.Δ.Δ.  «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»                                   

  

ΤΜΗΜΑ: Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος        Αριθ. Πρωτ.:  2899 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λογιώτη Σταυρούλα   

Δ/νση: Ειρήνης 17 - Άγιος Δημήτριος ΤΚ 17343    

Τηλ: 2 1 0 - 9 7 6 0 5 0 5  Fax: 2 1 0 - 9 7 6 5 1 4 7    

Email: o p a p @ d a d . g r    

  

  

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  υπ' αριθμ. ΣΜΕ 3/ 2019 
Του Ν.Π.Δ.Δ.  «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Αγίου Δημητρίου». 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

3. Την  αριθμ.23/31-1-2019 Απόφαση του Δ.Σ του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και 

Περιβάλλοντος Δήμου Αγίου Δημητρίου. 

4. Την με αριθμ. πρωτ. 16343/4816/14-2-2019 εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής. 

5.  Την με αριθμ. πρωτ. 2906/18-4-2019 βεβαίωση του ΑΣΕΠ. 

6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 84848/22186/10-09-2019 απόφαση του Συντονιστή  της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

Ανακοινώνει 
Ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με αντίτιμο σε συνολικά Δέκα επτά 
(17) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Περιβάλλοντος Δήμου Αγίου Δημητρίου, που εδρεύει στον Δήμο Αγίου Δημητρίου 
Νομού Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων α) «εκμάθηση μουσικών 
οργάνων – μουσικής», β) «εκμάθηση ευρωπαϊκών & κλασικού  – σύγχρονου χορού» γ) 
«εκμάθηση εικαστικών τεχνών» για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, και 
διάρκεια σύμβασης (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν 
πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός  

Απασχ/σης 
Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα 

Διάρκεια 

σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 

101 
Εγκαταστάσεις Ν.Π.Δ.Δ. Αγίου Δημητρίου Καθηγητής Ηλεκτρικής 

κιθάρας - κιθάρας 

Έως 12 

μήνες 
1 

102 
Εγκαταστάσεις Ν.Π.Δ.Δ. Αγίου Δημητρίου 

Καθηγητής κιθάρας 
Έως 12 

μήνες 
1 

103 
Εγκαταστάσεις Ν.Π.Δ.Δ. Αγίου Δημητρίου 

Καθηγητής κρουστών 
Έως 12 

μήνες 
1 

104 
Εγκαταστάσεις Ν.Π.Δ.Δ. Αγίου Δημητρίου 

Καθηγητής Βιολιού 
Έως 12 

μήνες 
1 

ΑΔΑ: Ω0Ν0ΟΛΥΞ-ΧΩ5



ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός  

Απασχ/σης 
Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα 

Διάρκεια 

σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 

105 
Εγκαταστάσεις Ν.Π.Δ.Δ. Αγίου Δημητρίου 

Καθηγητής Βιολοντσέλο 
Έως 12 

μήνες 
1 

106 
Εγκαταστάσεις Ν.Π.Δ.Δ. Αγίου Δημητρίου 

Καθηγητής Ακορντεόν 
Έως 12 

μήνες 
1 

107 
Εγκαταστάσεις Ν.Π.Δ.Δ. Αγίου Δημητρίου 

Καθηγητής μπουζουκιού 
Έως 12 

μήνες 
1 

108 
Εγκαταστάσεις Ν.Π.Δ.Δ. Αγίου Δημητρίου 

Καθηγητής Κλαρινέτο 
Έως 12 

μήνες 
1 

109 
Εγκαταστάσεις Ν.Π.Δ.Δ. Αγίου Δημητρίου 

Καθηγητής Λύρας 
Έως 12 

μήνες 
1 

110 
Εγκαταστάσεις Ν.Π.Δ.Δ. Αγίου Δημητρίου Δάσκαλος κλασικού – 

σύγχρονου χορού 

Έως 12 

μήνες 
2 

111 
Εγκαταστάσεις Ν.Π.Δ.Δ. Αγίου Δημητρίου 

Δάσκαλος Latin - tango 
Έως 12 

μήνες 
1 

112 
Εγκαταστάσεις Ν.Π.Δ.Δ. Αγίου Δημητρίου Δάσκαλος ευρωπαϊκών 

χορών 

Έως 12 

μήνες 
1 

113 
Εγκαταστάσεις Ν.Π.Δ.Δ. Αγίου Δημητρίου 

Καθηγητής ζωγραφικής 
Έως 12 

μήνες 
1 

114 
Εγκαταστάσεις Ν.Π.Δ.Δ. Αγίου Δημητρίου 

Καθηγητής Αγιογραφίας 
Έως 12 

μήνες 
1 

115 
Εγκαταστάσεις Ν.Π.Δ.Δ. Αγίου Δημητρίου 

Καθηγητής φωτογραφίας 
Έως 12 

μήνες 
1 

116 
Εγκαταστάσεις Ν.Π.Δ.Δ. Αγίου Δημητρίου Καθηγητής κατασκευής 

χειροποίητων κοσμημάτων 

Έως 12 

μήνες 
1 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός  

Απασχ/σης 
Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Μουσικής  ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή 

απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ  ή  Τεχνικού Επαγγελματικού 

Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή  τεχνικού επαγγελματικού 

λυκείου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του 

ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 

αντίστοιχης ειδικότητας και  

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης ηλεκτρικής κιθάρας από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το Κράτος  

ή 

Απολυτήριος τίτλος Μουσικών Σχολείων (Λυκείων) της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος 

σχολών της αλλοδαπής, ειδικότητας Μουσικής και α) βεβαίωση μουσικής ειδικότητας ηλεκτρικής 

κιθάρας, εκδιδόμενη από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή β) Πτυχίο ή 

ΑΔΑ: Ω0Ν0ΟΛΥΞ-ΧΩ5



δίπλωμα ειδίκευσης ηλεκτρικής κιθάρας από μη πανεπιστημιακό  μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής 

ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  

(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με άτομο με τα ανωτέρω προσόντα)  

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και  

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης ηλεκτρικής κιθάρας από  μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή ή σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με άτομο με τα ανωτέρω προσόντα) 

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και 

εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της ειδικότητας 

που ζητείται για την εκτέλεση του έργου. 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Μουσικής  ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή 

απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ  ή  Τεχνικού Επαγγελματικού 

Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή  τεχνικού επαγγελματικού 

λυκείου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του 

ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 

αντίστοιχης ειδικότητας και  

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης κιθάρας από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το Κράτος  

ή 

Απολυτήριος τίτλος Μουσικών Σχολείων (Λυκείων) της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος 

σχολών της αλλοδαπής, ειδικότητας Μουσικής και α) βεβαίωση μουσικής ειδικότητας κιθάρας, 

εκδιδόμενη από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή β) Πτυχίο ή δίπλωμα 

ειδίκευσης κιθάρας από μη πανεπιστημιακό  μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 

αναγνωρισμένο από το κράτος. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  

(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με άτομο με τα ανωτέρω προσόντα)  

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και  

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης κιθάρας από  μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος. 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Μουσικής  ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή 

απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ  ή  Τεχνικού Επαγγελματικού 

Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή  τεχνικού επαγγελματικού 

λυκείου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του 

ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 

αντίστοιχης ειδικότητας και  

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης κρουστών από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το Κράτος  

ή 

Απολυτήριος τίτλος Μουσικών Σχολείων (Λυκείων) της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος 

σχολών της αλλοδαπής, ειδικότητας Μουσικής και α) βεβαίωση μουσικής ειδικότητας κρουστών, 

εκδιδόμενη από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή β) Πτυχίο ή δίπλωμα 

ειδίκευσης κρουστών από μη πανεπιστημιακό  μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 

αναγνωρισμένο από το κράτος. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  

(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με άτομο με τα ανωτέρω προσόντα)  

ΑΔΑ: Ω0Ν0ΟΛΥΞ-ΧΩ5



α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και  

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης κρουστών από  μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος. 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Μουσικής  ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή 

απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ  ή  Τεχνικού Επαγγελματικού 

Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή  τεχνικού επαγγελματικού 

λυκείου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του 

ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 

αντίστοιχης ειδικότητας και  

β) Πτυχίο ή δίπλωμα  ειδίκευσης βιολιού από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το Κράτος  

ή 

Απολυτήριος τίτλος Μουσικών Σχολείων (Λυκείων) της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος 

σχολών της αλλοδαπής, ειδικότητας Μουσικής και α) βεβαίωση μουσικής ειδικότητας βιολιού, 

εκδιδόμενη από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή β) Πτυχίο ή δίπλωμα 

ειδίκευσης βιολιού από μη πανεπιστημιακό  μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 

αναγνωρισμένο από το κράτος. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  

(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με άτομο με τα ανωτέρω προσόντα)  

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και  

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης βιολιού από  μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος. 

105 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Βιολοντσέλο: 

1. Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο Τμημάτων Μουσικών Σπουδών αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων ή άλλης 

ισότιμης ανώτατης σχολής εσωτερικού ή εξωτερικού. Πτυχίο ή δίπλωμα οργάνου αναγνωρισμένου 

μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή εξωτερικού. Σεμινάρια ειδικότητας εσωτερικού και εξωτερικού 2. 

Προϋπηρεσία: Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ή μουσικά 

εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές 3. 

Προϋπηρεσία στο Φορέα αποδεδειγμένη 4. Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη : 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 5. Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα: Συνέντευξη (παιδαγωγική προσέγγιση, 

προσωπικότητα, μέθοδος διδασκαλίας, ικανότητες) 6. Παιδαγωγικές σπουδές: Από αναγνωρισμένα 

μουσικά ιδρύματα εσωτερικού ή εξωτερικού, σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες . 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Ακορντεόν : 

  Ένας/Μία (1) καθηνητής/τρια Ακορντεόν Απαιτούμενα προσόντα - Αξιολόγηση: 

-    Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος ΑΕΙ κλάδου ΠΕ 16.01 Μουσικών Σπουδών με ειδικότητα Ακορντεόν 

ή ΤΕΙ κλάδου ΠΕ 16.02 Μουσικών Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής με ειδικότητα 

Ακορντεόν 

-    Διδακτική προϋπηρεσία / Εμπειρία με βεβαίωση εργοδότη και αντίστοιχα ένσημα σε Ωδείο ή 

Μουσική Σχολή 

Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

-    Δίπλωμα Ακορντεόν από αναγνωρισμένο ωδείο ή Μουσική Σχολή της ημεδαπής ή αντίστοιχο 

δίπλωμα του εξωτερικού (αναγνωρισμένο από την χώρα απονομής). 

-    Διδακτική προϋπηρεσία / Εμπειρία με βεβαίωση εργοδότη και αντίστοιχα ένσημα σε Ωδείο ή 

Μουσική Σχολή 

Συνεκτιμώμενα προσόντα 

-    Γνώση επιπλέον μουσικού οργάνου και ανωτέρων θεωρητικών θα ληφθεί υπόψη 
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-    Γνώση μουσικοκινητικής αγωγής-Προπαιδείας 

-    Άλλοι τίτλοι σπουδών θα ληφθούν επίσης υπόψη 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :  

ΒΕΒΑΙΩΣΗ σπουδών ή Εμπειρία διδασκαλίας μπουζουκιού τουλάχιστον 2 έτη σε Δημοτικά  Ωδεία 

και Μουσικές Σχολές . ΣΗΜ. Ο δάσκαλος να είναι κάτοχος Θεωρητικών Πτυχίων τουλάχιστο επιπέδου 

Ειδικού Αρμονίας . 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Κλαρινέτο: 

   Ένας/Μία (1) καθηνητής/τρια Κλαρινέτου Απαιτούμενα προσόντα - Αξιολόγηση: 

-    Δίπλωμα κλαρινέτου από αναγνωρισμένο ωδείο ή Μουσική Σχολή της ημεδαπής ή αντίστοιχο του 

εξωτερικού(αναγνωρισμένο από την χώρα απονομής) ή πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή του εξωτερικού με 

ισοτιμία και αντιστοιχία από τον ΔΟΑΤΑΠ 

(πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). 

-    Καλλιτεχνική προϋπηρεσία που να αποδεικνύεται από προγράμματα ή link συναυλιών στην ημεδαπή 

ή και το εξωτερικό (ως σόλο ρεσιτάλ ή και ως σολίστ με ορχήστρα ή και συναυλίες μουσικής δωματίου 

ή και ηχογραφήσεις - δισκογραφία). 

-    Προϋπηρεσία διδασκαλίας τουλάχιστον 5 ετών σε Μουσικές σχολές και Ωδεία 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Λύρα : 

 Δύο (2) καθηνητές/τριες στην Λύρα Απαιτούμενα προσόντα - Αξιολόγηση: 

-    Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος ΑΕΙ κλάδου ΠΕ 16.01 Μουσικών Σπουδών με ειδικότητα στη Λύρα ή 

ΤΕΙ κλάδου ΠΕ 16.02 Μουσικών Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής με ειδικότητα στη 

Λύρα 

-    Διδακτική προϋπηρεσία / Εμπειρία με βεβαίωση εργοδότη και αντίστοιχα ένσημα σε Ωδείο ή 

Μουσική σχολή 

Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

-    Κοινωνική αναγνώριση ως ερμηνευτής της Κρητικής Μουσικής 

-    Διδακτική προϋπηρεσία / Εμπειρία με βεβαίωση εργοδότη και αντίστοιχα ένσημα σε Ωδείο ή 

Μουσική σχολή ως Καθηγητής Κρητικής Λύρας 

Συνεκτιμώμενα προσόντα 

-    Γνώση επιπλέον μουσικού οργάνου και ανωτέρων θεωρητικών θα ληφθεί υπόψη 

-    Γνώση μουσικοκινητικής αγωγής-Προπαιδείας 

-    Άλλοι τίτλοι σπουδών θα ληφθούν επίσης υπόψη 

-    Καλλιτεχνική προϋπηρεσία σχετική με το αντικείμενο. 
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 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ:  

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και 

πτυχίο σχολής χορού αναγνωρισμένης από το Υπουργείο Πολιτισμού τουλάχιστον τριετούς 

μεταλυκειακής φοίτησης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας. 
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  

(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με άτομα με τα ανωτέρω προσόντα) 

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας και 

εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της ειδικότητας 

που ζητείται για την εκτέλεση του έργου. 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ LATIN – TANGO :  

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και 

πτυχίο σχολής χορού αναγνωρισμένης από το Υπουργείο Πολιτισμού τουλάχιστον τριετούς 

μεταλυκειακής φοίτησης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  

(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με άτομο με τα ανωτέρω προσόντα) 

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας και 

εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της ειδικότητας 

που ζητείται για την εκτέλεση του έργου. 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΧΟΡΩΝ:  

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και 

πτυχίο σχολής χορού αναγνωρισμένης από το Υπουργείο Πολιτισμού τουλάχιστον τριετούς 

μεταλυκειακής φοίτησης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  

(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με άτομο με τα ανωτέρω προσόντα) 

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας και 

εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της ειδικότητας 

που ζητείται για την εκτέλεση του έργου. 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ:  

Πτυχίο ή δίπλωμα Εικαστικών Τεχνών με κατεύθυνση Ζωγραφικής 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 ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας. 

Προϋπηρεσία: Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε εικαστικό αντικείμενο σε εκπαιδευτικά 

ιδρύματα του δημοσίου, ή Ο.Τ.Α,. ή δημοτικές επιχειρήσεις, ή ιδιωτικές σχολές. Προϋπηρεσία 

διδακτική στο Φορέα αποδεδειγμένη.  
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ:  

Πτυχίο ή δίπλωμα Εικαστικών Τεχνών με κατεύθυνση Αγιογραφίας 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 ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας. 

Προϋπηρεσία: Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε εικαστικό αντικείμενο σε εκπαιδευτικά 

ιδρύματα του δημοσίου, ή Ο.Τ.Α,. ή δημοτικές επιχειρήσεις, ή ιδιωτικές σχολές. Προϋπηρεσία 

διδακτική στο Φορέα αποδεδειγμένη.  
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 Πτυχίο ή δίπλωμα Εικαστικών Τεχνών με κατεύθυνση Φωτογραφίας 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 ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας. 

Προϋπηρεσία: Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε εικαστικό αντικείμενο σε εκπαιδευτικά 

ιδρύματα του δημοσίου, ή Ο.Τ.Α,. ή δημοτικές επιχειρήσεις, ή ιδιωτικές σχολές. Προϋπηρεσία 

διδακτική στο Φορέα αποδεδειγμένη.  

116 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ:  

Βεβαίωση μαθητείας καλλιτεχνικών σπουδών στο κόσμημα, σε Ι.Ε.Κ., ιδιωτική σχολή, εργαστήριο 

επαγγελματία στο αντικείμενο.  

Προϋπηρεσία: Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε εικαστικό αντικείμενο σε εκπαιδευτικά 

ιδρύματα του δημοσίου, ή Ο.Τ.Α,. ή δημοτικές επιχειρήσεις, ή ιδιωτικές σχολές. Προϋπηρεσία 

διδακτική στο Φορέα αποδεδειγμένη.  

Καλλιτεχνικό έργο: portfolio (προσωπική δουλειά σε έντυπη, ή ψηφιακή μορφή CD, DVD) : Τεχνικές- 

ποικιλία – σχέδιο. Έργα κοσμήματος και έργα από τον ευρύτερο εικαστικό χώρο (10 τουλάχιστον έργα) 

 

ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

 

Οι υποψήφιοι πρέπει : 

1. Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια. 

2. Να είναι ηλικίας 21 έως 65 ετών. 

3. Να είναι υγιείς, αρτιμελείς και να έχουν φυσική κατάσταση κατάλληλη για την άσκηση - 

εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. 

4. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, 

δικαστική συμπαράσταση). 

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Με  την  αίτηση συνυποβάλλονται  τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά  γενικών 

προσόντων των υποψηφίων:  

 

1.  Φωτοαντίγραφο του απαιτούμενου τίτλου σπουδών όπως αναφέρονται παραπάνω για τις 

αντίστοιχες ειδικότητες . 

Σε περίπτωση τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική 

γλώσσα, όπως ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις. 

2. Βιογραφικό σημείωμα συνοδευόμενο με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 για την 

πιστότητα των αναγραφόμενων σε αυτό. 

3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.  

4. Βεβαιώσεις από διδακτική προϋπηρεσία ιδίου αντικειμένου.  

5. Αποδεικτικά καλλιτεχνικής εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας. Γίνονται δεκτά 

αυθεντικά έντυπα (κατάλογοι, προγράμματα, αποκόμματα, εφημερίδων, βιβλία, κλπ ), 

απλά φωτοαντίγραφα έντυπου υλικού και βεβαιώσεις με τη σφραγίδα του αρμόδιου 

φορέα, όπου αναγράφεται το όνομα του υποψηφίου και το είδος της δράσης του. 

6. Όσον αφορά τα portfolios προσκομίζονται έργα σε έντυπη, ή ψηφιακή μορφή στην 

ελάχιστη ποσότητα που ζητείται, ενώ, στο portfolio διδακτικού έργου για τον κωδικό  127 

τα έργα μαθητών προσκομίζονται και ταξινομημένα σε ξεχωριστές ενότητες, ή φακέλους 

για καθεμία από τις κατηγορίες που αναφέρονται. Σε περίπτωση απουσίας 

αναγνωρισμένων σπουδών για όλους τους κωδικούς, αποτελεί προϋπόθεση για την 

επιλογή του υποψηφίου, το portfolio ιδίου να συγκεντρώνει 3 τουλάχιστον μόρια. Για 
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διακρίσεις - ατομικές εκθέσεις μαθητών γίνονται δεκτά αποδεικτικά της δράσης, ενώ για 

τη σχέση μαθητείας γίνονται δεκτές και υπεύθυνες δηλώσεις . 

7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης. 

8.  Αποδεικτικό προστατευόμενου μέλους ΑΜΕΑ. Βεβαίωση σπουδών τέκνου.  

9.  Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ πρόσφατης έκδοσης. Αποκλείεται η απόδειξη με 

υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης και κάρτας ανεργίας. 

10.  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή 

ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση). 

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 καταλληλόλητάς του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει 

καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος. • Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική 

αντίληψη και • 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. 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

 

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες 

τοπικές εφημερίδες του νομού, εφόσον εκδίδονται.  

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, και στο 

χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου Αγίου Δημητρίου. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό 

ανάρτησης.  

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε 

αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η 

εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με 

συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Πολιτισμού, 

Αθλητισμού και Περιβάλλοντος» Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής στην ακόλουθη διεύθυνση: 

Ειρήνης 17 - Άγιος Δημήτριος, Τ.Κ. 17343, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Πολιτισμού 

Αθλητισμού & Περιβάλλοντος υπ’ όψιν κας Σταυρούλας Λογιώτη (τηλ. επικοινωνίας: 210-

9760505).  

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων 

κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την 

αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 

 

 

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες 

ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας 

σε ημερήσιες εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, και στο 

χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου Αγίου Δημητρίου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν 

μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. 

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης στην υπηρεσία μας στην 

ανωτέρω διεύθυνση.  
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

Η τελική επιλογή των ατόμων που θα συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου με το ΝΠΔΔ για 

την εκτέλεση των παραπάνω έργων είναι ευθύνη της ορισθείσας τριμελούς επιτροπής η οποία 

θα επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων και κατόπιν προσωπικής συνέντευξης και 

πρακτικής εξάσκησης (εάν αυτό χρειαστεί) θα αποφανθεί για την καλλιτεχνική επάρκεια των 

υποψηφίων και θα κατατάξει τους υποψηφίους βάσει των κριτηρίων της ανακοίνωσης. 

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, και στο 

χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου Αγίου Δημητρίου. Κατά των ανωτέρω πινάκων, οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις ενώπιον της επιτροπής, μέσα σε 

αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο πέντε  (5) ημερολογιακών ημερών 

από την ανάρτησή τους. 

 

Πρόσληψη  

Η υπηρεσία θα συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου (επί αντίτιμο) με τα άτομα που θα 

επιλεγούν, τα οποία θα αμείβονται με κατάθεση δελτίου παροχής υπηρεσιών. 

Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων συνέπεια ενστάσεως, συνεπάγεται ανακατάταξη των 

υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν 

δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές 

που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε 

αποζημίωση από την αιτία αυτή. 

Άτομα που έχουν συνάψει σύμβαση μίσθωση έργου και αποχωρούν πριν από τη λήξη της 

σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον 

πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. 

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που θα συνάψουν σύμβαση μίσθωση έργου κατόπιν 

αναμόρφωσης των πινάκων ή λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, 

απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι 

συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης σύμφωνα με την παρούσα 

ανακοίνωση. 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ  

            Χριστοδουλής  Κωνσταντίνος  

 

ΑΔΑ: Ω0Ν0ΟΛΥΞ-ΧΩ5


		2019-10-23T11:05:08+0300
	Athens




