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                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Νέα Ιωνία,  13/09/2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      Αριθ. Πρωτ.: 1839 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ      
ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) 
∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                 
Τµήµα: ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών    
 

 

 

   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. 1/2018 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 
ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του αρ. 11 – 17, 82, 169 και 223 παρ. 5 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του 
Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». (ΦΕΚ 143/Α΄/28-06-2007), 

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε 
το άρθρο 1 του ν. 3812/2009, σύµφωνα µε τις οποίες «δεν υπάγονται στις διατάξεις των 

κεφαλαίων Α΄ Β΄ και Γ΄ του ν. 2190/94 ….Οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και δηµοσιογράφοι 
για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητα τους, ….Το εκπαιδευτικό ή διδακτικό 

προσωπικό των Α.Ε.Ι., των Τ.Ε.Ι. και των µε οποιαδήποτε ονοµασία σχολών ή σχολείων ή 

υπηρεσιών του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆., των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και 

δεύτερου βαθµού και των νοµικών προσώπων που αναφέρονται στην προηγούµενη 

παράγραφο.», 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017) µε τις οποίες 

αντικαταστάθηκαν οι όµοιες του άρθρου 12 παρ. 14 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 
85/Α/11.4.2012).  

4. Τις διατάξεις του Π.∆. 50/2001 «Καθορισµός των προσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων 
του δηµόσιου τοµέα», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 524/1980. 
6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 Π.∆. 523/1980 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις διατάξεις 

του Π.∆. 476/1981 περί ορισµού των απαιτούµενων ειδικών τυπικών προσόντων 
προσωπικού επί συµβάσει ιδιωτικού δικαίου προς πλήρωσιν οργανικών θέσεων ΟΤΑ. 

7. Τις διατάξεις του άρθρου  15 του Β.∆. 16/1966 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις 
διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 13α΄του Ν. 3207/2003 και του άρθρου 16 του Β.∆. 
16/1966, 

8. Τις διατάξεις του αρ. 26 παρ. 8 του Ν. 4325/2015, η υπ’ αριθµ. 27 µε πρωτ. 
οικ.27404/31-07-2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών & ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης και το υπ’ αριθµ. οικ. 13680/20-04-2016 έγγραφο του ανωτέρω 
Υπουργείου. 

9. Το υπ΄ αριθµ. ∆ΙΠΠ/Φ.1.9/539/11506/31.05.2010) έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α.& Η.∆ και το 
σχετικό υπ΄ αριθµ. 30390/19-07-2010 έγγραφο του ΥΠ. ΕΣ. σύµφωνα µε το οποίο 
εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Π.∆. 524/80 για προσωπικό που εξαιρείται των 
ρυθµίσεων του ν. 3812/09 (πχ καλλιτεχνικό προσωπικό), 

10. Την υπ΄ αριθµ. οικ. 20914/16-05-2018 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών µε την οποία 
εγκρίθηκε στο Νοµικό µας Πρόσωπο η απασχόληση δεκαοχτώ (18) Καθηγητών Μουσικής, 
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών µε την 
παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίµου, 

11. Το υπ΄ αριθµ. 22338/22-05-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών µε το οποίο µας 
ανακοινώθηκε η ανωτέρω Απόφαση, 
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12. Το υπ΄αριθµ.121301/4581/3408/1035/13-11-2012 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας 
& Θρησκευµάτων, Πολιτισµού & Αθλητισµού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.) µε θέµα «Μετονοµασία του 

Υπουργείου και παροχή πληροφοριών» 
13. Την υπ’ αριθµ. 54/08-08-2018 πράξη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ο.Π.Α.Ν. «Έγκριση 

πρόσληψης και καθορισµός ειδικοτήτων δεκαοχτώ (18) καθηγητών µουσικής µε σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίµου 
για τις ανάγκες του ΟΠΑΝ ∆ήµου Ν. Ιωνίας  ( Τµήµα ∆ηµοτικού Ωδείου ) για την περίοδο  
2018-2019.», 

14. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Οργανισµού Πολιτισµού,  Άθλησης και 
Νεολαίας ∆ήµου Νέας Ιωνίας (Ο.Π.Α.Ν.)( ΦΕΚ 156/29-01-2013, τεύχος Β΄), όπως ισχύει 
σήµερα, 

15. Την υπ’ αριθµ. 57/08-08-2018 πράξη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ο.Π.Α.Ν. 
«Συγκρότηση τριµελούς Επιτροπής επιλογής καλλιτεχνικού προσωπικού του Οργανισµού 
Πολιτισµού Άθλησης και Νεολαίας ∆ήµου Νέας Ιωνίας για την περίοδο 2018-2019» και την 
υπ’ αριθµ. 72586/25181/31-08-2018 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Αττικής µε την οποία συγκροτήθηκε η ανωτέρω Επιτροπή. 

16. Τις ανάγκες του Ωδείου ∆ήµου Νέας Ιωνίας. 
17. Το γεγονός ότι η δαπάνη µισθοδοσίας των καθηγητών µουσικής θα αντιµετωπίζεται 

αποκλειστικά και µόνο από την καταβολή αντιτίµου που θα καταβάλλουν οι ωφελούµενοι 
δηµότες. 

Ανακοινώνει 
 

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου επί 
ωροµισθία, συνολικά είκοσι  (18) Καθηγητών Μουσικής για την κάλυψη των αναγκών 
του Ωδείου του Οργανισµού Πολιτισµού Άθλησης και Νεολαίας ∆ήµου Νέας Ιωνίας, 
που εδρεύει στη Νέα Ιωνία, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα 
και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα 
(τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), η µισθοδοσία των οποίων θα 
αντιµετωπίζεται αποκλειστικά και µόνο από το αντίτιµο που θα καταβάλλουν οι 
ωφελούµενοι δηµότες. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία 
Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα 

∆ιάρκεια 
σύµβασης 

Αριθµός 
ατόµων 

101 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ 

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ & 

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

 Έως 9 µήνες 
από την 

υπογραφή της 
σύµβασης έως 

30 Ιουνίου 2019 

01 

102 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ 

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ -ΠΙΑΝΟΥ & 
ΠΙΑΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟ∆ΕΙΑΣ 

Έως 9 µήνες  
από την 

υπογραφή της 
σύµβασης έως 

30 Ιουνίου 2019 

01 

103 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ 

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 
ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ 

ΚΛΑΣΙΚΟΥ & 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΥ ΒΙΟΛΙΟΥ 

Έως 9 µήνες  
από την 

υπογραφή της 
σύµβασης έως 

30 Ιουνίου 2019 

01 

104 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ 

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 

ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ -

ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ 
& ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Έως 9 µήνες  
από την 

υπογραφή της 
σύµβασης έως 

30 Ιουνίου 2019 

01 

105 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ 
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 

ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ 
ΦΛΑΟΥΤΟΥ-ΣΑΞΟΦΩΝΟΥ 

Έως 9 µήνες  
από την 

01 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία 
Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα 

∆ιάρκεια 
σύµβασης 

Αριθµός 
ατόµων 

ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ 
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

& ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΥ 
ΚΛΑΡΙΝΟΥ 

υπογραφή της 
σύµβασης έως 

30 Ιουνίου 2019 

106 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ 

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 
ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ 
ΠΙΑΝΟΥ & ΤΣΕΜΠΑΛΟΥ  

Έως 9 µήνες  
από την 

υπογραφή της 
σύµβασης έως 

30 Ιουνίου 2019 

01 

107 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ 

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 
ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ 

ΠΙΑΝΟΥ 

Έως 9 µήνες  
από την 

υπογραφή της 
σύµβασης έως 

30 Ιουνίου 2019 

01 

108 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ 

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 
ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & 
ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΡΟΥΣΤΩΝ 

Έως 9 µήνες  
από την 

υπογραφή της 
σύµβασης έως 

30 Ιουνίου 2019 

01 

109 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ 

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 

ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ 
ΠΙΑΝΟΥ- ΠΙΑΝΙΣΤΙΚΗΣ 

ΣΥΝΟ∆ΕΙΑΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΟΡΩ∆ΙΑΣ 

Έως 9 µήνες  
από την 

υπογραφή της 
σύµβασης έως 

30 Ιουνίου 2019 

01 

110 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ 

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 
ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ 
ΠΙΑΝΟΥ ΑΡΜΟΝΙΟΥ & 

ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ 

Έως 9 µήνες  
από την 

υπογραφή της 
σύµβασης έως 

30 Ιουνίου 2019 

01 

111 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ 

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 
ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ 

ΚΙΘΑΡΑΣ 

Έως 9 µήνες  
από την 

υπογραφή της 
σύµβασης έως 

30 Ιουνίου 2019 

04 

112 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ 

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 
ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ 

ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟΥ 

Έως 9 µήνες  
από την 

υπογραφή της 
σύµβασης έως 

30 Ιουνίου 2019 

01 

 
 
 
 

113 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ 

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 
ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ 

ΜΟΝΩ∆ΙΑΣ & ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ 
ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΟΥ 

Έως 9 µήνες  
από την 

υπογραφή της 
σύµβασης έως 

30 Ιουνίου 2019 

01 

114 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ 

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 

ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
& ΕΓΧΟΡ∆ΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗΣ & ΛΑΪΚΗΣ 
ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

Έως 9 µήνες  
από την 

υπογραφή της 
σύµβασης έως 

30 Ιουνίου 2019 

01 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία 
Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα 

∆ιάρκεια 
σύµβασης 

Αριθµός 
ατόµων 

115 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
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ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ 
ΜΟΥΣΙΚΗΣ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ-
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ & 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΜΠΑΣΟΥ 

Έως 9 µήνες  
από την 

υπογραφή της 
σύµβασης έως 

30 Ιουνίου 2019 

01 

 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101-103 
(ΠΕ) 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
1. Τίτλος ειδίκευσης στο γνωστικό αντικείµενο από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα της 

ηµεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισµένο από το κράτος από τον οποίο να προκύπτει 
η µουσική ειδίκευση. 

 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα, 
επιτρέπεται η πρόσληψη µε: 
 
1. Τίτλος ειδίκευσης στο γνωστικό αντικείµενο από Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα 

της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισµένο από το κράτος από τον οποίο να 
προκύπτει η µουσική ειδίκευση. 

 
ή 
1. Απολυτήριο εξατάξιου Γυµνασίου ή Λυκείου της ηµεδαπής ή ισότιµο της 

αλλοδαπής και  
2. πτυχίο ή δίπλωµα µουσικής ειδίκευσης αναγνωρισµένου µη ανώτατου 

εκπαιδευτικού ιδρύµατος της ηµεδαπής ή πτυχίο µουσικής ειδικότητας του άρθρου 
8 παρ. 5 του Ν.2158/1993 (Α΄ 109) ή πτυχίο ισότιµο και αντίστοιχο της 
αλλοδαπής. 

 
Σηµείωση: Η πρόσληψη και η κατάταξη του προσωπικού µε προσόντα Α΄ 
Επικουρίας θα γίνει στην ΤΕ Εκπαιδευτική βαθµίδα.  
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα κύρια προσόντα ούτε 
µε τα προσόντα Α΄ Επικουρίας, επιτρέπεται η πρόσληψη µε: 
 
1. Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση ή Αποφοιτήριο της µουσικής ειδίκευσης – µουσικής 

ειδικότητας από µουσικό ή εκπαιδευτικό ίδρυµα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής 
αναγνωρισµένο από το κράτος. 

2. Απολυτήριο εξατάξιου Γυµνασίου ή Λυκείου της ηµεδαπής ή ισότιµο της 
αλλοδαπής  

 
 Σηµείωση: Η πρόσληψη και η κατάταξη του προσωπικού µε προσόντα Β΄ 
Επικουρίας θα γίνει στην ∆Ε Εκπαιδευτική βαθµίδα.  
 
 
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΩΣ ΑΝΩ ΚΩ∆ΙΚΟΥΣ 
ΘΕΣΗΣ (κύρια και επικουρικά προσόντα): 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

1. Πενταετής ευδόκιµος σταδιοδροµία ως συνθέτου ή διδασκάλου ή επιµελητή της 
ειδικότητας σε µουσικό εκπαιδευτικό ίδρυµα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής 
αναγνωρισµένο από το κράτος:  

Η ως άνω πενταετής σταδιοδροµία είναι υποχρεωτική ΜΟΝΟ για το διδακτικό 
προσωπικό που θα απασχοληθεί ως Καθηγητής και όχι για το διδακτικό προσωπικό 
που θα απασχοληθεί ως ∆άσκαλος ή Επιµελητής (αρ. 16 Β.∆. 16/1966). 
2. Εµπειρία σε συναφή αντικείµενα σε αναγνωρισµένα από το κράτος µη ανώτατα 

µουσικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.  
3. Εµπειρία σε συναφή αντικείµενα στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα. 
4. Τίτλοι σπουδών άλλης µουσικής ειδίκευσης από της προς πλήρωση θέσης. 
 

  

104-115 
(ΤΕ) 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
 
1. Τίτλος ειδίκευσης στο γνωστικό αντικείµενο από Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα 

της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισµένο από το κράτος από τον οποίο να 
προκύπτει η µουσική ειδίκευση. 

 
ή 
 
1. Απολυτήριο εξατάξιου Γυµνασίου ή Λυκείου της ηµεδαπής ή ισότιµο της 

αλλοδαπής και  
2. πτυχίο ή δίπλωµα µουσικής ειδίκευσης αναγνωρισµένου µη ανώτατου 

εκπαιδευτικού ιδρύµατος της ηµεδαπής ή πτυχίο µουσικής ειδικότητας του άρθρου 
8 παρ. 5 του Ν.2158/1993 (Α΄ 109) ή πτυχίο ισότιµο και αντίστοιχο της 
αλλοδαπής. 

 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα, 
επιτρέπεται η πρόσληψη µε: 
 
1. Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση ή Αποφοιτήριο της µουσικής ειδίκευσης – µουσικής 

ειδικότητας από µουσικό ή εκπαιδευτικό ίδρυµα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής 
αναγνωρισµένο από το κράτος. 

2. Απολυτήριο εξατάξιου Γυµνασίου ή Λυκείου της ηµεδαπής ή ισότιµο της 
αλλοδαπής  

 
 Σηµείωση: Η πρόσληψη και η κατάταξη του προσωπικού µε προσόντα Α΄ 
Επικουρίας θα γίνει στην ∆Ε Εκπαιδευτική βαθµίδα.  
 
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΩΣ ΑΝΩ ΚΩ∆ΙΚΟΥΣ 
ΘΕΣΗΣ (κύρια και επικουρικά προσόντα): 
1. Πενταετής ευδόκιµος σταδιοδροµία ως συνθέτου ή διδασκάλου ή επιµελητή της 

ειδικότητας σε µουσικό εκπαιδευτικό ίδρυµα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής 
αναγνωρισµένο από το κράτος:  

Η ως άνω πενταετής σταδιοδροµία είναι υποχρεωτική ΜΟΝΟ για το διδακτικό 
προσωπικό που θα απασχοληθεί ως Καθηγητής και όχι για το διδακτικό προσωπικό 
που θα απασχοληθεί ως ∆άσκαλος ή Επιµελητής (αρ. 16 Β.∆. 16/1966). 
2. Εµπειρία σε συναφή αντικείµενα σε αναγνωρισµένα από το κράτος µη ανώτατα 

µουσικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.  
3. Εµπειρία σε συναφή αντικείµενα στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα. 
4. Τίτλοι σπουδών άλλης µουσικής ειδίκευσης από της προς πλήρωση θέσης. 
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Το ∆ίπλωµα υπερέχει έναντι του Πτυχίου ως ανώτερος τίτλος σπουδών 
για όλους τους κωδικούς θέσεων. 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΕ και ΤΕ 

Ως συνεκτιµώµενη  εµπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση µε σχέση 
εργασίας ή σύµβαση µίσθωσης έργου στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα ή άσκηση επαγγέλµατος σε 
καθήκοντα ή έργα συναφή µε το αντικείµενο της προς πλήρωση θέσης. 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ 

101-115 

 

Η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη µετά τη λήψη του βασικού τίτλου 
σπουδών µε τον οποίο οι υποψήφιοι µετέχουν στη διαδικασία επιλογής.  

Για την απόδειξη της εµπειρίας αυτής βλ. το Κεφ. 3 Πιστοποιητικά 
απόδειξης εµπειρίας του Παραρτήµατος ανακοινώσεων Συµβάσεων 
εργασίας Ορισµένου Χρόνου. 

 
 
 
 
Α) ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
 

1. Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων  πρέπει να είναι ηλικίας από 18 ετών συµπληρωµένα έως 
67 ετών. 

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 
καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν. 

3. ∆εκτοί στη διαδικασία επιλογής γίνονται οι υποψήφιοι που είναι έλληνες πολίτες. ∆ικαίωµα 
συµµετοχής στη διαδικασία έχουν και οι πολίτες των άλλων κρατών-µελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τους περιορισµούς του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.2431/1996. 
Γίνονται επίσης δεκτοί Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Οµογενείς και Οµογενείς αλλοδαποί που 
προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίµβρο και Τένεδο, χωρίς να 
απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως 
Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται µε άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958). 
Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της Ελληνικής 
γλώσσας σε βαθµό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας, η οποία 
αποδεικνύεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο πρώτο κεφάλαιο του οικείου παραρτήµατος. ∆εν 
απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους 
Οµογενείς και Οµογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από 
τα νησιά Ίµβρο και Τένεδο. 

4. Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 16 (Ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική 

συµπαράσταση) του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007). 
5. Οι άνδρες κατά τον χρόνο πρόσληψής τους  να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 

υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές. Σε περίπτωση στράτευσης κατά τη 
διάρκεια της εργασιακής σύµβασης, η σύµβαση εργασίας λύεται αυτοδικαίως, χωρίς καµία 
αποζηµίωση. 

6. Να µην έχουν απολυθεί από θέση δηµόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νοµικού Προσώπου 
του δηµόσιου τοµέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω 
καταγγελίας της σύµβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόµενο σε υπαιτιότητά του και 
δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση. 

7. Οι υποψήφιοι υπάλληλοι πρέπει να έχουν τα προσόντα και να µην συντρέχουν τα κωλύµατα 
διορισµού τόσο κατά το χρόνο λήξεως της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων όσο και κατά το 
χρόνο του διορισµού.  
 
 
Β) ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των 
λοιπών ιδιοτήτων τους και της εµπειρίας τους οφείλουν να προσκοµίσουν όλα τα  
απαιτούµενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτηµα της Ανακοίνωσης 1/2018 
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για τη σύναψη Σύµβασης εργασίας Ορισµένου Χρόνου» δικαιολογητικά µαζί µε το 
έντυπο αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης, αναλυτικά ως εξής: 

1. Αίτηση  (υπόδειγµα επισυνάπτεται στην παρούσα) 

2. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας ή 
άλλων δηµόσιων έγγραφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας, όπως 
σχετική προσωρινή βεβαίωση αστυνοµικής αρχής ή τις κρίσιµες σελίδες του διαβατηρίου 
(δηλ. αυτές στις οποίες αναφέρονται ο αριθµός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή τις 
δύο όψεις της άδειας οδήγησης ή τις κρίσιµες σελίδες του ατοµικού βιβλιαρίου υγείας όλων 
των ασφαλιστικών φορέων. Εάν από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η ηµεροµηνία γέννησης, 
πρέπει να προσκοµισθεί και το πιστοποιητικό γέννησης. 

3. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (συνηµµένη στο έντυπο της αιτήσεως) στην 
οποία να δηλώνει τους φορείς του δηµόσιου ή ευρύτερου δηµόσιου τοµέα του άρθρου 
14 παρ.1 του ν. 2190/1994 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 1 του 
ν.3812/2009 στους οποίους έχει απασχοληθεί µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου για 
την αντιµετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή διάρκειας δύο 
(02) µηνών για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών, καθώς 
και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη) κατά τους 
τελευταίους δώδεκα (12) µήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του  

4. Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι 
γνωρίζει την Ελληνική γλώσσα σε βαθµό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της 
επιδιωκόµενης ειδικότητας, Πιστοποιητικό Ελληνοµάθειας (ν.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 
1),όπως ορίζεται στο πρώτο κεφάλαιο του οικείου παραρτήµατος. 

5. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλο σπουδών (για υποψήφιο που συµµετέχει στις 
κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ), στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθµός, η ηµεροµηνία και 
το έτος κτήσης του, όπως ορίζεται στο δεύτερο κεφάλαιο του οικείου παραρτήµατος.            

6. Πιστοποιητικά απόδειξης εµπειρίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο τρίτο κεφάλαιο του 
οικείου παραρτήµατος. 

7. Βιογραφικό Σηµείωµα. 

8. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (συνηµµένη στο έντυπο της αιτήσεως) στην 
οποία να δηλώνει  

o Το έτος γεννήσεως του υποψηφίου 
o Ο ∆ήµος ή Κοινότητα εις τα µητρώα αρρένων ή το γενικό µητρώο δηµοτών του οποίου 

είναι εγγεγραµµένος. 
o Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (µόνο για άνδρες) ή η νόµιµη απαλλαγή 

και η αιτία απαλλαγής. 
o Ότι έχει την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που του επιτρέπει την εκτέλεση των 

καθηκόντων της ειδικότητας που έχει επιλεγεί. 
o Ότι είναι Έλληνας πολίτης. (∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία έχουν και οι 

πολίτες των άλλων κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τους περιορισµούς του 
άρθρου 1 παρ. 1 του ν.2431/1996). 

o Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε  επιρροή στην κρίση της 
καταλληλότητάς του, ειδικά δε εάν υπάρχει καταδίκη λόγω ποινικού αδικήµατος. 

o Αν υπηρετεί ή προϋπηρέτησε µε οποιοδήποτε ειδικότητα στο δηµόσιο ή ΝΠ∆∆ ή ΟΤΑ 
και εφόσον, εξήλθε της υπηρεσίας για ποια αιτία. 

o Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και δεν παραπέµφθηκε µε 
τελεσίδικο βούλευµα για κάποιο από τα εγκλήµατα που αναφέρονται στο αρθ.22 του 

Π∆ 611/1977 έστω και αν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, όπως 
και αν εκκρεµεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πληµµέληµα ή 

κακούργηµα. Επίσης ότι α)δεν έχει καταδικαστεί για κακούργηµα και σε 
οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, 

εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την 
υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήµιση, καθώς 
και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονοµικής 
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εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) δεν είναι υπόδικος και δεν έχει 
παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα για κακούργηµα ή για πληµµέληµα της 
προηγούµενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκηµα παραγράφηκε, γ) λόγω καταδίκης, 
δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώµατα και για όσο χρόνο διαρκεί η 

στέρηση αυτή, δ) δεν τελεί υπό στερητική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή 

µερική), υπό επικουρική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική) και υπό τις δύο 

αυτές καταστάσεις. 
o Ότι δεν έχει απολυθεί από θέση δηµόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νοµικού 

Προσώπου του δηµόσιου τοµέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής 
παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύµβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόµενο 

σε υπαιτιότητά του και δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση. 
 
 
Γ) ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση δηλώνοντας ρητά την ειδικότητα 
και τον κωδικό θέσης, καθώς και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προβλέπονται 
για την απόδειξη των προσόντων τους  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 µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Λ. Ηρακλείου 268, 1ος όροφος ,Τ.Κ. 14231 
Νέα Ιωνία, τηλ. 210-2777721, 210-2759768. 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. 

Σε περίπτωση µη συµπλήρωσης κωδικού θέσης στο έντυπο της αίτησης, ο υποψήφιος δεν 
απορρίπτεται αλλά θεωρείται ότι έχει επιλέξει όλους τους κωδικούς θέσης της οικείας 
ανακοίνωσης, για τους οποίους διαθέτει τα αντίστοιχα προσόντα και µε τη σειρά που 
αναφέρονται σε αυτήν. 
 
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις µίας µόνο 
κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών 
προσωπικού σε µία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση 
ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.  
 
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες 
ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας 
σε εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας και στο χώρο 
ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη 
της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες, και συγκεκριµένα από 15-09-2018 έως και 24-09-2018. 
Η παραλαβή των αιτήσεων από την υπηρεσία µας  θα γίνεται  τις ώρες 09:00 έως 
14:00. 
∆ιόρθωση ή συµπλήρωση των αιτήσεων, συµπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και 
συµπληρωµατικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται µόνο µέχρι τη λήξη της προθεσµίας 
υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής, δηλ. µέχρι 24-09-2018. 
 
Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία 
µας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΟΠΑΝ (www.opandni.gr) 
 
∆) ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 
Ο έλεγχος των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, η επιλογή των µεταξύ 
αυτών καταλληλότερων και η κατάταξή τους κατά αξιολογική σειρά θα πραγµατοποιηθεί από 
την τριµελή επιτροπή επιλογής καλλιτεχνικού προσωπικού, όπως αυτή ορίσθηκε µε την  µε 
την υπ’ αριθµ 57/08-08-2018 πράξη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και συγκροτήθηκε µε την 
υπ’ αριθµ. 72586/25181/31-08-2018 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Αττικής. Η ανωτέρω επιτροπή θα συνεδριάσει στα γραφεία του Οργανισµού 
Πολιτισµού Άθλησης και Νεολαίας ∆ήµου Νέας Ιωνίας, Λ. Ηρακλείου 264, 4ος όροφος την 02-
10-2018. 
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Όσοι υποψήφιοι δεν υπέβαλλαν τα απαραίτητα - κατάλληλα δικαιολογητικά αποκλείονται 
από την επιτροπή µε αιτιολογηµένη απόφαση. 
Για την επιλογή των καταλληλότερων υποψηφίων και εφόσον κριθεί αναγκαίο από την 
επιτροπή ενεργείται πρακτική δοκιµασία κατά τον προσφορότερο τρόπο ενώπιόν της ή από 
οριζόµενο από αυτήν, ειδικό εξεταστή. 
Οι υποψήφιοι οφείλουν όπως παραστούν ενώπιον της Επιτροπής, εφόσον αυτό κριθεί 
αναγκαίο. 
Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της 
ειδικότητας και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας κ.ο.κ.). 
Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στα γραφεία του Οργανισµού Πολιτισµού 
Άθλησης και Νεολαίας ∆ήµου Νέας Ιωνίας, Λ. Ηρακλείου 268, 1ος όροφος, στον τόπο 
συνεδριάσεως της επιτροπής επιλογής καλλιτεχνικού προσωπικού (Λ. Ηρακλείου 264) και στο 
∆ήµο Νέας Ιωνίας συντασσόµενων  σχετικών πρακτικών ανάρτησης, καθώς και στη 
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ». 
Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν ενστάσεις ενώπιον της 
τριµελούς Επιτροπής, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία, η οποία λήγει µετά την πάροδο δέκα 
(10) ηµερών υπολογιζόµενες ηµερολογιακά από την επόµενη ηµέρα της ανάρτησης. 
 
 
Ε) ΠΡΟΣΛΗΨΗ 
 
Η υπηρεσία προσλαµβάνει το προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 
χρόνου αµέσως µετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Τυχόν 
αναµόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ΄ ένσταση ελέγχου που 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.  
Προσληφθέντες οι οποίοι 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 προσλαµβάνονται είτε κατόπιν αναµόρφωσης των 
πινάκων είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το 
υπολειπόµενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστηµα και µέχρι συµπληρώσεως της 
εγκεκριµένης διάρκειας της σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου. 
Το προσλαµβανόµενο προσωπικό θα είναι αµιγώς αµειβόµενο από τα έσοδα που θα 
προέρχονται από το αντίτιµο των διδάκτρων που θα εισπράττει ο Οργανισµός  
Πολιτισµού Άθλησης και Νεολαίας ∆ήµου Νέας Ιωνίας από τους µαθητές του 
∆ηµοτικού Ωδείου Νέας Ιωνίας και η µισθοδοσία του θα γίνεται σύµφωνα µε όσα 
ορίζονται στον  Ν. 4354/2015. 
 
 
ΣΤ) ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
 
Οι επιτυχόντες υποχρεούνται να καταθέσουν εντός 10 ηµερών από την ανακοίνωση 
πρόσληψής τους από το Οργανισµό Πολιτισµού Άθλησης και Νεολαίας ∆ήµου Νέας Ιωνίας 
πρόσθετα δικαιολογητικά, τα οποία είναι τα εξής : 
- Πιστοποιητικό γέννησης 
- Αντίγραφο φύλλου στρατολογικού µητρώου τύπου Α’ (για άνδρες) 
- Πιστοποιητικό υγείας και αρτιµέλειας από κατάλληλη υγειονοµική επιτροπή. 
- υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι διαθέτουν 
όλα τα γενικά και ειδικά προσόντα διορισµού (ιθαγένεια, ηλικία διορισµού, υγεία και 
φυσική καταλληλότητα, τίτλους σπουδών) και δεν συντρέχουν τα κωλύµατα διορισµού 
(στρατιωτικές υποχρεώσεις, κώλυµα κατά το άρθρο 16 (Ποινική καταδίκη, στερητική ή 

επικουρική δικαστική συµπαράσταση) του Ν. 3584/07, απόλυση από άλλη θέση) όπως 
αναφέρονται στην ανακοίνωση πρόσληψης υπ΄ αριθµ. 1/2018 και στα άρθρα 11-17 του Ν. 
3584/2007, καθώς και ότι δεν εµπίπτουν στους περιορισµούς του αρ. 5 και 6 του Π.∆. 
164/2004 κατά το χρόνο διορισµού (δίνεται από την υπηρεσία). 

Τέλος, η υπηρεσία µας θα αναζητήσει αντίγραφο Ποινικού Μητρώου και Πιστοποιητικό 
Οικογενειακής κατάστασης για τους επιτυχόντες ως απαραίτητα δικαιολογητικά πρόσληψης. 
 

ΑΔΑ: 6ΨΞ8ΟΛ04-ΡΞΖ



 10 

 
 
ΣΤ) ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
 
1) Η Ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο πίνακα ανακοινώσεων του Οργανισµού Πολιτισµού 
Άθλησης και Νεολαίας ∆ήµου Νέας Ιωνίας και στο ∆ήµο Νέας Ιωνίας συντασσόµενων σχετικών 
αποδεικτικών.  
2) Η Ανακοίνωση θα είναι διαθέσιµη από την ιστοσελίδα της υπηρεσίας: www.opandni.gr. 
3) Η περίληψη της Ανακοίνωσης θα δηµοσιευθεί όπως ορίζει το Π∆ 524/80 (ΦΕΚ 134/Α/17- 

7-1980). 
4) Η Ανακοίνωση θα αναρτηθεί στη «∆ιαύγεια». 
 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ, ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΄Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ∆ΙΚΑΙΩΣ ΑΚΥΡΗ. 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθµ. 1/2018 για τη σύναψη 
Σύµβασης εργασίας Ορισµένου Χρόνου. 

1. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΧΩΡΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ: 

Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει 
την Ελληνική γλώσσα σε βαθµό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της 
επιδιωκόµενης ειδικότητας, Πιστοποιητικό Ελληνοµάθειας (ν.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 
1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευµάτων Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210−3443384 και β) 
Καραµαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310− 459101-5, των κατωτέρω 
επιπέδων: 
Α ΕΠΙΠΕ∆Ο ή Α2 ΕΠΙΠΕ∆Ο: Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.). 
Β ΕΠΙΠΕ∆Ο ή Β1 ΕΠΙΠΕ∆Ο: Για την Κατηγορία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (∆.Ε.) µη 
∆ιοικητικού Προσωπικού ή και Εργατοτεχνικού Προσωπικού. 
Γ ΕΠΙΠΕ∆Ο ή Β2 ΕΠΙΠΕ∆Ο: Για τις Κατηγορίες Πανεπιστηµιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) µη ∆ιοικητικού Προσωπικού και για την Κατηγορία ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης (∆.Ε.) ∆ιοικητικού Προσωπικού. 
∆ ΕΠΙΠΕ∆Ο ή Γ1 ΕΠΙΠΕ∆Ο: Για τις Κατηγορίες Πανεπιστηµιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) ∆ιοικητικού Προσωπικού. 
Το ανωτέρω Πιστοποιητικό Ελληνοµάθειας δεν χρειάζεται να προσκοµίζουν οι οµογενείς και 
αλλογενείς, οι οποίοι παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει προγράµµατα ή µαθήµατα 
της ελληνικής γλώσσας εντός του οργανωµένου ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος τόσο 
στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 
Επίσης αποδεικνύεται µε αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας 
του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστηµιούπολη, Θεσσαλονίκη, 
Τ.Κ. 54006, τηλ. 2310/997571−72−76) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του 
υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας. 

2. ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

Τίτλος σπουδών (για υποψήφιο που συµµετέχει στις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ), στον οποίο 
να αναγράφεται ο ακριβής βαθµός, η ηµεροµηνία και το έτος κτήσης του. Σε περίπτωση που 
ο βαθµός εκφράζεται µε αξιολογικό χαρακτηρισµό ή µε ακέραιο αριθµό (είτε πρόκειται για 
ακέραιο αριθµό που προέκυψε από στρογγυλοποίηση είτε πρόκειται για αµιγώς ακέραιο 
αριθµό) πρέπει να υποβάλει και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθµητικό 
βαθµό, µε δύο δεκαδικά ψηφία. Στις περιπτώσεις τίτλων σπουδών για τους οποίους προκύπτει 
µόνο αξιολογικός χαρακτηρισµός (κλίµακες «ΑΡΙΣΤΑ», «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ» ή «ΚΑΛΩΣ»), εάν ο 
υποψήφιος δεν προσκοµίσει βεβαίωση για τον ακριβή αριθµητικό βαθµό, θα λαµβάνεται 
υπόψη η κατώτερη βαθµολογία που αντιστοιχεί σε κάθε µία αξιολογική κλίµακα, π.χ. «8,50» 
για «ΑΡΙΣΤΑ», «6,50» για «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ» και «5,00» για «ΚΑΛΩΣ». Σε περίπτωση που δεν 
προκύπτει ούτε αξιολογικός χαρακτηρισµός, ο τίτλος χαρακτηρίζεται ως αδιαβάθµητος και θα 
λαµβάνεται υπόψη το ελάχιστο της βαθµολογικής κλίµακας τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, 
δηλαδή «5,00».   

ΑΔΑ: 6ΨΞ8ΟΛ04-ΡΞΖ



 11 

Οι υποψήφιοι που κατέχουν τίτλους σπουδών στους οποίους δεν αναγράφεται η 
κατεύθυνση ή ειδίκευση αυτών, όπως αυτή ενδέχεται να ζητείται από την ανακοίνωση, 
πρέπει να προσκοµίσουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση του τµήµατος που χορήγησε τον τίτλο 
σπουδών τους, από την οποία να προκύπτει ότι παρακολούθησαν τα µαθήµατα κύκλου 
σπουδών της κατεύθυνσης ή ειδίκευσης που ζητείται από την ανακοίνωση. 

Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:  

α) Για τίτλους Πανεπιστηµιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης:  Πράξη αναγνώρισης 
από το ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα, για την ισοτιµία, αντιστοιχία του τίτλου και 
αντιστοιχία της βαθµολογικής κλίµακας αυτού µε τη βαθµολογική κλίµακα των ηµεδαπών 
τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον ∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό 
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιµίας 
και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθµολογικής κλίµακας αυτών µε τη βαθµολογική 
κλίµακα των ηµεδαπών τίτλων. Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό 
αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείµενο, απαιτείται βεβαίωση από το 
Εκπαιδευτικό Ίδρυµα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείµενο, 
καθώς και επίσηµη µετάφρασή της. 

Ειδικά για τα πτυχία της Κύπρου: Για τα πτυχία που αποκτήθηκαν πριν από την πλήρη 
ένταξη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1-5-2004) και αναφέρονται στο 
Π.∆. 299/1977 δεν απαιτείται αντιστοιχία. Για τα ίδια πτυχία καθώς και για όλα τα υπόλοιπα, 
τα οποία έχουν χρόνο κτήσης µετά την ένταξή της στην Ε.Ε. απαιτείται ισοτιµία και 
αντιστοιχία. 

β) Προκειµένου για ∆ευτεροβάθµια µη τεχνική ή µη επαγγελµατική εκπαίδευση,   

βεβαίωση ισοτιµίας από την αρµόδια ∆ιεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων 

και για τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση αλλοδαπής, πράξη ισοτιµίας και 
κατάταξης της επιτροπής ισοτιµιών του Οργανισµού Επαγγελµατικής Εκπαιδεύσεως και 

Καταρτίσεως (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) ή 

του Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) και βεβαίωση για την αντιστοιχία του βαθµού από την αρµόδια ∆ιεύθυνση του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων σε εικοσάβαθµη κλίµακα. 
Τα ανωτέρω πρέπει να έχουν εκδοθεί µέχρι την τελευταία ηµέρα υποβολής 

των αιτήσεων. 
 
 
 
 
 
3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 
 

(1) Για τους µισθωτούς του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα: 

• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της 
ασφάλισης. 

• Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του 
ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εµπειρίας του 
καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυµίας της επιχείρησης αν 
πρόκειται για νοµικό πρόσωπο.  

Οι µισθωτοί του δηµόσιου τοµέα µπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του 
ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου 
φορέα του δηµοσίου τοµέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια 
της εµπειρίας. 

(2) Για τους ελεύθερους επαγγελµατίες: 

• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της 
ασφάλισης. 

• Υπεύθυνη δήλωση, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, ότι 
πραγµατοποίησε συγκεκριµένες εργασίες, µελέτες και έργα σχετικά µε το αντικείµενο της 
εµπειρίας και 
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• Υποβολή µιας τουλάχιστον σχετικής σύµβασης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών που 
καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εµπειρίας. 

 
Στην περίπτωση που η εµπειρία έχει αποκτηθεί στο δηµόσιο τοµέα, εναλλακτικά, αντί των 
προαναφεροµένων, οι υποψήφιοι µπορούν να προσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του 
δηµόσιου τοµέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της 
εµπειρίας. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ: 

α) Οι απασχολούµενοι σε φορείς του δηµόσιου τοµέα, που αποδεικνύουν την εµπειρία 
τους µε σχετική βεβαίωση του οικείου φορέα απασχόλησης, υπολογίζουν τους µήνες 
εµπειρίας αφαιρώντας την ηµεροµηνία έναρξης της απασχόλησης από την εποµένη 
της ηµεροµηνίας λήξης σύµφωνα µε το υπόδειγµα των ασφαλισµένων στα λοιπά ταµεία 
πλην ΙΚΑ. 
β) Ο χρόνος εµπειρίας που δηλώνει ο κάθε υποψήφιος πρέπει να συµφωνεί µε το χρόνο που  
προκύπτει από τη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Χρόνος εµπειρίας που 
δηλώνεται από τον υποψήφιο και δεν καλύπτεται από ασφαλιστικές εισφορές δεν λαµβάνεται 
υπόψη και αφαιρείται. 
γ) Στην περίπτωση που ο υποψήφιος εργάστηκε µε καθεστώς µερικής απασχόλησης ο 
χρόνος εµπειρίας υπολογίζεται στο ήµισυ και στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος, πλέον της 
βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα, οφείλει να προσκοµίσει και βεβαίωση του 
δηµοσίου φορέα, στον οποίο απασχολήθηκε µερικώς. 
 
 

Όταν η εµπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή: 

Για εµπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, επιπλέον των λοιπών δικαιολογητικών 
που απαιτούνται από τις ανωτέρω, κατά περίπτωση, παραγράφους, ο υποψήφιος προσκοµίζει: 

(1) Όταν κατά το ισχύον νοµικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζοµένων 
για συγκεκριµένο επάγγελµα ή συγκεκριµένη σχέση εργασίας είναι υποχρεωτική: 

• Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος 
και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφεροµένου και 

• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισµού, είτε πρόκειται για αµιγώς κρατική ή 
αµιγώς ιδιωτική ή µικτή ασφάλιση.  

(2) Όταν κατά το ισχύον νοµικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζοµένων 
για συγκεκριµένο επάγγελµα ή συγκεκριµένη σχέση εργασίας είναι µη υποχρεωτική: 

• Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο  απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος 
και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφεροµένου. 

• Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να 
αναγράφονται επακριβώς ο χρόνος απασχόλησης και το είδος της εµπειρίας του, τα 
στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυµίας της επιχείρησης αν πρόκειται 
περί νοµικού προσώπου και 

• Βεβαίωση της αρµόδιας αρχής του κράτους στο οποίο απασχολήθηκε ότι η ασφάλιση για 
το συγκεκριµένο επάγγελµα ή τη συγκεκριµένη σχέση εργασίας δεν είναι υποχρεωτική, 
κατά τη νοµοθεσία του κράτους τούτου. 

(3) Όταν ο χρόνος εµπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δηµόσιου χαρακτήρα της 
αλλοδαπής, µπορεί να αποδεικνύεται και µε βεβαίωση του αντίστοιχου δηµόσιου φορέα.  

Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, ο οποίος επικαλείται εµπειρία που αποκτήθηκε στην  
αλλοδαπή, υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που 
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο και συνοδεύονται  από επίσηµη µετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο τέταρτο κεφάλαιο του παραρτήµατος 
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ). 
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∆ιδακτική Απασχόληση 

Οι υποψήφιοι που επικαλούνται ως εµπειρία διδακτική απασχόληση στην τριτοβάθµια, 
δευτεροβάθµια, µεταδευτεροβάθµια ή και πρωτοβάθµια εκπαίδευση στην ηµεδαπή, 
πρέπει να προσκοµίσουν:  
 
Για την Γ/ΘΜΙΑ και Μεταδευτεροβάθµια Εκπαίδευση: 
 
(1) Βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύµατος ή φορέα, στην οποία να αναφέρονται 
οπωσδήποτε: η σχέση εργασίας, η ακριβής ιδιότητα µε την οποία παρασχέθηκε το 
διδακτικό έργο, το διδαχθέν / τα διδαχθέντα µαθήµατα, η διάρκεια, το είδος της 
διδακτικής απασχόλησης (πλήρης ή µερική) και τα συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα 
αυτής [ώρες ανά εβδοµάδα για χ εβδοµάδες ή µήνες και σύνολο ωρών διδασκαλίας]. Στην 
ίδια βεβαίωση πρέπει να αναφέρεται  και το πλήρες ωράριο εβδοµαδιαίας διδακτικής 
απασχόλησης που ίσχυε κατά τον χρόνο που παρασχέθηκε το διδακτικό έργο, σύµφωνα µε 
τις κείµενες διατάξεις. Το πλήρες ωράριο εβδοµαδιαίας διδακτικής απασχόλησης στη 
µεταδευτεροβάθµια εκπαίδευση πρέπει να αναφέρεται στη βεβαίωση ακόµη και όταν 
προκύπτει µε ανάλογη εφαρµογή διάταξης, κατ’ αντιστοιχία προς άλλη βαθµίδα 
εκπαίδευσης. 
 (2) Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της 
ασφάλισης. Η εν λόγω βεβαίωση δεν απαιτείται για διδακτική απασχόληση η οποία 
έχει παρασχεθεί σε δηµόσιο ίδρυµα. 
 
Για την  Α/ ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ Εκπαίδευση: 
 
Βεβαίωση των αρµοδίων Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας & 
Θρησκευµάτων (∆ιευθύνσεις Πρωτοβάθµιας ή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης) από την 
οποία αποδεικνύεται η προϋπηρεσία αυτή. 
Κατ΄ εξαίρεση, η βεβαίωση για προϋπηρεσία στη Σιβιτανίδειο, στις Σχολές Μαθητείας του 
Ο.Α.Ε.∆. ή τα τµήµατα ενισχυτικής διδασκαλίας του Εθνικού Ιδρύµατος Νεότητας (ΕΙΝ) θα 
εκδίδεται από τον αντίστοιχο φορέα. 
 
Οι υποψήφιοι που επικαλούνται διδακτική εµπειρία αποκτηθείσα στην αλλοδαπή 
οφείλουν να προσκοµίσουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά  σε επίσηµη µετάφραση. 
Επιπροσθέτως οφείλουν να προσκοµίσουν ευκρινές φωτοαντίγραφο της σχετικής 
σύµβασης ή πράξης πρόσληψης, η οποία πρέπει να είναι επίσηµα µεταφρασµένη 
(βλ. τέταρτο κεφάλαιο του παραρτήµατος « ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του παρόντος Παραρτήµατος). 
 
 
4. ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ 

Της αλλοδαπής  

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την ανακοίνωση 
πρέπει να είναι επίσηµα µεταφρασµένοι στην ελληνική γλώσσα. 

Η επίσηµη µετάφρασή τους γίνεται από αρµόδια κατά νόµο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών 
ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άµισθο 
διερµηνέα διορισµένο βάσει του ν.148/26-12-1913/1-2-1914. Ειδικώς όµως µετά τον νέο 
«Κώδικα ∆ικηγόρων» (άρθρο 36 ν.4194/2013/ΦΕΚ 208/27.09.2013/τ. Α’), µεταφράσεις 
ξενόγλωσσων εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο µετά την 27.09.2013, γίνονται δεκτές, 
εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς 
την οποία µετέφρασε. 

Τα  ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε 
ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές 
και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή  φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, 
τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 
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Της ηµεδαπής  

α) ∆ηµόσια έγγραφα ηµεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και  
φορείς του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα  (π.χ τίτλοι σπουδών – άδειες – 
πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε 
ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους. 

β) Ιδιωτικά έγγραφα ηµεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και 
φορείς του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (όπως αποδείξεις παροχής 
υπηρεσιών, κ.λπ.) υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο 
καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν 
θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (π.χ. 
απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, ιατρική 
γνωµάτευση που φέρει θεώρηση από αρµόδιο ελεγκτή ιατρό). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΗΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
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1/ 2018  

για τη σύναψη 
Σύµβασης εργασίας 
Ορισµένου Χρόνου 

 

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
για πρόσληψη µε 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
(επί ωροµισθία – µε αντίτιµο)  

 

................................... 
 

Αριθ. ανακοίνωσης 
   

Αριθ. πρωτ/λου αίτησης 
[συµπληρώνεται 

από το φορέα πρόσληψης] 

 
 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ [συµπληρώστε µε κεφαλαία γράµµατα τα στοιχεία του φορέα στον οποίο απευθύνετε την 
αίτησή σας] 

1.Επωνυµία φορέα: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) 
 

2. που εδρεύει στο νοµό: ΑΤΤΙΚΗΣ  

3. που εδρεύει/ανήκει στο δήµο ή στην κοινότητα:   
 [µόνο εφόσον πρόκειται για δήµο ή κοινότητα ή νοµικό τους πρόσωπο] : ∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ [συµπληρώστε µε κεφαλαία γράµµατα τα ατοµικά σας στοιχεία, όπως αναγράφονται στην αστυνοµική σας 
ταυτότητα] 

1. Επώνυµο:  2. Όνοµα:  3. Όν. πατέρα:  

4. Όν. µητέρας:  5. Ηµ/νία γέννησης:  /  /   6. Φύλο: Α Γ  
 

 
 

7. Α.∆.Τ.:  8. Τόπος κατοικίας (πόλη, δήµος, κοινότητα): (νοµός):   

9. Οδός:  10. Αριθ.:  11. Τ.Κ.:   

12. Τηλέφωνο (µε κωδικό):  13. Κινητό:  14. e-mail:   

       
Γ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ  
 

α/α α. ονοµασία τίτλου β. Ίδρυµα γ. βαθµός 
τίτλου 

δ. έτος 
κτήσης 

1.   
 

 

2.   
 

 

3.   
 

 

4.   
 

 

5.   
 

 

6.   
 

 

7.   
 

 

8.   
 

 

9.   
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∆. ΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) ΠΡΟΣΟΝΤΑ [συµπληρώστε µόνο εφόσον για την επιδιωκόµενη ή 
τις επιδιωκόµενες θέσεις απαιτούνται από την ανακοίνωση και άλλα προσόντα πέρα από τον τίτλο σπουδών (π.χ. χειρισµός Η/Υ)] 

α/α α. ονοµασία τίτλου β. Ίδρυµα γ. βαθµός 
τίτλου 

δ. έτος 
κτήσης 

1.   
 

 

2.   
 

 

3.   
 

 
 
 

Ε. ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ [δηλώστε ποιες από τις θέσεις της ανακοίνωσης επιδιώκετε κατά 
σειρά προτίµησης (πεδίο α.) και καταγράψτε για καθεµία από τις προτιµήσεις σας, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην ανακοίνωση, αν κατέχετε τα 
κύρια προσόντα επιλογής ή τυχόν επικουρικά και σε ποιο βαθµό επικουρίας (πεδίο β.) καθώς και πόσους µήνες εµπειρίας διαθέτετε (πεδίο γ.)] 

(*) 
ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 1η επιλογή 2η επιλογή 3η επιλογή 

α. Κωδικός θέσης [αναγράψτε για κάθε προτίµησή σας  
τον αντίστοιχο κωδικό θέσης από την ανακοίνωση]    

β. Κύρια ή επικουρικά προσόντα [αναγράψτε 1 (αν κατέχετε τα 
κύρια προσόντα) ή Α ή Β ή Γ κτλ. (για τον αντίστοιχο βαθµό επικουρίας)]    

γ. Εµπειρία [αναγράψτε τον αριθµό µηνών εµπειρίας που διαθέτετε 
για καθεµία από τις προτιµήσεις σας]    

 
 

  
 

  
 

 

 
 
 
 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

 
[αριθµήστε σε εµφανές σηµείο καθένα από τα συνυποβαλλόµενα δικαιολογητικά και τα υπόλοιπα έγγραφα που επισυνάπτετε  

για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς σας και καταγράψτε τα εδώ, ακολουθώντας την ίδια σειρά αρίθµησης]  

1. .................................................................................... 

 

10. .....................................................................................  

2. .................................................................................... 11. .....................................................................................  

3. .................................................................................... 12. .....................................................................................  

4. .................................................................................... 13. .....................................................................................  

5. .................................................................................... 14. .....................................................................................  

6. .................................................................................... [συµπληρώνεται από το φορέα πρόσληψης]  

7. .................................................................................... 

 

 

8. ....................................................................................  

9. ....................................................................................  
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ  

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση-δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)  

 

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρ. 22 του 

Ν. 1599/1986, δηλαδή: «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη 

υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Επίσης εάν ο υπαίτιος αυτών των 

πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να 

βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών», δηλώνω ότι: 

1. Όλα τα στοιχεία της αίτησής µου είναι ακριβή και αληθή και κατέχω όλα τα γενικά και ειδικά απαιτούµενα 

προσόντα για κάθε επιδιωκόµενο κωδικό θέσης, όπως αυτά αναφέρονται στην ανακοίνωση και αναγράφονται στην 

παρούσα αίτηση. Σε περίπτωση ανακρίβειας γνωρίζω ότι θα έχω τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του 

Ν. 1599/1986. 

2. Έχω δικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι δεν τελώ υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και δεν 

παραπέµφθηκα µε τελεσίδικο βούλευµα για κάποιο από τα εγκλήµατα που αναφέρονται στο αρθ.22 του Π∆ 611/1977 

έστω και αν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής και δεν εκκρεµεί εναντίον µου κατηγορία για 

οποιοδήποτε πληµµέληµα ή κακούργηµα. Επίσης (µε την επιφύλαξη της επόµενης παραγράφου) δεν έχω κώλυµα κατά 

το άρθρο 16 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, σύµφωνα µε το οποίο δεν µπορεί να 

επιλεγεί όποιος: α) έχει καταδικαστεί για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και 

στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, 

παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήµιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της 

γενετήσιας ελευθερίας ή οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής· β) είναι υπόδικος και έχει παραπεµφθεί µε 

τελεσίδικο βούλευµα για κακούργηµα ή για πληµµέληµα της προηγούµενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκηµα 

παραγράφηκε· γ) έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώµατα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση 

αυτή· δ) τελεί υπό στερητική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική), υπό επικουρική δικαστική 

συµπαράσταση (πλήρη ή µερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. 

3. Είµαι εγγεγραµµένος στο γενικό µητρώο δηµοτών του………. 

4. Το έτος γέννησής  µου είναι……….. 

5. Έχω την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που µου επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που έχω 

επιλεγεί. 

6. Είµαι Έλληνας πολίτης. (∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία έχουν και οι πολίτες των άλλων κρατών-µελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τους περιορισµούς του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.2431/1996). 

7. □Έχω εκπληρώσει τις στρατιωτικές µου υποχρεώσεις (µόνο για άνδρες) ή □ έχω νόµιµη απαλλαγή λόγω 

………………………………………………………………. 

8. □ Έχω απασχοληθεί µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου για την αντιµετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή 

πρόσκαιρων αναγκών ή διάρκειας δύο (02) µηνών για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων 

αναγκών στον (φορέα του δηµόσιου ή ευρύτερου δηµόσιου τοµέα) ………………………..………………………………… 

…………………………………κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) µήνες και συγκεκριµένα από ………………………… 

έως……………………………….. ή □ δεν έχω απασχοληθεί  σε φορέα του δηµόσιου ή ευρύτερου δηµόσιου τοµέα κατά 

τους τελευταίους δώδεκα (12) µήνες. 

9. Υπηρετώ □ ή προϋπηρέτησα □ µε ειδικότητα…………………………. στο ∆ηµόσιο ή σε ΝΠ∆∆ ή σε ΟΤΑ ή εξήλθα της 

υπηρεσίας λόγω…………………□. 

10. ∆εν έχω απολυθεί από θέση δηµόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νοµικού Προσώπου του δηµόσιου τοµέα, λόγω 

επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύµβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, 

οφειλόµενο σε υπαιτιότητά µου και δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση. 

11.  (Κάθε πράξη του βίου η οποία θα ασκούσε  επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας, ειδικά δε εάν υπάρχει καταδίκη 

λόγω ποινικού αδικήµατος ) ………………………………………………….……..……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………  
 

 Ηµεροµηνία:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ο /Η  υποψήφι . . . .   
  

 Ονοµατεπώνυµο:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  [υπογραφή]  
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