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                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Νέα Ιωνία,  21/08/2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      Αριθ. Πρωτ.: 1995 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ      

ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) 

ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                 
Τμήμα: Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών    
 

 

   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 1/2019 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 

ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 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 Δημοτικών 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 Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., 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.Δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων 

του δημόσιου τομέα», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 524/1980. 

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

του Π.Δ. 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.Δ. 16/1966 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις 

διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 13α΄του Ν. 3207/2003 και του άρθρου 16 του Β.Δ. 

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 & Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης και το υπ’ αριθμ. οικ. 13680/20-04-2016 έγγραφο του ανωτέρω 

Υπουργείου. 

9. Το υπ΄ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.1.9/539/11506/31.05.2010) έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α.& Η.Δ και το 

σχετικό υπ΄ αριθμ. 30390/19-07-2010 έγγραφο του ΥΠ. ΕΣ. σύμφωνα με το οποίο 

εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 524/80 για προσωπικό που εξαιρείται των 
ρυθμίσεων του ν. 3812/09 (πχ καλλιτεχνικό προσωπικό), 

10. Την υπ΄ αριθμ. οικ. 17817/08-03-2019 (ΑΔΑ:Ψ716465ΧΘ7-ΞΡ4) Απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών με την οποία εγκρίθηκε στο Νομικό μας Πρόσωπο η απασχόληση δεκαέξι  (16) 

Καθηγητών Μουσικής, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την 

κάλυψη αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, 

11. Το υπ΄ αριθμ. 18593/13-03-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο μας 
ανακοινώθηκε η ανωτέρω Απόφαση, 

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» 
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13. Την υπ’ αριθμ. 21/3η/19-03-2019 πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Π.Α.Ν. 

«Έγκριση πρόσληψης και καθορισμός ειδικοτήτων δεκαέξι (16) καθηγητών μουσικής με 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την παροχή υπηρεσιών έναντι 
αντιτίμου για τις ανάγκες του ΟΠΑΝ Δήμου Ν. Ιωνίας  ( Τμήμα Δημοτικού Ωδείου ) για την 

περίοδο  2019-2020.», 

14. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Οργανισμού Πολιτισμού,  Άθλησης και 

Νεολαίας Δήμου Νέας Ιωνίας (Ο.Π.Α.Ν.)( ΦΕΚ 156/29-01-2013, τεύχος Β΄), όπως ισχύει 

σήμερα, 

15. Την υπ’ αριθμ. 23/3η/19-03-2019 πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Π.Α.Ν. 
«Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής επιλογής καλλιτεχνικού προσωπικού του Οργανισμού 

Πολιτισμού Άθλησης και Νεολαίας Δήμου Νέας Ιωνίας για την περίοδο 2019-2020» και την 

υπ’ αριθμ. 31977/9067/10-04-2019 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής με την οποία συγκροτήθηκε η ανωτέρω Επιτροπή. 

16. Τις ανάγκες του Ωδείου Δήμου 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 δεκαέξι  (16)  Καθηγητών Μουσικής για την κάλυψη των αναγκών 

του Ωδείου του Οργανισμού Πολιτισμού Άθλησης και Νεολαίας Δήμου 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 ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 

θέσης 
Υπηρεσία 

Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα 

Διάρκεια 

σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 

101 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ -ΠΙΑΝΟΥ & 

ΠΙΑΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ 

 Έως 9 μήνες 

από την 
υπογραφή της 

σύμβασης έως 

30 Ιουνίου 2020 

01 

102 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ 

ΚΛΑΣΙΚΟΥ & 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΒΙΟΛΙΟΥ 

Έως 9 μήνες  
από την 

υπογραφή της 

σύμβασης έως 

30 Ιουνίου 2020 

01 

103 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 

ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ 

ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ – ΑΡΜΟΝΙΟΥ  

& ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Έως 9 μήνες  

από την 

υπογραφή της 

σύμβασης έως 

30 Ιουνίου 2020 

01 

104 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 

ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ -

ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ 

& ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Έως 9 μήνες  

από την 

υπογραφή της 

σύμβασης έως 
30 Ιουνίου 2020 

01 

105 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 
ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ 

ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟΥ 

Έως 9 μήνες  

από την 

υπογραφή της 
σύμβασης έως 

01 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 

θέσης 
Υπηρεσία 

Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα 

Διάρκεια 

σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 

30 Ιουνίου 2020 

106 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 

ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ 

ΠΙΑΝΟΥ- ΠΙΑΝΙΣΤΙΚΗΣ 

ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ 

Έως 9 μήνες  

από την 

υπογραφή της 

σύμβασης έως 

30 Ιουνίου 2020 

01 

107 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 

ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ 

ΠΙΑΝΟΥ & ΠΙΑΝΙΣΤΙΚΗΣ 

ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ 

Έως 9 μήνες  

από την 

υπογραφή της 

σύμβασης έως 
30 Ιουνίου 2020 

01 

108 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 
ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ 
ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ 

Έως 9 μήνες  

από την 

υπογραφή της 
σύμβασης έως 

30 Ιουνίου 2020 

03 

109 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 

ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ 
ΚΛΑΣΙΚΗΣ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ-

ΛΑΪΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ & 

ΣΥΝΘΕΣΗΣ 

Έως 9 μήνες  

από την 
υπογραφή της 

σύμβασης έως 

30 Ιουνίου 2020 

01 

110 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 

ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ 

ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗΣ 

ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ -

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ & 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΜΠΑΣΟΥ 

Έως 9 μήνες  

από την 

υπογραφή της 

σύμβασης έως 

30 Ιουνίου 2020 

01 

111 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 

ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

& ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ & 

ΛΑΪΚΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ 

Έως 9 μήνες  

από την 

υπογραφή της 

σύμβασης έως 

30 Ιουνίου 2020 

01 

112 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 
ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ 

ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΝΕΥΣΤΩΝ 

Έως 9 μήνες  

από την 

υπογραφή της 
σύμβασης έως 

30 Ιουνίου 2020 

01 

 

 

 

 

113 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 

ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ 

ΚΛΑΣΙΚΩΝ & ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ 

ΚΡΟΥΣΤΩΝ 

Έως 9 μήνες  

από την 

υπογραφή της 

σύμβασης έως 

30 Ιουνίου 2020 

01 

114 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 

ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ 

ΜΟΝΩΔΙΑΣ & ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 

Έως 9 μήνες  

από την 

υπογραφή της 
σύμβασης έως 

30 Ιουνίου 2020 

01 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 

Τίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101-102 

(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 ΔΕ Εκπαιδευτική βαθμίδα.  

 

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΩΣ ΑΝΩ ΚΩΔΙΚΟΥΣ 
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 Δάσκαλος ή Επιμελητής (αρ. 16 Β.Δ. 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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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 

Τίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

  

 

 

103-114 
(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 ΔΕ Εκπαιδευτική βαθμίδα.  

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΩΣ ΑΝΩ ΚΩΔΙΚΟΥΣ 

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 Δάσκαλος ή Επιμελητής (αρ. 16 Β.Δ. 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. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Το Δίπλωμα 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. 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

101-114 

 

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. Δεκτοί στη διαδικασία επιλογής γίνονται οι υποψήφιοι που είναι έλληνες πολίτες. Δικαίωμα 
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. Δεν 

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 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 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 1/2019 

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 
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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 Δήμος 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. (Δικαίωμα 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 ΝΠΔΔ 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 

ΠΔ 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 

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 
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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 27-08-2019 έως και 05-09-2019. 

Η παραλαβή των αιτήσεων από την υπηρεσία μας  θα γίνεται  τις ώρες 09:00 έως 

14:00. 
Διόρθωση 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 05-09-2019. 

 

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) 

 

Δ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 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 23/3/19-03-2019 πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκροτήθηκε με 

την υπ’ αριθμ. 31977/9067/10-04-2019 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής. Η ανωτέρω επιτροπή θα συνεδριάσει στα γραφεία του Οργανισμού 

Πολιτισμού Άθλησης και Νεολαίας Δήμου Νέας Ιωνίας, Λ. Ηρακλείου 268,  1ος όροφος την 
13-09-2019. 

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.). 
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Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στα γραφεία του Οργανισμού Πολιτισμού 

Άθλησης και Νεολαίας Δήμου Νέας Ιωνίας, Λ. Ηρακλείου 268, 1ος όροφος, στην Δημοτική 

Βιβλιοθήκη (Λ. Ηρακλείου 264) και στο Δήμο Νέας Ιωνίας συντασσόμενων  σχετικών 
πρακτικών ανάρτησης, καθώς και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

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 Δήμου Νέας Ιωνίας από τους μαθητές του 

Δημοτικού Ωδείου Νέας Ιωνίας και η μισθοδοσία του θα γίνεται σύμφωνα με όσα 

ορίζονται στον  Ν. 4354/2015. 

 
 

ΣΤ) ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

 

Οι επιτυχόντες υποχρεούνται να καταθέσουν εντός 10 ημερών από την ανακοίνωση 

πρόσληψής τους από το Οργανισμό Πολιτισμού Άθλησης και Νεολαίας Δήμου Νέας Ιωνίας 
πρόσθετα δικαιολογητικά, τα οποία είναι τα εξής : 

- Πιστοποιητικό γέννησης 

- 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. 1/2019 και στα άρθρα 11-17 του Ν. 

3584/2007, ότι δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς του αρ. 5 και 6 του Π.Δ. 164/2004 

κατά το χρόνο διορισμού, ότι έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους 

επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους και ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 

υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές για τους άνδρες, (δίνεται από την 
υπηρεσία). 

Τέλος, η υπηρεσία μας θα αναζητήσει αντίγραφο Ποινικού Μητρώου και Πιστοποιητικό 

Οικογενειακής κατάστασης για τους επιτυχόντες ως απαραίτητα δικαιολογητικά πρόσληψης. 

 

 

 
ΣΤ) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

 

1) Η Ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο πίνακα ανακοινώσεων του Οργανισμού Πολιτισμού 

Άθλησης και Νεολαίας Δήμου Νέας Ιωνίας και στο Δήμο Νέας Ιωνίας συντασσόμενων σχετικών 

αποδεικτικών.  
2) Η Ανακοίνωση θα είναι διαθέσιμη από την ιστοσελίδα της υπηρεσίας: www.opandni.gr. 
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3) Η περίληψη της Ανακοίνωσης θα δημοσιευθεί όπως ορίζει το ΠΔ 524/80 (ΦΕΚ 134/Α/17- 

7-1980). 

4) Η Ανακοίνωση θα αναρτηθεί στη «Διαύγεια». 
 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ, ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΄Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΣ ΑΚΥΡΗ. 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. 1/2019 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 ΕΠΙΠΕΔΟ ή Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.). 

Β ΕΠΙΠΕΔΟ ή Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) μη 

Διοικητικού Προσωπικού ή και Εργατοτεχνικού Προσωπικού. 

Γ ΕΠΙΠΕΔΟ ή Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις Κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού και για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού. 

Δ ΕΠΙΠΕΔΟ ή Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις Κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) Διοικητικού 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 ΣΠΟΥΔΩΝ 

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».   

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:  
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α) Για τίτλους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης:  Πράξη αναγνώρισης 

από το ΔΙ.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 Διεπιστημονικό Οργανισμό 

Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.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 Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1-5-2004) και αναφέρονται στο 

Π.Δ. 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 Δευτεροβάθμια μη τεχνική ή μη επαγγελματική εκπαίδευση,   

βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Διεύθυνση 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 Διεύθυνση του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε εικοσάβαθμη κλίμακα. 

Τα ανωτέρω πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα υποβολής 
των αιτήσεων. 

 

 

 

 

 
3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 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 

• 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 
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δημόσιου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της 

εμπειρίας. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 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). 
  

Διδακτική Απασχόληση 

Οι υποψήφιοι που επικαλούνται ως εμπειρία διδακτική απασχόληση στην τριτοβάθμια, 
δευτεροβάθμια, μεταδευτεροβάθμια ή και πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην ημεδαπή, 

πρέπει να προσκομίσουν:  
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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 (Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) από την 

οποία αποδεικνύεται η προϋπηρεσία αυτή. 

Κατ΄ εξαίρεση, η βεβαίωση για προϋπηρεσία στη Σιβιτανίδειο, στις Σχολές Μαθητείας του 

Ο.Α.Ε.Δ. 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 Δικηγόρων» (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. 

 

Της ημεδαπής  

α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και  
φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  (π.χ τίτλοι σπουδών – άδειες – 
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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 Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ιατρική 

γνωμάτευση που φέρει θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή ιατρό). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

                                     ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ 
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1/ 2019  

για τη σύναψη 

Σύμβασης εργασίας 

Ορισμένου Χρόνου 

 

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  
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 ΔΗΜΟΥ 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] : ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

 

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

1. 
Επών
υμο: 

 2. Όνομα:  3. Όν. πατέρα:  

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

 

7. Α.Δ.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 ΣΠΟΥΔΩΝ  
 

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

τίτλου 
δ. έτος 
κτήσης 

1.   

 

 

2.   

 

 

3.   

 

 

4.   

 

 

5.   

 

 

6.   

 

 

7.   

 

 

8.   

 

 

9.   

 

 

10   
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Δ. 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. ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΕΣ 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 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

 
[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 ΔΗΛΩΣΗ  

 
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 ΠΔ 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 Δημοτικών 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. (Δικαίωμα 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 Δημόσιο ή σε ΝΠΔΔ ή σε ΟΤΑ ή εξήλθα της 

υπηρεσίας λόγω…………………□. 

10. Δεν 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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