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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

υπ. αρ. ΣΜΕ/2021 (Α.Π.  558/2021 )  

  
Πρόσληψης Καλλιτεχνικού  Διευθυντή 

Δημοτικού Ωδείου Υμηττού  
                                                                                   ΤΕ Μουσικού  
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού Δάφνης-Υμηττού  

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 
Την πρόσληψη ενός (1) ατόμου Καλλιτεχνικού Διευθυντή Δημοτικού Ωδείου  Υμηττού-ΤΕ Μουσικού    με Σύμβαση 
Μίσθωσης Έργου 12μηνης διάρκειας  για την κάλυψη αναγκών του Ο.Π.Α.Δ.Υ.  αναλυτικότερα: 

Κωδικός  
απασχόλησης 

Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα 
Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

100 
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ- ΥΜΗΤΤΟΥ-

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ  
(Υψηλάντου 5, Υμηττός) 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ 
ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ 

12 1 

 
       ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

1. Δίπλωμα Σύνθεσης & Δίπλωμα Οργάνου 30% 
2. Τουλάχιστον είκοσι έτη (20) ευδόκιμο προϋπηρεσία σε διδασκαλία. Αποδεδειγμένη εμπειρία-

Εκπαιδευτική προϋπηρεσία στη Δημόσια & ιδιωτική εκπαίδευση κατά απόλυτη εξειδίκευση 30%  
3. Θα συνεκτιμηθούν δισκογραφία στη μουσική, συμμετοχή ως σολίστ  σε πολιτιστικές εκδηλώσεις υπό 

την αιγίδα έγκριτων φορέων, διεθνής καλλιτεχνική σταδιοδρομία (ρεσιτάλ, συναυλίες μουσικής 
δωματίου), ηχογραφήσεις, δισκογραφία κτλ. 40% 

 
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από ειδική τριμελή επιτροπή του αρ. 4 του ΠΔ 524/80, που 
συγκροτήθηκε με την  υπ’ αρ. 26/2021 Απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Δ.Υ. 
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ   

Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας αίτηση στην οποία αναφέρουν ρητά τον κωδικό της 
θέσης που διεκδικούν. Έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση σε έναν (1) κωδικό θέσης. Μαζί με την αίτησή 
τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά από  Τετάρτη 27 Οκτωβρίου  2021 έως και τη 
Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021 (10 ημέρες από την επόμενη της δημοσίευσης σε εφημερίδα) στα γραφεία του 
ΟΠΑΔΥ (Ηλιουπόλεως 120, Δάφνη – 5ος όροφος) τις εργάσιμες ημέρες και  τις ώρες 9:30 – 13:00 

 1. Αίτηση  
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται : 
 α)Όλα τα στοιχεία της αίτησής μου είναι ακριβή και αληθή και κατέχω όλα τα 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. 

 β)Έχω δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι δεν έχω (με την επιφύλαξη της επόμενης 
παραγράφου κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, 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 δικαστική συμπαράσταση. 

 γ)Σε περίπτωση ύπαρξης του κωλύματος της παραπάνω παραγράφου και προκειμένου για θέσεις 
βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, εξαιρούμαι από το κώλυμα επειδή έχω εκτίσει την ποινή 
μου ή επειδή έχουν αρθεί τα μέτρα ασφαλείας που μου έχουν επιβληθεί ή επειδή έχω απολυθεί υπό 
όρους (άρθρ. 4 παρ.6 Ν.2201/1994). 

 3. Βιογραφικό σημείωμα 
 4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής τους Ταυτότητας 
 5. Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, 

επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις. άρθρο 29 ΠΔ 
50/2001).Οι κάτοχοι συμπληρωματικών τίτλων σπουδών πέραν των προαπαιτούμενων δύναται να 
τους συνυποβάλλουν. 

 6. Αποδεικτικά της εργασιακής εμπειρίας (ένσημα, συμβάσεις εργασίας κ.λ.π) 


Οι υποψήφιοι θα πρέπει: 
1. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών  
2. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθ. 16 του Ν.3584/2007  
3. Οι άνδρες μέχρι την λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 

υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. 
 

Η παραλαβή της προκήρυξης και των αιτήσεων θα γίνεται στα γραφεία του ΟΠΑΔΥ (Ηλιουπόλεως 120- Δάφνη-5ος 
όροφος) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες   
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΠΑΔΥ 
                                                                                         ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ  
 
 
 
 
 


