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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

 υπ. αρ. ΣΟΧ 2/2022 (Α.Π. 508/2022 )   
  Πρόσληψης καλλιτεχνικού προσωπικού    

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού Δάφνης-Υμηττού  

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 
Την πρόσληψη δέκα (10) καλλιτεχνικού προσωπικού    Δημοτικού Ωδείου Υμηττού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου   για την κάλυψη αναγκών της εκπαιδευτικής χρονιάς 2022-2023,  αναλυτικότερα: 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ -ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

001 
ΤΕ Μουσικός – καθηγητής/Καθηγήτρια 
Ανώτερων Θεωρητικών  1 Εννέα μήνες 

002 ΤΕ Μουσικός - Καθηγητής/τρια Μονωδίας 1 Εννέα μήνες  
003 ΤΕ Μουσικός - Καθηγητής/τρια βιολιού 1 Εννέα μήνες  

004 
ΤΕ Μουσικός – Καθηγητής/τρια φλάουτου-
κλαρινέτου-σαξόφωνου  1 Εννέα μήνες  

005 
ΤΕ Μουσικός – Καθηγητής/τρια  κλασσικής και 
μοντέρνας κιθάρας 2 Εννέα μήνες 

006 
ΤΕ Μουσικός – Καθηγητής/τρια  κλασσικής και 
μοντέρνας κιθάρας και Διεύθυνσης Ορχήστρας  1 Εννέα μήνες 

007 
ΤΕ Μουσικός – Καθηγητής/τρια  πιάνου & 
υποχρεωτικών θεωρητικών  1 Εννέα μήνες 

008 
ΤΕ Μουσικός – Καθηγητής/τρια  πιάνου-
υποχρεωτικών θεωρητικών και Χορωδίας  1 Εννέα μήνες  

009 ΤΕ Μουσικός – Καθηγητής/τρια  πιάνου 1 Εννέα μήνες  
 
 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
1. Πτυχίο ή δίπλωμα αντίστοιχης μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου μη ανώτατου 

εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής (Ωδείου) ή Πτυχίο μουσικής ειδικότητας του 
άρθρου 8 παρ.5 του Ν.2158/1993 (Α΄109) και 
2. Απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής 
3.Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον (2) δύο ετών στη διδασκαλία της  
ειδικότητας της αίτησης του υποψηφίου για την πρόσληψη (απαραίτητη προϋπόθεση η  
κατάθεση βεβαίωσης προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση (έως 30%)  

         4.Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα και επαγγελματική εμπειρία στο 
          χώρο, η οποία θα αξιολογηθεί από την Επιτροπή (έως 20%) 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από ειδική τριμελή επιτροπή του αρ. 4 του ΠΔ 524/80, που θα οριστεί με 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η επιτροπή θα καλέσει 
αυθημερόν όσους υποψηφίους κρίνει, προκειμένου να υποβληθούν σε πρακτική δοκιμασία (ακρόαση). Κατόπιν θα 
συντάξει πίνακα με αξιολογική σειρά κατά την κρίση της. 
 

ΑΔΑ: Ψ1ΖΟΟΛΛΠ-ΓΣΜ



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 7 Σεπτεμβρίου 2022 έως και 
τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022 (10 ημέρες από την επόμενη της δημοσίευσης σε εφημερίδα) στα γραφεία 
του ΟΠΑΔΥ (Ηλιουπόλεως 120, Δάφνη – 5ος όροφος) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.    

1. Αίτηση που λαμβάνεται από τον Ο.Π.Α.Δ.Υ.  
2. Ευκρινές Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας 
3. Ευκρινές Φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών τους, στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η 

ημερομηνία και το έτος κτήσης του. 
4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό 

ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση). 
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:  

 Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία 
απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας 
του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού 
αδικήματος.

 Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και
 Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του 

Π. Δ/τος 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς 
και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει: 
1. Να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών, ή έως 70 ετών αν δεν έχουν αποκτήσει δικαίωμα σύνταξης 
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  
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: Ψ1ΖΟΟΛΛΠ-ΓΣΜ
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