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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Μαρούσι, 28-01-2015 

            Α.Π. 53 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
 

Η Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. με την επωνυμία  
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» (η «Εταιρεία») 
 
Έχοντας υπόψη : 
 
1.Την από 05-02-2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 
(ΑΔΑ: ΒΙΕΚΟΕP7-ZM6) περί προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου έτους 2014. 
 
2.Τις υπ’ αρ. πρωτ. 11921/9944/07-04-2014 & οικ.23566/18732/28-04-2014 
εισηγητικές εκθέσεις, προς Υπουργείο Εσωτερικών και Α.Σ.Ε.Π. αντίστοιχα για 
την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Αττικής / Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας / Διεύθυνση Διοίκησης / 
Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Νομικών Προσώπων. 
 
3.Τις βεβαιώσεις του Α.Σ.Ε.Π. με αρ. πρωτ. 11228, 11230, 11231, 11232, 
11233 / 03-09-2014 για την έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου 
(Σ.Μ.Ε.). 
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4.Την υπ΄αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.1/223/29205/29-12-2014 εγκριτική 
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ΄αρ. 33/27-12-2006 
Π.Υ.Σ. (Φ.Ε.Κ. 280/τ.Α’/28-12-2006) («Αναστολή διορισμών και προσλήψεων 
στο Δημόσιο Τομέα»), όπως ισχύει σήμερα. 
 
5.Την από 28-01-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για 
την έγκριση του καθορισμού του αριθμού και των ειδικοτήτων προσωπικού, 
των όρων σχεδίου προκήρυξης - ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) και με 
σύμβαση μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε.) ειδικότητας καθηγητών μουσικής και 
εικαστικών-καλλιτεχνικών τμημάτων περιόδου 2014-2015 και για τον ορισμό 
τριμελούς επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού. 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 
ότι προτίθεται να προσλάβει για τη λειτουργία των μουσικών και 
καλλιτεχνικών-εικαστικών ερασιτεχνικών τμημάτων της, στην περιοχή του 
Δήμου Αμαρουσίου, κατά την περίοδο 2014-2015, με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) μερικής απασχόλησης (με 
ωριαία αποζημίωση) και σύμβασης μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε.) διάρκειας μέχρι 
οκτώ (8) μήνες, καθηγητές μουσικής και δασκάλους καλλιτεχνικών 
δραστηριοτήτων, μέχρι τον αριθμό των εκατόν είκοσι ενός (121) ατόμων 
Ι.Δ.Ο.Χ. και μέχρι τον αριθμό επτά (7) ατόμων Σ.Μ.Ε., πανεπιστημιακής (ΠΕ), 
ή τεχνολογικής (ΤΕ), ή δευτεροβάθμιας (ΔΕ) εκπαίδευσης για τις εξής, κατά 
αριθμό ατόμων, ειδικότητες: 
 

Ειδικότητες Καθηγητών (έως 87 άτομα συνολικά) Δημοτικού Ωδείου 
Αμαρουσίου 

Ειδικότητα 

Μέγιστος 
Αριθμός 
Ατόμων 

ΙΔΟΧ 

Μέγιστος 
Αριθμός 
Ατόμων 

ΣΜΕ 
ΠΙΑΝΟ 25 2 

ΚΙΘΑΡΑ 12 1 

ΒΙΟΛΙ 5  

ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ 0 1 

ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ 1  

ΦΛΑΟΥΤΟ 1  

ΤΡΟΜΠΕΤΑ 1  
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ΜΟΝΩΔΙΑ 1  

ΜΟΝΩΔΙΑ - ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΙΚΗ 1  

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 5  

ΑΝΩΤΕΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ 5  

ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΠΙΑΝΟ 1  

ΑΡΜΟΝΙΟ 1  

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ 1  

ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ 4  

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ 3  

ΝΤΡΑΜΣ 4  

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ 1  

ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1  

ΤΖΑΖ ΣΑΞΟΦΩΝΟ 1  

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ 
(α',β',γ' θεωρία & α',β',γ' αρμονία) 4 

 

ΣΑΝΤΟΥΡΙ - ΚΑΝΟΝΑΚΙ 1  

ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ 2  

ΜΑΕΣΤΡΟΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ 1 1 

 

Ειδικότητες Προσωπικού (έως 41 άτομα συνολικά) Ερασιτεχνικών 
Καλλιτεχνικών Τμημάτων 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 3  

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 2 2 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 1  

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ 2  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ 1  
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 1  

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ- ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΟΝ 
ΦΑΚΟ 1 

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΝΤΕΟ 1  

ΘΕΑΤΡΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 1  

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 5  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ- LATIN ΧΟΡΟΙ 5  

ΧΙΠ-ΧΟΠ 1  

ORIENTAL 1  

SALSA 2  

FLAMENCO 1  

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ 1  

ΓΙΟΓΚΑ -ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 2 

 

ΠΙΛΑΤΕΣ 1  

ΣΚΑΚΙ 1  

ΡΥΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΠΑΛΕΤΟ 5  

ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ-ΚΟΜΙΚΣ-
ΣΚΙΤΣΟ 1 

 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι, είτε Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), 
είτε Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), είτε Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), 
ανάλογα με τις ανάγκες και τις προδιαγραφές της εκάστοτε ειδικότητας. 
 
2. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 
 

3. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη προϋπηρεσία διδασκαλίας 
τουλάχιστον δύο (2) ετών.  
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4. Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του 
Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική 
συμπαράσταση, δικαστική απαγόρευση).  
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 

 Αίτηση. 
 Φωτοαντίγραφο (διπλής όψεως) Αστυνομικής Ταυτότητας. 
 Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος, ή μεταπτυχιακού, ή 

διδακτορικού τίτλου της ανάλογης ειδικότητας, ιδρύματος της 
ημεδαπής, ή ισότιμου αναγνωρισμένου στην Ελλάδα τίτλου της 
αλλοδαπής, συνοδευόμενα από την απαραίτητη υπεύθυνη δήλωση για 
τη γνησιότητά τους. 

 Έγγραφα που αποδεικνύουν την προϋπηρεσία, όπως βεβαιώσεις ή άλλα 
αποδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης 
(μισθολογικές καταστάσεις ΙΚΑ ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων), ή 
βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα 
(αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ.), ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας 
θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας. 

 Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, όπου θα αναφέρεται η σχετική 
εκπαίδευση, η γενική προϋπηρεσία στο Δημόσιο ή/και Ιδιωτικό Τομέα 
(σε χρόνια και μήνες), καθώς και αν υπάρχει προϋπηρεσία στα 
προηγούμενα προγράμματα του Δήμου και των Νομικών του 
Προσώπων / Δημοτικών / Κοινωφελών Επιχειρήσεων και της Εταιρείας 
(αναλυτική καταγραφή), η επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, η απόκτηση 
άλλων πτυχίων, κλπ. 

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι: α) 
τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό 
σημείωμα είναι αληθή, β) για τους άνδρες έχουν εκπληρωθεί οι 
στρατιωτικές υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί, γ) δεν έχουν 
καταδικαστεί σε ποινικό ή πειθαρχικό αδίκημα και δ) σε περίπτωση 
ανεργίας, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο είναι άνεργοι μαζί με τη 
σχετική βεβαίωση ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. 

 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
 Έγγραφα που να αποδεικνύουν συμμετοχή σε καλλιτεχνικές δράσεις 

(βεβαιώσεις σεμιναρίων, κλπ.) για την ειδικότητα που απαιτείται. 
 
 
2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ-ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της 
Εταιρείας, μετά από σχετική εισήγηση της τριμελούς επιτροπής διενέργειας 
του διαγωνισμού πρόσληψης και αξιολόγησης προσωπικού, ανάλογα με τη 
διαδικασία και τα κριτήρια μοριοδότησης που αναφέρονται στην αναλυτική 
προκήρυξη, καθώς και τις ανάγκες που τελικά θα προκύψουν, σχετικά με τη 
ζήτηση και την κάλυψη των θέσεων των τμημάτων. Η Εταιρεία μπορεί να 
ζητήσει από τους υποψήφιους οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο θεωρεί 
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κατάλληλο για την απόδειξη των προσόντων και της καταλληλότητάς τους για 
τη συγκεκριμένη θέση/ειδικότητα.  
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλοι οι υποψήφιοι που τηρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα 
περάσουν από συνέντευξη, για τον χρονικό προσδιορισμό της οποίας θα 
ενημερωθούν τηλεφωνικά. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει αίτηση μόνο 
για ένα (1) κωδικό ειδικότητας σύμφωνα με το σχετικό πίνακα της αναλυτικής 
προκήρυξης. Υποβολή αίτησης για περισσότερους του ενός (1) κωδικού 
σημαίνει αυτόματα αποκλεισμός από τη διαδικασία επιλογής. 
 
Οι προσωρινοί και οριστικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα 
αναρτηθούν στον Πίνακα Ανακοινώσεων των γραφείων της Εταιρείας στο 
Δημαρχείο Αμαρουσίου (οδός Βασ. Σοφίας αρ. 9 & Δ. Μόσχα, 2ος όροφος), 
στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Δήμου Αμαρουσίου (οδός Βασ. Σοφίας αρ. 
85), καθώς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμαρουσίου: 
www.maroussi.gr.  
 
Κατά των ανωτέρω αποτελεσμάτων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
υποβάλλουν ενστάσεις μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) 
ημερολογιακών ημερών στα γραφεία της Εταιρείας, από την επομένη της 
ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων και για να εξεταστούν θα πρέπει να 
κατατεθεί στην Εταιρεία ποσό Ευρώ πενήντα (€ 50,00), που θα επιστραφεί 
στον ενιστάμενο, μόνο στην περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει 
δεκτή. Οι ενστάσεις θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή και η τελική 
απόφαση θα ληφθεί από το Δ.Σ. της Εταιρείας. 
 

3. ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Ο χώρος και ο χρόνος απασχόλησης (ώρες απασχόλησης ημερησίως) των 
επιλεγέντων προσώπων, θα καθορισθεί με απόφαση της Εταιρείας, ανάλογα 
με τις υπηρεσιακές ανάγκες, όπως αυτές θα διαμορφωθούν τελικά και θα 
πρέπει να τηρούνται αυστηρά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 
εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.   
 
Ειδικότερα, οι προσληφθέντες καθηγητές είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους 
όρους και τους κανονισμούς της σύμβασης εργασίας, καθώς και τα 
προγράμματα που θα συντάξουν οι αρμόδιοι, όσον αφορά στην κάλυψη ωρών 
και το είδος των προγραμμάτων που θα τους ανατεθούν, παρέχοντας στην 
Εταιρεία το δικαίωμα κλήσης του επόμενου στον πίνακα μοριοδότησης, σε 
περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αδυνατούν να καλύψουν τα ωρολόγια 
προγράμματα. 
 
Όσοι τελικά επιλεγούν να εργαστούν στα προγράμματα, θα υπογράψουν 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) μερικής 
απασχόλησης (με ωριαία αποζημίωση-ωρομίσθιοι) διάρκειας μέχρι οκτώ (8) 
μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και αντίστοιχα σύμβαση μίσθωσης 
έργου (Σ.Μ.Ε.) διάρκειας μέχρι οκτώ (8) μήνες, σύμφωνα με τις κείμενες  
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διατάξεις (για τις συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ. σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 
2190/1994 όπως ισχύει και της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009, ενώ 
για τις Σ.Μ.Ε. σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 3812/2009). 
 

4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να 
καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο 
νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο στο Κέντρο Τέχνης και 
Πολιτισμού Δήμου Αμαρουσίου (οδός Βασ. Σοφίας αρ. 85, τηλ. επικοινωνίας : 
210-8056314 κατά τις ώρες από 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.), από την 
Παρασκευή 30-01-2015 και για δέκα (10) ημέρες έως και τη Δευτέρα 
09-02-2015.  
 
Αιτήσεις µε τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές. Σε 
περίπτωση συστημένης αποστολής των δικαιολογητικών μέσω ΕΛ.ΤΑ. ή 
εταιρείας ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο 
φάκελος φέρει ημερομηνία αποστολής εντός της προαναφερόμενης 
προθεσμίας. 
 
Για πληροφορίες σχετικά με την κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών και 
γενικότερα για τη διαδικασία της προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στα τηλέφωνα 210-8056314 & 213-2038200-202-247 
καθημερινά, στις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. Η 
αναλυτική ανακοίνωση/προκήρυξη θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων 
της Εταιρείας (Δημαρχείο: οδός Βασ. Σοφίας αρ. 9 & Δ. Μόσχα, 2ος όροφος), 
του Δήμου Αμαρουσίου (ισόγειο Δημαρχείου) και του Κέντρου Τέχνης & 
Πολιτισμού (οδός Βασ. Σοφίας αρ. 85, 1ος όροφος, Μαρούσι), καθώς και 
ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμαρουσίου: www.maroussi.gr.  
 
Η παρούσα περίληψη θα δημοσιευτεί σε δύο (2) τοπικές ημερήσιες 
εφημερίδες του Ν. Αττικής.  
 
 
                                Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας 

Νικόλαος Σ. Πέππας 
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