
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία: 09/01/2019 

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ Αριθμός Πρωτ.: 43 

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ  

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Δ. ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ  

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

«Πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου που εδρεύει στην Πεύκη Ελ. Βενιζέλου 15 & Ρ. 

Φεραίου.» 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α) «Τροποποίηση και 

συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις» όπως 

τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009, τις 

παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 40 του Ν. 4024/2011 και του άρθρου 

ένατου του Ν. 4057/2012. 

3. Τις διατάξεις της παρ. 4.γ του άρθρου 10 του Ν. 3812/09 (ΦΕΚ 234 Α/28-12-

2009) « Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες 

διατάξεις», σύμφωνα με τις οποίες οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που 

συνάπτονται με καλλιτεχνικό προσωπικό εξαιρούνται της διαδικασίας που 

προβλέπεται στο άρθρο 21 του Ν. 2190/94. 

4. Την υπ’ αριθ. 72/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (ΠΕΑΠ) με την οποία 

διαπιστώνεται η αναγκαιότητα της πρόσληψης και η αιτιολόγηση αυτής, οι 

απαιτούμενοι κλάδοι και ειδικότητες του προσωπικού που πρόκειται να 

προσληφθεί με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. 

5. Το υπ’ αρ. πρωτ. 95663/31041/08-11-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής με Θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο ΝΠΔΔ Περιβάλλον-Αθλητισμός-

Πολιτισμός Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης, με αντίτιμο ή λοιπές αντικαταβολές.» 

6. Την υπ’ αρ. πρωτ. 69620/30-11-2018 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών 

με ΑΔΑ: ΩΜΦΛ465ΧΘ7-ΛΘΝ και Θέμα «Έγκριση σύναψης δεκαπέντε (15) 

συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο ΝΠΔΔ «Περιβάλλον – 

Αθλητισμός – Πολιτισμός Δ. Λυκόβρυσης-Πεύκης», για την παροχή υπηρεσιών 

έναντι αντιτίμου.» 

7. Τις διατάξεις του ΠΔ 524/80 «Περί καθορισμού διαδικασίας επιλογής του επί 

συμβάσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού 

των οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως (Ο.Τ.Α.).» 
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8. Τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 

δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής 

της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.» 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ 

 

Την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

και ειδικότερα: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 

απασχόλησης 
Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα 

Διάρκεια 

σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 

101 

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ.Α.Π. 

Δ. ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-

ΠΕΥΚΗΣ 

Καθηγητές Χορού 

01/02/2019 

έως 

31/07/2019 

1 

102 

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ.Α.Π. 

Δ. ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-

ΠΕΥΚΗΣ 

Καθηγητές 

Πιάνου 

01/02/2019 

έως 

31/07/2019 

5 

103 

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ.Α.Π. 

Δ. ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-

ΠΕΥΚΗΣ 

Καθηγητές 

Κιθάρας 

01/02/2019 

έως 

31/07/2019 

1 

104 

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ.Α.Π. 

Δ. ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-

ΠΕΥΚΗΣ 

Καθηγητές 

Βιολιού 

01/02/2019 

έως 

31/07/2019 

2 

105 

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ.Α.Π. 

Δ. ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-

ΠΕΥΚΗΣ 

Καθηγητές 

Ανωτέρων 

Θεωρητικών 

01/02/2019 

έως 

31/07/2019 

1 

106 

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ.Α.Π. 

Δ. ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-

ΠΕΥΚΗΣ 

Καθηγητές 

Φλάουτου 

01/02/2019 

έως 

31/07/2019 

1 

Σύνολο: 11 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 

απασχόλησης 

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν 

πρόσθετα) προσόντα 

101 
α) Αποδεικτικό φοίτησης σε σχολή χορού 

β) Βιογραφικό σημείωμα, από το οποίο να καταδεικνύεται εμπειρία 
τουλάχιστον ενός έτους σε ΟΤΑ, ΝΠΔΔ ΟΤΑ ή άλλου Δημόσιου φορέα. 

102-103-104-

106 

α) Βιογραφικό σημείωμα, από το οποίο να καταδεικνύεται εμπειρία 

τουλάχιστον ενός έτους σε αναγνωρισμένο Ωδείο ΟΤΑ, ΝΠΔΔ ΟΤΑ ή άλλου 
Δημόσιου φορέα. 

β) Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντιστοίχου ειδικότητος οργάνου 

αναγνωρισμένου ωδείου ημεδαπής ή αλλοδαπής. 

105 

α) Βιογραφικό σημείωμα, από το οποίο να καταδεικνύεται εμπειρία 

τουλάχιστον ενός έτους σε αναγνωρισμένο Ωδείο ΟΤΑ, ΝΠΔΔ ΟΤΑ ή άλλου 
Δημόσιου φορέα. 

β) Πτυχίο αρμονίας αναγνωρισμένου ωδείου ημεδαπής ή αλλοδαπής. 

γ) Πτυχία αντίστιξης 
δ) Πτυχίο φούγκας 

ε) Δίπλωμα σύνθεσης 

 

 

Γ. ΔΙΑΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία του ΠΕ.Α.Π. στην οδό 

Ελευθερίου Βενιζέλου 15Α από 11/01/2019 έως και 20/01/2019 (από 13:00 

μέχρι 15:00) τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

1) Αίτηση (η οποία χορηγείται στους ενδιαφερόμενους από το ΠΕ.Α.Π.) 

2) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις) 

3) Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών που απαιτούνται στον πίνακα Β ως προσόντα 

διορισμού 

4) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 περί αποδοχής όρων προκήρυξης και 

κανονισμού λειτουργίας του ωδείου όπως αυτός ισχύει 

5) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 που να αναγράφει ότι τα στοιχεία και λοιπά 

πιστοποιητικά σπουδών και προϋπηρεσίας είναι αληθή και τα πρωτότυπα είναι 

στην διάθεση της επιτροπής όποτε ζητηθούν 

6) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι κατά το χρόνο 

υποβολής των αιτήσεων δεν: 

α) Έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή. 

β) Έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, 

εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, 

απιστία περί την υπηρεσία, παραβίαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ’ 

υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης 

της γενετήσιας ζωής. 

γ) Είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για 

πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα 

παραγράφηκε. 

δ) Έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και δεν έχει λήξει 

ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση. 

ε) Τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό 

επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό συνδυασμό και 

των δύο προηγουμένων. 

στ) Έχουν απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. 

ή Ν.Π.Ι.Δ. του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
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1 παρ. 1 του Ν. 2527/1997 ή Ν.Π.Ι.Δ. της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997, 

λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας 

της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του 

εργαζομένου και δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση. 

7) Πιστοποιητικά εμπειρίας ως εξής: 

α) Για τους μισθωτούς του δημοσίου τομέα: 

Όταν η εργασία έχει παρασχεθεί σε υπηρεσίες του Δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ., σε 

Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, σε Ν.Π.Ι.Δ. του Δημοσίου τομέα της παρ. 1 του αρθ. 14 

του ν. 2190/1994 όπως ισχύει ή σε φορείς της παρ. 3 του αρθ. 1 του ν. 

2527/1997 απαιτείται μόνο βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα από την οποία να 

προκύπτει το είδος εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της 

παροχής. 

 

β) Για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα: 

-Βεβαίωση του οικείου Ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η 

διάρκεια της ασφάλισης (Αντίγραφο καρτέλας ενσήμων ή των τριμηνιαίων 

αποσπασμάτων ατομικού λογαριασμού ασφάλισης). 

-Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο 

χρόνος και το είδος της εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού 

προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. 

-Βεβαίωση εργοδοτών για τον χρόνο και το είδος της εργασίας του υποψηφίου. 

 

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

Η επιλογή των υποψηφίων θα διενεργηθεί έπειτα από συνεδρίαση τριμελούς 

επιτροπής σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται από το Π.Δ. 524/80 στα 

γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ.Α.Π. επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 15Α στην Πεύκη 

μετά το πέρας δεκαέξι (16) ημερών. 

Οι πίνακες των αποτελεσμάτων θα αναρτηθούν εντός 5 (πέντε) ημερών από την 

ημερομηνία συνεδρίασης της επιτροπής στον πίνακα ανακοινώσεων του ΠΕ.Α.Π.. 

Ο πίνακες θα περιλαμβάνουν τόσο τους επιτυχόντες όσο και τους απορριπτέους. 

Σε περίπτωση ειδικότητας που δεν ανταποκρίνεται το τρέχον σχολικό έτος σε ήδη 

εγγεγραμμένους μαθητές του Ωδείου, επιτυχόντες θα κληθούν όταν προκύψουν οι 

αντίστοιχες εγγραφές ενδιαφερόμενων μαθητών. 

Η περίληψη της προκήρυξης να δημοσιευθεί ως ορίζει το Π.Δ. 524/17.6.80. 

 

 

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ.Α.Π. 

 

 

 

ΦΩΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
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