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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

Μαρούσι, 14-08-2013 

               Α.Π. 140 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ                   

Η ανώνυµη εταιρεία Ο.Τ.Α. µε την επωνυµία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΥ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» µε το 
δ.τ. «Α.∆.Α. Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.» (η «εταιρεία»), ύστερα από τις υπ’ αρ. 01/20-03-
2013 & 01/31-05-2013 σχετικές εγκριτικές αποφάσεις του ∆ιοικητικού της 
Συµβουλίου  

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 
ότι προτίθεται να προσλάβει για τη λειτουργία των µουσικών και 
καλλιτεχνικών ερασιτεχνικών τµηµάτων της στην περιοχή του ∆ήµου 
Αµαρουσίου κατά την περίοδο 2013-2014, µε σχέση µίσθωσης εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι.∆.Ο.Χ.) µερικής απασχόλησης (µε 
ωριαία αποζηµίωση) και χρονικής διάρκειας µέχρι οκτώ (8) µήνες, καθηγητές 
µουσικής και δασκάλους καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, µέχρι το συνολικό 
αριθµό των εκατόν ογδόντα έξι (186) ατόµων πανεπιστηµιακής (ΠΕ), ή 
τεχνολογικής (ΤΕ), ή δευτεροβάθµιας (∆Ε) εκπαίδευσης για τις εξής, κατά 
αριθµό ατόµων, ειδικότητες: 
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Ειδικότητες Καθηγητών (έως 117 άτοµα) Ωδείου Αµαρουσίου 

Τµήµατα & Όργανα                                                    Μέγιστος αριθµός θέσεων 

Μουσική Προπαιδεία 2 

Ακορντεόν 3 

Αρµόνιο 4 

Πιάνο 27 

 

Μοντέρνο Πιάνο 2 

Κλασική Κιθάρα 14 

Ηλεκτρική Κιθάρα 6 

Μπουζούκι 4 

Βιολί 5 

Βιολοντσέλο 2 

Κοντραµπάσο – Μπάσο  3 

Φλάουτο 1 

Κλαρινέτο 1   

Τροµπέτα 1 

Μονωδία (κλασικό τραγούδι) 2 

Σύγχρονο Τραγούδι 2 

Ντραµς και Παραδοσιακά Ντραµς 5 

Κλασικά Κρουστά 1 

Μουσική Τεχνολογία 1 

Χορωδία 1 

Βυζαντινή Μουσική 6 

Υποχρεωτικά Θεωρητικά  (α΄, β΄, γ΄θεωρία & α΄, β΄, γ΄αρµονία) 6 
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Ανώτερα Θεωρητικά    (ειδικό αρµονίας, αντίστιξη, φούγκα, σύνθεση, 

ενοργάνωση) 

11 

Σαξόφωνο  1 

Σαντούρι - Κανονάκι 2 

Βιόλα 1 

Τροµπόνι 1 

∆ιεύθυνση Χορωδίας και Ορχήστρας 1 

Μελοδραµατική - Μονωδία 1 

 

Προσωπικό (έως 69 άτοµα) Ερασιτεχνικών Καλλιτεχνικών Τµηµάτων 

Τοµείς Μέγιστος αριθµός θέσεων 

Παιδική Ζωγραφική 3 

Ζωγραφική Ενηλίκων 5 

Παιδική Χειροτεχνία 2 

Εφαρµοσµένες Τέχνες (Μπατίκ, 

Μαριονέτα, Κόσµηµα, Μικρογλυπτική, 

Μαρκετερί, Μέθοδοι ∆ιακόσµησης) 

2 

Αγιογραφία 3 

Ψηφιδωτό 1 

Κορνίζα  1 

Συντήρηση Έργων Τέχνης και 

Αντικειµένων 

1 

Παραδοσιακό Κέντηµα – 

Ασπροκέντηµα - Υφαντική 

2 

Ιστορία Τέχνης 2 

Μαέστρος Χορωδίας 2 

Φωτογραφία 1 
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Σκηνοθεσία – Υποκριτική στο 

φακό/κάµερα 

1 

Επεξεργασία Βίντεο 2 

Θέατρο Ενηλίκων 3 

Θεατρικό Παιχνίδι 6 

Ευρωπαϊκοί Χοροί - Λάτιν 7 

Zumba Fitness 1 

Χιπ – Χοπ (χορός) 2 

Οριεντάλ 2 

Salsa 2 

Flamengo 2 

Παραδοσιακοί Χοροί 2 

Γιόγκα – Εναλλακτική Γυµναστική 2 

Πιλάτες 1 

Σκάκι 2 

Ρυθµική & Μπαλέτο 6 

Κινούµενο Σχέδιο & Κόµικς - Σκίτσο 1 

Χιπ-Χοπ (εφήβων) 1 

Χιπ-Χοπ (παιδικό) 1 

 

 
Ο αριθµός του προσλαµβανοµένου µουσικού και καλλιτεχνικού προσωπικού 
θα οριστικοποιηθεί µετά την έγκριση των θέσεων από την Επιτροπή του 
άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/27-12-2006 όπως ισχύει («Αναστολή διορισµών και 
προσλήψεων στο ∆ηµόσιο Τοµέα» - ΦΕΚ 280/τ. Α’/28-12-2006).  
 
Τα προγράµµατα θα λειτουργήσουν την περίοδο Οκτώβριος 2013 – Μάϊος 
2014. 
 

 



 5 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να είναι είτε Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης 
(ΠΕ), είτε Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), είτε ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
(∆Ε), ανάλογα µε τις ανάγκες και τις προδιαγραφές της εκάστοτε ειδικότητας. 
 
2. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 60 ετών. 
 

3. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγµένη προϋπηρεσία διδασκαλίας 
τουλάχιστον δύο (2) ετών. 

4. Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 22 του 
Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική 
απαγόρευση). 
 
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 
 

• Αίτηση. 

• Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο διπλής όψεως Αστυνοµικής Ταυτότητας. 

• Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο πτυχίου ή διπλώµατος, ή µεταπτυχιακού, 
ή διδακτορικού τίτλου της ανάλογης ειδικότητας ιδρύµατος της 
ηµεδαπής, ή ισότιµου αναγνωρισµένου στην Ελλάδα τίτλου της 
αλλοδαπής. 

• 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 (σε χρόνια και µήνες), καθώς και αν 
υπάρχει προϋπηρεσία στα προηγούµενα προγράµµατα του ∆ήµου 
(αναλυτική καταγραφή), η επιµόρφωση µέσω σεµιναρίων, η απόκτηση 
άλλων πτυχίων, κλπ. 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση 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.∆. 
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2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ-ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από το ∆.Σ. της εταιρείας µετά από 
σχετική εισήγηση της τριµελούς επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού 
πρόσληψης και αξιολόγησης προσωπικού, ανάλογα µε τα τυπικά προσόντα 
των υποψηφίων 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 
κατάλληλο για την απόδειξη των προσόντων και της καταλληλότητας τους για 
τη συγκεκριµένη θέση.  
 
Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον 
πίνακα ανακοινώσεων της εταιρείας στο ∆ηµαρχείο Αµαρουσίου (οδός Βασ. 
Σοφίας αρ. 9 & ∆. Μόσχα, 2ος όροφος). 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 ∆.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 µοριοποίησης σε 
περίπτωση που για οποιαδήποτε λόγο αδυνατούν να καλύψουν τα ωρολόγια 
προγράµµατα. 
 
Όσοι τελικά επιλεγούν να εργαστούν στα προγράµµατα θα υπογράψουν 
σύµβαση µίσθωσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι.∆.Ο.Χ.) 
διάρκειας µέχρι οκτώ (8) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης και µερικής 
απασχόλησης (µε ωριαία αποζηµίωση) που θα διαµορφωθεί ανάλογα µε τις 
κείµενες διατάξεις, τα τυπικά προσόντα και τα έτη προϋπηρεσίας των 
επιλεγέντων. 
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4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής και να 
καταθέσουν όλα τα προαναφερόµενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, 
είτε µε άλλο νοµίµως εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, στον ισόγειο 
όροφο του ∆ηµαρχείου Αµαρουσίου (οδός Βασ. Σοφίας αρ. 9 & ∆. Μόσχα, 
Μαρούσι), κατά τις ώρες 10.00 π.µ. έως 14.00 µ.µ., από την Τρίτη 20-08-
2013 και για δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες έως και τη ∆ευτέρα 02-09-2013.  
 
Αιτήσεις µε τηλεοµοιοτυπία (φαξ) ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές. Σε 
περίπτωση συστηµένης αποστολής των δικαιολογητικών µέσω ΕΛ.ΤΑ. ή 
εταιρείας ταχυµεταφοράς, διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι φέρουν ακέραιη την 
ευθύνη της έγκαιρης παραλαβής τους εντός των προαναφερόµενων χρονικών 
περιθωρίων. 
 
Για πληροφορίες σχετικά µε την κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών και 
γενικότερα για τη διαδικασία της προκήρυξης, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 
απευθύνονται στα τηλέφωνα 210-8021.308 & 210-8056.314 και στο fax 210-
6126.343 καθηµερινά, στις εργάσιµες ηµέρες και από ώρα 09.00 π.µ. έως 
15.00 µ.µ. 
 
Η παρούσα ανακοίνωση/προκήρυξη θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων 
της εταιρείας (∆ηµαρχείο: οδός Βασ. Σοφίας αρ. 9 & ∆. Μόσχα, 2ος όροφος), 
του ∆ήµου Αµαρουσίου (ισόγειο ∆ηµαρχείου) και του Κέντρου Τέχνης & 
Πολιτισµού (οδός Βασ. Σοφίας αρ. 85, 1ος όροφος, Μαρούσι), καθώς και 
ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αµαρουσίου: www.maroussi.gr. 
Περίληψη της παρούσης θα δηµοσιευτεί σε  δύο  (2)  τοπικές ηµερήσιες 
εφηµερίδες του Ν. Αττικής.  

 

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. της εταιρείας 

∆ηµήτριος Μ. Καρλαύτης 

 


