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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ         Ελευσίνα,  29 - 07- 2021             
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ                   Αριθ. Πρωτ.  1013  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                             
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
 
 

                                                                                  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ2 /2021 

για τη σύναψη σύµβασης εργασίας Ορισµένου Χρόνου µερικής 

απασχόλησης µε ωριαία αποζηµίωση - αντίτιµο σύµφωνα µε τη 

διαδικασία του Π.∆ 524/80(ΦΕΚ 134/ Α/ 17-7-1980) 
 
ΤΟ Ν.Π.∆.∆. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ  

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
 
 
 

Έχοντας υπόψη: 
 

 

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του  άρθρου 14 και του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως 
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.  

2. Το Ν. 4071/2012 άρθρο 12, παρ. 14. 
3. Τις διατάξεις του Π.∆ 524/80 (Φ.Ε.Κ 134 Α΄) όπως ισχύει και του Π.∆. 523/80 

(Φ.Ε.Κ 134 Α΄) όπως ισχύουν. 
4. Τις διατάξεις του Ν.3852/2012 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87 Α), όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν. 

5. Το υπ’ αρ. πρωτ. οικ: 44866/15-6-2021 (Α∆Α: 9ΠΞΘ46ΜΤΛ6-ΚΙΡ) έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού, µε σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου µε αντίτιµο. 

6. Την υπ’  αριθµ. 22/2021  Απόφαση του  ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆. Πολιτισµού-Αθλητισµού 
και Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής, περί προγραµµατισµού 
προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου µερικής 
απασχόλησης  για το έτος 2021,  µε κάλυψη της δαπάνης υπό την µορφή αντιτίµου. 

7.   Την έγκριση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α µε 
αρ. Φ.Ε.Κ 1073/8-6-2015 και τον αριθµό των προβλεπόµενων θέσεων Oρισµένου 
Xρόνου. 

8.   Τη  βεβαίωση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του Π.Α.Κ.Π.Π.Α. 
9.   Την υπ’. αριθ. 52/2021 απόφαση περί καθορισµού αριθµού και των ειδικοτήτων 

προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου µε αντίτιµο, 
του Ν.Π.∆.∆ Π.Α.Κ.Π.Π.Α., για το έτος 2021.  
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10.  Την υπ’. αρ. 49/2021 απόφαση του ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α  για τη 
συγκρότηση  Επιτροπής  Επιλογής  Καλλιτεχνικού  Προσωπικού του άρθρου 4 του 
Π.∆.524/1980.  
 
     Ανακοινώνει 

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, συνολικά 
έντεκα  (11) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών (µε αντίτιµο) του 
Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου Πολιτισµού - Αθλητισµού - Κοινωνικής 
Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής που εδρεύει στην Ελευσίνα και συγκεκριµένα του 
εξής αριθµού ατόµων ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού 
ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) 
προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία 
Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα 

∆ιάρκεια 
σύµβασης 

Αριθµός 
ατόµων 

101 Π.Α.Κ.Π.Π.Α ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
 Τ.Ε ∆ΑΣΚΑΛΟΣ/ Α  ΜΠΑΛΕΤΟΥ                              
( ΕΩΣ 35 ΩΡΕΣ) 

Έως 8 µήνες  
από  
την  
υπογραφή  
της   
σύµβασης  

 

1 

102 Π.Α.Κ.Π.Π.Α ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
 Π.Ε ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΣ  
( ΕΩΣ 35 ΩΡΕΣ) 

Έως 8 µήνες  
από  
την  
υπογραφή  
της   
σύµβασης  
 

1 

103 Π.Α.Κ.Π.Π.Α ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
Π.Ε  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 
MΕ ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ  
 ( ΕΩΣ 35 ΩΡΕΣ) 

Έως 8 µήνες  
από  
την  
υπογραφή  
της   
σύµβασης  
 

1 

104 Π.A.Κ.Π.Π.Α. ΕΛΕΥΣΙΝA 
Π.Ε/Τ.Ε  ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ 
ΚΙΘΑΡΑΣ 
(ΕΩΣ 35 ΩΡΕΣ) 

Έως 8 µήνες  
από  
την  
υπογραφή  
της   
σύµβασης  
 

1 

105 Π.Α.Κ.Π.Π.Α ΕΛΕΥΣΙΝA 
∆.Ε  ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ-
ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ 
(ΕΩΣ 35 ΩΡΕΣ) 

Έως 8 µήνες  
από  
την  
υπογραφή  
της   
σύµβασης  
 

 
1 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία 
Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα 

∆ιάρκεια 
σύµβασης 

Αριθµός 
ατόµων 

    
 

 

 
106 

 
Π.A.Κ.Π.Π.Α. ΕΛΕΥΣΙΝA 

∆Ε ΜΟΥΣΙΚΟΣ  ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ  
ΚΡΟΥΣΤΩΝ 
(ΕΩΣ 30 ΩΡΕΣ) 

Έως 8 µήνες  
από  
την  
υπογραφή  
της   
σύµβασης  

 
 
 
 

1 
 
 

107 Π.A.Κ.Π.Π.Α ΕΛΕΥΣΙΝA 
Π.Ε  ΜΟΥΣΙΚΟΣ  ΠΙΑΝΟΥ  
(ΕΩΣ 35 ΩΡΕΣ) 

Έως 8 µήνες  
από  
την  
υπογραφή  
της   
σύµβασης  
 

1 

108 Π.A.Κ.Π.Π.Α ΕΛΕΥΣΙΝA 
Τ.Ε  ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΠΙΑΝΟΥ 
( ΕΩΣ 35 ΩΡΕΣ) 

Έως 8 µήνες  
από  
την  
υπογραφή  
της   
σύµβασης  
 

1 

109 Π.Α.Κ.Π.Π.Α ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
∆. Ε  ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΟΥ              
(ΕΩΣ 30 ΩΡΕΣ) 

Έως 8 µήνες  
από  
την  
υπογραφή  
της   
σύµβασης  
 

1 

110 Π.Α.Κ.Π.Π.Α ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
 Π.Ε/ Τ.Ε ΜΟΥΣΙΚΟΣ 
ΣΤΟ ΦΛΑΟΥΤΟ 
(ΕΩΣ 35 ΩΡΕΣ) 

Έως 8 µήνες  
από  
την  
υπογραφή  
της   
σύµβασης  
 

1 

111 Π.Α.Κ.Π.Π.Α ΕΛΕΥΣΙΝΑ 

 ∆.Ε ∆ΑΣΚΑΛΑ ΥΦΑΝΤΙΚΗΣ  
(ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΟΥ 
ΑΡΓΑΛΕΙΟΥ)  ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ   
(ΕΩΣ 35 ΩΡΕΣ) 

Έως 8 µήνες  
από  
την  
υπογραφή  
της   
σύµβασης  
 

1 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
Τίτλοι σπουδών: ∆ίπλωµα ή πτυχίο αναγνωρισµένης Ανώτερης 
Επαγγελµατικής Σχολής Χορού (Vaganova - Ρώσικο σύστηµα) της Ηµεδαπής 
ή αναγνωρισµένης Ανώτερης ή Ανωτάτης Σχολής Χορού της Αλλοδαπής. 
Ελλείψει των προαναφερόµενων, θα ληφθούν υπόψη άλλοι συναφείς τίτλοι 
σπουδών.  
Γενική προϋπηρεσία στο αντικείµενο: Αποδεδειγµένη διδακτική 
προϋπηρεσία στο αντικείµενο της θέσης σε αναγνωρισµένα µουσικά ιδρύµατα 
ή µουσικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα του ∆ηµοσίου ή Ο.Τ.Α. ή ∆ηµοτικές 
Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές 
 
Επιθυµητή προϋπηρεσία στον Φορέα.  

102 

KΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο ή ∆ίπλωµα Θεατρικών Σπουδών ή Θεάτρου ΑΕΙ ή   
το οµώνυµο πτυχίο Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ)ΑΕΙ ή  
Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ)ΑΕΙ της ηµεδαπής η ισότιµος   
τίτλος σχολών της ηµεδαπής η αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.   
Γενική προϋπηρεσία στο αντικείµενο: 
Συµµετοχή σε θεατρικές παραστάσεις ανηλίκων-ενηλίκων, θεατρικό παιχνίδι   
(σκηνοθεσία, οργάνωση, διδασκαλία, ανάλυση έργου ,φωνητικά,   

κινησιολογία κ.α.) .  
 
Επιθυµητή προϋπηρεσία στον Φορέα. 

103 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών ή ισότιµης σχολής   
εσωτερικού ή εξωτερικού. 
Γενική προϋπηρεσία στο αντικείµενο: 
Αποδεδειγµένη  προϋπηρεσία σε αναγνωρισµένα  εκπαιδευτικά ιδρύµατα 
του ∆ηµοσίου ή Ο.Τ.Α. ή ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές. 
Καλλιτεχνική δραστηριότητα : Συµµετοχή σε οµαδικές εκθέσεις. Εµπειρία σε 
θέµατα οργάνωσης δραστηριοτήτων εργαστηρίων ζωγραφικής, οµαδικών  
εκθέσεων. 
 
Επιθυµητή προϋπηρεσία στον Φορέα. 

104 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο ΑΕΙ της ηµεδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή του 
εξωτερικού µε ισοτιµία και αντιστοιχία από τον ∆ΟΑΤΑΠ (πρώην ∆ΙΚΑΤΣΑ) ή 
∆ίπλωµα κιθάρας από αναγνωρισµένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή της ηµεδαπής 
ή αντίστοιχο δίπλωµα του εξωτερικού (αναγνωρισµένο από την χώρα 
απονοµής).  
Γενική προϋπηρεσία στο αντικείµενο: Αποδεδειγµένη διδακτική 
προϋπηρεσία σε αναγνωρισµένα µουσικά ιδρύµατα ή µουσικά εκπαιδευτικά 
ιδρύµατα του ∆ηµοσίου ή Ο.Τ.Α. ή ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές. 
 
Επιθυµητή προϋπηρεσία στον Φορέα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

105 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
Τίτλοι σπουδών : Μουσικοί τίτλοι και Βεβαιώσεις σπουδών  αναγνωρισµένου 
µουσικού ιδρύµατος εσωτερικού ή αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος 
εξωτερικού, στο αντικείµενο της ειδικότητας.  
Γενική προϋπηρεσία στο αντικείµενο: Αποδεδειγµένη διδακτική 
προϋπηρεσία σε αναγνωρισµένα µουσικά ιδρύµατα ή µουσικά εκπαιδευτικά 
ιδρύµατα του ∆ηµοσίου ή Ο.Τ.Α. ή ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές. 
 
Επιθυµητή προϋπηρεσία στον Φορέα. 

106 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
Τίτλοι σπουδών: Μουσικοί τίτλοι και Βεβαιώσεις σπουδών  αναγνωρισµένου 
µουσικού ιδρύµατος εσωτερικού ή αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος 
εξωτερικού , στο αντικείµενο της ειδικότητας. 
Γενική προϋπηρεσία στο αντικείµενο: Αποδεδειγµένη διδακτική 
προϋπηρεσία σε αναγνωρισµένα µουσικά ιδρύµατα ή µουσικά εκπαιδευτικά 
ιδρύµατα του ∆ηµοσίου ή Ο.Τ.Α. ή ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές. 
 
Επιθυµητή προϋπηρεσία στον Φορέα. 

107  
 

 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  
Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο ΑΕΙ της ηµεδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή του 
εξωτερικού µε ισοτιµία και αντιστοιχία από τον ∆ΟΑΤΑΠ (πρώην ∆ΙΚΑΤΣΑ) 
και δίπλωµα Πιάνου από αναγνωρισµένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή της 
ηµεδαπής ή αντίστοιχο δίπλωµα του εξωτερικού (αναγνωρισµένο από την 
χώρα απονοµής).   
Γενική προϋπηρεσία στο αντικείµενο: Αποδεδειγµένη διδακτική 
προϋπηρεσία σε αναγνωρισµένα µουσικά ιδρύµατα ή µουσικά εκπαιδευτικά 
ιδρύµατα του ∆ηµοσίου ή Ο.Τ.Α. ή ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές. 
 
 

108  

 
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  
Τίτλοι σπουδών: ∆ίπλωµα πιάνου από αναγνωρισµένο Ωδείο ή Μουσική 
Σχολή της ηµεδαπής ή αντίστοιχο δίπλωµα του εξωτερικού (αναγνωρισµένο 
από την χώρα απονοµής). Ελλείψει αυτού, πτυχίο Πιάνου από 
αναγνωρισµένο Ωδείο της ηµεδαπής ή αντίστοιχο δίπλωµα του εξωτερικού 
(αναγνωρισµένο από την χώρα απονοµής).  
 Γενική προϋπηρεσία στο αντικείµενο: Αποδεδειγµένη διδακτική 
προϋπηρεσία σε αναγνωρισµένα µουσικά ιδρύµατα ή µουσικά εκπαιδευτικά 
ιδρύµατα του ∆ηµοσίου ή Ο.Τ.Α. ή ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές. 
 
Επιθυµητή προϋπηρεσία στον Φορέα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

109 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  
Τίτλοι σπουδών : Μουσικοί τίτλοι και Βεβαιώσεις σπουδών  αναγνωρισµένου 
µουσικού ιδρύµατος εσωτερικού ή αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος 
εξωτερικού , στο αντικείµενο της ειδικότητας. 
Ελλείψει των προαναφερόµενων, θα ληφθούν υπόψη άλλοι συναφείς τίτλοι 
σπουδών και θα υπολογισθεί  η εµπειρία. 
Γενική προϋπηρεσία στο αντικείµενο: Αποδεδειγµένη διδακτική 
προϋπηρεσία σε αναγνωρισµένα µουσικά ιδρύµατα ή µουσικά εκπαιδευτικά 
ιδρύµατα του ∆ηµοσίου ή Ο.Τ.Α. ή ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές. 
 
Επιθυµητή προϋπηρεσία στον Φορέα. 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  
Τίτλοι σπουδών: ∆ίπλωµα φλάουτου αναγνωρισµένου µουσικού 
εκπαιδευτικού ιδρύµατος τα ηµεδαπής ή ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος τα 
αλλοδαπής, ή Πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας τµήµατος µουσικών σπουδών ή 
µουσικής επιστήµης και τέχνης ΑΕΙ τα ηµεδαπής ή ισότιµος και 
αντίστοιχος τίτλος οµοταγούς ιδρύµατος τα αλλοδαπής. Ελλείψει των 
προαναφερόµενων, θα ληφθούν υπόψη άλλοι συναφείς τίτλοι σπουδών. 
Γενική προϋπηρεσία στο αντικείµενο: Αποδεδειγµένη  διδακτική 
προϋπηρεσία σε αναγνωρισµένα µουσικά ιδρύµατα ή µουσικά εκπαιδευτικά 
ιδρύµατα του ∆ηµοσίου ή Ο.Τ.Α. ή ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές 
ή Μπάντα . 
Επιθυµητή προϋπηρεσία στον Φορέα. 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  
Περιγραφή: Σπουδή στην τέχνη της υφαντικής, βαφικής, συνδυαζόµενη από 
µακρόχρονη εµπειρία στις τεχνικές ύφανσης.  
Eµπειρία  διδασκαλίας  σε παιδιά και ενήλικες.  
Γενική προϋπηρεσία στο αντικείµενο: Αποδεδειγµένη γνωστική και 
διδακτική προϋπηρεσία σε  Ο.Τ.Α. ή  ∆ηµοτικές  Επιχειρήσεις  ή στον Εθνικό 
Οργανισµό Ελληνικής Χειροτεχνίας ή στον (Ε.Ο.Π) Εθνικό Οργανισµό 
Πρόνοιας  (πρώην Βασιλικό ίδρυµα Πρόνοιας). 
Αποδεικτικά δραστηριότητας και παιδαγωγικών προσόντων. Σε αυτά 
συγκαταλέγονται: παρακολούθηση σεµιναρίων, ειδικών εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων, διακρίσεις σε διαγωνισµούς υφαντικής, συµµετοχή σε 
εκθέσεις υφαντικής, κ.ά. 

 
Ειδικά τυπικά προσόντα: 

• Τίτλος Σπουδών σύµφωνα µε την ειδικότητα της προκήρυξης πρόσληψης. 

• Αποδεδειγµένη προϋπηρεσία στην διδασκαλία της ειδικότητας της προκήρυξης για 
την πρόσληψη (απαραίτητη προϋπόθεση η κατάθεση βεβαίωσης προϋπηρεσίας 
σε αντίστοιχη θέση). 

• Επιθυµητή προϋπηρεσία στον φορέα. 

• Αποδεδειγµένη Καλλιτεχνική ∆ραστηριότητα και Επαγγελµατική Εµπειρία στο    
χώρο. 
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Γενικά προσόντα: 

• Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία άνω των 18 - 65 ετών. 

• Οι άνδρες µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν 
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόµιµα από 
αυτές. ∆εν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους 
πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα των οποίων δεν προβλέπεται 
η υποχρέωση στράτευσης. 

• Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 16 του Ν.3584/2007 
             Κώδικας κατάστασης των ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων: (α) ότι δεν έχουν 
             καταδικαστεί για κακούργηµα και δεν έχουν λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά        
             τους δικαιώµατα, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση, (β)      
            ότι  δεν  έχουν  καταδικασθεί  για  κλοπή,  υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία),    
            απάτη,  εκβίαση, πλαστογραφία  απιστία  δικηγόρου,  δωροδοκία  ή  δωροληψία,   
            καταπίεσης, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήµιση ή εγκλήµατα  κατά   
            των ηθών ή το νόµισµα, (γ) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεµφθεί µε  
            τελεσίδικό  βούλευµα  για  κακούργηµα  ή  για  πληµµέληµα  της  προηγούµενης  
            περίπτωσης, έστω και αν το αδίκηµα παραγράφηκε, (δ) ότι δεν υπάρχει κώλυµα   
            από  απαγόρευση   ή  δικαστική   αντίληψη ( ε)αν  έχουν  εργασθεί  σε   δηµόσια 

  Υπηρεσία κατά το τελευταίο έτος. 

•   Να   έχουν  σωµατική   και   Ψυχική   υγεία,   φυσική   καταλληλότητα   που   τους        
      επιτρέπει την  εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν. 

 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την Αίτηση τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής 
δικαιολογητικά: 
 
1. Αίτηση. 
2.Βιογραφικό σηµείωµα, όπου θα αναφέρεται η σχετική εκπαίδευση, η γενική 
προϋπηρεσία στο ∆ηµόσιο ή /και Ιδιωτικό τοµέα (σε χρόνια και µήνες) καθώς και αν 
υπάρχει εµπειρία σε προηγούµενα προγράµµατα του ∆ήµου και των Νοµικών τους 
Προσώπων, ή επιµόρφωση µέσω σεµιναρίων, ή απόκτηση άλλων πτυχίων κ.λ.π. 
3.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας ή της σχετικής 
προσωρινής βεβαίωσης της αρµόδιας αρχής ή των σελίδων όπου αναγράφονται τα 
προσωπικά στοιχεία σε διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή ατοµικό βιβλιάριο υγείας. 
4.Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή  απολυτηρίου λυκείου ή λοιπών τίτλων σπουδών τους.  
5. Καλλιτεχνική – εκπαιδευτική δραστηριότητα, για την ειδικότητα που απαιτείται: 
Η Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεικνύεται µε παραστατικά από: Συναυλίες- 
συµµετοχή σε ορχήστρα,  ηχογραφήσεις, δισκογραφία, εκδόσεις, σεµινάρια, δηµοσιεύσεις 
κτλ. 
Η εκπαιδευτική δραστηριότητα αποδεικνύεται από βεβαιώσεις των ωδείων ή µουσικών 
σχολών. 
6. Η Συνέντευξη  αφορά:  σε ικανότητες του υποψηφίου στην  παιδαγωγική προσέγγιση, 
στην προσωπικότητα του, στις µεθόδους διδασκαλίας και άλλες ικανότητες. 
7. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (πρόσφατο). 
8. Βεβαίωση προϋπηρεσίας (βεβαίωση ηµερών ασφάλισης από το µητρώο του Ιδρύµατος 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων ΙΚΑ) ή Πιστοποιητικό εµπειρίας στο αντικείµενο της ειδικότητας. 
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9. 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 ότι 
έχουν εκπληρωθεί οι στρατιωτικές υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόµιµα, γ)δεν έχουν 
κώλυµα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/2007 δ)σε περίπτωση ανεργίας, το χρονικό 
διάστηµα κατά το οποίο είναι άνεργοι µαζί µε τη σχετική βεβαίωση ανεργίας από τον 
ΟΑΕ∆ ε) αν έχουν εργασθεί σε δηµόσια Υπηρεσία κατά το τελευταίο έτος. 
  
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ –ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
 
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την τριµελή επιτροπή διενέργειας του 
διαγωνισµού πρόσληψης και αξιολόγησης προσωπικού, σύµφωνα µε την διαδικασία και 
τα κριτήρια µοριοδότησης που αναφέρονται στην αναλυτική προκήρυξη, καθώς και τις 
ανάγκες που τελικά θα προκύψουν, σχετικά µε τη ζήτηση για την κάλυψη των θέσεων των 
τµηµάτων. Η επιτροπή µπορεί να ζητήσει από τους υποψηφίους οποιοδήποτε 
συµπληρωµατικό στοιχείο  θεωρεί   κατάλληλο  για  την  απόδειξη  των προσόντων και της 
καταλληλότητας τους, για τη συγκεκριµένη θέση/ειδικότητα. 
 
Οι προσωρινοί και οριστικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον 
Πίνακα Ανακοινώσεων του Ν.Π.∆.∆. Πολιτισµού Αθλητισµού Κοινωνικής  Πολιτικής & 
Προσχολικής Αγωγής(Κίµωνος 11 & Παγκάλου, Ελευσίνα) καθώς και στην ηλεκτρονική 
σελίδα του ∆ήµου Ελευσίνας. Κατά των ανωτέρω αποτελεσµάτων, οι ενδιαφερόµενοι 
µπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3) 
ηµερολογιακών ηµερών στο Ν.Π.∆.∆. Πολιτισµού Αθλητισµού Κοινωνικής  Πολιτικής & 
Προσχολικής Αγωγής, από την εποµένη της ηµέρας ανάρτησης των αποτελεσµάτων. Οι  
ενστάσεις θα εξεταστούν από την αρµόδια εγκεκριµένη επιτροπή επιλογής του 
προσωπικού, η οποία θα εκδώσει τα τελικά αποτελέσµατα. 
 
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει µε βάση τους παρακάτω πίνακες. Στην τελευταία 
στήλη παρουσιάζεται η βαρύτητα του κάθε άξονα κριτηρίων στην τελική βαθµολογία όλων 
των υποψηφίων. 
 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει µε βάση τον παρακάτω πίνακα: 

Τίτλοι σπουδών  25% 

Προϋπηρεσία  25% 

Οικογενειακή κατάσταση  10% 

Ανεργία  15% 

Συνέντευξη, παρουσίαση, προσόντα και 
καλλιτεχνική δραστηριότητα 

 25% 

Σύνολο 100% 

 
 

 
Μοριοδότηση τοµέα  

Βαθµολόγηση τυπικών 
ειδικών προσόντων 

Κριτήριο Βαθµολόγησης Μόρια 

1. Τίτλοι Σπουδών Βασικός τίτλος σπουδών 25 

2. ∆ιδακτική προϋπηρεσία 
στο αντικείµενο Από 1-3 έτη 10 

 Από 3 και άνω έτη  20 
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 Προϋπηρεσία 3 ετών και 
άνω καθώς και εµπειρία 
στον ίδιο Φορέα άνω του 
ενός έτους 

25 

4. Οικογενειακή κατάσταση Άγαµος 2 

 Έγγαµος 3 

 Με 1 παιδί 5 

 Με 2 παιδιά 7 

 Με 3 παιδιά & πολύτεκνοι 10 

 5.Ανεργία 1-3 µήνες  5 

 3 και άνω 15 

   

Συνέντευξη ή πρακτική 
∆οκιµασία 

  
Έως  25 

 
Σηµείωση: Για τη µοριοδότηση-βαθµολόγηση του τίτλου σπουδών (είτε 
πανεπιστηµιακό πτυχίο, είτε  δίπλωµα, είτε πτυχίο αναγνωρισµένου µουσικού 
ιδρύµατος) λαµβάνεται υπόψη ο βαθµός του τίτλου σπουδών. Καλώς-Λίαν Καλώς -
Άριστα  
 
 
ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
 
Ο χώρος  και  ο χρόνος  απασχόλησης (ώρες απασχόλησης ηµερησίως) των επιλεγέντων 
προσώπων, θα καθορισθεί 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 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 στο Ν.Π.∆.∆. Πολιτισµού Αθλητισµού Κοινωνικής  Πολιτικής & 
Προσχολικής Αγωγής το δικαίωµα κλήσης του επόµενου στον πίνακα µοριοδότησης, σε 
περίπτωση, που για οποιοδήποτε λόγο αδυνατούν να καλύψουν τα ωρολόγια 
προγράµµατα.  
 
Όσοι τελικά επιλεγούν να εργασθούν στα προγράµµατα, θα υπογράψουν σύµβαση 
εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου ( Ι.∆.Ο.Χ.) µερικής απασχόλησης (µε 
ωριαία αποζηµίωση-ωροµίσθιοι), διάρκειας µέχρι οκτώ (8) µήνες από την υπογραφή της 
σύµβασης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις (για τις συµβάσεις Ι.∆.Ο.Χ. σύµφωνα µε το 
άρθρο 21 του  ν. 2190/1994 όπως ισχύει και της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009. 
Στο πλαίσιο αυτό, η  Yπηρεσία, προτίθεται να  ακολουθήσει πιστά τις εγκυκλίους 
του Υπουργείου Υγείας και Εργασίας, για  τη διαφύλαξη της δηµόσιας υγείας, κατά 
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 
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ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
 
 

Tο Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α ∆ήµου Ελευσίνας, εναρµονιζόµενο µε τις οδηγίες της Επιτροπής 
Εµπειρογνωµόνων COVID-19 του Υπουργείου Υγείας, µε πρωταρχικό  σκοπό τη 
διαφύλαξη της δηµόσιας υγείας, µέσω  ανάληψης µέτρων πρόληψης κατά της διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19, σε χώρους εργασίας, ενηµερώνει τους ενδιαφερόµενους ότι η 
υποβολή των αιτήσεων διαµορφώνεται ως εξής:  
 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν την αίτηση συµµετοχής, συνοδευόµενη από  
τα δικαιολογητικά τους, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΑ, µε συστηµένη επιστολή,  είτε 
µέσω ταχυδροµείου ΕΛΤΑ, είτε µέσω εταιρείας ταχυµεταφοράς, στη διεύθυνση: Νοµικό 
Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου Πολιτισµού Αθλητισµού Κοινωνικής Πολιτικής και 
Προσχολικής  Αγωγής του ∆ήµου Ελευσίνας (N.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.), Κίµωνος 11 & 
Παγκάλου, 19200 Ελευσίνα (Υπόψη: Γραφείου Προσωπικού), µέσα σε προθεσµία δέκα 
(10) ηµερολογιακών ηµερών από την εποµένη της δηµοσίευσης της ανακοίνωσης 
πρόσληψης, σε δύο τοπικές εφηµερίδες του Νοµού Αττικής.  
 
 Στην περίπτωση της συστηµένης αποστολής των δικαιολογητικών µέσω Ε.Λ.Τ.Α. ή 
εταιρείας ταχυµεταφοράς, το εµπρόθεσµο των αιτήσεων, ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει 
ηµεροµηνία αποστολής εντός της προαναφερόµενης προθεσµίας. Για πληροφορίες 
σχετικά µε τη  διαδικασία της προκήρυξης και την υποβολή των δικαιολογητικών, οι 
ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 210-5565619, 210-5565618, 
στις υπαλλήλους:κα Κάρρα Λαµπρινή και κα Μαίρη Μητροπούλου, του Νοµικού 
Προσώπου.  
 
Η αναλυτική ανακοίνωση/προκήρυξη συνοδευόµενη από τη σχετική αίτηση, θα αναρτηθεί 
στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου Πολιτισµού 
Αθλητισµού Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής  Αγωγής ∆ήµου Ελευσίνας   (Κίµωνος 
11 & Παγκάλου, Ελευσίνα) και του  ∆ήµου (Χατζηδάκη 41 και ∆ήµητρος) καθώς και 
ηλεκτρονικά στις ιστοσελίδες  του Νοµικού Προσώπου www.pakppa.gr.,  και του ∆ήµου, 
www.elefsina.gr. Η περίληψη της παρούσας θα δηµοσιευθεί σε δύο (2) τοπικές  
εφηµερίδες  του Νοµού  Αττικής. 
 
Το Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ∆ήµου Ελευσίνας, εναρµονίζεται πλήρως µε τις διατάξεις του 
Γενικού Κανονισµού Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της σχετικής 
εθνικής νοµοθεσίας. 

Στο πλαίσιο αυτό, ενηµερώνει τους ενδιαφερόµενους ότι κατά την παρούσα διαδικασία για 
τη σύναψη συµβάσεων εργασίας συλλέγει πληροφορίες που αφορούν προσωπικά 
δεδοµένα, όπως προκύπτουν από τα ζητούµενα ανωτέρω δικαιολογητικά. 

Το Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ∆ήµου Ελευσίνας επεξεργάζεται τα στοιχεία αυτά, δηλαδή 
προχωρεί ιδίως στη συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, 
ανάκτηση και χρήση αυτών. Η επεξεργασία αυτή πραγµατοποιείται αποκλειστικά στο 
πλαίσιο της παρούσης διαδικασίας και για τους σκοπούς αυτής, δηλαδή για την εξέταση 
της πληρότητας και ορθότητας των αιτήσεων, την αξιολόγηση και κατάταξη των αιτούντων, 
την ανάδειξη των επιτυχόντων, την επίδειξή τους σε περίπτωση ελέγχου, καθώς και για 
κάθε νόµιµη και δικαστική χρήση. Το Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ∆ήµου Ελευσίνας 
υποχρεούται και λαµβάνει όλα τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας των πληροφοριών 
αυτών, σύµφωνα µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει την προστασία δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα. 
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Τα στοιχεία τυγχάνουν επεξεργασίας µόνον από τα αρµόδια πρόσωπα που έχει ορίσει το 
Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ∆ήµου Ελευσίνας τα οποία δεσµεύονται από υποχρέωση 
εχεµύθειας και εµπιστευτικότητας και δεν κοινοποιούνται ούτε γνωστοποιούνται σε τρίτους, 
εκτός εάν κάτι τέτοιο απαιτείται στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας ή επιβάλλεται από 
τον νόµο.  

Τα στοιχεία διατηρούνται από το Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ∆ήµου Ελευσίνας καθ’ όλη τη 
διάρκεια της παρούσας διαδικασίας, της ισχύος των συµβάσεων που θα συναφθούν και 
για όσο διάστηµα απαιτείται από τον νόµο για την εκπλήρωση δηµοσιονοµικών, 
φορολογικών και ελεγκτικών σκοπών, και για την απόκρουση τυχόν νοµικών αξιώσεων και 
µέχρι την αµετάκλητη επίλυσή τους.  

Σε κάθε περίπτωση, οι ενδιαφερόµενοι, διατηρούν το δικαίωµα όπως ανακαλέσουν 
οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή τους, χωρίς όµως να θίγεται η έως τότε επεξεργασία που 
έχει λάβει χώρα. Έχουν επίσης το δικαίωµα όπως διερευνήσουν εάν το Ν.Π.∆.∆. 
Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ∆ήµου Ελευσίνας διατηρεί προσωπικά τους δεδοµένα και για όσο διάστηµα 
τα διατηρεί  να έχουν πρόσβαση σε αυτά, να αιτούνται τη διόρθωση  και διαγραφή αυτών, 
τον περιορισµό της επεξεργασίας τους, να εναντιώνονται στην επεξεργασία αυτή και να 
υποβάλουν καταγγελία στην Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα.  

Περαιτέρω οι ενδιαφερόµενοι ενηµερώνονται  ότι η αίτηση και συµµετοχή τους στην 
παρούσα διαδικασία προϋποθέτει την επεξεργασία των δεδοµένων τους κατά τα ανωτέρω 
και εποµένως είναι απαραίτητη η παροχή της προβλεπόµενης πληροφόρησης εκ µέρους 
του Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ∆ήµου Ελευσίνας και η λήψη της έγγραφης συγκατάθεσης για 
την επεξεργασία των δεδοµένων τους, διαφορετικά η αίτηση θα απορρίπτεται.  

 
Η προθεσµία υποβολής της αίτησης είναι δέκα ηµερολογιακές ηµέρες, ήτοι  

από  04-08-2021  έως και 13-08-2021. 
           
 
 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. 
 

 
 
     ΑΝΘΗ - ΓΚΙΟΚΑ ΣΕΒΑΣΜΙΑ  
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