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ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘ.: Αλέκου Παναγούλη 13, Ασπρόπυργος
Τ.Κ.: 19300
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E-mai: neroutsou.d@aspropyrgos.gr

                                                ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2021
            Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
                                                   ( με ΑΝΤΙΤΙΜΟ )
                      Το ΝΠΔΔ Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ασπροπύργου
               
        Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ έχοντας υπόψη:                                          
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 και του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν,.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 524/1980 κατά περίπτωση.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α) «Εκδημοκρατισμός της 
Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων 
έκτακτου προσωπικού» του Ν. 4305/2014 ( ΦΕΚ 237/α΄/31.10.2014 )

6. Την υπ’ αριθ. 21/453/31-03-2020 (ΑΔΑ:9ΠΩΜΟΡΜΞ-9ΡΝ) απόφαση Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ., 
με θέμα: «Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού με 
τη μορφή αντιτίμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας 
εννέα ( 9 ) μηνών για το οικονομικό έτος 2020».

7. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 28198/7457/29-04-2020 έγγραφο της αναπληρώτριας προϊσταμένης 
Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα: «Εισηγητική 
έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο ΝΠΔΔ 
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ασπροπύργου με αντίτιμο» προς το Υπουργείο Εσωτερικών.

8. Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 38446/19-06-2020 (ΑΔΑ: 65ΥΤ46ΜΤΛ6-Ξ3Δ) απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 
του Ν. 4483/2017, η σύναψη συμβάσεων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, με δεκαπέντε ( 15 ) 
άτομα, για την κάλυψη αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους 
ωφελούμενους, για χρονικό διάστημα έως οκτώ ( 8 ) ή εννέα ( 9 ) ή έντεκα ( 11 ) μήνες για 
απασχόληση σε αναγνωρισμένες σχολές. 

9. Την υπ’ αριθ. 4/161/29-01-2021 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού 
Κέντρου για τη συγκρότηση επιτροπών επιλογής καλλιτεχνικού προσωπικού του άρθρου 4 
του ΠΔ 524/1980.

10. Την υπ’ αριθ. 59798/21-05-2021 (ΑΔΑ: 6ΧΕΥΟΡ1Κ-0Θ8) Απόφαση έγκρισης των 
επιτροπών καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης 

11. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. Πνευματικό Κέντρο Δήμου 
Ασπροπύργου (ΦΕΚ 5591/Β΄/12-12-2018) καθώς και την υπ’ αριθ. πρωτ. 1399/07-10-2020 
βεβαίωση του Προέδρου του ΝΠΔΔ περί ύπαρξης κενών θέσεων έκτακτου προσωπικού.

12. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1099/08-06-2021 βεβαίωση της αναπληρώτριας προϊσταμένη  
διεύθυνσης του ΝΠΔΔ  περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας 
του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.



Ανακοινώνει

Την πρόσληψη επιμορφωτικού προσωπικού για τη λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου και των 
Επιμορφωτικών Τμημάτων του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ασπροπύργου κατά τη 
διδακτική περίοδο 2021-2022, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, και 
για χρονικό διάστημα έως εννέα ( 9 ) μήνες, συνολικού αριθμού έντεκα ( 11 ) ατόμων, για τις 
εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά και ειδικά προσόντα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια 

σύμβασης
Αριθμός
ατόμων

01 Πνευματικό Κέντρο Αλέκου Παναγούλη 
13 Ασπρόπυργος ΠΕ Δάσκαλος Φλάουτου

Έως 9 μήνες 
από την 

υπογραφή της 
σύμβασης

1

02 Πνευματικό Κέντρο Αλέκου Παναγούλη 
13 Ασπρόπυργος ΤΕ Δάσκαλος Κλαρινέτου

Έως 9 μήνες 
από την 

υπογραφή της 
σύμβασης

1

03 Πνευματικό Κέντρο Αλέκου Παναγούλη 
13 Ασπρόπυργος ΤΕ Δάσκαλος Τρομπέτας

Έως 9 μήνες 
από την 

υπογραφή της 
σύμβασης

1

04 Πνευματικό Κέντρο Αλέκου Παναγούλη 
13 Ασπρόπυργος ΤΕ Δάσκαλος Τρομπονιού

Έως 9 μήνες 
από την 

υπογραφή της 
σύμβασης

1

05 Πνευματικό Κέντρο Αλέκου Παναγούλη 
13 Ασπρόπυργος ΤΕ Δάσκαλος Σαξοφώνου

Έως 9 μήνες 
από την 

υπογραφή της 
σύμβασης

1

06 Πνευματικό Κέντρο Αλέκου Παναγούλη 
13 Ασπρόπυργος

ΤΕ Δάσκαλος 
Ντραμς/Κλασικών 

Κρουστών

Έως 9 μήνες 
από την 

υπογραφή της 
σύμβασης

1

07 Πνευματικό Κέντρο Αλέκου Παναγούλη 
13 Ασπρόπυργος

ΔΕ Δάσκαλος 
Παραδοσιακών Κρουστών

Έως 9 μήνες 
από την 

υπογραφή της 
σύμβασης

1

08 Πνευματικό Κέντρο Αλέκου Παναγούλη 
13 Ασπρόπυργος

ΔΕ Δάσκαλος Ηλεκτρικής 
Κιθάρας

Έως 9 μήνες 
από την 

υπογραφή της 
σύμβασης

1

09 Πνευματικό Κέντρο Αλέκου Παναγούλη 
13 Ασπρόπυργος

ΔΕ Δάσκαλος Σύγχρονου 
Τραγουδιού

Έως 9 μήνες 
από την 

υπογραφή της 
σύμβασης

1

10 Πνευματικό Κέντρο Αλέκου Παναγούλη 
13 Ασπρόπυργος ΠΕ Δάσκαλος Βιολιού

Έως 9 μήνες 
από την 

υπογραφή της 
σύμβασης

1

11 Πνευματικό Κέντρο Αλέκου Παναγούλη 
13 Ασπρόπυργος ΔΕ Δάσκαλος Βιολιού

Έως 9 μήνες 
από την 

υπογραφή της 
1



ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια 

σύμβασης
Αριθμός
ατόμων

σύμβασης

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

01 
Δάσκαλος Φλάουτου

ΠΕ

Τίτλοι σπουδών: Δίπλωμα Φλάουτου αναγνωρισμένου Ωδείου ή Μουσικής Σχολής της 
ημεδαπής ή Ανώτατης Σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας πιστοποιημένου από 
το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σε επικυρωμένο αντίγραφο και Πτυχίο Τμήματος Μουσικών Σπουδών ή 
Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Α.Ε.Ι. κατεύθυνσης του αντίστοιχου μουσικού οργάνου της 
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας – 
πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σε επικυρωμένο αντίγραφο ή μεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών από Τμήμα Μουσικών Σπουδών της ημεδαπής ή Ανώτατης Σχολής της αλλοδαπής 
αντίστοιχης ειδικότητας πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σε επικυρωμένο αντίγραφο
Προϋπηρεσία: Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 10ετής προϋπηρεσία στο αντικείμενο της 
ειδικότητας σε αναγνωρισμένα από το Ελληνικό Κράτος ( Υπουργείο Πολιτισμού ) Ωδεία ή 
Μουσικές Σχολές. 
Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη ( ως 
συμμετοχή σε χορωδία ή μικρότερα φωνητικά σύνολα ως μέλος τους, συναυλίες ως σολίστ 
με συνοδεία οργάνου, οργάνων ή φωνητικών συνόλων, ηχογραφήσεις για Κρατική Ελληνική 
ή ξένη Ραδιοφωνία/Τηλεόραση ή δισκογραφία, προσωπικές διακρίσεις - βραβεία, διακρίσεις - 
βραβεία μαθητών, διεθνής καλλιτεχνική σταδιοδρομία, διδασκαλία σε σεμινάρια Master 
Class, συγγραφή σχετικών βιβλίων ) 
Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα: Παιδαγωγική/εκπαιδευτική εμπειρία, σεμινάρια – 
επιμόρφωση σχετικά με το Τραγούδι, τη Μονωδία ή την Παιδαγωγική τους. Συμμετοχή σε 
σχετικά συνέδρια. 

                    02
Δάσκαλος Κλαρινέτου

ΤΕ

Τίτλοι σπουδών: Δίπλωμα Κλαρινέτου αναγνωρισμένου Ωδείου ή Μουσικής Σχολής της 
ημεδαπής ή Ανώτατης Σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας πιστοποιημένου 
από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σε επικυρωμένο αντίγραφο.
Προϋπηρεσία: Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 10ετής προϋπηρεσία στο αντικείμενο της 
ειδικότητας σε αναγνωρισμένα από το Ελληνικό Κράτος ( Υπουργείο Πολιτισμού ) Ωδεία ή 
Μουσικές Σχολές. Ευδόκιμη Προϋπηρεσία στο φορέα.
Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη ( ως 
συμμετοχή σε ορχήστρα ή μικρότερα ορχηστρικά σύνολα ως μέλος τους, συναυλίες ως 
σολίστ, ηχογραφήσεις για Κρατική Ελληνική ή ξένη Ραδιοφωνία/Τηλεόραση ή δισκογραφία, 
προσωπικές διακρίσεις - βραβεία, διακρίσεις - βραβεία μαθητών, διεθνής καλλιτεχνική 
σταδιοδρομία, διδασκαλία σε σεμινάρια Master Class, συγγραφή σχετικών βιβλίων ) 

03
Δάσκαλος Τρομπέτας

ΤΕ

Τίτλοι σπουδών: Δίπλωμα Τρομπέτας αναγνωρισμένου Ωδείου ή Μουσικής Σχολής της 
ημεδαπής ή Ανώτατης Σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας πιστοποιημένου από 
το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σε επικυρωμένο αντίγραφο. 
Προϋπηρεσία: Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 2ετής προϋπηρεσία στο αντικείμενο της 
ειδικότητας σε αναγνωρισμένα από το Ελληνικό Κράτος ( Υπουργείο Πολιτισμού ) Ωδεία ή 
Μουσικές Σχολές. Ευδόκιμη Προϋπηρεσία στο φορέα.
Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη ( ως 
συμμετοχή σε ορχήστρα ή μικρότερα ορχηστρικά σύνολα ως μέλος τους, συναυλίες ως 
σολίστ, ηχογραφήσεις για Κρατική Ελληνική ή ξένη Ραδιοφωνία/Τηλεόραση ή δισκογραφία, 
προσωπικές διακρίσεις - βραβεία, διακρίσεις - βραβεία μαθητών, διεθνής καλλιτεχνική 
σταδιοδρομία, διδασκαλία σε σεμινάρια Master Class, συγγραφή σχετικών βιβλίων ) 



ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

04
Δάσκαλος Τρομπονιού

ΤΕ

Τίτλοι σπουδών: Δίπλωμα Τρομπονιού αναγνωρισμένου Ωδείου ή Μουσικής Σχολής της 
ημεδαπής ή Ανώτατης Σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας πιστοποιημένου από 
το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σε επικυρωμένο αντίγραφο 
Προϋπηρεσία: Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 10ετής προϋπηρεσία στο αντικείμενο της 
ειδικότητας σε αναγνωρισμένα από το Ελληνικό Κράτος ( Υπουργείο Πολιτισμού ) Ωδεία ή 
Μουσικές Σχολές. Ευδόκιμη Προϋπηρεσία στο φορέα.
Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη ( ως 
συμμετοχή σε ορχήστρα ή μικρότερα ορχηστρικά σύνολα ως μέλος τους, συναυλίες ως 
σολίστ, ηχογραφήσεις για Κρατική Ελληνική ή ξένη Ραδιοφωνία/Τηλεόραση ή δισκογραφία, 
προσωπικές διακρίσεις - βραβεία, διακρίσεις - βραβεία μαθητών, διεθνής καλλιτεχνική 
σταδιοδρομία, διδασκαλία σε σεμινάρια Master Class, συγγραφή σχετικών βιβλίων ) 

05
Δάσκαλος Σαξοφώνου

ΤΕ

Τίτλοι σπουδών: Δίπλωμα Σαξοφώνου αναγνωρισμένου Ωδείου ή Μουσικής Σχολής της 
ημεδαπής ή Ανώτατης Σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας πιστοποιημένου από 
το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σε επικυρωμένο αντίγραφο. 
Προϋπηρεσία: Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 10ετής προϋπηρεσία στο αντικείμενο της 
ειδικότητας σε αναγνωρισμένα από το Ελληνικό Κράτος ( Υπουργείο Πολιτισμού ) Ωδεία ή 
Μουσικές Σχολές. Ευδόκιμη Προϋπηρεσία στο φορέα.
Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη ( ως 
συμμετοχή σε ορχήστρα ή μικρότερα ορχηστρικά σύνολα ως μέλος τους, συναυλίες ως 
σολίστ, ηχογραφήσεις για Κρατική Ελληνική ή ξένη Ραδιοφωνία/Τηλεόραση ή δισκογραφία, 
προσωπικές διακρίσεις - βραβεία, διακρίσεις - βραβεία μαθητών, διεθνής καλλιτεχνική 
σταδιοδρομία, διδασκαλία σε σεμινάρια Master Class, συγγραφή σχετικών βιβλίων ) 
Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα: Παιδαγωγική/εκπαιδευτική εμπειρία, σεμινάρια – 
επιμόρφωση σχετικά με το σαξόφωνο ή την Παιδαγωγική του σαξοφώνου. Συμμετοχή σε 
σχετικά συνέδρια. 

06
Δάσκαλος 

Ντραμς/Κλασικών 
Κρουστών

ΤΕ

Τίτλοι σπουδών: Δίπλωμα Κλασικών Κρουστών και Πτυχίο ή Βεβαίωση Σπουδών ή 
Ειδίκευσης Ντραμς αναγνωρισμένου Ωδείου ή Μουσικής Σχολής της ημεδαπής ή Ανώτατης 
Σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας  πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σε 
επικυρωμένο αντίγραφο.
Προϋπηρεσία: Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 10ετής προϋπηρεσία στο αντικείμενο της 
ειδικότητας σε αναγνωρισμένα από το Ελληνικό Κράτος ( Υπουργείο Πολιτισμού ) Ωδεία ή 
Μουσικές Σχολές. Ευδόκιμη Προϋπηρεσία στο φορέα.
Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη ( ως 
συμμετοχή σε ορχήστρα ή μικρότερα ορχηστρικά σύνολα ως μέλος τους, συναυλίες ως 
σολίστ, ηχογραφήσεις για Κρατική Ελληνική ή ξένη Ραδιοφωνία/Τηλεόραση ή δισκογραφία, 
προσωπικές διακρίσεις - βραβεία, διακρίσεις - βραβεία μαθητών, διεθνής καλλιτεχνική 
σταδιοδρομία, διδασκαλία σε σεμινάρια Master Class, συγγραφή σχετικών βιβλίων ) 
Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα: Παιδαγωγική/εκπαιδευτική εμπειρία, σεμινάρια – 
επιμόρφωση σχετικά με τα κρουστά και την ντραμς ή την Παιδαγωγική των κρουστών και 
της ντραμς. Συμμετοχή σε σχετικά συνέδρια. 

07
Δάσκαλος Παραδοσιακών 

Κρουστών
ΔΕ

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο παραδοσιακών κρουστών αναγνωρισμένου Ωδείου ή Μουσικής 
Σχολής της ημεδαπής 
Προϋπηρεσία: Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία στο αντικείμενο της 
ειδικότητας σε αναγνωρισμένα από το Ελληνικό Κράτος ( Υπουργείο Πολιτισμού ) Ωδεία ή 
Μουσικές Σχολές. Ευδόκιμη Προϋπηρεσία στο φορέα.
Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη ( ως 
συμμετοχή σε ορχήστρα ή μικρότερα ορχηστρικά σύνολα ως μέλος τους, συναυλίες ως 
σολίστ, ηχογραφήσεις για Κρατική Ελληνική ή ξένη Ραδιοφωνία/Τηλεόραση ή δισκογραφία, 
προσωπικές διακρίσεις - βραβεία, διακρίσεις - βραβεία μαθητών, διεθνής καλλιτεχνική 
σταδιοδρομία, διδασκαλία σε σεμινάρια Master Class, συγγραφή σχετικών βιβλίων ) 



ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

08
Δάσκαλος Ηλεκτρικής 

Κιθάρας
ΔΕ

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο ή Βεβαίωση Σπουδών ή Ειδίκευσης Ηλεκτρικής κιθάρας 
αναγνωρισμένου Ωδείου ή Μουσικής Σχολής της ημεδαπής ή Ανώτατης Σχολής της 
αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 
Προϋπηρεσία: Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 5ετής προϋπηρεσία στο αντικείμενο της 
ειδικότητας σε αναγνωρισμένα από το Ελληνικό Κράτος ( Υπουργείο Πολιτισμού ) Ωδεία ή 
Μουσικές Σχολές. Ευδόκιμη Προϋπηρεσία στο φορέα.
Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη ( ως 
συμμετοχή σε ορχήστρα ή μικρότερα ορχηστρικά σύνολα ως μέλος τους, συναυλίες ως 
σολίστ, ηχογραφήσεις για Κρατική Ελληνική ή ξένη Ραδιοφωνία/Τηλεόραση ή δισκογραφία, 
προσωπικές διακρίσεις - βραβεία, διακρίσεις - βραβεία μαθητών, διεθνής καλλιτεχνική 
σταδιοδρομία, διδασκαλία σε σεμινάρια Master Class, συγγραφή σχετικών βιβλίων ) 
Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα: Παιδαγωγική/εκπαιδευτική εμπειρία, σεμινάρια – 
επιμόρφωση σχετικά με την ηλεκτρική κιθάρα ή την Παιδαγωγική της ηλεκτρικής κιθάρας. 
Συμμετοχή σε σχετικά συνέδρια. 

09
Δάσκαλος Σύγχρονου 

Τραγουδιού 
ΔΕ

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο ή Βεβαίωση Σπουδών ή Ειδίκευσης Σύγχρονου ( ή Ελαφρού ή 
Μοντέρνου ) Τραγουδιού αναγνωρισμένου Ωδείου ή Μουσικής Σχολής της ημεδαπής ή 
Ανώτατης Σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας πιστοποιημένου από το 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σε επικυρωμένο αντίγραφο. 
Προϋπηρεσία: Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 1ετής προϋπηρεσία στο αντικείμενο της 
ειδικότητας σε αναγνωρισμένα από το Ελληνικό Κράτος ( Υπουργείο Πολιτισμού ) Ωδεία ή 
Μουσικές Σχολές. 
Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη ( ως 
συμμετοχή σε χορωδία ή μικρότερα φωνητικά σύνολα ως μέλος τους, συναυλίες ως σολίστ 
με συνοδεία οργάνου, οργάνων ή φωνητικών συνόλων, ηχογραφήσεις για Κρατική Ελληνική 
ή ξένη Ραδιοφωνία/Τηλεόραση ή δισκογραφία, προσωπικές διακρίσεις - βραβεία, διακρίσεις - 
βραβεία μαθητών, διεθνής καλλιτεχνική σταδιοδρομία, διδασκαλία σε σεμινάρια Master 
Class, συγγραφή σχετικών βιβλίων ) 
Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα: Παιδαγωγική/εκπαιδευτική εμπειρία, σεμινάρια – 
επιμόρφωση σχετικά με το Τραγούδι, τη Μονωδία ή την Παιδαγωγική τους. Συμμετοχή σε 
σχετικά συνέδρια. 

10
 Δάσκαλος βιολιού

ΠΕ

Τίτλοι σπουδών: Δίπλωμα Βιολιού αναγνωρισμένου Ωδείου ή Μουσικής Σχολής της 
ημεδαπής ή Ανώτατης Σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας πιστοποιημένου από 
το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σε επικυρωμένο αντίγραφο και Πτυχίο Τμήματος Μουσικών Σπουδών ή 
Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Α.Ε.Ι. κατεύθυνσης του αντίστοιχου μουσικού οργάνου της 
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας – 
πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σε επικυρωμένο αντίγραφο ή μεταπτυχιακός τίτλος 
σπουδών Τμήματος Μουσικών Σπουδών της ημεδαπής. 
Προϋπηρεσία: Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 5ετής προϋπηρεσία στο αντικείμενο της 
ειδικότητας σε αναγνωρισμένα από το Ελληνικό Κράτος ( Υπουργείο Πολιτισμού ) Ωδεία ή 
Μουσικές Σχολές. 
Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη ( ως 
συμμετοχή σε ορχήστρα ή μικρότερα ορχηστρικά σύνολα ως μέλος τους, συναυλίες ως 
σολίστ, ηχογραφήσεις για Κρατική Ελληνική ή ξένη Ραδιοφωνία/Τηλεόραση ή δισκογραφία, 
προσωπικές διακρίσεις - βραβεία, διακρίσεις - βραβεία μαθητών, διεθνής καλλιτεχνική 
σταδιοδρομία, διδασκαλία σε σεμινάρια Master Class, συγγραφή σχετικών βιβλίων ) 
Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα: Παιδαγωγική/εκπαιδευτική εμπειρία, σεμινάρια – 
επιμόρφωση σχετικά με το βιολί ή την Παιδαγωγική του βιολιού. Συμμετοχή σε σχετικά 
συνέδρια. 



ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

                    11
Δάσκαλος βιολιού

ΔΕ

Τίτλοι σπουδών: Δίπλωμα Βιολιού αναγνωρισμένου Ωδείου ή Μουσικής Σχολής της 
ημεδαπής ή Ανώτατης Σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας πιστοποιημένου από 
το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σε επικυρωμένο αντίγραφο 
Προϋπηρεσία: Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 10ετής προϋπηρεσία στο αντικείμενο της 
ειδικότητας σε αναγνωρισμένα από το Ελληνικό Κράτος ( Υπουργείο Πολιτισμού ) Ωδεία ή 
Μουσικές Σχολές. Ευδόκιμη Προϋπηρεσία στο φορέα.
Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη ( ως 
συμμετοχή σε ορχήστρα ή μικρότερα ορχηστρικά σύνολα ως μέλος τους, συναυλίες ως 
σολίστ, ηχογραφήσεις για Κρατική Ελληνική ή ξένη Ραδιοφωνία/Τηλεόραση ή δισκογραφία, 
προσωπικές διακρίσεις - βραβεία, διακρίσεις - βραβεία μαθητών, διεθνής καλλιτεχνική 
σταδιοδρομία, διδασκαλία σε σεμινάρια Master Class, συγγραφή σχετικών βιβλίων ) 
Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα: Παιδαγωγική/εκπαιδευτική εμπειρία, σεμινάρια – 
επιμόρφωση σχετικά με το βιολί ή την Παιδαγωγική του βιολιού. Συμμετοχή σε σχετικά 
συνέδρια. 

ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1.   Οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να είναι ηλικίας από 

21 έως 60 ετών.
2.   Προκειμένου για προσλήψεις σε υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου 

του Δημόσιου Τομέα ή σε ΟΤΑ, δεκτοί στη διαδικασία επιλογής γίνονται οι υποψήφιοι 
που είναι: α) Έλληνες πολίτες, β) πολίτες των άλλων κρατών – μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 2431/1996 
και γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που 
προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, και 
ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό 
την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, 
αποδεικνύεται με άλλους τρόπους ( Ν.Δ. 3832/1958 ως ισχύει ).

3.   Οι υποψήφιοι να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 ( Ποινική καταδίκη, υποδικία, 
στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση ) του Ν. 3584/2007 ( ΦΕΚ 143/Α/28-
06-2007 ).

4.   Οι υποψήφιοι να είναι υγιείς, αρτιμελείς και να έχουν φυσική κατάσταση κατάλληλη για 
την άσκηση – εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τη σχετική προκήρυξη και το παράρτημα αυτής 
στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.pkda.gr και www.dimosaspropyrgou.gr ή να την 
παραλάβουν από το Τμήμα Διοικητικών/Οικονομικών του Νομικού Προσώπου 
(Σωτήρη Πέτρουλα και Ειρήνης 2 – Ασπρόπυργος Τ.Κ. 19300, 2ος όροφος) καθημερινά τις 
εργάσιμες ημέρες Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 9:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.
Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν καθημερινά από 
Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο 
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους 
θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της 
υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Σωτήρη Πέτρουλα και Ειρήνης 2 Τ.Κ. 19300, 2ος 
όροφος, απευθύνοντάς της στο Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό Κέντρο» Δήμου Ασπροπύργου υπόψη 
κας Δήμητρας Νερούτσου ( τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-5577862, 210-5579470 ). Στην 
περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με 
βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του 
επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

http://www.pkda.gr/
http://www.dimosaspropyrgou.gr/


Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο 
κατηγορίας προσωπικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή 
περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των 
αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα ( 10 ) ημέρες ( υπολογιζόμενες 
ημερολογιακά ) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας 
σε τοπικές εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της 
τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα ( δημόσια αργία ) ή μη εργάσιμη, 
τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων
Η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έκδοση των 
πρακτικών των επιτροπών αξιολόγησης, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο 
κατάστημα των γραφείων μας, θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης ( σύμφωνα με το 
άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει ) το οποίο θα υπογραφεί από δύο ( 2 ) 
υπαλλήλους της υπηρεσίας. 
Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία τριών ( 3 ) ημερών ( υπολογιζόμενες ημερολογιακά ), η οποία αρχίζει 
από την επομένη ημέρα της ανάρτησής τους. 

 Δημοσίευση της ανακοίνωσης
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας 
και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 ( όπως ισχύει ), θα δημοσιευθεί σε 
δύο ( 2 ) ημερήσιες εφημερίδες του νομού.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης μαζί με το Παράρτημα αυτής θα γίνει στο δημοτικό 
κατάστημα της υπηρεσίας μας ( Αλέκου Παναγούλη 13 – Ασπρόπυργος ), στο χώρο των 
ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ασπροπύργου επίσης και στις 
ηλεκτρονικές διευθύνσεις: της υπηρεσίας μας ( www.pkda.gr ) και του Δήμου Ασπροπύργου 
( www.dimosaspropyrgou.gr )
Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης.
                                                                             

                                                                                                               
                                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
                                                                                          ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ   
                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                 
                                                                                                     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΚΑΓΙΑΣ

http://www.pkda.gr/
http://www.dimosaspropyrgou.gr/

