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Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 2/2015 
Για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου 

Του Ν.Π.Δ.Δ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ)- ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» 
 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) – Γρηγόρης Γρηγορίου»  
έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 524/80 (ΦΕΚ 143Α /17-7-1980) 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/06 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, 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 9 
του Ν. 4057/2012 

4. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.2190/94, όπως τροποποιήθηκε και ισχύουν με το 
άρθρο 1 του Ν. 3833/2010, σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α 
Β'και Γ' του Ν. 2190/94 «Οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι για απασχολήσεις 
προσιδιάζουσες σ’  αυτή τους την ιδιότητα» 

5. Το με ΔΙΠΠ/Φ.1.9/539/11506/31-5-2010 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α. & ΗΔ. σύμφωνα με το οποίο 
εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ 524/80 για το προσωπικό που εξαιρείται των 
ρυθμίσεων του Ν. 3812/09 (π.χ. Καλλιτεχνικό προσωπικό) 

6. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 
7. Τις διατάξεις του Β.Δ. 16/1966 (ΦΕΚ Α’ 7) «Περί ιδρύσεως Μουσικών Ιδρυμάτων», όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν 
8. Την υπ’αριθμ. πρωτ. οικ. 39697/15-10-2014 Εγκριτική Απόφαση της Τετραμελούς Επιτροπής των 

υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών, με την οποία εγκρίνει συμβάσεις μίσθωσης έργου για τη στελέχωση των ΟΤΑ Α’ 
Βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, που θα παρέχουν εργασίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους 

9. Την υπ αρίθμ. 70361/47642/11-11-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, περί έγκρισης σύναψης ΣΜΕ μέχρι ένα (1) έτος στο Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός 
Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) – Γρηγόρης Γρηγορίου». 

10. Την υπ’ αριθμ 3260/14-3-2014 Βεβαίωση του ΑΣΕΠ 
11. Την υπ’ αριθμ. 125/28-11-2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. 
12. Την υπ΄ αριθμ.25/2015 απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου περί  ορισμού Προέδρου 
13. Τον ΟΕΥ του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) – 

Γρηγόρης Γρηγορίου» με αρ. ΦΕΚ 1538/ΤΕΥΧΟΣ Β 11 Ιουνίου 2014 
14. Την υπ΄αριθμ 81817/53830/11-12-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής (ΑΔΑ:71ΦΩΟΡ1Κ-ΟΑΝ) με την οποία εγκρίνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης 
έργου μέχρι ενός έτους. 

 
Ανακοινώνει 

Την Πρόσληψη Καλλιτεχνικού Διευθυντή με  σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου (με αντίτιμο) ενός 
(1) ατόμου για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου 
Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) – Γρηγόρης Γρηγορίου», που εδρεύει στην Ηλιούπολη, επί της οδού 
Σοφ. Βενιζέλου 114, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Καλλιτεχνική Διεύθυνση του 
Δημοτικού Ωδείου Ηλιούπολης» συνολικής διάρκειας έως ένα (1) έτος. Στο πλαίσιο του έργου αυτού 
θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης άτομο (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α) με 
τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

Α/Α Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα Διάρκεια  
σύμβασης 

Αριθμός  
Ατόμων 

1 Δημοτικό Ωδείο ΤΕ Μουσικής-
Καλλιτεχνικός 

Διευθυντής 

Έως 1 έτος 1 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
1 Τυπικά Προσόντα 
Α) Δίπλωμα Σύνθεσης και δεκαετής τουλάχιστον διδακτική προϋπηρεσία ή 
Β) Δίπλωμα πιάνου ή οργάνου συμφωνικής ορχήστρας ή κλασσικής κιθάρας ή μονωδίας μαζί με πτυχίο Φυγής 
και δεκαετής τουλάχιστον διδακτική προϋπηρεσία ή  
Γ) Δίπλωμα πιάνου ή οργάνου συμφωνικής ορχήστρας ή κλασσικής κιθάρας ή μονωδίας και δεκαετής 
τουλάχιστον συναφής καλλιτεχνική σταδιοδρομία, που αποδεικνύεται με παραστατικά στοιχεία, που αφορούν 
ρεσιτάλ ή σύμπραξη με ορχήστρες ως σολίστ,  
 
από ωδείο ή άλλο σχετικό ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα αναγνωρισμένο από το κράτος σύμφωνα με τα άρθρα 
15 & 16 του Β.Δ. αρ. 16/15-1-1966 περί ιδρύσεως μουσικών ιδρυμάτων και άρθρο 10 παρ. 13 του Ν. 
3207/2003. 
2  Πρόσθετα Προσόντα 
Επιπλέον Πτυχία ή άλλοι Τίτλοι Σπουδών στο αντικείμενο της μουσικής, συμμετοχή σε φεστιβάλ, σε ειδικά 
σεμινάρια και σεμινάρια τελειοποίησης (master class), καλλιτεχνική δραστηριότητα στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό (συμμετοχή σε ορχήστρες, συμμετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, ρεσιτάλ, συναυλίες μουσικής 
δωματίου, δισκογραφία, βιβλιογραφία κ.λ.π ). 
Θα συνεκτιμηθούν: η διδακτική εμπειρία επιπλέον της απαιτούμενης καθώς και η γενικότερη μόρφωση 
(επιπλέον τίτλοι σπουδών Ανωτέρας ή Ανωτάτης Σχολής, ξένες γλώσσες, γνώση Η/Υ κλπ.) 
 
3 Συνέντευξη  
Θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της τριμελούς επιτροπής,  μετά το πέρας της δεκαήμερης προθεσμίας 
κατάθεσης των αιτήσεων των υποψηφίων, κατόπιν τηλεφωνικής πρόσκλησης. 
 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ 

1. Τυπικά προσόντα: 50% 
2. Πρόσθετα προσόντα: 20% 
3. Συνέντευξη: 30% 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ  ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 
Ως διδακτική προϋπηρεσία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή 
ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της ειδικότητας που 
ζητείται για την εκτέλεση του έργου.  
Η προϋπηρεσία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι 
μετέχουν στη διαδικασία επιλογής και αποδεικνύεται: 
α) Για τους μισθωτούς στο Δημόσιο τομέα:  
- Βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα από την οποία να προκύπτει το είδος εργασίας που παρασχέθηκε και η 
χρονική διάρκεια της παροχής της. 
β) Για τους μισθωτούς του Ιδιωτικού τομέα:  
- Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της 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 το χρόνο και το είδος της εργασίας του υποψηφίου. 
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ηλικίας έως 65 ετών, να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα 
που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν και να μην έχουν κώλυμα κατά 
το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα ( καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).  
 

1. Αίτηση 
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας. 
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/1986,όπου δηλώνεται ότι: 

 Δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 ( Ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική 
συμπαράσταση ) του Ν. 3584/07 ( ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007) 

 Εάν  υπηρετεί ή προ υπηρέτησε με οποιαδήποτε ειδικότητα στο δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή 
Ο.Τ.Α. εφόσον δε, εξήλθε της υπηρεσίας για όποια αίτια. 

 Οι άντρες,  μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων  έχουν εκπληρώσει τις 
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. 

4. Βιογραφικό σημείωμα αναλυτικό 
5. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, 

επίσημη μετάφραση αυτού στην Ελληνική γλώσσα όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο 29 
Π.Δ 50/2001). Οι κάτοχοι συμπληρωματικών τίτλων σπουδών πέραν των προ απαιτούμενων 
δύναται να τους συνυποβάλουν. 

6. Οτιδήποτε αναφέρεται ως προαπαιτούμενο και συνυπολογιζόμενο πρέπει να αποδεικνύεται με τα 
απαιτούμενα παραστατικά. 

7. Αποδεικτικά της προϋπηρεσίας (συμβάσεις εργασίας, κ.λπ.) 
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση, και να την υποβάλουν, 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: Δημοτικό Κολυμβητήριο Ηλιούπολης -
Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού και Μεσσηνίας απευθύνοντάς την υπόψη κας Ψυρροπούλου Eλένης (τηλ. 
επικοινωνίας: 2109944001-2109922899-2109940699). Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα 
έντυπα των αιτήσεων στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση. 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. 
 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες, από 11/032015  μέχρι και 20/03/2015 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
Για τους υποψηφίους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εξετάζονται από τριμελή Επιτροπή η οποία και θα 
συνεδριάσει στα γραφεία του τμήματος Πολιτισμού του Νομικού Προσώπου επί της οδού Νικομάχου 18 
Κάτω Ηλιούπολη την 26/03/2015  (την έκτη εργάσιμη ημέρα από την λήξη της προθεσμίας υποβολής 
αιτήσεων). Όσοι υποψήφιοι δεν υπέβαλλαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλείονται από την επιτροπή 
με αιτιολογημένη απόφαση. 
Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στους πίνακες ανακοινώσεων του Δημοτικού 
Κολυμβητηρίου και της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Ν.Π.. Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο 
πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση. 
Ο πίνακας επιλεγομένων ισχύει για ένα έτος από την κατάρτισή του και η πρόσληψη του προσωπικού 
ενεργείται κατά τη σειρά του πίνακα. 
 
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 
Οι επιτυχόντες υποχρεούνται να καταθέσουν εντός δέκα (10) ημερών από την ειδοποίηση τους από το 
Νομικό Πρόσωπο πρόσθετα δικαιολογητικά τα εξής : 
 

1. Πιστοποιητικό Γέννησης 
 
2. Πιστοποιητικό υγείας & αρτιμέλειας 
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3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/1986 στην οποία να δηλώνεται: 
 

α) Όλα τα στοιχεία της αίτησης μου είναι ακριβή και αληθή και κατέχω όλα τα απαιτούμενα προσόντα για τη 
θέση, όπως αναφέρονται στην ανακοίνωση και αναγράφονται στην παρούσα αίτηση. Σε περίπτωση 
ανακρίβειας γνωρίζω ότι έχω τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986. 
β) Έχω δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι δεν έχω (με την επιφύλαξη της επόμενης 
παραγράφου) κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού κώδικα, σύμφωνα με το οποίο δεν μπορεί να 
επιλεγεί όποιος : 
α)Έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή (κοινή και στην υπηρεσία ), 
απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, 
παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά 
της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής β) είναι υπόδικος και έχει 
παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, 
έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε γ) έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για 
όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή δ) τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση. 
 
 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης θα δημοσιευθεί ως ορίζει το Π.Δ 524/80. σε δύο (2) ημερήσιες ή 
εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού, εφόσον εκδίδονται. 
Η προκήρυξη θα είναι διαθέσιμη στο γραφείο του τμήματος προσωπικού του Νομικού Προσώπου στην 
οδό Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού & Μεσσηνίας, 16342 Ηλιούπολη (Δημοτικό Κολυμβητήριο) 
Ανάρτηση ολόκληρης της προκήρυξης θα είναι στον πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Κολυμβητήριου 
Ηλιούπολης, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηλιούπολης και ηλεκτρονικά: www.politismos-ilioupoli.gr, 
www.ilioupoli.gr   Paodil@otenet.gr 
 
 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τον επιλεγέντα υποψήφιο μετά την 
κατάρτιση των πινάκων κατάταξης. 
Απασχολούμενος που αποχωρεί πριν από τη λήξη της σύμβασής του, αντικαθίσταται με άλλον από τους 
εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε 
αυτόν. 
Σε κάθε περίπτωση, ο υποψήφιος που επιλέγεται κατόπιν αναμόρφωσης του πίνακα λόγω αντικατάστασης 
αποχωρούντος υποψηφίου, απασχολείται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και 
μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης μίσθωσης έργου. 
Οι ενδιαφερόμενοι για πρόσληψη πρέπει απαραίτητα να είναι κάτοχοι νομίμων διπλότυπων αποδείξεων 
παροχής υπηρεσιών, όπως προβλέπεται για τη σύναψη σύμβαση μίσθωσης έργου, άρθρο 6, παραγρ. 6 
του Νόμου 2527/1997 και το Νόμο 3996/τ.Α΄/ΦΕΚ 170/5-8-2011. 

  

                      Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                              ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ  
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