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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

για πρόσληψη δεκαπέντε (15) ατόµων, ΤΕ-∆Ε Καθηγητών Μουσικής µε 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου έως και εννέα(9) µήνες 

για υπηρεσίες έναντι αντιτίµου από τους ωφελούµενους 
 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠ∆∆ «ΘΟΡΙΚΟΣ» 
 

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του Π.∆. 524/17.6.1980 (ΦΕΚ 143/τ.α’/1980) καθώς και τις 
τροποποιήσεις όπως ισχύουν µέχρι σήµερα. 

2. Τις διατάξεις του Π.∆. 523/17.6.1980 (ΦΕΚ 143/τ.α’/1980) όπως 
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το υπ’ αριθµ. 476/1981 Π.∆. (ΦΕΚ 
132/τ.α’/21.5.1981) 

3. Το µε αριθµό 16/1966 Β.∆. (ΦΕΚ 7/τ.α’/15.1.1966) «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών 
µουσικών ιδρυµάτων», όπως ισχύει σήµερα 

4. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 30 του Ν. 3274/2004, όπως ισχύει 
5. Tις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 περί αναµόρφωσης 

του συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 
234/τ.α΄/ 28.12.09) 

6. Τις διατάξεις της παρ 5 του άρθρου 223 κ 168 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας 
κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28.6.2007) 

7. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010) 

8. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠ∆∆ ΘΟΡΙΚΟΣ (ΦΕΚ 
3541/31.12.2012 τ Β)  

9. Την παρ.2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί µε το 
άρθρο 1 του Ν. 3812/2009 και ισχύει σήµερα, δεν υπάγονται στις διατάξεις 
των κεφαλαίων Α΄, Β΄ και Γ΄ του Ν.2190/94: «β. Το εκπαιδευτικό ή διδακτικό 
προσωπικό των Α.Ε.Ι., των Τ.Ε.Ι. και των µε οποιαδήποτε ονοµασία σχολών ή 
σχολείων ή υπηρεσιών του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆., των Οργανισµών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού και των νοµικών προσώπων που 
αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο.»,  

10.Την αριθ. 461/29-05-2020  Βεβαίωση Οικονοµικής Υπηρεσίας του ΝΠ∆∆ 
«ΘΟΡΙΚΟΣ» µε την οποία έχουν εγγραφεί οι απαραίτητες πιστώσεις στους 
αντίστοιχους Κ.Α. στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισµού  για το 
οικονοµικό έτος 2020. 

11.Την 27/2020 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Απόφαση ∆.Σ του Ν.Π.∆.∆ «ΘΟΡΙΚΟΣ» 
σχετικά µε τον «προγραµµατισµό προσλήψεων προσωπικού µε σχέση εργασίας 
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ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου του ΝΠ∆∆ ΘΟΡΙΚΟΣ που θα αµείβονται 
αποκλειστικά µε έσοδα υπό µορφή αντιτίµου στο πλαίσιο προγραµµατισµού 
έτους 2020». 

12.Σύµφωνα µε την αριθ. πρωτ. 60605/23-09-2020 (Α∆Α: 6Τ3Τ46ΜΤΛ6-ΣΡΞ) 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Έγκριση σύναψης ογδόντα τριών (83) 
συµβάσεων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και 
ογδόντα πέντε (85) συµβάσεων µίσθωσης έργου σε ΟΤΑ και ΝΠ∆∆ αυτών, για 
την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίµου από τους ωφελούµενους» 

13.Την 59/2020 Απόφαση του ∆.Σ του Ν.Π.∆.∆ «ΘΟΡΙΚΟΣ» µε την οποία 
αποφασίστηκε η πρόσληψη δεκαπέντε (15) ατόµων Καθηγητών  Μουσικής για 
την λειτουργία του ∆ηµοτικού Ωδείου «∆ηµήτριος Νικολάου» του Ν.Π.∆.∆ 
«ΘΟΡΙΚΟΣ» ∆ήµου Λαυρεωτικής, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου έως και εννέα  (9) µήνες. 

14.Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 26 του Ν. 4325/11-5-2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/ 
11-05-2015 που αναφέρει η παρ. 3 του άρθρου 20 του Ν. 3475/2006 
(Α΄146), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 παρ.4 εδάφιο γ΄ του Ν. 
3687/2008 (Α΄71) εφαρµόζεται και στους µουσικούς των Ο.Τ.Α Α΄ βαθµού 
και στα νοµικά πρόσωπα αυτών, για την αυτοδίκαιη κατάταξη Μουσικών του 
Ν.Π.∆.∆ «ΘΟΡΙΚΟΣ» στον κλάδο ΤΕ Μουσικών. 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 
Την πρόσληψη δεκαπέντε (15) ατόµων Καθηγητών  Μουσικής για την λειτουργία του 
∆ηµοτικού Ωδείου «∆ηµήτριος Νικολάου» του Ν.Π.∆.∆ «ΘΟΡΙΚΟΣ» ∆ήµου 
Λαυρεωτικής, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µε αντίτιµο 
έως και εννέα (9) µήνες. Η κατάταξη στην ΤΕ-∆Ε εκπαιδευτική βαθµίδα θα γίνει 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 26 του ν.4325/2015.  
Αναλυτικότερα οι θέσεις είναι οι εξής: 
 

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 
 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία 
Έδρα 
υπηρεσίας 

Ειδικότητα 
∆ιάρκεια 
σύµβασης 

Αριθµός 
ατόµων 
 

101 
ΝΠ∆∆ ΘΟΡΙΚΟΣ 
(∆ηµοτικό Ωδείο 
Κερατέας ) 

∆. 
Λαυρεωτικής 

Καθηγητής/τρια 
Πιάνου-
Θεωρητικών 
(ΤΕ)  

Έως και εννέα (9) 
µήνες από την 
υπογραφή της 
σύµβασης. 

2 

102 
ΝΠ∆∆ ΘΟΡΙΚΟΣ 
(∆ηµοτικό Ωδείο 
Κερατέας ) 

∆. 
Λαυρεωτικής 

Καθηγητής/τρια 
ΠΙΑΝΟΥ- 
ΑΡΜΟΝΙΟΥ-
ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
ΠΡΟΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
(ΤΕ) 

Έως και εννέα (9) 
µήνες από την 
υπογραφή της 
σύµβασης. 

1 

103 
ΝΠ∆∆ ΘΟΡΙΚΟΣ 
(∆ηµοτικό Ωδείο 
Κερατέας ) 

∆. 
Λαυρεωτικής 

Καθηγητής/τρια 
ΠΙΑΝΟΥ- 
ΜΟΥΣΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
(ΤΕ) 

Έως και εννέα (9) 
µήνες από την 
υπογραφή της 
σύµβασης. 

1 

104 
ΝΠ∆∆ ΘΟΡΙΚΟΣ 
(∆ηµοτικό Ωδείο 
Κερατέας ) 

∆. 
Λαυρεωτικής 

Καθηγητής/τρια 
ΚΙΘΑΡΑΣ (ΤΕ) 

Έως και εννέα (9) 
µήνες από την 
υπογραφή της 
σύµβασης. 

1 

105 
ΝΠ∆∆ ΘΟΡΙΚΟΣ 
(∆ηµοτικό Ωδείο 

∆. 
Λαυρεωτικής 

Καθηγητής/τρια 
ΚΙΘΑΡΑΣ–

Έως και εννέα (9) 
µήνες από την 

1 
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Κερατέας ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ 
(ΤΕ) 

υπογραφή της 
σύµβασης. 

106 
ΝΠ∆∆ ΘΟΡΙΚΟΣ 
(∆ηµοτικό Ωδείο 
Κερατέας ) 

∆. 
Λαυρεωτικής 

  
Καθηγητής/τρια 
ΒΙΟΛΙΟΥ (ΤΕ) 

Έως και εννέα (9) 
µήνες από την 
υπογραφή της 
σύµβασης. 

1 

107 
ΝΠ∆∆ ΘΟΡΙΚΟΣ 
(∆ηµοτικό Ωδείο 
Κερατέας ) 

∆. 
Λαυρεωτικής 

 

  
Καθηγητής/τρια 
ΚΛΑΡΙΝΕΤΟΥ-
ΣΑΞΟΦΩΝΟΥ 
(ΤΕ) 
 

Έως και εννέα (9) 
µήνες από την 
υπογραφή της 
σύµβασης. 

1 

108 
ΝΠ∆∆ ΘΟΡΙΚΟΣ 
(∆ηµοτικό Ωδείο 
Κερατέας ) 

∆. 
Λαυρεωτικής 

Καθηγητής/τρια  
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΚΙΘΑΡΑΣ  
(ΤΕ) 

Έως και εννέα (9) 
µήνες από την 
υπογραφή της 
σύµβαση. 

1 

109 
ΝΠ∆∆ ΘΟΡΙΚΟΣ 
(∆ηµοτικό Ωδείο 
Κερατέας ) 

∆. 
Λαυρεωτικής 

Καθηγητής/τρια  
ΚΡΟΥΣΤΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ (∆Ε) 
 

Έως και εννέα (9) 
µήνες από την 
υπογραφή της 
σύµβασης. 
 

1 

110 
ΝΠ∆∆ ΘΟΡΙΚΟΣ 
(∆ηµοτικό Ωδείο 
Κερατέας ) 

∆. 
Λαυρεωτικής 

  
Καθηγητής/τρια 
ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΟΥ 
(ΤΕ) 
 

Έως και εννέα (9) 
µήνες από την 
υπογραφή της 
σύµβασης 

1 

111 
ΝΠ∆∆ ΘΟΡΙΚΟΣ 
(∆ηµοτικό Ωδείο 
Κερατέας ) 

∆. 
Λαυρεωτικής 

Καθηγητής/τρια 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗΣ 
ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΤΕ) 

Έως και εννέα (9) 
µήνες από την 
υπογραφή της 
σύµβασης 

2 

112 
ΝΠ∆∆ ΘΟΡΙΚΟΣ 
(∆ηµοτικό Ωδείο 
Κερατέας ) 

∆. 
Λαυρεωτικής 

  
Καθηγητής/τρια 
ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ  
(ΤΕ) 

Έως και εννέα (9) 
µήνες από την 
υπογραφή της 
σύµβαση. 

1 

113 
ΝΠ∆∆ ΘΟΡΙΚΟΣ 
(∆ηµοτικό Ωδείο 
Κερατέας) 

∆. 
Λαυρεωτικής 

  
Καθηγητής/τρια 
Ανωτέρων 
Θεωρητικών-
Σαξοφώνου 
(ΤΕ) 

Έως και εννέα (9) 
µήνες από την 
υπογραφή της 
σύµβαση. 

1 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

 
102, 
103, 
104, 
106 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
Τίτλοι σπουδών: ∆ίπλωµα οργάνου αναγνωρισµένου µουσικού 
ιδρύµατος  της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. 
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. 
Προϋπηρεσία στο Ν.Π.∆.∆ «ΘΟΡΙΚΟΣ»  
Παρουσίαση εκπαιδευτικής ικανότητας, προσόντα και σηµείωµα 
αποδεδειγµένης καλλιτεχνικής δραστηριότητας (Συνέντευξη) 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ A' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
Πτυχίο στο γνωστικό αντικείµενο, από µουσικό ίδρυµα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, 
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Γενικά προσόντα πρόσληψης: 
 

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών 

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την 

εκτέλεση τω καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν 

αναγνωρισµένο από το κράτος 

101, 
105, 
113 
 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
Τίτλοι σπουδών: ∆ίπλωµα  οργάνου και δίπλωµα σύνθεσης από µουσικό ίδρυµα της 
ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισµένο από το κράτος. 
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. 
Προϋπηρεσία στο Ν.Π.∆.∆. ΘΟΡΙΚΟΣ. 
Παρουσίαση εκπαιδευτικής ικανότητας, προσόντα και σηµείωµα 
αποδεδειγµένης καλλιτεχνικής δραστηριότητας (Συνέντευξη) 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
Πτυχίο  οργάνου και πτυχίο ανώτερων θεωρητικών από µουσικό ίδρυµα της ηµεδαπής ή 
αλλοδαπής, αναγνωρισµένο από το κράτος. 

107 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
Τίτλοι σπουδών: ∆ίπλωµα στο κλαρινέτο και δίπλωµα στο σαξόφωνο από µουσικό 
ίδρυµα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισµένο από το κράτος. 
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. 
Προϋπηρεσία στο Ν.Π.∆.∆. ΘΟΡΙΚΟΣ. 
Παρουσίαση εκπαιδευτικής ικανότητας, προσόντα και σηµείωµα 
αποδεδειγµένης καλλιτεχνικής δραστηριότητας (Συνέντευξη) 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
Πτυχίο στο κλαρινέτο και πτυχίο στο σαξόφωνο από µουσικό ίδρυµα της ηµεδαπής ή 
αλλοδαπής, αναγνωρισµένο από το κράτος. 

108, 
109, 
110, 
111 
 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
Τίτλοι σπουδών: Απολυτήριο Λυκείου ή βεβαίωση από µουσικό ίδρυµα της ηµεδαπής ή  
αλλοδαπής αναγνωρισµένο από το κράτος. 
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. 
Προϋπηρεσία στο Ν.Π.∆.∆. ΘΟΡΙΚΟΣ. 
Παρουσίαση εκπαιδευτικής ικανότητας, προσόντα και σηµείωµα 
αποδεδειγµένης καλλιτεχνικής δραστηριότητας (Συνέντευξη) 

112 
 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
Τίτλοι σπουδών: ∆ίπλωµα  µονωδίας από µουσικό ίδρυµα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, 
αναγνωρισµένο από το κράτος. 
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. 
Προϋπηρεσία στο Ν.Π.∆.∆. ΘΟΡΙΚΟΣ. 
Παρουσίαση εκπαιδευτικής ικανότητας, προσόντα και σηµείωµα 
αποδεδειγµένης καλλιτεχνικής δραστηριότητας (Συνέντευξη) 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
Πτυχίο ή βεβαίωση από µουσικό ίδρυµα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισµένο 
από το κράτος. 
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3. Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, 

υποδικία, δικαστική συµπαράσταση), µε την επιφύλαξη την επόµενης 

εξαίρεσης. 

 
 

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 
 

1. Αίτηση. 

2. Φωτοαντίγραφο (διπλής όψεως) Αστυνοµικής Ταυτότητας. 

3. Φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου. 

4. Φωτοαντίγραφο διπλώµατος ή πτυχίου της ανάλογης ειδικότητας, ιδρύµατος 

της ηµεδαπής, ή ισότιµου αναγνωρισµένου στην Ελλάδα τίτλου της αλλοδαπής, 

συνοδευόµενα από την απαραίτητη υπεύθυνη δήλωση για τη γνησιότητά 

τους. 

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης. 

6. 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. 

       7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:  

α) Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (µόνο για άνδρες) ή η νόµιµη 

απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. 

 β) Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη ποινική καταδίκη, 

στερητική ή επικουρική δικαστική συµπαράσταση και δεν παραπέµφθηκε µε 

τελεσίδικο βούλευµα για κάποιο από τα εγκλήµατα που αναφέρονται στο αριθ. 

22 του Π∆ 611/77 (άρθρο 8 του Ν. 3528/2007, Κώδικας Κατάστασης ∆ηµοσίων 

πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆.) έστω και αν δεν 

επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, όπως και αν εκκρεµεί εναντίον 

του κατηγορία για οποιοδήποτε πληµµέληµα ή κακούργηµα.  

8. Αναλυτικό 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 προϋπηρεσία στα προηγούµενα προγράµµατα του ∆ήµου 

και των Νοµικών του Προσώπων / ∆ηµοτικών / Κοινωφελών Επιχειρήσεων.  

9. Έγγραφα που να αποδεικνύουν συµµετοχή σε καλλιτεχνικές δράσεις 

(βεβαιώσεις  σεµιναρίων, κλπ.) για την ειδικότητα που απαιτείται. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλοι οι υποψήφιοι, που τηρούν τα απαιτούµενα προσόντα θα περάσουν 

από συνέντευξη, για τον χρονικό προσδιορισµό της οποίας θα ενηµερωθούν 

τηλεφωνικά. Κάθε υποψήφιος µπορεί να υποβάλλει αίτηση µόνο για ένα (1) κωδικό 

ειδικότητας σύµφωνα µε τον κατωτέρω πίνακα. Υποβολή αίτησης για περισσότερους 

του ενός (1) κωδικού σηµαίνει αυτόµατα αποκλεισµός από τη διαδικασία επιλογής. 

 

Αν δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά των γενικών και ειδικών τυπικών 

προσόντων ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται. 

Όλα τα προαπαιτούµενα δικαιολογητικά συνυποβάλλονται µαζί µε την αίτηση του 

υποψηφίου.  
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Συµπληρωµατικά στοιχεία θα γίνονται δεκτά µέχρι και τη λήξη της προθεσµίας 

υποβολής κατάθεσης της αίτησης.  

Οι κάτοχοι σχετικών τίτλων σπουδών, πέραν των προαπαιτούµενων, δύναται να τους 

συνυποβάλλουν.  

 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την  αίτηση και να την υποβάλουν 

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:  ΝΠ∆∆ «ΘΟΡΙΚΟΣ» Αγίας Παρασκευής 1, Λαύριο ΤΚ 19500 κατά τις 

εργάσιµες ηµέρες και ώρες 09:00-13:00. 

 Τηλ. Επικοινωνίας 2292-0-27774. 

Για την παραλαβή των αιτήσεων των υποψηφίων, ορίζεται η υπάλληλος  του Ν.Π.∆.∆ 

«ΘΟΡΙΚΟΣ»: κ. Παντελαίων Μαρία. 

 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.  

Μετά τον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών θα πρωτοκολλούνται οι  

σχετικές αιτήσεις.  

Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά µέσα σε 

προθεσµία δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την εποµένη της δηµοσίευσης της 

προκήρυξης σε δυο ηµερήσιες ή εβδοµαδιαίες  εφηµερίδες του νοµού ή της 

ανάρτησής της στον πίνακα ανακοινώσεων του Ν.Π.∆.∆ «ΘΟΡΙΚΟΣ», εφόσον η 

ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες. 

Επισηµαίνεται ότι οι καταβλητέες αποδοχές εξαρτώνται αποκλειστικά και 

µόνο από την καταβολή του αντιτίµου που καταβάλλουν οι ωφελούµενοι. 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ –ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

 

Ο έλεγχος των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, η επιλογή των 

µεταξύ αυτών καταλληλότερων και η κατάταξη των επιλεγόµενων κατά αξιολογική 

σειρά, θα γίνει από την τριµελή επιτροπή αξιολόγησης που συγκροτήθηκε µε την 

62/2020 απόφαση ∆.Σ του ΝΠ∆∆ «ΘΟΡΙΚΟΣ», περί σύστασης επιτροπής ελέγχου 

δικαιολογητικών των υποψηφίων. 

Εφόσον η τριµελής επιτροπή κρίνει αναγκαίο θα γίνει και πρακτική δοκιµασία των 

υποψηφίων κατόπιν τηλεφωνικής ειδοποίησής τους την ίδια µέρα. 

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων 

του ΝΠ∆∆ «ΘΟΡΙΚΟΣ» ∆ήµου Λαυρεωτικής.  

Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, 

µέσα σε αποκλειστική προθεσµία η οποία λήγει µετά την πάροδο δέκα (10) 

ηµερολογιακών ηµερών από την ανάρτηση. 

 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
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H υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύµβασης µε τους επιλεγέντες υποψηφίους µετά 

την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης και ανάλογα µε τις διδακτικές ανάγκες του 

Ωδείου.  

Οι επιλεγέντες-αντισυµβαλλόµενοι λαµβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για 

την απασχόλησή τους έως την ηµέρα της λύσης της σύµβασης, χωρίς οποιαδήποτε 

αποζηµίωση από την αιτία αυτή.  

Επισηµαίνεται ότι οι καταβλητέες αποδοχές εξαρτώνται αποκλειστικά και 

µόνο από την καταβολή του αντιτίµου που καταβάλλουν οι ωφελούµενοι.  

Απασχολούµενοι που αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύµβασής τους, 

αντικαθίστανται µε άλλους από τους εγγεγραµµένους και διαθέσιµους στον πίνακα 

της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. 

 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

Περίληψη της ανακοίνωσης:   

-   θα δηµοσιευθεί στις εφηµερίδες ΗΧΩ ∆ηµοπρασιών και Συνείδηση 

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει:  

-  στο χώρο ανακοινώσεων του καταστήµατος Ν.Π.∆.∆ «ΘΟΡΙΚΟΣ», Αγίας 

Παρασκευής 1, Λαύριο 19500,  

-  στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου Λαυρεωτικής, 

- στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Λαυρεωτικής,  

-  στο πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ   

και θα συνταχθεί σχετικό αποδεικτικό. 

 
 

                                                                           Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                                                              του ΝΠ∆∆ «ΘΟΡΙΚΟΣ» 

 
 
 
 

                                                                ΒΕΛΕΤΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ                                                                                                           
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