
 
 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       Ελευσίνα       16-7- 2019 
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Αριθ. Πρωτ.   1643 
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
 

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  

                  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΕΚΑ ΤΡΙΩΝ (13) ΘΕΣΕΩΝ  
Ανακοινώνει 

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής 
απασχόλησης, συνολικά δέκα τριών  (13) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή 
παροδικών αναγκών  (με αντίτιμο) του Νομικού Προσώπου  Δημοσίου Δικαίου 
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 Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

105 Π.A.Κ.Π.Π.Α. ΕΛΕΥΣΙΝA ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΚΛΑΣΙΚΗΣ 
ΚΙΘΑΡΑΣ(ΕΩΣ 35 ΩΡΕΣ) 

 
Έως 8 
μήνες 

 

1 

106 Π.A.Κ.Π.Π.Α. ΕΛΕΥΣΙΝA 

ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΟΙ  
ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ 
ΚΡΟΥΣΤΩΝ(ΕΩΣ 30 
ΩΡΕΣ) 

Έως 8 
μήνες  1 

107 Π.A.Κ.Π.Π.Α ΕΛΕΥΣΙΝA ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΙ  
ΠΙΑΝΟΥ(ΕΩΣ 35 ΩΡΕΣ) 

Έως 8   
μήνες  2 

108 Π.Α.Κ.Π.Π.Α ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
ΔΕ  ΜΟΥΣΙΚΟΙ 
ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΟΥ(ΕΩΣ 30 
ΩΡΕΣ) 

Έως 8 
μήνες  1 

109 Π.Α.Κ.Π.Π.Α ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΠΕ  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΛΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ( ΕΩΣ 35 ΩΡΕΣ) 

Έως 8 
μήνες 1 

110 Π.Α.Κ.Π.Π.Α ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΙ 
ΤΡΟΜΠΕΤΑΣ( ΕΩΣ 30 
ΩΡΕΣ) 

Έως 8 
μήνες 1 

111 Π.Α.Κ.Π.Π.Α ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΙ 
ΦΛΙΚΟΡΝΟΥ( ΕΩΣ 30 
ΩΡΕΣ) 

Έως 8 
μήνες 1 

112 Π.Α.Κ.Π.Π.Α ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΙ  
ΚΟΡΝΟ(ΕΩΣ 30 ΩΡΕΣ) 

     Έως 8          
μήνες  1 

113 Π.Α.Κ.Π.Π.Α ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΙ  
ΤΡΟΜΠΟΝΙ( ΕΩΣ 30 
ΩΡΕΣ) 

Έως 8 
μήνες 1 



ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

114 Π.Α.Κ.Π.Π.Α ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΙ  
ΦΛΑΟΥΤΟ( ΕΩΣ 30 
ΩΡΕΣ) 

Έως 8 
μήνες 1 

115 Π.Α.Κ.Π.Π.Α ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
 ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΑ 
ΜΠΑΛΛΕΤΟΥ( ΕΩΣ 35 
ΩΡΕΣ) 

Έως 8 
μήνες 1 

116 Π.Α.Κ.Π.Π.Α ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΔΕ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ   ΚΙΘΑΡΑ 
(ΕΩΣ 35 ΩΡΕΣ) 

Έως 8 
μήνες 1 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

105 

Τίτλοι σπουδών :Δίπλωμα ή πτυχίο οργάνου ή βεβαίωση σπουδών 
αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή εξωτερικού. 
Γενική προϋπηρεσία στο αντικείμενο: Αποδεδειγμένη διδακτική 
προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ή μουσικά εκπαιδευτικά 
ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές. 
Επιθυμητή προϋπηρεσία στον Φορέα. 

106 

Τίτλοι σπουδών : ΔΕ Μουσικοί-Αποδεδειγμένη εμπειρία λόγω έλλειψης 
αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών. 
Γενική προϋπηρεσία στο αντικείμενο: Αποδεδειγμένη διδακτική 
προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ή μουσικά εκπαιδευτικά 
ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές. 
Επιθυμητή προϋπηρεσία στον Φορέα. 

107 

 Τίτλοι σπουδών : Δίπλωμα ή πτυχίο οργάνου ή βεβαίωση σπουδών 
αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή εξωτερικού : 
Γενική προϋπηρεσία στο αντικείμενο: Αποδεδειγμένη διδακτική 
προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ή μουσικά εκπαιδευτικά 
ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές. 
Επιθυμητή προϋπηρεσία στον Φορέα. 

108 

Τίτλοι σπουδών : ΔΕ Μουσικοί-Αποδεδειγμένη εμπειρία λόγω έλλειψης 
αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών. 
Γενική προϋπηρεσία στο αντικείμενο: Αποδεδειγμένη διδακτική 
προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ή μουσικά εκπαιδευτικά 
ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές. 
Επιθυμητή προϋπηρεσία στον Φορέα. 

109 

Τίτλοι σπουδών :  Πτυχίο Ανώτατης σχολής Καλών Τεχνών ή ισότιμης 
σχολής   εσωτερικού ή εξωτερικού. 
Γενική προϋπηρεσία στο αντικείμενο: Αποδεδειγμένη διδακτική 
προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ή μουσικά εκπαιδευτικά 
ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές. 
Επιθυμητή προϋπηρεσία στον Φορέα. 

110 

Τίτλοι σπουδών :Δίπλωμα ή πτυχίο οργάνου ή βεβαίωση σπουδών 
αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή εξωτερικού. 
Ελλείψει  αυτών θα υπολογιστεί  η εμπειρία 
Γενική προϋπηρεσία στο αντικείμενο: Αποδεδειγμένη διδακτική 
προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ή μουσικά εκπαιδευτικά 
ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές. 
Επιθυμητή προϋπηρεσία στον Φορέα. 



 

111 

Τίτλοι σπουδών :Δίπλωμα ή πτυχίο οργάνου ή βεβαίωση σπουδών 
αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή εξωτερικού. 
Ελλείψει  αυτών θα υπολογιστεί  η εμπειρία 
Γενική προϋπηρεσία στο αντικείμενο: Αποδεδειγμένη διδακτική 
προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ή μουσικά εκπαιδευτικά 
ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές. 
Επιθυμητή προϋπηρεσία στον Φορέα 

112 

Τίτλοι σπουδών :Δίπλωμα ή πτυχίο οργάνου ή βεβαίωση σπουδών 
αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή εξωτερικού. 
Ελλείψει  αυτών θα υπολογιστεί  η εμπειρία 
Γενική προϋπηρεσία στο αντικείμενο: Αποδεδειγμένη διδακτική 
προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ή μουσικά εκπαιδευτικά 
ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές. 
Επιθυμητή προϋπηρεσία στον Φορέα 

113 

Τίτλοι σπουδών :Δίπλωμα ή πτυχίο οργάνου ή βεβαίωση σπουδών 
αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή εξωτερικού. 
Ελλείψει  αυτών θα υπολογιστεί  η εμπειρία 
Γενική προϋπηρεσία στο αντικείμενο: Αποδεδειγμένη διδακτική 
προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ή μουσικά εκπαιδευτικά 
ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές. 
Επιθυμητή προϋπηρεσία στον Φορέα 

114 

Τίτλοι σπουδών :Δίπλωμα ή πτυχίο οργάνου ή βεβαίωση σπουδών 
αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή εξωτερικού. 
Ελλείψει  αυτών θα υπολογιστεί  η εμπειρία 
Γενική προϋπηρεσία στο αντικείμενο: Αποδεδειγμένη διδακτική 
προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ή μουσικά εκπαιδευτικά 
ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές. 
Επιθυμητή προϋπηρεσία στον Φορέα 

115 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
Τίτλοι σπουδών: Δίπλωμα ή πτυχίο αναγνωρισμένης Ανώτερης 
Επαγγελματικής Σχολής Χορού (Vaganova - Ρώσικο σύστημα) της Ημεδαπής 
ή αναγνωρισμένης Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής Χορού της Αλλοδαπής 
Γενική προϋπηρεσία στο αντικείμενο: Αποδεδειγμένη διδακτική 
προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ή μουσικά εκπαιδευτικά 
ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές 
Επιθυμητή προϋπηρεσία στον Φορέα 

116 

Τίτλοι σπουδών : ΔΕ Μουσικοί-Αποδεδειγμένη εμπειρία λόγω έλλειψης 
αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών. 
Γενική προϋπηρεσία στο αντικείμενο: Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία 
σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ή μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα του 
Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές. 
Επιθυμητή προϋπηρεσία στον Φορέα 

 
   Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.   
Η αίτηση απευθύνεται στο «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» (Κίμωνος 11 
& Παγκάλου  Ελευσίνα TK.19200 τηλ.  210-5565619 Βουκουβαλίδης Κλεάνθης) Η ανακοίνωση   είναι 
αναρτημένη  και  στην ιστοσελίδα του Δήμου Ελευσίνας. 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
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 Δημόσιο ή /και Ιδιωτικό τομέα (σε χρόνια και μήνες) καθώς και αν υπάρχει εμπειρία σε 
προηγούμενα προγράμματα του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, η επιμόρφωση 
μέσω σεμιναρίων, η 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 απολυτηρίου λυκείου ή λοιπών τίτλων σπουδών τους. (πτυχίου κ.λ.π.) 
5. Έγγραφα που να πιστοποιούν τη συμμετοχή σε καλλιτεχνικές δράσεις (βεβαιώσεις, 
σεμινάρια, κ.λ.π) για την ειδικότητα που απαιτείται. 
6.  Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (πρόσφατο). 
7.  Βεβαίωση προϋπηρεσίας (βεβαίωση ημερών ασφάλιση από το μητρώο του Ιδρύματος 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων ΙΚΑ) ή Πιστοποιητικό εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας. 
8.  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 ΟΑΕΔ ε) αν έχουν 
εργασθεί σε δημόσια Υπηρεσία κατά το τελευταίο έτος. 
 Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι δέκα μέρες  ήτοι από  27-7-2019 έως 5-8-2019 και 
ώρες 8.00 π.μ έως 14.00 μ.μ 
 

1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ –ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παραπάνω κατάλογος δικαιολογητικών είναι συνοπτικός και δεν περιλαμβάνει 
ειδικές περιπτώσεις απόδειξης κριτηρίων – ιδιοτήτων, για τις οποίες μπορεί να απαιτούνται 
άλλα ή πρόσθετα δικαιολογητικά σύμφωνα με την ανακοίνωση. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν οι 
υποψήφιοι πρέπει να διαβάσουν πλήρως και με προσοχή την ανακοίνωση προκειμένου να 
ενημερωθούν λεπτομερώς και με ακρίβεια για το σύνολο των δικαιολογητικών που 
απαιτούνται για την απόδειξη των προσόντων που επικαλούνται.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Α.Κ.Π.Π.Α. 
 

                       ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ  
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