
Σελίδα 1 από 8 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 
Ν.Π.Δ.Δ.  «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» ΔΗΜΟΥ 
ΓΛΥΦΑΔΑΣ («Κ.Α.Π.ΠΑ.») 

 Γλυφάδα 10-1-2018 
Αριθμ. Πρωτ.:51 
 
 
 
 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΜΕ  2/2017 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» 

ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ («Κ.Α.Π.ΠΑ.») 
 

 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
4.  Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 22230/30-6-2017  Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 

που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 
47/Α’/11-5-2015).  

5. Την υπ’ αριθμ. 162/5-9-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. 
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 74787/27083/21-9-2017 απόφαση του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 
 

Ανακοινώνει 
 

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά είκοσι (20) άτομα για 
την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Αθλητική & Πολιτιστική 
Παρέμβαση «Κ.Α.Π.ΠΑ.»  Δήμου Γλυφάδας,  που εδρεύει στη Γλυφάδα 
Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Πολιτιστικές 
Δραστηριότητες» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. Στο 
πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα 
και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα 
αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα 
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός  
απασχόλησης 

Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα 
Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

100 
Κ.Α.Π.ΠΑ. ΔΗΜΟΥ 

ΓΛΥΦΑΔΑΣ 
(Αθλητικοί Χώροι Δήμου) 

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΜΑΖΙΚΟΥ ΛΑIΚΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  ή 

ΕΥΡΩΣΤΙΑΣ ΚΑΙ 
ΥΓΕΙΑΣ 

Έως 12 

μήνες 
5 

101 
Κ.Α.Π.ΠΑ. ΔΗΜΟΥ 

ΓΛΥΦΑΔΑΣ 
(Αθλητικοί Χώροι Δήμου) 

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 

Έως 12 

μήνες 
2 

ΑΔΑ: 7ΧΘΥΟΛΓΦ-Ψ6Τ



Σελίδα 2 από 8 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός  
απασχόλησης 

Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα 
Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

102 
Κ.Α.Π.ΠΑ. ΔΗΜΟΥ 

ΓΛΥΦΑΔΑΣ 

(Δημοτικό Ωδείο) 

ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ 
ΠΙΑΝΟΥ 

Έως 12 
μήνες 

3 

103 
Κ.Α.Π.ΠΑ. ΔΗΜΟΥ 

ΓΛΥΦΑΔΑΣ 

(Δημοτικό Ωδείο) 

ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ 
ΚΙΘΑΡΑΣ 

Έως 12 

μήνες 
1 

104 
Κ.Α.Π.ΠΑ. ΔΗΜΟΥ 

ΓΛΥΦΑΔΑΣ 
(Δημοτικό Ωδείο) 

ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ 
ΑΝΩΤΕΡΩΝ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ 
(ΑΡΜΟΝΙΑ 
ΦΟΥΓΚΑ) 

Έως 12 

μήνες 
1 

105 
Κ.Α.Π.ΠΑ. ΔΗΜΟΥ 

ΓΛΥΦΑΔΑΣ 
ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΣ 

ΘΕΑΤΡΟΥ 
Έως 12 

μήνες 
2 

106 
Κ.Α.Π.ΠΑ. ΔΗΜΟΥ 

ΓΛΥΦΑΔΑΣ 
ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΣ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Έως 12 
μήνες 

1 

107 
Κ.Α.Π.ΠΑ. ΔΗΜΟΥ 

ΓΛΥΦΑΔΑΣ 
ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΣ 
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

Έως 12 
μήνες 

1 

108 
Κ.Α.Π.ΠΑ. ΔΗΜΟΥ 

ΓΛΥΦΑΔΑΣ 
ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΣ 

ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 
Έως 12 
μήνες 

1 

109 
Κ.Α.Π.ΠΑ. ΔΗΜΟΥ 

ΓΛΥΦΑΔΑΣ 
ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΣ 
ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ 

Έως 12 

μήνες 
1 

110 
Κ.Α.Π.ΠΑ. ΔΗΜΟΥ 

ΓΛΥΦΑΔΑΣ 
ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΣ 
ΧΟΡΩΝ LATIN 

Έως 12 

μήνες 
1 

111 
Κ.Α.Π.ΠΑ. ΔΗΜΟΥ 

ΓΛΥΦΑΔΑΣ 
ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΣ 

ΧΟΡΩΔΙΑΣ 
Έως 12 

μήνες 
1 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 
απασχόλησης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

100 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ειδικότητας Μαζικού 
Λαϊκού Αθλητισμού ή Άσκηση για Όλους ή Ευρωστίας και Υγείας ή κατεύθυνσης 
στην «Υγεία αναψυχή και οργάνωση διοίκησης» ή στην «Φυσική δραστηριότητα και 
Υγεία» ή στην «Άσκηση και Υγεία» ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) 
ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με άτομα με τα 
ανωτέρω προσόντα) 
Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΕΙ ή το ομώνυμο 
πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

101 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ειδικότητας 
Κολύμβησης ή Υδατοσφαίρισης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) 
ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 

ΑΔΑ: 7ΧΘΥΟΛΓΦ-Ψ6Τ



Σελίδα 3 από 8 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 
απασχόλησης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

αντίστοιχης ειδικότητας. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με άτομα με τα 
ανωτέρω προσόντα) 
Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΕΙ ή το ομώνυμο 
πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

102 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Μουσικής  ή Μουσική 
Τραγούδι ή  αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω 
σχολικών μονάδων : ΙΕΚ  ή  Επαγγελματικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού 
Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή 
τεχνικού επαγγελματικού λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή 
Επαγγελματικής Σχολής ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή 
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας και  
β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης πιάνου από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το Κράτος 

ή 
Απολυτήριος τίτλος Μουσικών Σχολείων (Λυκείων) της ημεδαπής ή ισότιμος και 
αντίστοιχος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ειδικότητας Μουσικής και α) βεβαίωση 
ειδικότητας πιάνου, εκδιδόμενη από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων ή β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης πιάνου από μη 
πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο 
από το κράτος. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με άτομο με τα 
ανωτέρω προσόντα) 
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή 
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής 
μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και 
β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης πιάνου από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος. 

103 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Μουσικής  ή Μουσική 
Τραγούδι ή  αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω 
σχολικών μονάδων : ΙΕΚ  ή  Επαγγελματικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού 
Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή 
τεχνικού επαγγελματικού λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή 
Επαγγελματικής Σχολής ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή 
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας και  
β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης κιθάρας από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το Κράτος 

ή 
Απολυτήριος τίτλος Μουσικών Σχολείων (Λυκείων) της ημεδαπής ή ισότιμος και 
αντίστοιχος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ειδικότητας Μουσικής και α) βεβαίωση 
ειδικότητας κιθάρας, εκδιδόμενη από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων ή β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης κιθάρας από μη 
πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο 
από το κράτος. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

ΑΔΑ: 7ΧΘΥΟΛΓΦ-Ψ6Τ



Σελίδα 4 από 8 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 
απασχόλησης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με άτομο με τα 
ανωτέρω προσόντα) 
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή 
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής 
μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και 
β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης κιθάρας από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος. 

104 

ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ: 
α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Μουσικής  ή Μουσική 
Τραγούδι ή  αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω 
σχολικών μονάδων : ΙΕΚ  ή  Επαγγελματικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού 
Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή 
τεχνικού επαγγελματικού λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή 
Επαγγελματικής Σχολής ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή 
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας και  
β)Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης ανωτέρων θεωρητικών μουσικών σπουδών 
(Αρμονία Φούγκα) από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το Κράτος, 

ή 
Απολυτήριος τίτλος Μουσικών Σχολείων ( Λυκείων) της ημεδαπής ή ισότιμος και 
αντίστοιχος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ειδικότητας Μουσικής και α) βεβαίωση 
ειδικότητας ανωτέρων θεωρητικών μουσικών σπουδών (Αρμονία Φούγκα)  
εκδιδόμενη από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή β) 
Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης ανωτέρων θεωρητικών μουσικών σπουδών 
(Αρμονία Φούγκα) από μη πανεπιστημιακό  μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με άτομο με τα ανωτέρω 
προσόντα)  

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή 
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής 
μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και 
 β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης ανωτέρων θεωρητικών μουσικών σπουδών 
(Αρμονία Φούγκα) από  μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος. 

105 

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον 
δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος 
τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και 
 β) εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το 
αντικείμενο της ειδικότητας που ζητείται για την εκτέλεση του έργου. 

106 

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φωτογραφίας ή Τεχνικού 
Εργαστηρίου Φωτογραφίας ή Τεχνίτης Εργαστηρίου Φωτογραφίας ή Τέχνη 
Φωτογραφίας ή Τεχνικού Λήψης Φωτογραφίας ή Φωτογραφίας πολυφωτογραφικών 
εφαρμογών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω 
σχολικών μονάδων : ΙΕΚ  ή   Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού 
Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή 
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή 
Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή 
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας. 

107 
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ζωγραφικής τέχνης ή 
Ελεύθερου σχεδίου και Ζωγραφικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος 
τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ  ή Επαγγελματικού Λυκείου ή  
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 
απασχόλησης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου 
Πολυκλαδικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής 
Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής 
Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 
1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής 
ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
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Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Κεραμικής-Πηλοπλαστικής ή 
Κεραμικής-Πηλοπλαστικής Ψηφιδογραφίας -Υαλογραφίας ή Τεχνίτης Κεραμικής - 
Αγγειοπλαστικής τέχνης ή Κεραμικής-Αγγειοπλαστικής Αθυρμάτων  ή Κεραμική 
τέχνη ή  Κεραμικής-Αγγειοπλαστικής ή Τεχνικός χειροποίητης Κεραμικής ή Τεχνικός 
παραγωγής Κεραμικής ή Τεχνικός παραγωγικής κεραμικής ή Τεχνικός Κεραμικών 
Υλικών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω 
σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου  ή  Τεχνικού Επαγγελματικού 
Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή  
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή 
Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν.3475/2006 ή 
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας.  
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Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Τεχνίτης κοσμήματος και 
Μεταλλοτεχνίας ή Τεχνικού χειροποίητου κοσμήματος και σχεδιασμού κοσμήματος  
ή Τεχνικού χειροποίητου κοσμήματος ή Τεχνικού Σχεδιασμού κοσμήματος ή 
Τεχνικού κοσμήματος Παραγωγής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος 
τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ  ή Επαγγελματικού Λυκείου ή 
Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου 
Πολυκλαδικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής 
Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής  ή Τεχνικής Επαγγελματικής 
Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 
1346/1983 ή Ν.3475/2006  ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής 
ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.  
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή 
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής 
μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και πτυχίο σχολής χορού αναγνωρισμένης 
από το Υπουργείο Πολιτισμού τουλάχιστον τριετούς μεταλυκειακής φοίτησης της 
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με άτομο με τα 
ανωτέρω προσόντα) 
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή 
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της 
αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας και εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε 
καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της ειδικότητας που ζητείται για την 
εκτέλεση του έργου. 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Μουσικής  ή Μουσική 
Τραγούδι ή  αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω 
σχολικών μονάδων : ΙΕΚ  ή  Επαγγελματικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού 
Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή 
τεχνικού επαγγελματικού λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή 
Επαγγελματικής Σχολής ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή 
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας και  
β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης ανωτέρων θεωρητικών μουσικών σπουδών ή 
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Σελίδα 6 από 8 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 
απασχόλησης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

οποιουδήποτε μουσικού οργάνου από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το Κράτος 

ή 
Απολυτήριος τίτλος Μουσικών Σχολείων (Λυκείων) της ημεδαπής ή ισότιμος και 
αντίστοιχος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ειδικότητας Μουσικής και α) βεβαίωση 
ειδικότητας ανωτέρων θεωρητικών μουσικών σπουδών ή οποιουδήποτε 
μουσικού οργάνου, εκδιδόμενη από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων ή β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης ανωτέρων θεωρητικών 
μουσικών σπουδών ή οποιουδήποτε μουσικού οργάνου από μη 
πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο 
από το κράτος. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με άτομο με τα 
ανωτέρω προσόντα) 
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή 
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής 
μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και 
β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης ανωτέρων θεωρητικών μουσικών σπουδών ή 
οποιουδήποτε μουσικού οργάνου από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος. 

 

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων  πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 
 

 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΕ ΚΑΙ ΔΕ 

 

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία (είτε αυτή είναι βαθμολογούμενο κριτήριο, είτε τυπικό 
προσόν που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου) για τους παρακάτω κωδικούς 
απασχόλησης 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 των 
ειδικοτήτων που ζητούνται για την εκτέλεση του έργου. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

 
100,101,105,106, 

107,108,109,110(προσόντα 
επικουρίας) 

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου 
σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία 
επιλογής.  

Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β ή 
Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος 

ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., 
στοιχείο 15. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας. 

102,103,104,111 

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του πτυχίου ή 
διπλώματος μουσικής ειδίκευσης ή της βεβαίωσης  ειδίκευσης, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τυπικά προσόντα.  

Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β ή 
Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος 

ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., 
στοιχείο 15. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας. 
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110 (Κύρια προσόντα) 

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του πτυχίου σχολής 
χορού, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τυπικά προσόντα.    

Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β ή 
Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος 
ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., 
στοιχείο 15. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας. 

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας για όλες τις ειδικότητες περιγράφονται 
αναλυτικά στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)», 

με σήμανση έκδοσης «04-10-2016»  (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα 
«ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).   

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των 
λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα  
απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων 
Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)», με σήμανση έκδοσης «04-10-2016»,   
δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 
ΣΜΕ.4 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: Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Αθλητική & Πολιτιστική 
Παρέμβαση «Κ.Α.Π.ΠΑ.» Δήμου Γλυφάδας, Β. Τσιτσάνη & Καραϊσκάκη 34, Τ.Κ.: 16675 
Γλυφάδα, υπόψιν κου Γουναρίδη Αναστάσιου και κας Ελευθεριάδου Μαρίας (τηλ. 
επικοινωνίας: 210-9602130). 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. 

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για επιλογές απασχόλησης  
μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΔΕ). Η σώρευση επιλογών απασχόλησης 
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 ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, 
στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος 
του δήμου Γλυφάδας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις 
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 και συγκεκριμένα   

έως 22-1-2018. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία 
μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και 
συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες  Έντυπα – 
Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων Μίσθ. Έργου (ΣΜΕ)· γ) στα κατά τόπους 
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση 
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(www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες 
αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και 
από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες  Έντυπα – 
Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων Μίσθ. Έργου (ΣΜΕ)· 

 
 
   

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα 
ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» με σήμανση έκδοσης «04-10-
2016», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – 
υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4, σε συνδυασμό με επισημάνσεις 
σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των 
υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις· και ii) τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία 
επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, 
μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της 
ίδιας διαδρομής που ακολούθησαν και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης, 
δηλαδή: Κεντρική σελίδα  Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών 
Φορέων Μίσθ. Έργου (ΣΜΕ)· 
 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Ν.Π.Δ.Δ. 
 

 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
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