
 

 

 
 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ                ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟ   04 /05 /2018 

 ΔΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ  (Ν.Π.Δ.Δ.)                              ΑΡ. ΠΡΩΤ: 274 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Για την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου. 

Το Ν.Π.Δ.Δ. « ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ» , 

Έχοντας υπόψη : 

 

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 135/2010 ( ΦΕΚ 228/27.12.2010) « Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής». 

2.Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/1997)  «Τροποποίηση και 

συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν από τις 

διατάξεις του άρθρου   10 του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/2009) « Αναμόρφωση συστήματος 

προσλήψεων στο Δημόσιο  Τομέα και άλλες διατάξεις» 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης 

και της αποκεντρωμένης διοίκησης» ( ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), σύμφωνα με τις οποίες οι 

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ασκούν τις αρμοδιότητες των κρατικών Περιφερειών, όπως αυτές 

καθορίζονταν στο ιδρυτικό τους Ν. 2503/1997, καθώς και στους μεταγενέστερους ειδικούς νόμους και 

στις σχετικές κανονιστικές διατάξεις. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

5. Το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν.2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3812/2009  

« Αναμόρφωση του συστήματος προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα και άλλες διατάξεις»  σύμφωνα με 

το οποίο δεν υπάγεται στις διαδικασίες πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ « οι λογοτέχνες, οι καλλιτέχνες και 

δημοσιογράφοι για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητά τους », καθώς και το αρ.10 του 

Ν.3812/2009 σύμφωνα με το οποίο εξαιρούνται από τις διατάξεις της παρ.3 του  Ν.3812/09 « οι 

καλλιτέχνες όλων των ειδικοτήτων ». 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 ( ΦΕΚ 206/Α) 

7. Την υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 23882/13-07-2017  Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4325/2015, με την    οποία εγκρίθηκαν τέσσερις  (4) 

συμβάσεις μίσθωσης έργου στο Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικό και Αθλητικό   Κέντρο Δήμου Παλαιού 

Φαλήρου, μέχρι ένα (1) έτος, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του άρθρου 6 

του Ν.2527/1997 (206/Α’), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009 

(234/Α’) καθώς και τις διατάξεις του πδ 524/198, κατά περίπτωση. 

8. Την υπ’αρ. 28/2-03-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικό και 

Αθλητικό Κέντρο Παλαιού Φαλήρου, με θέμα την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου 

με καταβολή αντιτίμου από τους ωφελούμενους. 

9. Την υπ’αρ. 78/13-09-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικό και 

Αθλητικό Κέντρο Παλαιού Φαλήρου, με θέμα τον καθορισμό αριθμού και ειδικοτήτων εγκεκριμένων 

θέσεων συμβάσεων μίσθωσης έργου. 
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10. Την υπ’ αριθμ. 81025/29110/02-11-2017  Απόφαση του  Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής. 

 

Ανακοινώνει 

 

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 1 (ένα) φυσικό πρόσωπο, Μαέστρο, για την κάλυψη 

αναγκών του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία « Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο Δήμου 

Παλαιού Φαλήρου », που εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο, με αντικείμενο τη διεύθυνση της 

τριακονταμελούς Δημοτικής Χορωδίας του Δήμου σε συναυλίες, σε χορωδιακά φεστιβάλ καθώς και σ 

διάφορες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του Δήμου, όπως επίσης στην επιλογή παιδιών για τη δημιουργία 

Παιδικής – Νεανικής Χορωδίας και Χορωδίας Ενηλίκων και όπου αλλού κρίνεται απαραίτητο κατά 

περίπτωση. 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 

 

ΕΙΔΙΚΑ  ΤΥΠΙΚΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΔΕ ΜΑΕΣΤΡΟΣ   

1 

1. Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 10    

    ετών σε Διεύθυνση Χορωδίας ,ως Μαέστρος. 

2. Σεμινάρια Διεύθυνσης Χορωδίας  

    (Ως εισηγητής & ως ενεργό μέλος) 

3. Δίπλωμα οποιουδήποτε μουσικού οργάνου   

    αναγνωρισμένου  Ωδείου. 

4. Διακρίσεις & βραβεία θα ληφθούν σοβαρά  

    υπόψη. 

 

 

Έως Δώδεκα (12) 

μήνες 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής 

δικαιολογητικά:  

 

1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους & των σεμιναρίων τους & αποδεικτικά 

της εμπειρίας τους. 

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο γραφείο του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ & 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ (Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος - Π. 

Φάληρο – τηλ.  213-20.20.354,5) και αρμόδια για την παραλαβή είναι η κα Χαρούλα Κωσταρά, 

μέσα σε  προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επόμενη της ανάρτησής της στο χώρο των 

ανακοινώσεων της υπηρεσίας, δηλ. από  07/05/2018  έως  16/05/2018  και από τις 09:00-14:00. 

 

                                                                                           ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΔΗΜΑΡΧΟΥ     

                                                                                                            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

                                                                                                         ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ 
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