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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Πλήρωσης θέσεων καλλιτεχνικού προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης 

έργου µε την διαδικασία του Π.∆. 524/17.6.1980 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ- ΤΑΥΡΟΥ 

 
Έχοντας υπ’ όψιν: 

1) Τις διατάξεις: 
i. Του Ν.3584/2007 ‘’Κύρωση του κώδικα κατάστασης 

προσωπικού ΟΤΑ’’ (ΦΕΚ 143Α΄/28.6.2007) αρθ 179, 180 & 223. 
ii. Του Π.∆. 524/17-6-1980 ‘’Περί καθορισµού διαδικασίας επιλογής 

του επί συµβάσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου τεχνικού και 
βοηθητικού προσωπικού των ΟΤΑ” (ΦΕΚ. 143/Α΄/17-6-80). 

iii. Του Π.∆.523/17-6-1980 όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το Π.∆ 
476/21-5-1981 που αφορά στα ειδικά τυπικά προσόντα 
προσωπικού επί συµβάσει ιδιωτικού δικαίου προς πλήρωση 
οργανικών θέσεων ΟΤΑ ‘’ (ΦΕΚ132/Α/21-5-81). 

iv. Το υπ’αριθµ. 30930/19-7-2010 έγγραφο του Υπουργείου 
Εσωτερικών περί πρόσληψης καλλιτεχνικού προσωπικού 

2) Την υπ’ αριθµ.3/2013 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
Ν.Π.∆.∆. Πνευµατικού Κέντρου ∆ήµου Μοσχάτου-Ταύρου µε την οποία 
διαπιστώνεται η αναγκαιότητα της πρόσληψης και η αιτιολόγηση αυτής, 
οι απαιτούµενοι κλάδοι και ειδικότητες του προσωπικού που πρόκειται 
να προσληφθεί µε σύµβαση µίσθωσης έργου διάρκειας 12 µηνών. 



3) Την αριθµ. Α.Π. 0ικ.36005 /10-9-2013 κοινή Υπουργική Απόφαση των 

Υπουργών Εσωτερικών, ∆ιοίκησης Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών, περί έγκρισης σύµβασης µε σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου του Ν.Π.∆.∆. που 

παρέχουν υπηρεσίες έναντι αντιτίµου από τους ωφελουµένους 

 4)Το γεγονός ότι στον προϋπολογισµό οικ. έτους 2013 έχουν εγγραφεί 

πιστώσεις στους πιο κάτω κωδικούς: α) Κ.Α 15.6114.0004 µε τίτλο 

«Αµοιβές ∆ασκάλων ποσού 80.000,00 και β) Κ.Α. 15.6117.0002 µε τίτλο 

«Αµοιβές καθηγητών καλλιτεχνικών εργαστηρίων» ποσού 14.000,00 

καθώς και για το έτος 2014 θα προβλεφτούν οι αντίστοιχες δαπάνες  

5) Την απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Αττικής µε αρ. πρωτ. 50089/41016 -27/09/2013 
6)Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Ν.Π.∆.∆. (ΦΕΚ 

4295 11/6/1991  τεύχος δεύτερο αρ. φύλλου 508 και όπως τροποποιείται 

και ισχύει) 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
Την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου µε την διαδικασία 
του Π.∆.524/80 και ειδικότερα: 

Κωδικός 

Θέσης 

Ειδικότητα Αριθµός 

ατόµων 

∆ιάρκεια 

σύµβασης 

101 Καθηγητή διδασκαλίας 

εικαστικού κοσµήµατος 

1 εως12 µήνες 

102 Καθηγητή διδασκαλίας 

υφαντικής 

1 εως 12 µήνες 

103 Καθηγητή διδασκαλίας 

ζωγραφικής 

1 εως 12 µήνες 

104 Καθηγητή διδασκαλίας 

παραδοσιακών χορών 

3 εως12 µήνες 

105 Καθηγητή διδασκαλίας 

κεραµικής 

1 εως12 µήνες 

106 Καθηγητή διδασκαλίας 

κοπτικής-ραπτικής-

χειροτεχνίας-κέντηµα 

1 εως 12 µήνες 

107 Καθηγητή διδασκαλίας 

θέατρο 

1 εως 12 µήνες 

108 Καθηγητή διδασκαλίας 

αγιογραφίας 

1 εως 2 µήνες 

109 Καθηγητή διδασκαλίας 

βιτρω 

1 εως 12 µήνες 

 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ 
Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
Οι υποψήφιοι πρέπει : 
1) Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια. 



2) Να έχουν συµπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να µην 
υπερβαίνουν το 65ο. 
3) Να είναι υγιείς, αρτιµελείς και να έχουν φυσική κατάσταση κατάλληλη για 
την άσκηση - εκτέλεση  των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. 
4) Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 16 του υπαλληλικού κώδικα 
(καταδίκη, υποδικία, δικαστική συµπαράσταση). 
5) Οι άνδρες µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν 
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόµιµα 
από αυτές. ∆εν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για 
τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής  Ένωσης στη χώρα των οποίων δεν 
προβλέπεται η υποχρέωση στράτευσης.                
 
ΙΙ. ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ 
 

Κωδικός 
θέσης  

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

101 Πιστοποίηση σχολής  

για το αντικείµενο της 

θέσης 

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχα 

προγράµµατα ∆ήµων, Ν.Π.∆.∆. η 

άλλων φορέων  

102 Πιστοποίηση σχολής  

για το αντικείµενο της 

θέσης 

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχα 

προγράµµατα ∆ήµων, Ν.Π.∆.∆. η 

άλλων φορέων 

103 Πτυχίο ΑΕΙ Σχολής 

Καλών Τεχνών 

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχα 

προγράµµατα ∆ήµων, Ν.Π.∆.∆. η 

άλλων φορέων 

104 Πιστοποίηση σχολής  

για το αντικείµενο της 

θέσης 

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχα 

προγράµµατα ∆ήµων, Ν.Π.∆.∆. η 

άλλων φορέων 

105 Πιστοποίηση σχολής  

για το αντικείµενο της 

θέσης 

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχα 

προγράµµατα ∆ήµων, Ν.Π.∆.∆. η 

άλλων φορέων 

106 Πιστοποίηση σχολής  

για το αντικείµενο της 

θέσης 

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχα 

προγράµµατα ∆ήµων, Ν.Π.∆.∆. η 

άλλων φορέων 

107 Πιστοποίηση σχολής  

για το αντικείµενο της 

θέσης 

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχα 

προγράµµατα ∆ήµων, Ν.Π.∆.∆. η 

άλλων φορέων 

108 Πιστοποίηση σχολής  

για το αντικείµενο της 

θέσης 

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχα 

προγράµµατα ∆ήµων, Ν.Π.∆.∆. η 

άλλων φορέων 

109 Πιστοποίηση σχολής  

για το αντικείµενο της 

θέσης 

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχα 

προγράµµατα ∆ήµων, Ν.Π.∆.∆. η 

άλλων φορέων 

 
 
 



∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν   από 30/9/2013 έως και 9/10/2013 
(από 09:00 π.µ µέχρι 14:00 µ.µ ) στο Γραφείο του Πνευµατικού Κέντρου 
 (ισόγειο,ΠειραιώςκαιΕπταλόφου,Ταύρος)τα ακόλουθα επικυρωµένα 
δικαιολογητικά: 
1) Αίτηση (η οποία θα χορηγείται στους ενδιαφερόµενους από το Νοµικό 
Πρόσωπο)  
2) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας (δυο όψεις) 
3) Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών που απαιτούνται ως προσόντα διορισµού 
4) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται: 
• Το έτος γεννήσεως του υποψηφίου 
• Ο ∆ήµος ή Κοινότητα εις τα µητρώα αρρένων ή το γενικό µητρώο δηµοτών 
του οποίου είναι εγγεγραµµένος. 
• Η  εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (µόνο για άνδρες) ή η 
νόµιµη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. 
• Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της 
καταλληλότητας του 
• Αν υπηρετεί ή προϋπηρέτησε µε οποιοδήποτε ειδικότητα στο δηµόσιο ή 
ΝΠ∆∆ ή ΟΤΑ εφ΄  όσον δε εξήλθε της υπηρεσίας για ποια αιτία. 
• Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και 
• Ότι δεν παρεπέµφθη  µε τελεσίδικο βούλευµα  των εν αρθ.22 του Π∆ 611/77 
εγκληµάτων έστω και αν δεν επακολούθησε δίκη λόγω παραγραφής ως και 
αν εκκρεµεί εναντίων του οποιαδήποτε κατηγορία για πληµµέληµα ή 
κακούργηµα. 
5) Πιστοποιητικά εµπειρίας ως εξής: 
Α) Για τους µισθωτούς του δηµοσίου τοµέα: 
Όταν η εργασία έχει παρασχεθεί σε υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, σε ΝΠ∆∆, σε 
ΟΤΑ α΄και β΄ βαθµου, σε Ν.Π.Ι.∆. του ∆ηµοσίου τοµέα της παρ.1 του αρθ.14 
του ν.2190/1994 όπως ισχύει ή σε φορείς της παρ.3 του αρθ.1 του 
ν.2527/1997 απαιτείται µόνο 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 (Αντίγραφο καρτέλας ενσήµων ή των τριµηνιαίων 
αποσπασµάτων ατοµικού λογαριασµού ασφάλισης.). 
- Υπεύθυνη ∆ήλωση 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 τον χρόνο και το είδος της εργασίας του 
υποψηφίου. 
Γ) Για τους ελεύθερους επαγγελµατίες: 
- Βεβαίωση του οικείου Ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η 
διάρκεια της ασφάλισης (Αντίγραφο καρτέλας ενσήµων ή των τριµηνιαίων 
αποσπασµάτων ατοµικού λογαριασµού ασφάλισης.). 
- Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι εξετέλεσε 
συγκεκριµένες εργασίες και έργα σχετικά µε το αντικείµενο της εµπειρίας. 
- Υποβολή µιας τουλάχιστον σχετικής σύµβασης ή δελτίων παροχής 
υπηρεσιών που καλύπτουν ενδεικτικώς την διάρκεια της εµπειρίας. 



Όταν εµπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή 
Για την εµπειρία, η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, επιπλέον των 
λοιπών κατά περίπτωση δικαιολογητικών που απαιτούνται, ο υποψήφιος 
προσκοµίζει: 
1) Όταν κατά το ισχύον νοµικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των 
εργαζοµένων για συγκεκριµένο επάγγελµα ή συγκεκριµένη σχέση εργασίας 
είναι υποχρεωτική: 
- Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε και στην οποία να 
αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφεροµένου. 
- Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισµού, είτε πρόκειται για αµιγώς 
κρατική ή αµιγώς ιδιωτική ή µικτή ασφάλιση. 
2) Όταν κατά το ισχύον νοµικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των 
εργαζοµένων για συγκεκριµένο επάγγελµα ή συγκεκριµένη σχέση εργασίας 
είναι µη υποχρεωτική: 
- Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε και στην οποία να 
αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφεροµένου. 
- Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου του Ν. 1599/1986 στην οποία να αναγράφονται 
επακριβώς ο χρόνος απασχόλησης και το είδος της εµπειρίας του, τα στοιχεία 
του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυµίας της επιχείρησης αν 
πρόκειται για νοµικό πρόσωπο. 
- Βεβαίωση της αρµόδιας αρχής του κράτους στο οποίο απασχολήθηκε ότι η 
ασφάλιση για το συγκεκριµένο επάγγελµα ή τη συγκεκριµένη σχέση εργασίας, 
δεν είναι υποχρεωτική κατά τη νοµοθεσία αυτού. 
3) Όταν ο χρόνος εµπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δηµοσίου χαρακτήρα 
της αλλοδαπής µπορεί να αποδεικνύεται και µε βεβαίωση του αντίστοιχου 
δηµόσιου φορέα. 
Σηµ.: Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου ο οποίος επικαλείται εµπειρία που 
αποκτήθηκε στο εξωτερικό θα πρέπει να συνοδεύονται εκτός από τα 
πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα αυτών και από επίσηµη µετάφρασή 
τους στην Ελληνική γλώσσα. 
Όλα τα προαπαιτούµενα δικαιολογητικά συνυποβάλλονται µαζί µε την αίτηση 
του υποψηφίου. 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. 

• Τα δικαιολογητικά µπορούν να σταλούν και ταχυδροµικά συστηµένα 
έως τη λήξη της προθεσµίας    υποβολής (σφραγίδα και απόδειξη 
ταχυδροµείου). 

• Η κατάθεση των δικαιολογητικών µπορεί να γίνει και από τρίτους εφ΄ 
όσον διαθέτουν νόµιµη εξουσιοδότηση. 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
Όσοι πληρούν τα γενικά και τα τυπικά προσόντα τίθενται υπό την κρίση 
τριµελούς επιτροπής επιλογής η οποία θα συνεδριάσει  στο π. ∆ηµαρχείο 
Ταύρου  (Πειραιώς και Επταλόφου) στις 10/10/2013 και ώρα 7µ.µ. 
Όσοι υποψήφιοι δεν υπέβαλλαν τα απαραίτητα-κατάλληλα δικαιολογητικά  
αποκλείονται από την επιτροπή µε αιτιολογηµένη απόφαση.  
Ο πίνακας των αποτελεσµάτων θα αναρτηθεί την εποµένη της συνεδρίασης  
στο π. ∆ηµαρχείο Ταύρου (Πειραιώς και Επταλόφου) και θα ισχύει για ένα (1) 
έτος από την κατάρτισή του. 
 



 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 
Οι επιτυχόντες υποχρεούνται να καταθέσουν εντός 10 ηµερών από την 
ειδοποίησή τους από το Νοµικό Πρόσωπο πρόσθετα δικαιολογητικά τα οποία 
είναι τα εξής : 

• Αντίγραφο φύλλου στρατολογικού µητρώου τύπου Α’ (για άνδρες) 

• Πιστοποιητικό υγείας και αρτιµέλειας από κατάλληλη υγειονοµική 
επιτροπή. 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
1) Η περίληψη της προκήρυξης να δηµοσιευθεί σε τοπική εφηµερίδα ως ορίζει 
το Π∆ 524/17.6.80. 2) Ολόκληρη η ανακοίνωση να αναρτηθεί στο ∆ιαύγεια και 
στο πίνακα ανακοινώσεων. 

 
 

Ο Πρόεδρος  
του Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου Μοσχάτου-Ταύρου 

 
 Αντώνης Μπούτσης 

 


