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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού µε Σύµβαση Μίσθωσης Έργου.
Το Ν.Π.∆.∆. « ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ» ,
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου
10 του Ν.3812/2009.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν.2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν. 3812/2009
« Αναµόρφωση του συστήµατος προσλήψεων στο ∆ηµόσιο 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 ».
4. Την υπ’ αρ. οικ.23414/03.05.2010 Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 της παρ.1 της αρ.
6/05.05.2009 ΠΥΣ ( ΦΕΚ 70 Α’/ 07.05.2009) « ∆ιαδικασία έγκρισης προσλήψεων προσωπικού
Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου και συµβάσεων µίσθωσης έργου στους ΟΤΑ Α’ και Β’
Βαθµού – Τροποποίηση της ΠΥΣ 33/06 ( ΦΕΚ Α’ 22).
5. Την υπ’ αρ. 39697/15.10.2014 Κοινή Απόφαση των Υπουργών ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Εσωτερικών και Οικονοµικών ( ΚΥΑ ).
6. Τις υπ’ αρ. 1/2014 & 79/2014 Αποφάσεις ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆.
(προγραµµατισµός προσλήψεων).
7. Την υπ’ αριθµ. 78583/52145/10.12.14 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης 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 ∆ήµου
Παλαιού Φαλήρου », που εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο, µε αντικείµενο τη δηµιουργία δύο χορωδιών
( Ενηλίκων και Παιδικής – Νεανικής Χορωδίας ) και τη διεύθυνση αυτών .

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

∆Ε ΜΑΕΣΤΡΟΣ

1

ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Αποδεδειγµένη εµπειρία τουλάχιστον 15
ετών σε ∆ιεύθυνση Χορωδίας ,ως Μαέστρος.
2. Σεµινάρια ∆ιεύθυνσης Χορωδίας
(Ως εισηγητής & ως ενεργό µέλος)
3. ∆ίπλωµα οποιουδήποτε µουσικού οργάνου
αναγνωρισµένου Ωδείου.
4. ∆ιακρίσεις & βραβεία θα ληφθούν σοβαρά
υπόψη.

ΧΡΟΝΙΚΗ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ

∆ώδεκα (12) µήνες
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
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 ∆ΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ, 4ος όροφος, (Τερψιχόρης 51 & Αρτέµιδος,
Π. Φάληρο – τηλ. 213-20.20.355) και αρµόδια για την παραλαβή είναι η κα Χαρούλα Κωσταρά,
µέσα σε προθεσµία δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την επόµενη της ανάρτησής της στο χώρο
των ανακοινώσεων της υπηρεσίας, δηλαδή από 11/12/2014 έως 24/12/2014 και από τις
09:00-14:00.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ – ∆ΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΚΩΝ. ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΗΣ
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