
- 1 - 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206/τ.Α΄/8.10.1997) «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/τ.Α΄/28.12.2009) «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και 
άλλες διατάξεις». 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 205 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28.6.2007) «Κώδικας 
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/31.7.2017) με τις οποίες 
αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 12, παρ. 14 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 
85/τ.Α΄/11.4.2012). 
4. Την υπ' αριθ. 28/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελληνικού -
Αργυρούπολης, με θέμα τον προγραμματισμό προσλήψεων για τη σύναψη συμβάσεων 
μίσθωσης έργου με τη μορφή αντιτίμου, για το έτος 2019-2020. 
5. Την υπ' αριθ. πρωτ. 3098/29.3.2019 βεβαίωση του ΑΣΕΠ.  
6. Την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 37880/16.5.2019 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με 
την οποία εγκρίθηκε η απασχόληση δεκαπέντε  (15) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου 
στον Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης, μέχρι ένα (1) έτος, υπό την απαραίτητη 
προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 (206/Α') όπως 
ισχύει, καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ. 524/1980, κατά περίπτωση. 
7. Την υπ' αριθ. 188/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελληνικού - 
Αργυρούπολης, με θέμα τον καθορισμό αριθμού και ειδικοτήτων προσωπικού με 
συμβάσεις μίσθωσης έργου, των οποίων η δαπάνη καλύπτεται υπό μορφή αντιτίμου για 
τις ανάγκες λειτουργίας των Πολιτιστικών  Τμημάτων του Δήμου και του Δημοτικού Ωδείου 
Ελληνικού - Αργυρούπολης «Γ. Μιχαλακέας».  
8. Την υπ’ αριθ. 189/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελληνικού - 
Αργυρούπολης με θέμα τον ορισμό επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων καλλιτεχνικού 
προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου & τον καθορισμό μοριοδότησης για την 
κατάταξη των υποψηφίων. 
9. Την υπ' αριθ. πρωτ. 64959/17646/15.7.2019 Απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης 
μίσθωσης έργου στον Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης, με δέκα (10) άτομα, για χρονικό 
διάστημα οκτώ (8) μηνών. 
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10. Την υπ' αριθ. πρωτ. 64970/17649/9.7.2019 Απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Επιλογής 
Καλλιτεχνικού Προσωπικού του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 524/1980. 

 

Ανακοινώνει 
 

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στον Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης, με δέκα 
(10) άτομα, για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου «Γεώργιος 
Μιχαλακέας» και των Πολιτιστικών Τμημάτων του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης, με 
αντικείμενο την εκτέλεση έργων διδασκαλίας και διοργάνωσης και διεξαγωγής 
πολιτιστικών σεμιναρίων αντιστοίχως. Στο πλαίσιο των έργων αυτών θα απασχοληθεί ανά 
τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, ο εξής αριθμός ατόμων, με τα 
αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα: 
 

Α/Α Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα Τίτλος σπουδών και λοιπά προσόντα 
Διάρκεια 

σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 

1.  
Σχολή Έκφρασης & 

Δημιουργίας -     
Θεατρικό  Εργαστήρι 

ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ           
Ηθοποιός 

Πτυχίο Τμήματος Θεατρικών Σπουδών των 
ΑΕΙ της χώρας, ή ισότιμος τίτλος σπουδών της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή Πτυχίο από 
αναγνωρισμένη Ανώτερη Σχολή Δραματικής 
Τέχνης. Mε τουλάχιστον 10 χρόνια 
επαγγελματική και διδακτική εμπειρία.  

8 μήνες 1 

2.  
Σχολή Εικαστικών    
Τεχνών - Εργαστήρι 

Ζωγραφικής 
ΠΕ Ζωγράφος 

Πτυχίο Τμήματος Εικαστικών και 
Εφαρμοσμένων Τεχνών των ΑΕΙ της χώρας, ή 
ισότιμος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής. 

8 μήνες 1 

3.  
Σχολή Εικαστικών     
Τεχνών - Εργαστήρι   

Φωτογραφίας 
ΤΕ Φωτογράφος 

Πτυχίο Τμήματος Φωτογραφίας  των ΤΕΙ της 
χώρας, ή ισότιμος τίτλος σπουδών της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής. Με τουλάχιστον 5 
χρόνια επαγγελματική και διδακτική εμπειρία. 

8 μήνες 1 

4. 
Σχολή Χορού - 

Τμήμα Μοντέρνου   
χορού 

ΔΕ Χορευτής/τρια 
Σύγχρονου Χορού 

Πτυχίο από αναγνωρισμένη Σχολή Χορού, ή 
ισότιμος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής. Με τουλάχιστον 5 χρόνια 
επαγγελματική και διδακτική εμπειρία στον 
σύγχρονο χορό. 

8 μήνες 1 

5.  

Σχολή Χορού - 
Τμήμα 

Παραδοσιακών        
Χορών 

ΠΕ Καθηγητής/τρια 
Παραδοσιακών        

Χορών 

Πτυχίο Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού των ΑΕΙ της χώρας, ειδικότητας 
Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών, ή ισότιμος 
τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας. Mε τουλάχιστον 10 
χρόνια επαγγελματική και διδακτική εμπειρία. 

8 μήνες 1 

6.  
Δημοτικό Ωδείο 

«Γ. Μιχαλακέας» 

ΠΕ ή ΤΕ Μουσικός - 
διδασκαλία κλασικής 

κιθάρας 

Πτυχίο Τμήματος Μουσικών Σπουδών των 
ΑΕΙ της χώρας, με ειδίκευση στην κιθάρα, ή 
ισότιμος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής ή Δίπλωμα ή Πτυχίο κιθάρας από 
αναγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή. Mε 
τουλάχιστον 10 χρόνια επαγγελματική και 
διδακτική εμπειρία. 

8 μήνες 1 

7.  
Δημοτικό Ωδείο 

«Γ. Μιχαλακέας» 

 
 

ΠΕ ή ΤΕ Μουσικός - 

Πτυχίο Τμήματος Μουσικών Σπουδών των 
ΑΕΙ της χώρας, με ειδίκευση στην κιθάρα, ή 
ισότιμος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή 

8 μήνες 1 
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Α/Α Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα Τίτλος σπουδών και λοιπά προσόντα 
Διάρκεια 

σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 

διδασκαλία       
ηλεκτρικής κιθάρας 

 
 

αλλοδαπής ή Δίπλωμα ή Πτυχίο κιθάρας από 
αναγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή. Mε 
τουλάχιστον 5 χρόνια επαγγελματική και 
διδακτική εμπειρία στην ηλεκτρική κιθάρα. 

8.  
Δημοτικό Ωδείο 

«Γ. Μιχαλακέας» 
ΠΕ ή ΤΕ Μουσικός - 
διδασκαλία βιολιού 

Πτυχίο Τμήματος Μουσικών Σπουδών των 
ΑΕΙ της χώρας, με ειδίκευση στο βιολί, ή 
ισότιμος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής ή Δίπλωμα ή Πτυχίο βιολιού από 
αναγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή. Mε 
τουλάχιστον 10 χρόνια επαγγελματική και 
διδακτική εμπειρία. 

8 μήνες 1 

9.  
Δημοτικό Ωδείο 

«Γ. Μιχαλακέας» 

ΔΕ Μουσικός - 
διδασκαλία ντραμς & 

παραδοσιακών    
κρουστών 

Βεβαίωση  επαγγελματικής και διδακτικής 
εμπειρίας τουλάχιστον 2  ετών, σε ντραμς και 
παραδοσιακά κρουστά. 

8 μήνες 1 

10.  
Δημοτικό Ωδείο 

«Γ. Μιχαλακέας» 

Καθηγητής Μουσικής 
-  διδασκαλία 
μονωδίας 

Πτυχίο ή Δίπλωμα Μονωδίας. Mε τουλάχιστον 
2 χρόνια επαγγελματική και διδακτική 
εμπειρία. 

8 μήνες 1 

 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Δημαρχείο Ελληνικού - 
Αργυρούπολης (Λ. Κύπρου 68 - Αργυρούπολη) στο γραφείο πρωτοκόλλου τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 
Πληροφορίες στο Τμήμα Πολιτισμού, τηλ. 210 9959440.  
 

Μαζί με την αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν: 
 
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας. 
2. Τίτλο σπουδών.  
3. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας. 
4. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας.     
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για την απόδειξη ύπαρξης ανήλικων τέκνων 
και αποκλειστικά για τα Πολιτιστικά Τμήματα τα απαραίτητα κατά περίπτωση 
δικαιολογητικά για την απόδειξη ύπαρξης προστατευόμενων τέκνων. 
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και τα απαραίτητα κατά περίπτωση 
δικαιολογητικά για την απόδειξη της ιδιότητας του γονέα η τέκνου μονογονεϊκής 
οικογένειας. 
7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό της Ανώτατης 
Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.) για την απόδειξη της ιδιότητας του  
πολύτεκνου και του τέκνου πολυτέκνων. 
8. Πιστοποιητικό εντοπιότητας. 
 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει 
από την επόμενη της ανάρτησης της παρούσας, δηλαδή από τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 

μέχρι την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019. 
 

 
Ο Δήμαρχος 

 
 
 

Ιωάννης Κωνσταντάτος 
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