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Ν.Π.Δ.Δ «.ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ                Αριθ. πρωτ.1652 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ» 

«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΑΡΤΑΣ» 

 ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13 ΚΑΙ ΤΣΑΚΑΛΩΦ ΑΡΤΑ 

ΤΗΛ:2681024946 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2  /2021 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ ΕΠΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ Π.Δ 

524/80 (ΦΕΚ/143/τ.Α΄/17-6-1980) 

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Μέριμνας –Παιδείας –Αθλητισμού –Πολιτισμού Δήμου 

Αρταίων έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 223 του ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007). 

2. Τις διατάξεις της παρ 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 

άρθρο 1 του ν. 3833/2010, σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α' Β' 

και Γ του ν. 2190/94 «Οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι για απασχολήσεις που 

προσιδιάζουν στην ιδιότητα τους». 

3. Το με ΔΙΠΠ/Φ. 1.9/539/11506/31.05.2010) έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ σύμφωνα με το οποίο 

εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 524/80 για προσωπικό που εξαιρείται των 

ρυθμίσεων του ν. 3812/09 (πχ καλλιτεχνικό προσωπικό). 

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 524/80 (ΦΕΚ 143/Α/17-6-1980). 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/08-06-2006). 

6. Το άρθρο 21 του Ν.2190/1994 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2225/1994 ΦΕΚ 

121/Α/1994. 

7. Το ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύτηκε η απόφαση περί έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικής 

υπηρεσίας του ΝΠΔΔ  Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας -Παιδείας-Αθλητισμού- Πολιτισμού του 

Δήμου Αρταίων  ( ΦΕΚ 611/15-03-2013τεύχος  Β )   

8.Τo έγγραφο.  Α.Π  38814/24-05-2021 του Υπουργείου  Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ1ΡΖ46ΜΤΛ6-Λ3Κ 

) Έγκριση πρόσληψης  διακοσίων  εξήντα ατόμων  (260) ατόμων  με σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου  σε  ΟΤΑ,  για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου   με το οποίο 

εγκρίθηκαν 20 θέσεις για το Ν.Π.Δ.Δ  Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π του Δήμου Αρταίων δέκα οκτώ (18) για το 

Δημοτικό Ωδείο Άρτας  και (2) θέσεις  για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου για την  

Δημοτική Πινακοθήκη, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8), ή έως εννέα (9) ή έντεκα μήνες. 

Επισημαίνεται ότι η δαπάνη μισθοδοσίας των ανωτέρω θα αντιμετωπίζεται αποκλειστικά και μόνο 

από την καταβολή αντιτίμου που θα καταβάλλουν οι ωφελούμενοι δημότες. 

9.Το με αρ.  39259/26-5-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Έγκριση πρόσληψης 

προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με αντίτιμο)» 



10.Την υπ’ αριθμ. 21/2021 /29-06-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου                                        

(ΑΔΑ: ΨΗΤΠΟΛΙΦ-ΓΘΙ) του ΝΠΔΔ Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας –Παιδείας –Αθλητισμού -

Πολιτισμού του Δήμου Αρταίων με την οποία εγκρίνεται η πρόσληψη προσωπικού δύο ατόμων (2), 

ΠΕ Εικαστικών  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών, 

για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου διάρκειας από οκτώ, ή  εννέα (9)   μήνες για την 

Δημοτική Πινακοθήκη για το σχολικό έτος 2021-2022. 

 

11.Την αριθ.   92182 4-8-2021    απόφαση του Γ.Γ της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-

Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 68ΓΥΟΡ1Γ-7ΣΨ ) «Συγκρότηση Επιτροπής για την επιλογή 

Καλλιτεχνικού Προσωπικού  σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 524/80 για πρόσληψη ωρομισθίων 

στην Δημοτική Πινακοθήκη Άρτας.»    

                

                                                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

Την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού ΠΕ Εικαστικών Τεχνών για την παροχή διδακτικού 

έργου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία, συνολικού 

αριθμού δύο (2) Εικαστικών για την κάλυψη των αναγκών της Δημοτικής Πινακοθήκης του 

ΝΠΔΔ Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας –Παιδείας – Αθλητισμού - Πολιτισμού Δήμου Αρταίων  

και συγκεκριμένα για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά 

προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

 

Κωδικός 

θέσης 

Υπηρεσία Έδρα 

υπηρεσίας 

Ειδικότητα Διάρκεια 

σύμβασης 

Αριθμ

ός 

ατόμω

ν 

 

 

116 

Ν.Π.Δ.Δ 

Κέντρο 

Κοινωνικής 
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2 

 

 

 

 

 



 

 ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 

Θέσης 

                                   ΤΙΤΛΟΙ   ΣΠΟΥΔΩΝ  

  

       116 

 

 Πτυχίο Α.Ε.Ι π.χ (Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών ή Τμήματος Εικαστικών 

και Εφαρμοσμένων της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. ή της Σχολής 

Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ή Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης) ή ισότιμης 

Σχολής του εσωτερικού ή του εξωτερικού  (αναγνωρισμένο από το 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) 

 

                     ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Οι σχετιζόμενοι άμεσα με το μάθημα διδασκαλίας για το οποίο 

προσλαμβάνεται ο υποψήφιος. 

                              ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε σχέση με το αντικείμενο τουλάχιστον για 2 έτη, με 

βαρύτητα σε θέματα εκπαίδευσης σε παιδιά-σεμινάρια.  

Εκπαιδευτική εμπειρία σε εικαστικά εργαστήρια 

                               ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

              Εκθέσεις Ατομικές-Ομαδικές-γκαλερί 

 

 

 

                           

                                                         ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 

    Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι 

υποψήφιοι μετέχουν  στην διαδικασία επιλογής.       

     Επίσης λαμβάνεται υπόψη η εκπαιδευτική εμπειρία σε Δημοτικά εικαστικά εργαστήρια   ή σε 

άλλους φορείς και  στην Πινακοθήκη  « Γιάννης  Μόραλης» του  Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π Δήμου Αρταίων, θα 

προηγηθούν αυτοί που έχουν προϋπηρεσία.  

                     ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ                                     

1) Οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία από 18 

έως 65 ετών.   

2) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 

καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν. 

3) Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 (Ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική 

συμπαράσταση) του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007). 

4) Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις 

στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Δεν απαιτείται 

εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στη χώρα των οποίων δεν προβλέπεται η υποχρέωση στράτευσης. 



 

                                         ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μια αίτηση δηλώνοντας ρητώς την ειδικότητά τους, 

τον κωδικό θέσης της προκήρυξης καθώς και όλα τα απαιτούμενα προσόντα τους 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, στην Δημοτική Πινακοθήκη της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:  

Δημοτική Πινακοθήκη Άρτας, Νικ. Πλαστήρα 13 και Τσακάλωφ Τ.Κ. 47100  (τηλ. 

επικοινωνίας: 2681024946 ) από 9.00 έως 14.00. 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,  τα 

ακόλουθα, νομίμως επικυρωμένα, δικαιολογητικά: 

1) Αίτηση  

2) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας δύο όψεων 

3) Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών 

4) Σύντομο βιογραφικό 

5) Βεβαίωση εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας 

6) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

7) Πιστοποιητικό γέννησης 

8) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας 

9) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 στην οποία να 

δηλώνονται:  

τα γενικά προσόντα πρόσληψης που αναφέρονται παραπάνω και ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση, 

δικαστική αντίληψη, ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση και δεν 

παραπέμφθηκε με τελεσίδικο βούλευμα για κάποιο από τα εγκλήματα που αναφέρονται στο αρθ.22 

του ΠΔ 611/77 (άρθρο 8 του Ν. 3528/2007, Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων πολιτικών διοικητικών 

υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.) έστω και αν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω 

παραγραφής, όπως και αν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή 

κακούργημα. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και 

αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της περίληψης σε τοπική εφημερίδα και της 

ανάρτησης στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικής Πινακοθήκης  (από 5/9/2021 έως 14/9/2021) τις 

ώρες 9:00 έως 14:00 

                                                    ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Όσοι πληρούν τα γενικά και τα τυπικά προσόντα τίθεται υπό την κρίση της ορισθείσας τριμελούς 

επιτροπής επιλογής πού ορίστηκε με την απόφαση αρ. πρωτ: 92182 /4-8-2021      (ΑΔΑ:  

68ΓΥΟΡ1Γ-7ΣΨ   ) του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής 

Μακεδονίας, η οποία θα συνεδριάσει στην Δημοτική Πινακοθήκη Άρτας την 21-9-2021. Όσοι 

υποψήφιοι δεν υπέβαλαν τα απαραίτητα - κατάλληλα δικαιολογητικά αποκλείονται από την 

επιτροπή με αιτιολογημένη απόφαση. Όσοι από τους υποψηφίους πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις 

δύναται να κληθούν νομίμως να υποβληθούν σε ακρόαση. Για την επιλογή των καταλληλότερων 



υποψηφίων και εφόσον κριθεί αναγκαίο από την επιτροπή ενεργείται πρακτική δοκιμασία κατά τον 

προσφορότερο τρόπο ενώπιον της ή από οριζόμενο από αυτή ειδικό εξεταστή σύμφωνα με την παρ 

1γ άρθρο 5 του Π.Δ 524/80. 

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Δημοτικής 

Πινακοθήκης Άρτας, συντασσόμενου πρακτικού ανάρτησης. 

Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, μέσα σε 

αποκλειστική προθεσμία η οποία λήγει μετά την πάροδο πέντε (5) ημερών από την ανάρτησή τους.  

Το προσλαμβανόμενο προσωπικό θα είναι αμειβόμενο από τα έσοδα πού θα προέρχονται από το 

αντίτιμο των διδάκτρων των μαθητών της «Δημοτικής Πινακοθήκης Άρτας» του Ν.Π 

Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π   

                               ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Οι επιτυχόντες υποχρεούνται να καταθέσουν πριν την πρόσληψή τους  στο Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π Δημοτική 

Πινακοθήκη Άρτας πρόσθετα δικαιολογητικά, τα οποία είναι τα εξής: 

Πιστοποιητικό γέννησης 

Αντίγραφο φύλλου στρατολογικού φύλλου τύπου Α(για άνδρες) 

Πιστοποιητικό υγείας  

Προϋπηρεσία σε δημόσιο φορέα 

Α.Φ.Μ,  ΑΜΚΑ,  Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου ΙΚΑ καθώς και Τραπεζικό λογαριασμό και 

του ΙΒΑΝ αυτού.  

                                     ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  

1) Η προκήρυξη να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής  Πινακοθήκης, 

συντασσόμενου σχετικού αποδεικτικού και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  

2) H περίληψη θα δημοσιευθεί  όπως ορίζει το ΠΔ 524/80 (ΦΕΚ 143  /17-6-1980) στην ημερήσια 

εφημερίδα «ΗΧΩ» του Νομού Άρτας. 

 

                                                                  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΟΥ  Ν.Π                            

                                                                              

                                                                  ΧΡΗΣΤΟΥΛΗΣ    ΣΩΤΗΡΙΟΣ 


