INFORMATICS
DEVELOPMEN
ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ
T AGENCY

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ
ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΟΡΕΣΙΑΔΑ (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.)
Κων/πόλεως 59
Σ.Κ. 682 00 - Νέα Ορεζηιάδα
ηηλ. &θαξ :2552027272
Email: dkepao@orestiada.gr

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.09.05 14:32:41
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΩΥΩΔΟΕ9Υ-2Ν1

Ορεζηιάδα 05/09/2018
Αριθμ. 605

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
η ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΥΕΛΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΟΡΕΣΙΑΔΑ
(ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.)
Ύστερα από τις υπ’ αριθ. 37414/19-7-2018, 21951/18-05-2018 εγκρίσεις του Υπουργείου
Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. 17363/05-09-2018, απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –
Θράκης, τις υπ’ αριθ. 217/2018, 218/2018, 223/2018, 224/2018 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της
επιχείρησης και τον Εσωτερικό Κανονισμό Προσωπικού του Ο.Ε.Υ. με την υπ’ αριθ. 146/2014 της
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδος, προκηρύσσει την
πρόσληψη καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού για την λειτουργία τμημάτων της επιχείρησης για
τη δημιουργική περίοδο 2018 -2019 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού
αριθμού δέκα (10) ατόμων, καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου με
κάλυψη δαπάνης από ιδίους πόρους (έως 9 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης), δύο (2) ατόμων
καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού με αντίτιμο με σύμβαση ορισμένου χρόνου (έως 9 μήνες από
την υπογραφή της σύμβασης) και τριών (3) ατόμων καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού με
σύμβαση μίσθωσης έργου, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά και
ειδικά προσόντα καθώς και χρονική διάρκεια σύμβασης.
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑΑΡΙΘΜ.
ΧΡΟΝΟ
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΘΕΕΩΝ
ΕΡΓΑΙΑ
Α. Ωδείο
Εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προςωπικό

Διδακτικό προςωπικό για
πιάνο

Διδακτικό προςωπικό για
μονωδία - ςφγχρονο
τραγοφδι

1

Ζωσ 9 µινεσ
από τθν
υπογραφι
τθσ
ςφµβαςθσ

1

Ζωσ 9 µινεσ
από τθν
υπογραφι
τθσ
ςφµβαςθσ

ΣΤΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ

- Τίτλοι ςπουδϊν (Υποχρεωτικό) : Πτυχίο ι δίπλωμα οργάνου
αναγνωριςμζνου μουςικοφ ιδρφματοσ εςωτερικοφ ι
εξωτερικοφ.
- Γενικι προχπθρεςία ςε ϊρεσ ςτο αντικείμενο :
Αποδεδειγμζνθ διδακτικι προχπθρεςία ςε αναγνωριςμζνα
μουςικά ιδρφματα ι μουςικά εκπαιδευτικά Ιδρφματα του
Δθμοςίου ι Ο.Τ.Α. ι Δθμοτικζσ Επιχειριςεισ ι Ιδιωτικζσ
Σχολζσ.
- Προχπθρεςία ςε ϊρεσ ςτo φορζα (Προαιρετικά).
- Εντοπιότθτα.
- Προφορικι ςυνζντευξθ.
- Πτυχίο ι Δίπλωμα αναγνωριςμζνου Ωδείου με κεϊρθςθ
του ΥΠ.ΠΟ.Τ.
- Γενικι προχπθρεςία ςε ϊρεσ ςτο αντικείμενο :
Αποδεδειγμζνθ διδακτικι προχπθρεςία ςε αναγνωριςμζνα
μουςικά ιδρφματα ι μουςικά εκπαιδευτικά Ιδρφματα του
Δθμοςίου ι Ο.Τ.Α. ι Δθμοτικζσ Επιχειριςεισ ι Ιδιωτικζσ
Σχολζσ.
- Στθν περίπτωςθ που δεν καλυφκεί θ κζςθ τθσ μονωδίασ,
για το ςφγχρονο τραγοφδι απαιτείται Υπεφκυνθ Διλωςθ του
άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 ςχετικά με τθν επαρκι γνϊςθ
1

Διδακτικό προςωπικό για
Ανϊτερα Θεωρθτικά

Διδακτικό προςωπικό για
κλαςςικι κικάρα

Διδακτικό προςωπικό για
κλαςςικι - ακουςτικι
θλεκτρικι κικάρα

Διδακτικό προςωπικό για
Βιολί

1

Ζωσ 9 µινεσ
από τθν
υπογραφι
τθσ
ςφµβαςθσ

1

Ζωσ 9 µινεσ
από τθν
υπογραφι
τθσ
ςφµβαςθσ

1

Ζωσ 9 µινεσ
από τθν
υπογραφι
τθσ
ςφµβαςθσ

1

Ζωσ 9 µινεσ
από τθν
υπογραφι
τθσ
ςφµβαςθσ

ΑΔΑ:
ΩΥΩΔΟΕ9Υ-2Ν1
τθσ διδαςκαλίασ ςφγχρονου
τραγουδιοφ
που προτίκεται να
διδάξει ο υποψιφιοσ.
- Προχπθρεςία ςε ϊρεσ ςτo φορζα (Προαιρετικά).
- Εντοπιότθτα.
- Προφορικι ςυνζντευξθ.
- Πτυχία Ανϊτερων Θεωρθτικϊν (αρμονία, αντίςτιξθ, φυγι),
Πτυχίο Ενοργάνωςθσ Πνευςτϊν και Δίπλωμα ςφνκεςθσ.
- Γενικι προχπθρεςία ςε ϊρεσ ςτο αντικείμενο :
Αποδεδειγμζνθ διδακτικι προχπθρεςία ςε αναγνωριςμζνα
μουςικά ιδρφματα ι μουςικά εκπαιδευτικά Ιδρφματα του
Δθμοςίου ι Ο.Τ.Α. ι Δθμοτικζσ Επιχειριςεισ ι Ιδιωτικζσ
Σχολζσ.
- Προχπθρεςία ςε ϊρεσ ςτo φορζα (Προαιρετικά).
- Εντοπιότθτα.
- Προφορικι ςυνζντευξθ.
- Τίτλοι ςπουδϊν (Υποχρεωτικό) : Πτυχίο ι δίπλωμα οργάνου
αναγνωριςμζνου μουςικοφ ιδρφματοσ εςωτερικοφ ι
εξωτερικοφ.
- Γενικι προχπθρεςία ςε ϊρεσ ςτο αντικείμενο :
Αποδεδειγμζνθ διδακτικι προχπθρεςία ςε αναγνωριςμζνα
μουςικά ιδρφματα ι μουςικά εκπαιδευτικά Ιδρφματα του
Δθμοςίου ι Ο.Τ.Α. ι Δθμοτικζσ Επιχειριςεισ ι Ιδιωτικζσ
Σχολζσ.
- Προχπθρεςία ςε ϊρεσ ςτo φορζα (Προαιρετικά).
- Εντοπιότθτα.
- Προφορικι ςυνζντευξθ.
- Τίτλοι ςπουδϊν (Υποχρεωτικό) : Πτυχίο ι δίπλωμα οργάνου
αναγνωριςμζνου μουςικοφ ιδρφματοσ εςωτερικοφ ι
εξωτερικοφ
- Βεβαίωςθ ςπουδϊν από αναγνωριςμζνα μουςικά
ιδρφματα εποπτευόμενα από το Υπουργείο Πολιτιςμοφ,
Παιδείασ Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων ι αποδεδειγμζνθ
διδακτικι εμπειρία ςτο αντικείμενο ςε αναγνωριςμζνα
μουςικά ιδρφματα ι μουςικά εκπαιδευτικά Ιδρφματα του
Δθμοςίου ι Ο.Τ.Α. ι Δθμοτικζσ Επιχειριςεισ ι Ιδιωτικζσ
Σχολζσ.
- Εφόςον θ κζςθ δεν καλυφκεί από υποψθφίουσ με τα
ανωτζρα προςόντα: Υπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρου 8 του Ν.
1599/1986 ςχετικά με τθν επαρκι γνϊςθ του οργάνου που
προτίκεται να διδάξει ο υποψιφιοσ.
- Προχπθρεςία ςε ϊρεσ ςτo φορζα (Προαιρετικά).
- Εντοπιότθτα.
- Προφορικι ςυνζντευξθ.
- Τίτλοι ςπουδϊν (Υποχρεωτικό) : Πτυχίο ι δίπλωμα οργάνου
αναγνωριςμζνου μουςικοφ ιδρφματοσ εςωτερικοφ ι
εξωτερικοφ.
- Γενικι προχπθρεςία ςε ϊρεσ ςτο αντικείμενο :
Αποδεδειγμζνθ διδακτικι προχπθρεςία ςε αναγνωριςμζνα
μουςικά ιδρφματα ι μουςικά εκπαιδευτικά Ιδρφματα του
Δθμοςίου ι Ο.Τ.Α. ι Δθμοτικζσ Επιχειριςεισ ι Ιδιωτικζσ
Σχολζσ.
- Προχπθρεςία ςε ϊρεσ ςτo φορζα (Προαιρετικά).
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Διδακτικό προςωπικό για
Βιολοντςζλο

1

Ζωσ 9 µινεσ
από τθν
υπογραφι
τθσ
ςφµβαςθσ

1

Ζωσ 9 µινεσ
από τθν
υπογραφι
τθσ
ςφµβαςθσ

1

Ζωσ 9 µινεσ
από τθν
υπογραφι
τθσ
ςφµβαςθσ

Διδακτικό προςωπικό για
Βυηαντινι μουςικι

1

Ζωσ 9 µινεσ
από τθν
υπογραφι
τθσ
ςφµβαςθσ

Διδακτικό προςωπικό για
Μουςικι προπαιδεία (με
γνϊςεισ αρμόνιου ι

1

Ζωσ 9 µινεσ
από τθν
υπογραφι

Διδακτικό προςωπικό για
πνευςτά

Διδακτικό προςωπικό για
μπουηοφκι

ΑΔΑ: ΩΥΩΔΟΕ9Υ-2Ν1
- Εντοπιότθτα.
- Προφορικι ςυνζντευξθ.
- Τίτλοι ςπουδϊν (Υποχρεωτικό) : Πτυχίο ι δίπλωμα οργάνου
αναγνωριςμζνου μουςικοφ ιδρφματοσ εςωτερικοφ ι
εξωτερικοφ.
- Γενικι προχπθρεςία ςε ϊρεσ ςτο αντικείμενο :
Αποδεδειγμζνθ διδακτικι προχπθρεςία ςε αναγνωριςμζνα
μουςικά ιδρφματα ι μουςικά εκπαιδευτικά Ιδρφματα του
Δθμοςίου ι Ο.Τ.Α. ι Δθμοτικζσ Επιχειριςεισ ι Ιδιωτικζσ
Σχολζσ.
- Προχπθρεςία ςε ϊρεσ ςτo φορζα (Προαιρετικά).
- Εντοπιότθτα.
- Προφορικι ςυνζντευξθ.
- Τίτλοι ςπουδϊν (Υποχρεωτικό) : Πτυχίο ι δίπλωμα οργάνου
αναγνωριςμζνου μουςικοφ ιδρφματοσ εςωτερικοφ ι
εξωτερικοφ.
- Γενικι προχπθρεςία ςε ϊρεσ ςτο αντικείμενο :
Αποδεδειγμζνθ διδακτικι προχπθρεςία ςε αναγνωριςμζνα
μουςικά ιδρφματα ι μουςικά εκπαιδευτικά Ιδρφματα του
Δθμοςίου ι Ο.Τ.Α. ι Δθμοτικζσ Επιχειριςεισ ι Ιδιωτικζσ
Σχολζσ.
- Προχπθρεςία ςε ϊρεσ ςτo φορζα (Προαιρετικά).
- Εντοπιότθτα.
- Προφορικι ςυνζντευξθ.
- Βεβαίωςθ ςπουδϊν από αναγνωριςμζνα μουςικά
ιδρφματα εποπτευόμενα από το Υπουργείο Πολιτιςμοφ,
Παιδείασ Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων ι αποδεδειγμζνθ
διδακτικι εμπειρία ςτο αντικείμενο ςε αναγνωριςμζνα
μουςικά ιδρφματα ι μουςικά εκπαιδευτικά Ιδρφματα του
Δθμοςίου ι Ο.Τ.Α. ι Δθμοτικζσ Επιχειριςεισ ι Ιδιωτικζσ
Σχολζσ.
- Εφόςον θ κζςθ δεν καλυφκεί από υποψθφίουσ με τα
ανωτζρα προςόντα: Υπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρου 8 του Ν.
1599/1986 ςχετικά με τθν επαρκι γνϊςθ του οργάνου που
προτίκεται να διδάξει ο υποψιφιοσ.
- Προχπθρεςία ςε ϊρεσ ςτo φορζα (Προαιρετικά).
- Εντοπιότθτα.
- Προφορικι ςυνζντευξθ.
- Τίτλοι ςπουδϊν (Υποχρεωτικό) : Πτυχίο ι δίπλωμα
Βυηαντινισ μουςικισ αναγνωριςμζνου μουςικοφ ιδρφματοσ
εςωτερικοφ ι εξωτερικοφ.
- Γενικι προχπθρεςία ςε ϊρεσ ςτο αντικείμενο:
Αποδεδειγμζνθ διδακτικι προχπθρεςία ςε αναγνωριςμζνα
μουςικά ιδρφματα ι μουςικά εκπαιδευτικά Ιδρφματα του
Δθμοςίου ι Ο.Τ.Α. ι Δθμοτικζσ Επιχειριςεισ ι Ιδιωτικζσ
Σχολζσ.
- Προχπθρεςία ςε ϊρεσ ςτo φορζα (Προαιρετικά)
- Εντοπιότθτα.
- Προφορικι ςυνζντευξθ.
- Bεβαίωςθ ςπουδϊν από αναγνωριςμζνα μουςικά
ιδρφματα εποπτευόμενα από το Υπουργείο Πολιτιςμοφ,
3

ακορντεόν)

Διδακτικό προςωπικό για
κρουςτά όργανα

ΤΝΟΛΟ ΘΕΕΩΝ

τθσ
ςφµβαςθσ

1

Ζωσ 9 µινεσ
από τθν
υπογραφι
τθσ
ςφµβαςθσ

ΑΔΑ: ΩΥΩΔΟΕ9Υ-2Ν1
Παιδείασ Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων
ι αποδεδειγμζνθ
διδακτικι εμπειρία ςτο αντικείμενο ςε αναγνωριςμζνα
μουςικά ιδρφματα ι μουςικά εκπαιδευτικά Ιδρφματα του
Δθμοςίου ι Ο.Τ.Α. ι Δθμοτικζσ Επιχειριςεισ ι Ιδιωτικζσ
Σχολζσ.
- Εφόςον θ κζςθ δεν καλυφκεί από υποψθφίουσ με τα
ανωτζρα προςόντα: Υπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρου 8 του Ν.
1599/1986 ςχετικά με τθν επαρκι γνϊςθ του οργάνου που
προτίκεται να διδάξει ο υποψιφιοσ.
- Προχπθρεςία ςε ϊρεσ ςτo φορζα (Προαιρετικά)
- Εντοπιότθτα.
- Προφορικι ςυνζντευξθ.
- Τίτλοι ςπουδϊν: Πτυχίο ι Δίπλωμα οργάνου
αναγνωριςμζνου μουςικοφ ιδρφματοσ εςωτερικοφ ι
εξωτερικοφ.
- Αποδεδειγμζνθ διδακτικι προχπθρεςία ςτο αντικείμενο ςε
αναγνωριςμζνα μουςικά ιδρφματα ι μουςικά εκπαιδευτικά
Ιδρφματα του Δθμοςίου ι Ο.Τ.Α. ι Δθμοτικζσ Επιχειριςεισ ι
Ιδιωτικζσ Σχολζσ ι βεβαίωςθ ςπουδϊν από αναγνωριςμζνα
μουςικά ιδρφματα εποπτευόμενα από το Υπουργείο
Πολιτιςμοφ, Παιδείασ Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων.
- Εφόςον οι κζςεισ δεν καλυφκοφν από υποψθφίουσ με τα
ανωτζρα προςόντα: Υπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρου 8 του Ν.
1599/1986 ςχετικά με τθν επαρκι γνϊςθ του οργάνου που
προτίκεται να διδάξει ο υποψιφιοσ.
- Προχπθρεςία ςε ϊρεσ ςτo φορζα (Προαιρετικά)
- Εντοπιότθτα.
- Προφορικι ςυνζντευξθ.

12

Β. χολή Χοροφ
Εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προςωπικό

Διδακτικό προςωπικό για
διδαςκαλία των
μακθμάτων: τεχνικι ,
ανάλυςθ, κεωρία,
μεκοδολογία κλαςικοφ
χοροφ.

ΤΝΟΛΟ ΘΕΕΩΝ

1

Ζωσ 9 µινεσ
από τθν
υπογραφι
τθσ
ςφµβαςθσ

- Τίτλοι ςπουδϊν (Υποχρεωτικό) : Δίπλωμα αναγνωριςμζνθσ
Ανϊτερθσ Επαγγελματικισ Σχολισ Χοροφ θ ΚΣΟΤ τθσ
Θμεδαπισ θ αναγνωριςμζνθσ Ανϊτερθσ θ Ανϊτατθσ ςχολισ
τθσ Αλλοδαπισ. Ειδικότθτα κλαςικό χορό.
- Γενικι προχπθρεςία ςε ϊρεσ ςτο αντικείμενο:
Αποδεδειγμζνθ διδακτικι προχπθρεςία τουλάχιςτον 3ετισ,
ςε Ιδιωτικζσ θ Δθμοτικζσ Σχολζσ χοροφ αναγνωριςμζνεσ από
το κράτοσ.
- Προχπθρεςία ςε ϊρεσ ςτo φορζα (Προαιρετικά)
- Εντοπιότθτα.
- Προφορικι ςυνζντευξθ.

Ζωσ 9 µινεσ
από τθν
υπογραφι
τθσ
ςφµβαςθσ

- Τίτλοι Σπουδϊν: Πτυχίο αναγνωριςμζνων ςχολϊν ι
ανϊτερων κρατικϊν ςχολϊν του εξωτερικοφ ςτα εικαςτικά.
- Γενικι προχπθρεςία ςε ϊρεσ ςτο αντικείμενο:
Αποδεδειγμζνθ διδακτικι προχπθρεςία ςε εκπαιδευτικά
ιδρφματα του δθμοςίου ι ΟΤΑ ι Δθμοτικζσ Επιχειριςεισ ι
Ιδιωτικζσ Σχολζσ.
- Προχπθρεςία ςε ϊρεσ ςτο Φορζα (προαιρετικά)
- Εντοπιότθτα.

1

Γ. Εικαςτικό Εργαςτήρι
Εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προςωπικό

Διδακτικό προςωπικό για
Ηωγραφικι

1

4

Διδακτικό προςωπικό για
κόςμθμα /διακόςμθςθ/
χειροτεχνία

1

ΤΝΟΛΟ ΘΕΕΩΝ

2

Ζωσ 9 µινεσ
από τθν
υπογραφι
τθσ
ςφµβαςθσ

- Προφορικι ςυνζντευξθ. ΑΔΑ: ΩΥΩΔΟΕ9Υ-2Ν1
- Τίτλοι Σπουδϊν: Πτυχίο ΙΕΚ, Εργαςτθρίου Ελευκζρων
Σπουδϊν.
- Εφόςον θ κζςθ δεν καλυφκεί από υποψθφίουσ με τα
ανωτζρα προςόντα: Υπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρου 8 του Ν.
1599/1986 ςχετικά με τθν επαρκι γνϊςθ τουσ με το
αντικείμενο.
- Γενικι προχπθρεςία ςε ϊρεσ ςτο αντικείμενο:
Αποδεδειγμζνθ διδακτικι προχπθρεςία του αντικειμζνου ςε
εκπαιδευτικά ιδρφματα του δθμοςίου ι ΟΤΑ ι Δθμοτικζσ
Επιχειριςεισ ι Ιδιωτικζσ Σχολζσ.
- Προχπθρεςία ςε ϊρεσ ςτο Φορζα (προαιρετικά)
- Εντοπιότθτα.
- Προφορικι ςυνζντευξθ.

ΣΡΟΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

Η αξιολόγηση του προσωπικού θα γίνει με βάση τον παρακάτω πίνακα. Ο
πίνακας αφορά την πρόσληψη Καλλιτεχνικού Διευθυντή, Διδακτικού Προσωπικού του
Ωδείου και την πρόσληψη Καλλιτεχνικού Διευθυντή και Διδακτικού Προσωπικού της
Σχολής Χορού. Ο τρόπος μοριοδότησης προκύπτει από τον Εσωτερικό Κανονισμό
Προσωπικού του Ο.Ε.Υ. της Επιχείρησης, άρθρο 6 Διαδικασία Πρόσληψης, όπως αυτός
εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. 146/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΠΙΝΑΚΑ Α
Σίτλοι πουδών
Βεβαιώςεισ ςυμμετοχήσ, ςεμινάρια κ.λπ.

Γνώςη Ξζνησ Γλώςςασ

Παράπλευροι μη μουςικοί τίτλοι
Προχπηρεςία - Εμπειρία
Καλλιτεχνικό – Εκπαιδευτικό Ζργο
Οργανωτικά και Ειδικά προςόντα
Εντοπιότητα
Προφορική ςυνζντευξη

Μζγιςτο 15 μόρια
(1,50 μόριο επί τησ βαθμολογίασ)
Μζγιςτο 8 μόρια
(0,50 μόριο ανά ςεμινάριο)
Μζγιςτο 2 μόρια
(Πολφ καλή γνώςη 0,50 μόριο ανά
γλώςςα, άριςτη γνώςη 1 μόριο ανά
γλώςςα)
Μζγιςτο 5 μόρια
(Πτυχίο Ανώτερησ Εκπαίδευςησ 2,
Ανώτατησ Εκπαίδευςησ 3)
Μζγιςτο 20
(1 μόριο για κάθε ακαδημαϊκό ζτοσ)
Μζγιςτο 15 μόρια
Μζγιςτο 10 μόρια
(μοριοδότηςη βάςει ςυςτατικών
επιςτολών)
25 μόρια
υντελεςτήσ μοριοδότηςησ 0,50 – 1,50

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας αίτηση, ενώ έχουν
δικαίωμα συμμετοχής σε ένα μόνο από τα αντικείμενα που προκηρύσσονται.
Μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς και επί ποινής
αποκλεισμού τα εξής δικαιολογητικά:
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ΑΔΑ:τους
ΩΥΩΔΟΕ9Υ-2Ν1
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής
ταυτότητας
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή
τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα,
όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο 29 ΠΔ 50/2001 και Ν.148/11914) και
αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ .
Βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας / προϋπηρεσίας ςε ϊρεσ
Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Σε περίπτωση ανεργίας, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο είναι άνεργοι μαζί με τη
σχετική βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ
Βιογραφικό σημείωμα
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία δηλώνεται: α)Ότι δεν τελεί υπό
απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη β) Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα
για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο έγκλημα έστω και εάν δεν επακολούθησε
ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για
οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία οι άνδρες υποψήφιοι θα αναγράφουν ότι
έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή ότι έχουν απαλλαγεί νόμιμα
από αυτές
Όσοι προσληφθούν θα προσκομίσουν ποινικό μητρώο κατά την υπογραφή της
σύμβασης καθώς και τυχόν απαραίτητη άδεια εργασίας από την Υπηρεσία τους.
ΕΠΙΛΟΓΗ- ΑΝΑΡΣΗΗ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΑΕΩΝ
Η επιλογή των υποψήφιων θα γίνει από την τριμελή επιτροπή η οποία θα
διεκπεραιώσει τη διαδικασία της πρόσληψης που συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 222/2018
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας. Η επιτροπή θα καλέσει τους υποψηφίους σε
προφορική συνέντευξη. Οι πίνακες κατάταξης των υποψήφιων αναρτώνται στον
πίνακα ανακοινώσεων της επιχείρησης. Η πρόσληψη των επιλεγέντων θα εξαρτηθεί
από τον αριθμό των προσερχόμενων ατόμων στα τμήματα που θα λειτουργήσει η
επιχείρηση. Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν
ενστάσεις, ενώπιον του Δ.Σ. της επιχείρησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η
οποία λήγει μετά την πάροδο τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση.
ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την ανακοίνωση της πρόσληψης
από τα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης
Ορεστιάδας (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) στη Δ/νση: Κων/πολεως 59 καθημερινά από 9:00 π.μ. έως
15:00 μ.μ., ή μέσω της ιστοσελίδας της ΔΗΚΕΠΑΟ: www.dikepao.gr
Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών πρέπει να
πραγματοποιηθεί από 7 επτεμβρίου 2018 έως 17 επτεμβρίου 2018 και ώρα 10:00
π.μ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.
Αρχοντίδης Αρχοντής
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