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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 την υπ’ αριθ. 72489/31-10-2020 Έγκριση του Υπουργείου Εσωτερικών,
τις υπ’ αριθ. 147/2020, 149/2020 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 προσωπικού για την λειτουργία τμημάτων
της επιχείρησης για τη δημιουργική περίοδο 2020 -2021 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη δαπάνης από ιδίους πόρους (έως 9 μήνες από την
υπογραφή της σύμβασης), συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, 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
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Διευκυντισ Ωδείου

1

ΕΩ
9 ΜΗΝΕ

ΣΤΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ

Απαραίτητα Προςόντα:
- Δίπλωμα φνκεςθσ ι πιάνου ι οργάνου ςυμφωνικισ ορχιςτρασ
ι κλαςςικισ κικάρασ ι μονωδίασ μαηί με πτυχίο φυγισ και
δεκαετισ τουλάχιςτον διδακτικι προχπθρεςία ςτα ωσ άνω
εκπαιδευτιρια ι Δίπλωμα πιάνου ι οργάνου ςυμφωνικισ
ορχιςτρασ ι κλαςςικισ κικάρασ ι μονωδίασ και δεκαετισ
τουλάχιςτον ςυναφισ καλλιτεχνικι ςταδιοδρομία, που
αποδεικνφεται με παραςτατικά ςτοιχεία που αφοροφν ρεςιτάλ ι
ςφμπραξθ με ορχιςτρεσ ωσ ςολίςτ. Ο τίτλοσ ςπουδϊν μπορεί να
προζρχεται: i) από το κρατικό Ωδείο Θεςςαλονίκθσ ι
αναγνωριςμζνο Ωδείο ι Μουςικι χολι τθσ
θμεδαπισ, ii) από Ανϊτατο Εκπαιδευτικό Κδρυμα ι Ανϊτερθ χολι
χϊρασ κράτουσ μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ iii) από Ανϊτατο
Εκπαιδευτικό Κδρυμα ι Ανϊτερθ χολι χϊρασ εκτόσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ με αναγνωριςμζνθ ιςοτιμία. Ειδικά Προςόντα:
- υμμετοχι ςε ςεµινάρια, ςυνζδρια, τα οποία κα πρζπει να
πιςτοποιοφνται από ςχετικά ζγγραφα.
- Καλλιτεχνικι δραςτθριότθτα: υμμετοχι ςε ρεςιτάλ –ςυναυλίεσ
ωσ ςολίςτεσ για μουςικοφσ οργάνων ι μουςικζσ ςυνκζςεισ,
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παρουςιάςεισ ζργων για ςυνκζτεσ, υπό τθν αιγίδα ζγκριτων
φορζων όπωσ: Μ.Μ.Α., Μ.Μ.Θ., Νάκασ, ΚΟΘ, ΚΟΑ, Ζνωςθ
Ελλινων Μουςουργϊν κτλ., τα οποία κα πρζπει να
πιςτοποιοφνται από ζγγραφα (Βραβεία, διακρίςεισ, ςυναυλίεσ,
παραςτατικζσ τζχνεσ, θχογραφιςεισ, εκδόςεισ, άρκρα, ειδικζσ
δραςτθριότθτεσ, διοργάνωςθ ςεµιναρίων, διοργάνωςθ ςυναυλιϊν
κτλ).
- Γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ (αναγνωριςµζνο πιςτοποιθµζνο πτυχίο).
- Παράπλευροι μθ μουςικοί τίτλοι ςπουδϊν.
- ∆ιοικθτικι εµπειρία, οργανωτικζσ ικανότθτεσ, ικανότθτεσ
διαλλακτικότθτασ και ευελιξίασ (κα λθφκοφν υπόψθ ςυςτατικζσ
επιςτολζσ).
- Εκπαιδευτικό ζργο ςτο χϊρο τθσ µουςικισ (πτυχία, διπλϊµατα
µακθτϊν). Δεκαετισ (10ετισ) τουλάχιςτον βεβαιωμζνθ διδακτικι
προχπθρεςία ςε αναγνωριςμζνο μουςικό εκπαιδευτιριο.
- Καλλιτεχνικι επάρκεια, αποδεικνυόμενθ με κατάκεςθ ςχετικοφ
Φακζλου (πρωτότυπεσ ςυνκζςεισ, ενορχθςτρϊςεισ για Μπάντα,
προγράμματα ςυναυλιϊν και εν γζνει ςτοιχεία καλλιτεχνικισ και
διδακτικισ παραγωγισ).
- Απολυτιριοσ τίτλοσ τουλάχιςτον ςχολικισ μονάδασ
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ.
- Εντοπιότθτα.
- Προφορικι ςυνζντευξθ.
ΤΝΟΛΟ ΘΕΕΩΝ

1

Β. χολή Χοροφ
Εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προςωπικό
ΚΑΛΛΙΣΕΧΝΙΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΧΟΡΟΤ

Διευκυντισ Χοροφ

ΤΝΟΛΟ ΘΕΕΩΝ

1

1

ΕΩ
9 ΜΗΝΕ

Απαραίτητα προςόντα:
- Δίπλωµα ι πτυχίο κακθγθτοφ αναγνωριςµζνθσ επαγγελµατικισ
ςχολισ χοροφ τθσ θµεδαπισ ι αναγνωριςµζνθσ ανϊτερθσ ι
ανϊτατθσ χολισ Χοροφ τθσ αλλοδαπισ και 5ετι διδακτικι πείρα
ςε αναγνωριςµζνθ χολι Χοροφ τθσ θµεδαπισ ι αλλοδαπισ ι
15ετι ευδόκιµθ διδακτικι προχπθρεςία ςε αναγνωριςµζνθ από
το Κράτοσ χολι Χοροφ ι 15ετι ανϊτερθ καλλιτεχνικι
ςταδιοδροµία ωσ χορευτισ ι χορογράφοσ κλαςςικοφ και
ςφγχρονου ρεπερτορίου.
- Γενικι προχπθρεςία ςε ϊρεσ ςτο αντικείµενο (προαιρετικά)
- Προχπθρεςία ςτθν ΚΕΠΑ (προαιρετικά)
- Παρουςίαςθ και ςθµείωµα καλλιτεχνικισ δραςτθριότθτασ:
ςυµµετοχι ςε καλλιτεχνικζσ εκδθλϊςεισ, φεςτιβάλ και
διαγωνιςµοφσ χοροφ κ.λπ. (Οι επιλεγζντεσ κα κλθκοφν να
προςκοµίςουν ζγγραφα κ.λπ. που κα αποδεικνφουν όςα
αναφζρονται ςτο βιογραφικό).
- Εντοπιότθτα.
- Προφορικι ςυνζντευξθ.
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ΣΡΟΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

Η αξιολόγηση του προσωπικού θα γίνει με βάση τον παρακάτω πίνακα.
Ο πίνακας αφορά την πρόσληψη Καλλιτεχνικού Διευθυντή Ωδείου και την
πρόσληψη Καλλιτεχνικού Διευθυντή 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. 133/2014 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:
1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους
ταυτότητας
2. 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 .
3. Βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας / προϋπηρεσίας σε ώρες
4. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5. Σε περίπτωση ανεργίας, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο είναι άνεργοι
μαζί με τη σχετική βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ
6. Βιογραφικό σημείωμα
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7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία δηλώνεται: α)Ότι δεν τελεί
υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη β) Ότι δεν παραπέμφηκε 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
8. 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.
150/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας. 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
ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο. : www.dikepao.gr
Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών πρέπει να
πραγματοποιηθεί από 6 Νοεμβρίου 2020 έως 16 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10:00
π.μ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.
Βαρσαμακίδης Δημήτριος

