ΑΔΑ: ΩΖΣ4ΟΛ8Γ-Π05
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ
(Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.)
-------------------------------------------------Καραολή – Δημητρίου & Καπετάν Χάψα,
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Θέρμη 03-09-2014
Αριθμ. Πρωτ.: 1743

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ύστερα
από την υπ’ αριθ.ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/63/9539/16-04-2014 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του αρθ.2 παρ.1 της αριθμ
33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α’ ) και λαμβάνοντας υπόψη:
1) την υπ’ αριθμ. 33/07-02-2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης
2) την υπ΄αριθμ.179/01-09-2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης
3) τις διατάξεις του Π.Δ. 524/1980 καθώς και τις τροποποιήσεις όπως ισχύουν μέχρι σήμερα
4) τις διατάξεις του αρθ.30 παρ.2 του Ν 3274/2004
5) τον κανονισμό της Δημοτικής Επιχείρησης
ανακοινώνει ότι θα προσλάβει καλλιτεχνικό – διδακτικό προσωπικό για την λειτουργία της Διεύθυνσης Θεάτρου της
Δημοτικής Επιχείρησης κατά τη διδακτική περίοδο 2014–2015, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου (8 μηνών), συνολικού αριθμού εννέα (9) ατόμων καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού, για τις εξής κατά
αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά και ειδικά προσόντα καθώς και χρονική διάρκεια σύμβασης:
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ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

01

ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕ

1

8 μήνες
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ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΙ ΠΕ

3

8 μήνες
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ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΕ

1

8 μήνες
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ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΘΕΑΤΡΟΥ ΔΕ

1

8 μήνες
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ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΔΕ

3

8 μήνες

Κωδικός
θέσης
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό)
Τίτλος Σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & ειδικά) Προσόντα
Τίτλοι σπουδών : Απόφοιτοι του τμήματος Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ. ή απόφοιτοι του
Τμήματος Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου
Θεσσαλονίκης ή του τμήματος Θεατρικών σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών ή του
τμήματος Θεατρικών Σπουδών Πατρών ή του τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Σχολής
Καλών Τεχνών Ναυπλίου ή απόφοιτοι/διπλωματούχοι ΑΕΙ Πολιτιστικής-Καλλιτεχνικής
κατεύθυνσης.
Σχετική Επιμόρφωση: Σεμινάρια ,Ξένες γλώσσες.
Προϋπηρεσία: Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 3 ετής διδακτική σε εκπαιδευτικά Ιδρύματα του
Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.
Προϋπηρεσία στο Φορέα αποδεδειγμένη
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Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη: διδασκαλία σε
σεμινάρια, σκηνοθεσία θεατρικών παραγωγών ή συμμετοχή, καλλιτεχνικό έργο μαθητών,
καλλιτεχνική παραγωγή.
Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα:Παιδαγωγικές σπουδές από αναγνωρισμένα ιδρύματα
εσωτερικού ή εξωτερικού, σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες.
Τίτλοι σπουδών : Απόφοιτοι του τμήματος Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ ή απόφοιτοι του
Τμήματος Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου
Θεσσαλονίκης ή του τμήματος Θεατρικών σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών ή του
τμήματος Θεατρικών Σπουδών Πατρών ή του τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Σχολής
Καλών Τεχνών Ναυπλίου ή κάτοχοι τίτλων-διπλωμάτων αντίστοιχων μεταπτυχιακών
σπουδών.
Σχετική Επιμόρφωση: Σεμινάρια, Ξένες γλώσσες.
Προϋπηρεσία: Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 3 ετής διδακτική σε εκπαιδευτικά Ιδρύματα του
Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.
Προϋπηρεσία στο Φορέα αποδεδειγμένη
Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη: διδασκαλία σε
σεμινάρια, σκηνοθεσία θεατρικών παραγωγών ή συμμετοχή, καλλιτεχνικό έργο μαθητών,
καλλιτεχνική παραγωγή.
Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα:Παιδαγωγικές σπουδές από αναγνωρισμένα ιδρύματα
εσωτερικού ή εξωτερικού, σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες.
Τίτλοι σπουδών : Απόφοιτοι Ανωτέρων Δραματικών Σχολών Κρατικού Θεάτρου Βόρειας
Ελλάδας και Εθνικού Θεάτρου.
Σχετική Επιμόρφωση: Σεμινάρια, Ξένες γλώσσες.
Προϋπηρεσία: Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 3 ετής διδακτική σε εκπαιδευτικά Ιδρύματα του
Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.
Προϋπηρεσία στο Φορέα αποδεδειγμένη
Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη: διδασκαλία σε
σεμινάρια, σκηνοθεσία θεατρικών παραγωγών ή συμμετοχή, καλλιτεχνικό έργο μαθητών,
καλλιτεχνική παραγωγή.
Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα:Παιδαγωγικές σπουδές από αναγνωρισμένα ιδρύματα
εσωτερικού ή εξωτερικού, σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες.
Τίτλοι σπουδών : Απόφοιτοι Ανωτέρων Δραματικών Σχολών ή τουλάχιστον πέντε έτη μέλη
του Σ.Ε.Η. (Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών) ή Απόφοιτοι Πιστοποιημένων Θεατρικών
Εργαστηρίων.
Σχετική Επιμόρφωση: Σεμινάρια, Ξένες γλώσσες.
Προϋπηρεσία: Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 3 ετής διδακτική σε εκπαιδευτικά Ιδρύματα του
Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.
Προϋπηρεσία στο Φορέα αποδεδειγμένη
Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη: διδασκαλία σε
σεμινάρια, σκηνοθεσία θεατρικών παραγωγών ή συμμετοχή, καλλιτεχνικό έργο μαθητών,
καλλιτεχνική παραγωγή.
Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα:Παιδαγωγικές σπουδές από αναγνωρισμένα ιδρύματα
εσωτερικού ή εξωτερικού, σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες.
Τίτλοι σπουδών : . Απόφοιτοι Ανωτέρων Δραματικών Σχολών ή τουλάχιστον τρία έτη μέλη
του Σ.Ε.Η. (Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών) ή Απόφοιτοι Πιστοποιημένων Θεατρικών
Εργαστηρίων.
Σχετική Επιμόρφωση: Σεμινάρια, Ξένες γλώσσες.
Προϋπηρεσία: Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 3 ετής διδακτική σε εκπαιδευτικά Ιδρύματα του
Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.
Προϋπηρεσία στο Φορέα αποδεδειγμένη
Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη: διδασκαλία σε
σεμινάρια, σκηνοθεσία θεατρικών παραγωγών ή συμμετοχή, καλλιτεχνικό έργο μαθητών,
καλλιτεχνική παραγωγή.
Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα:Παιδαγωγικές σπουδές από αναγνωρισμένα ιδρύματα
εσωτερικού ή εξωτερικού, σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες.
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει με βάση τον παρακάτω πίνακα. Στην τελευταία στήλη παρουσιάζεται η
βαρύτητα του κάθε άξονα κριτηρίων στην τελική βαθμολογία όλων των υποψηφίων.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
Σπουδές
Εμπειρία Προϋπηρεσία
Καλλιτεχνικό έργο
Παιδαγωγικά και
ειδικά προσόντα

Κοινωνικά,
οικογενειακά και
οικονομικά κριτήρια

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
Βασικές και παρεμφερείς καλλιτεχνικές σπουδές
Σχετική Επιμόρφωση.
Διδακτική ΠροϋπηρεσίαΠροϋπηρεσία στο φορέα
Καλλιτεχνική δραστηριότητα του ιδίου, διακρίσεις
μαθητών.
Παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά προσόντα και δεξιότητες,
παιδαγωγική προσέγγιση, μέθοδος διδασκαλίας.
Παιδαγωγικές σπουδές & επιμόρφωση.ΣεμινάριαΣυνέδρια-Ημερίδες. Προσωπικότητα.
Οικογενειακή κατάσταση (πολύτεκνος – μονογονέας –
γονέας – μέλος οικογένειας ΑΜΕΑ)
Παράλληλη εργασία και χρόνος ανεργίας.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
30%
30%
15%
10%

15%

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας αίτηση στην οποία αναφέρουν ρητά τον κωδικό της θέσης
που διεκδικούν. Έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση σε ένα (1) μόνο κωδικό θέσης. Μαζί με την αίτησή τους
πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας
2. Φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών τους συμπεριλαμβανομένης και της επιμόρφωσης. Σε περίπτωση
πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι
κείμενες διατάξεις ( άρθρο 29 ΠΔ 50/2001).
3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας στο αντικείμενο
4. Αποδεικτικά καλλιτεχνικής εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας. Γίνονται δεκτά αυθεντικά έντυπα (κατάλογοι,
προγράμματα, αποκόμματα, εφημερίδων, βιβλία, κλπ ), απλά φωτοαντίγραφα έντυπου υλικού και βεβαιώσεις με
τη σφραγίδα του αρμόδιου φορέα, όπου αναγράφεται το όνομα του υποψηφίου και το είδος της δράσης του.
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης.
6. Αποδεικτικό προστατευόμενου μέλους ΑΜΕΑ. Βεβαίωση σπουδών τέκνου.
7. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ πρόσφατης έκδοσης. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης
και κάρτας ανεργίας.
8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα
(παράλληλη απασχόληση).
9.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:
 Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής.
Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητάς του για την υπηρεσία που
προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος.
 Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και

Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π. Δ/τος
611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί
εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται με τη σειρά που εμφανίζονται στην ανακοίνωση και γίνονται δεκτά, εφόσον
κατατίθενται εμπρόθεσμα.

ΕΠΙΛΟΓΗ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή επιλογής προσωπικού που συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 8/2014
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης. Οι πίνακες κατάταξης των
υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου Θέρμης. Η πρόσληψη των
επιλεγέντων θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των προσερχόμενων ατόμων στα τμήματα που θα λειτουργήσει η
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Διεύθυνση Θεάτρου. Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, ενώπιον του
Δ.Σ. της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο πέντε (5) ημερολογιακών
ημερών από την ανάρτηση.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την σχετική ανακοίνωση στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.culthermi.gr
της Επιχείρησης ή να την παραλάβουν από τα γραφεία της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. (Δ/νση: Καραολή -Δημητρίου & Καπετάν
Χάψα, τηλ.2310.463423)καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες από 09.00π.μ.έως 14.00 μ.μ.
Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα
πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία δέκα (10)
ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας σε δύο ημερήσιες εφημερίδες του Νομού
Θεσσαλονίκης, στα γραφεία της Επιχείρησης καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες από
9.00 π.μ έως 13.00 μ.μ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
ΧΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

