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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
(∆Η.Κ.Ε.Α.Β.)

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
(∆Η.Κ.Ε.Α.Β.)
Αγία Βαρβάρα, 3 Οκτωβρίου 2016
Α.Π.:7880
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού προσωπικού στα πολιτιστικά τµήµατα
της Κοινωφελούς Επιχείρησης (Ανώτερη Σχολή ∆ραµατικής Τέχνης Αγίας Βαρβάρας), µε
σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου ωροµίσθιας εκ περιτροπής απασχόλησης για την
εκπαιδευτική περίοδο 2016-2017
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
(∆Η.Κ.Ε.Α.Β.)
Έχοντας υπόψη:
1) Την παρ.2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί µε το άρθρο 1
του Ν. 3812/2009 και ισχύει σήµερα, δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄, Β΄ και
Γ΄ του Ν.2190/94: «β. Το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι.,
των Τ.Ε.Ι. και των µε οποιαδήποτε ονοµασία σχολών ή σχολείων ή υπηρεσιών του
∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆., των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού
και των νοµικών προσώπων που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο.», «η. Οι
λογοτέχνες, καλλιτέχνες και δηµοσιογράφοι για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητα
τους.»
2) Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 30 του Ν. 3274/2004, όπως ισχύει
3) Τις διατάξεις του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων»
4) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης»
5) Τις διατάξεις του Π.∆. 523/17.6.1980 (ΦΕΚ 143/τ.α’/1980) όπως τροποποιήθηκε και
συµπληρώθηκε µε το υπ’αριθµ. 476/1981 Π.∆. (ΦΕΚ 132/τ.α’/21.5.1981)
6) Τις διατάξεις του Π.∆. 524/17.6.1980 (ΦΕΚ 143/τ.α’/1980) καθώς και τις
τροποποιήσεις όπως ισχύουν µέχρι σήµερα
7) Το µε αριθµό 16/1966 Β.∆. (ΦΕΚ 7/τ.α’/15.1.1966) «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών
µουσικών ιδρυµάτων», όπως ισχύει σήµερα
8) Το µε αριθµό 457/1983 Π.∆. (ΦΕΚ 174/τ.α’/28.11.1983) «Ίδρυση και λειτουργία
ερασιτεχνικών σχολών χορού»
9) Το µε αριθµό 370/1983Π.∆ (ΦΕΚ130/τ. ά/1983) «Κανονισµός οργάνωσης και
λειτουργίας Ανώτερων Σχολών ∆ραµατικής Τέχνης»
10) τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 περί αναµόρφωσης του
συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 234/τ.α΄/28.12.09)
11) την υπ’αριθµ. 22/2016 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, «Προγραµµατισµός
προσλήψεων έτους 2016: Προσωπικό στο πλαίσιο λειτουργίας των πολιτιστικών τµηµάτων της
∆ηµοτικής Επιχείρησης» Α∆Α: ΨΛ4ΚΟΡΑΘ-56Φ
12) Την Βεβαίωση Οικονοµικής Υπηρεσίας της ∆Η.Κ.Ε.Α.Β. σύµφωνα µε την οποία
έχουν εγγραφεί οι απαραίτητες πιστώσεις στους αντίστοιχους Κ.Α. στο σκέλος των εξόδων του
προϋπολογισµού της επιχείρησης για το οικονοµικό έτος 2016
13) Την µε αριθµ. πρωτ.οικ. 17979/24-5-2016 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης (Α∆Α:71ΩΥ465ΦΘΕ-75Σ)
14) την υπ’αριθµ. 67/2016 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, περί έγκρισης της
προκήρυξης πρόσληψης καλλιτεχνικού-εκπαιδευτικού προσωπικού
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Ανακοινώνει την πρόσληψη εκπαιδευτικού-καλλιτεχνικού προσωπικού, για την
κάλυψη των αναγκών της Ανώτερης Σχολής ∆ραµατικής Τέχνης ∆ήµου Αγίας
Βαρβάρας για το σχολικό έτος 2016-2017, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου ωροµίσθιας εκ περιτροπής απασχόλησης , συνολικού αριθµού
τριών (3) ατόµων για τις εξής κατά αριθµό ατόµων ειδικότητες µε τα αντίστοιχα
τυπικά-ειδικά προσόντα και τη χρονική διάρκεια της σύµβασης
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ΤΥΠΙΚΑ- ΕΙ∆ΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

9µηνη

Τίτλοι
Σπουδών:
Σκηνοθέτης,
Ηθοποιός
αναγνωρισµένης αξίας µε
σπουδές στην Υποκριτική Τέχνη. Όπου
αναφέρεται ό όρος αναγνωρισµένης
αξίας η διαπίστωση θα γίνεται από την
επιτροπή του αρθ. 25 του Ν. 1158/81
«Περί οργανώσεως και διοικήσεως
σχολών
Ανωτέρας
Καλλιτεχνικής
Εκπαίδευσης κτλ.»
Προϋπηρεσία:
Αποδεδειγµένη
10ετής
πραγµατική
θεατρική εργασία
(3.000 ένσηµα)
Καλλιτεχνική ∆ραστηριότητα:
Αποδεδειγµένη
καλλιτεχνική
δραστηριότητα
( συµµετοχή σε θεατρικές παραστάσεις
καλλιτεχνικά φεστιβάλ, συστάσεις –
διακρίσεις, εµπειρική προϋπηρεσία)
Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα:
Συνέντευξη (παιδαγωγική προσέγγιση
,προσωπικότητα, µέθοδος διδασκαλίας,
ικανότητες)
Σεµινάρια, ηµερίδες

9µηνη
Τίτλοι
Σπουδών:
Σκηνοθέτης
κινηµατογράφου αναγνωρισµένης αξίας
µε
σπουδές
στην
σκηνοθεσία
κινηµατογράφου. Όπου αναφέρεται ό
όρος
αναγνωρισµένης
αξίας
η
διαπίστωση θα γίνεται από την επιτροπή
του αρθ. 25 του Ν. 1158/81 «Περί
οργανώσεως και διοικήσεως σχολών
Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης
κτλ.»
Προϋπηρεσία:
Αποδεδειγµένη
10ετής
θεατρική εργασία
(3.000 ένσηµα)

πραγµατική

Καλλιτεχνική ∆ραστηριότητα:
Αποδεδειγµένη
καλλιτεχνική
δραστηριότητα
(συµµετοχή σε θεατρικές παραστάσεις
και σε σεµινάρια και καλλιτεχνικά
φεστιβάλ, συστάσεις, διακρίσεις κτλ)
Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα:
Συνέντευξη (παιδαγωγική προσέγγιση
,προσωπικότητα, µέθοδος διδασκαλίας,
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ικανότητες)
Σεµινάρια, ηµερίδες
3

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ
ΘΕΑΤΡΟΥ

1

9µηνη
Τίτλοι Σπουδών: Σκηνοθέτης θεάτρου
αναγνωρισµένης αξίας µε σπουδές στην
σκηνοθεσία θεάτρου. Όπου αναφέρεται
ό όρος αναγνωρισµένης αξίας η
διαπίστωση θα γίνεται από την επιτροπή
του αρθ. 25 του Ν. 1158/81 «Περί
οργανώσεως και διοικήσεως σχολών
Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης
κτλ.»
Προϋπηρεσία:
Αποδεδειγµένη
10ετής
θεατρική εργασία
(3.000 ένσηµα)

πραγµατική

Καλλιτεχνική ∆ραστηριότητα:
Αποδεδειγµένη
καλλιτεχνική
δραστηριότητα
(συµµετοχή σε θεατρικές παραστάσεις
και σε σεµινάρια και καλλιτεχνικά
φεστιβάλ, συστάσεις, διακρίσεις κτλ)
Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα:
Συνέντευξη (παιδαγωγική προσέγγιση
,προσωπικότητα, µέθοδος διδασκαλίας,
ικανότητες)
Σεµινάρια, ηµερίδες

Σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία (Ν.2190/1994) το εκπαιδευτικό καλλιτεχνικό προσωπικό
εξαιρείται της διαδικασίας του ΑΣΕΠ, εποµένως δύναται η Επιχείρηση να ορίσει τα ειδικά –τυπικά
προσόντα καθώς και τον τρόπο αξιολόγησης του προσωπικού.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η αξιολόγηση και µοριοδότηση των υποψηφίων να γίνει µε βάση τους παρακάτω πίνακες. Στην
τελευταία στήλη παρουσιάζεται η βαρύτητα του κάθε άξονα κριτηρίων στην τελική βαθµολογία
όλων των υποψηφίων.
Σπουδές

Βασικές

και

παρεµφερείς

40%

καλλιτεχνικές σπουδές
Καλλιτεχνικό έργο

Καλλιτεχνική

δραστηριότητα

25%

του ίδιου, διακρίσεις µαθητών
Παιδαγωγικά
προσόντα

–

ειδικά

Συνέντευξη (παιδαγωγική
προσέγγιση ,προσωπικότητα,
µέθοδος διδασκαλίας,
ικανότητες) και επιµόρφωση
(σεµινάρια, ηµερίδες)

35%

ΑΙΤΗΣΗ - ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Η αίτηση των υποψηφίων υποβάλλεται εντός δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την
επόµενη ηµέρα της δηµοσίευσης της περίληψης παρούσας προκήρυξης.
Η αίτηση θα απευθύνεται προς το Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου «∆ηµοτική
Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας» και θα υποβάλλεται στα γραφεία της ∆Η.Κ.Ε.Α.Β.,
Σίφνου & Αγίου Γεωργίου, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από 10.30 π.µ. µέχρι 14.30 µ.µ.
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Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία της ∆Η.Κ.Ε.Α.Β. τηλ.: 210.5697223-4. Με την αίτηση
συνυποβάλλονται υποχρεωτικώς τα παρακάτω απαιτούµενα δικαιολογητικά :
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
Οι ενδιαφερόµενοι δηλώνουν συµµετοχή συµπληρώνοντας αίτηση. Έχουν δικαίωµα να
υποβάλλουν αίτηση σε µία (1) µόνο θέση:
Μαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Βιογραφικό Σηµείωµα.
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας
3. 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 Π∆ 50/2001).
4. Βεβαίωση Προϋπηρεσίας).Η προϋπηρεσία αναγνωρίζεται ως εξής:
Για τους µισθωτούς του ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού τοµέα:
- Βεβαίωση του οικείου Ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της
ασφάλισης - Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος
και το είδος της εµπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυµίας
της επιχείρησης αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο.
Οι µισθωτοί του δηµόσιου τοµέα µπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του
ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου
φορέα του δηµόσιου τοµέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια, το είδος της εµπειρίας και ο
συνολικός αριθµός ωρών εργασίας που έχουν πραγµατοποιήσει.
β. Για τους ελεύθερους επαγγελµατίες:
- Βεβαίωση του οικείου Ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της
ασφάλισης
- Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι εξετέλεσε
συγκεκριµένες εργασίες, µελέτες και έργα σχετικά µε το αντικείµενο της εµπειρίας.
- Υποβολή µίας τουλάχιστον σχετικής σύµβασης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών που
καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εµπειρίας.
Όταν η προϋπηρεσία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή.
Για την προϋπηρεσία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, επιπλέον των λοιπών
κατά περίπτωση δικαιολογητικών που απαιτούνται, ο υποψήφιος προσκοµίζει:
Όταν κατά το ισχύον νοµικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζοµένων για
συγκεκριµένο επάγγελµα ή συγκεκριµένη σχέση εργασίας είναι υποχρεωτική:
Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε και στην οποία να αναφέρεται ο
χρόνος και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφεροµένου.
Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισµού, είτε πρόκειται για αµιγώς κρατική ή
αµιγώς ιδιωτική ή µικτή ασφάλιση.
Όταν κατά το ισχύον νοµικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζοµένων για
συγκεκριµένο επάγγελµα ή συγκεκριµένη σχέση εργασίας είναι µη υποχρεωτική:
Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε και στην οποία να αναφέρεται ο
χρόνος και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφεροµένου.
Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου, του Ν. 1599/1986 στην οποία να αναγράφονται
επακριβώς ο χρόνος απασχόλησης και το είδος της
προϋπηρεσίας του, τα στοιχεία
του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της
επωνυµίας της επιχείρησης αν πρόκειται για
νοµικό πρόσωπο.
Βεβαίωση της αρµόδιας αρχής του κράτους στο οποίο απασχολήθηκε ότι η ασφάλιση για
το συγκεκριµένο επάγγελµα ή τη συγκεκριµένη σχέση εργασίας, δεν είναι υποχρεωτική κατά τη
νοµοθεσία του κράτους αυτού.

Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτηση για το διδακτικό έτος 2015-2016 και αξιολογήθηκαν,
θα υποβάλλουν µόνο τα δικαιολογητικά προϋπηρεσίας (διδακτική ή και επαγγελµατική)
που βεβαιώνουν την προϋπηρεσία και τους τίτλους σπουδών που αποκτήθηκαν από 01
Οκτωβρίου 2015 έως τη λήξη της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων βάσει της παρούσας
προκήρυξης και δεν έχουν προσκοµιστεί, καθώς και οποιοδήποτε δικαιολογητικό
πιστοποιεί µεταβολή στα στοιχεία τους σε σχέση µε την προηγούµενη διδακτική περίοδο ή
επιπροσθέτως απαιτούνται από την παρούσα προκήρυξη.
Όταν ο χρόνος προϋπηρεσίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δηµοσίου χαρακτήρα της
αλλοδαπής µπορεί να αποδεικνύεται και µε βεβαίωση του αντίστοιχου δηµόσιου φορέα.
5. Αποδεικτικά καλλιτεχνικής δραστηριότητας στο αντικείµενο της ειδικότητας:
Πλήρης
φάκελος
επαγγελµατικών
καλλιτεχνικών
δραστηριοτήτων.
Καλλιτεχνικές
δραστηριότητες για τις οποίες δεν κατατίθενται αποδεικτικά στοιχεία όπως φωτοαντίγραφα από
προγράµµατα παραστάσεων (µε σηµειωµένες τις αναφορές στον υποψήφιο), κ.λπ., δεν θα
λαµβάνονται υπόψη.
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6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:
o Ότι αυτά που αναφέρονται στην αίτηση και το Βιογραφικό σηµείωµα είναι αληθή
o 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 καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται,
ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήµατος.
o Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και
o Ότι δεν παραπέµφθηκε µε τελεσίδικο Βούλευµα για κάποιο από τα αναφερόµενα
στο άρθρο 22 του Π. ∆/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.
o Τυχόν απασχόληση σε ∆ηµόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυµα (παράλληλη
απασχόληση).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Συµπληρωµατικά στοιχεία θα γίνονται δεκτά µέχρι και τη λήξη της προθεσµίας υποβολής
της αίτησης.
Τα δικαιολογητικά µπορούν να σταλούν και ταχυδροµικώς συστηµένα µέχρι τη λήξη της
προθεσµίας υποβολής των (σφραγίδα και απόδειξη ταχυδροµείου).
Η κατάθεση των δικαιολογητικών µπορεί να γίνει και από τρίτους εφ’ όσον διαθέτουν
νόµιµη εξουσιοδότηση.
Αν δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά των γενικών και ειδικών
τυπικών προσόντων ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του
απορρίπτεται.
Μετά τον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών θα πρωτοκολλείται η σχετική
αίτηση και θα καταχωρείται σε ειδικό πίνακα στον οποίο θα φαίνεται ο κατά σειρά αριθµός
πρωτοκόλλου της αίτησης, το επώνυµο, το όνοµα και το όνοµα πατρός του υποψηφίου και την
εποµένη της λήξης της προθεσµίας υποβολής των δικαιολογητικών ο ειδικός πίνακας θα
παραδοθεί υπογεγραµµένος εις διπλούν µετά των σχετικών αιτήσεων και των δικαιολογητικών
που συνοδεύουν
τις αιτήσεις, στην επιτροπή επιλογής εκπαιδευτικού - καλλιτεχνικού
προσωπικού, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Π.∆.524/17-6-1980.
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Όσοι υποψήφιοι δεν υπέβαλλαν τα απαραίτητα-κατάλληλα δικαιολογητικά αποκλείονται
από την τριµελή επιτροπή επιλογής εκπαιδευτικού καλλιτεχνικού προσωπικού µε
αιτιολογηµένη απόφαση.
Όσοι πληρούν τα γενικά και τα τυπικά προσόντα τίθενται υπό την κρίση της τριµελούς
επιτροπής αξιολόγησης-µοριοδότησης, η οποία παίρνοντας υπόψη και τις εισηγήσεις της
επιτροπής αξιολόγησης της καλλιτεχνικής δραστηριότητας και διδακτικής επάρκειας των
υποψηφίων, θα συνεδριάσει στα Γραφεία της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αγίας
Βαρβάρας (∆Η.Κ.Ε.Α.Β) ,Σίφνου κ Αγίου Γεωργίου Αγία Βαρβάρα και θα συντάξει πίνακα κατ’
αξιολογική σειρά.
Ο προσωρινός πίνακας επιλεγοµένων θα αναρτηθεί
στα
Γραφεία της ∆ηµοτικής
Κοινωφελούς Επιχείρησης Αγίας Βαρβάρας (∆Η.Κ.Ε.Α.Β), Σίφνου κ Αγίου Γεωργίου Αγία
Βαρβάρα και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας
Κατά του ανωτέρω πίνακα οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις,
ενώπιον του ∆.Σ. της επιχείρησης µέσα σε αποκλειστική προθεσµία, η οποία λήγει µετά την
πάροδο τριών (3) ηµερολογιακών ηµερών από την ανάρτηση.
Μετά τον έλεγχο των ενστάσεων θα συνταχθεί ο οριστικός πίνακας επιλεγέντων ο οποίος
θα αναρτηθεί Γραφεία της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αγίας Βαρβάρας (∆Η.Κ.Ε.Α.Β)
και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας
Ο οριστικός πίνακας επιλεγέντων ισχύει επί ένα έτος από της καταρτίσεώς του, η δε
πρόσληψη του προσωπικού ενεργείται κατά τη σειρά του πίνακα.
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η περίληψη της προκήρυξης να δηµοσιευθεί όπως ορίζει το Π.∆. 524/17-6-1980.
Αντίγραφο της

προκήρυξης θα αναρτηθεί στο κατάστηµα της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς

Επιχείρησης Αγίας Βαρβάρας (∆Η.Κ.Ε.Α.Β) και

στο κατάστηµα του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας.

ΑΔΑ: 6Θ25ΟΡΑΘ-Γ8Λ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙ∆ΙΚΩΝΤΥΠΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
Τίτλοι σπουδών
*

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΣΗΣ

ΜΟΡΙΑ

Βασικός τίτλος σπουδών
Άλλοι παρεµφερείς τίτλοι

Καλλιτεχνική
∆ραστηριότητα
Παιδαγωγικά
–
προσόντα

Καλλιτεχνικό έργο του ιδίου

30
Μέγιστος αριθµών µορίων 10
(2 µόρια για κάθε τίτλο)
Μέγιστος αριθµών µορίων 25

*

ειδικά

Συνέντευξη (παιδαγωγική
προσέγγιση ,προσωπικότητα,
µέθοδος διδασκαλίας,
ικανότητες)

Μέγιστος αριθµών µορίων 30

Επιµόρφωση
ηµερίδες)

Μέγιστος αριθµών µορίων 5
(0,5
µόρια
για
κάθε
σεµινάριο)

(σεµινάρια,

Σε περίπτωση επαναλαµβανόµενης ισοβαθµίας σε όλες τις παραπάνω κατηγορίες
προκρίνεται το σύνολο των µορίων στις παρακάτω κατηγορίες που παρουσιάζονται
ΣΠΟΥ∆ΕΣ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ∆Η.Κ.Ε.Α.Β.

ΚΟΡΝΕΛΑΚΗ-ΣΙΟΥΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ

