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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Πρόσληψης ωρομίσθιου καλλιτεχνικού προσωπικού ειδικότητας ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Χοροδιδασκάλων 

με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση της Δημοτικής 
Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού 

                         
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας 

“ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ”

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ ΣΣ Ε Ι

Την  πρόσληψη  επτά  (7)  ατόμων-ωρομίσθιου  καλλιτεχνικού  προσωπικού  με  σχέση  εργασίας 
ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου  για  τη  στελέχωση της  Δημοτικής  Ερασιτεχνικής  Σχολής 
Χορού Καβάλας της «Δημωφέλεια» με τα εξής τυπικά προσόντα:

ΕΙΔΙΚΑ - ΤΥΠΙΚΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

111

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Πτυχίο ή δίπλωμα καθηγητή αναγνωρισμένης επαγγελματικής σχολής χορού της ημεδαπής 
ή αναγνωρισμένης ανώτερης ή ανώτατης Σχολής χορού της αλλοδαπής ή Πτυχίο ή δίπλωμα 
καθηγητή  μιας  εκ  των  αναγνωρισμένων  σχολών  χορού  της  ημεδαπής  ή  ισοτίμου  της 
αλλοδαπής ή Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με ειδικότητα στο 
χορό.

2. Προϋπηρεσία μίας διδακτικής περιόδου τουλάχιστον.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
Πτυχίο ή δίπλωμα καθηγητή αναγνωρισμένης επαγγελματικής σχολής χορού της ημεδαπής ή 
αναγνωρισμένης ανώτερης ή ανώτατης Σχολής χορού της αλλοδαπής ή Πτυχίο ή δίπλωμα 
καθηγητή  μιας  εκ  των  αναγνωρισμένων  σχολών  χορού  της  ημεδαπής  ή  ισοτίμου  της 
αλλοδαπής ή Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με ειδικότητα στο 
χορό.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β  ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
Πραγματική-πρακτική  προϋπηρεσία μίας διδακτικής  περιόδου τουλάχιστον στη  διδασκαλία 
κλασικού ή σύγχρονου ή μοντέρνου ή latin-ballroom ή character ή χιπ-χοπ ή τζαζ ή μιούζικαλ 
ή ανατολίτικου χορού. 

112 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Πτυχίο ή δίπλωμα καθηγητή αναγνωρισμένης επαγγελματικής σχολής χορού της ημεδαπής 
ή αναγνωρισμένης ανώτερης ή ανώτατης Σχολής χορού της αλλοδαπής.

2. Διδακτική εμπειρία πέντε ετών τουλάχιστον σε αναγνωρισμένη σχολή χορού της ημεδαπής 
ή αλλοδαπής.

ΑΔΑ: ΒΛ9ΚΟΡΦΛ-ΟΘ5



ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
Ευδόκιμη διδακτική εμπειρία  δεκαπέντε  (15)  ετών τουλάχιστον σε  αναγνωρισμένη  από το 
κράτος σχολή χορού.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β  ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
Δεκαπενταετής  (15τής)  ανώτερη  καλλιτεχνική  σταδιοδρομία  ως  χορευτής  ή  χορογράφος 
κλασσικού και σύγχρονου ρεπερτορτίου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 65 ετών.
Οι αιτήσεις των υποψηφίων για τις παραπάνω θέσεις υποβάλλονται εντός δέκα (10) ημερών 

από την επομένη της δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας προκήρυξης στον τοπικό τύπο. 
Η  αίτηση  θα  απευθύνεται   προς  το  Νομικό  Πρόσωπο  Ιδιωτικού  Δικαίου  «Δημοτική 

Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας-Δημωφέλεια» και θα υποβάλλεται στη Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Διαχείρισης, οδός Ομονοίας 117 (3ος Όροφος), Τ.Κ. 65403, Καβάλα, κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες από 8.30 π.μ. μέχρι 14.00 μ.μ. Υπεύθυνες συλλογής των αιτήσεων έχουν οριστεί η 
κα Γανίτου Κυριακή και η κα Πρεπούδη Ευγενία.

Με  την  αίτηση  συνυποβάλλονται  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  γενικών  και  ειδικών- 
τυπικών  προσόντων,  τα  οποία  αναφέρονται  στην  αναλυτική  προκήρυξη,  την  οποία  μπορούν  να 
προμηθευτούν οι υποψήφιοι από την παραπάνω Διεύθυνση. Για επιπρόσθετες ειδικές πληροφορίες 
μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Πολιτισμού της «Δημωφέλεια» και στο τηλέφωνο 2510-
240983 (κα Βλάχου Άλκηστης).

Όσοι  πληρούν  τα  γενικά  και  τα  τυπικά  προσόντα  τίθενται  υπό  την  κρίση  της  τριμελούς 
επιτροπής επιλογής,  η οποία θα συνεδριάσει  στα Κεντρικά Γραφεία της Δημοτικής  Κοινωφελούς 
Επιχείρησης  Καβάλας,  στην  οδό  Ομονοίας  117,  την  έκτη  (6)  εργάσιμη  ημέρα  από  τη  λήξη  της 
προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και ώρα 11:00 και θα συντάξει πίνακα κατ’ αξιολογική σειρά.  

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Σχοινάκης Στυλιανός
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