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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

για την πρόσληψη εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού προσωπικού στα πολιτιστικά τμήματα 

της Κοινωφελούς Επιχείρησης (Δημοτικό Ωδείο Αγίας Βαρβάρας, Ανώτερη Σχολή 

Δραματικής Τέχνης Αγίας Βαρβάρας,  Σχολή Κλασικού & Σύγχρονου Χορού, Εικαστικό 

Εργαστήρι, Τμήμα Παραδοσιακών Χορών) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 

ωρομίσθιας εκ περιτροπής απασχόλησης για την εκπαιδευτική περίοδο 2013-2014 

 

 

Ο Πρόεδρος της  

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ  

(ΔΗ.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 Δημοσίου, 

των Ν.Π.Δ.Δ., 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 Δημοτικών και Κοινοτικών 

Υπαλλήλων» 

4) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»  
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5) Τις διατάξεις του Π.Δ. 523/17.6.1980 (ΦΕΚ 143/τ.α’/1980) όπως τροποποιήθηκε και 

συμπληρώθηκε με το υπ’αριθμ. 476/1981 Π.Δ. (ΦΕΚ 132/τ.α’/21.5.1981) 

6) Τις διατάξεις του Π.Δ. 524/17.6.1980 (ΦΕΚ 143/τ.α’/1980) καθώς και τις τροποποιήσεις 

όπως ισχύουν μέχρι σήμερα 

7) Το με αριθμό 16/1966 Β.Δ. (ΦΕΚ 7/τ.α’/15.1.1966) «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών 

ιδρυμάτων», όπως ισχύει σήμερα 

8) Το με αριθμό 457/1983 Π.Δ. (ΦΕΚ 174/τ.α’/28.11.1983) «Ίδρυση και λειτουργία 

ερασιτεχνικών σχολών χορού» 

9) Το με αριθμό 370/1983Π.Δ (ΦΕΚ130/τ. ά/1983) «Κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας 

Ανώτερων Σχολών Δραματικής 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. 18Γ/21.3.13 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, «Προγραμματισμός 

προσλήψεων έτους 2013: Προσωπικό στο πλαίσιο υλοποίησης των πολιτιστικών τμημάτων της 

Δημοτικής Επιχείρησης» (ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΟΡΑΘ-ΟΑΤ) 

12) Την υπ’αριθμ.1839/21.3.13 Βεβαίωση Οικονομικής Υπηρεσίας της ΔΗ.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 2013  

13) την υπ’αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚ.1/110/15320/23-8-2013 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 

2 της παρ.1 της αριθμ.33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α΄), όπως ισχύει  

14) την υπ’αριθμ. 60 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, περί έγκρισης της προκήρυξης 

πρόσληψης εκπαιδευτικού προσωπικού (ΑΔΑ: ΒΛ9ΞΟΡΑΘ-ΨΕΔ) 
 

 

 

ανακοινώνει την πρόσληψη εκπαιδευτικού-καλλιτεχνικού προσωπικού, ωρομίσθιας εκ 

περιτροπής απασχόλησης ,με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  

διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη των αναγκών των πολιτιστικών τμημάτων της 

(Ωδείο, Δραματική σχολή, Σχολή χορού, Εικαστικά τμήματα, Τμήμα παραδοσιακών χορών) του 

σχολικού έτους 2013 – 2014 ως εξής:   
 

 

 

 

Α) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ  

ΟΡΓΑΝΟ/ΜΑΘΗΜΑ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΕΣΕΩΝ 

ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ 4 

ΣΑΞΟΦΩΝΟ 1 

ΑΡΜΟΝΙΟ 2 

Τίτλοι σπουδών: 

α) για τις αναγνωρισμένες 

σχολές: Πτυχίο ή Δίπλωμα 
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ΕΛΑΦΡΟ 

ΤΡΑΓΟΥΔΙ/ΜΟΝΩΔΙΑ 

2 

ΤΡΟΜΠΕΤΑ 1 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ 

(ORFF) 

1 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ (α΄, β΄, γ΄ 

θεωρία & α΄, β΄, 

γ΄αρμονία)  

2 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ 

(ειδικό αρμονίας, 

αντίστιξη, φούγκα, 

σύνθεση, ενοργάνωση) 

1 

ΚΡΟΥΣΤΑ – ΝΤΡΑΜΣ  1 

ΠΙΑΝΟ 2 

ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ 1 

ΒΙΟΛΙ 1 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ 2 

ΦΛΑΟΥΤΟ 1 

ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΛΥΡΑ  1 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 

1 

1 

αντίστοιχης ειδικότητας 

αναγνωρισμένου μουσικού 

ιδρύματος εσωτερικού ή 

εξωτερικού 

β) για τις μη 

αναγνωρισμένες σχολές: 

βεβαίωση σπουδών από 

αναγνωρισμένο μουσικό 

ίδρυμα 

Προϋπηρεσία:  

α) Αποδεδειγμένη 

τουλάχιστον 5ετούς 

διδακτική εμπειρία σε 

εκπαιδευτικά ιδρύματα του 

δημοσίου ή ΟΤΑ ή 

Δημοτικές Επιχειρήσεις ή 

Ιδιωτικές Σχολές για τα 

αναγνωρισμένα όργανα και 

τουλάχιστον 3ετους για τα 

μη αναγνωρισμένα όργανα 

γ) Αποδεδειγμένη 

διδακτική εμπειρία στο 

φορέα 

Καλλιτεχνική 

Δραστηριότητα: 

Αποδεδειγμένη 

καλλιτεχνική 

δραστηριότητα: συναυλίες, 

συμμετοχή σε χορωδία, 

εκδηλώσεις, 

ηχογραφήσεις, συστάσεις-

διακρίσεις, κτλ 
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Β) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ, ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ & 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ   

ΜΑΘΗΜΑ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΕΣΕΩΝ 

ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΧΟΡΟΣ (κλασικός, 

σύγχρονος) 

5 Τίτλοι Σπουδών: Δίπλωμα 

αναγνωρισμένης Ανώτερης 

Επαγγελματικής Σχολής 

Χορού ή ΚΣΟΤ της 

Ημεδαπής ή Βεβαίωση 

αναγνωρισμένης Ανώτερης 

ή Ανώτατης σχολής της 

Ημεδαπής ή Αλλοδαπής 

Προϋπηρεσία:  

α) Αποδεδειγμένη 

τουλάχιστον 3ετούς 

διδακτική εμπειρία σε 

εκπαιδευτικά ιδρύματα του 

δημοσίου ή ΟΤΑ ή 

Δημοτικές Επιχειρήσεις ή 

Ιδιωτικές Σχολές 

β) Αποδεδειγμένη διδακτική 

εμπειρία στο φορέα 

Καλλιτεχνική 

Δραστηριότητα: 

Συμμετοχή σε παραστάσεις 

ως χορευτής, χορογράφος 

καθώς και σε σεμινάρια και 

καλλιτεχνικά φεστιβάλ 

 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ 

ΧΟΡΟΣ 

1 Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο 

ΤΕΦΑΑ με ειδικότητα 

παραδοσιακών χορών  

Προϋπηρεσία:  
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α) Αποδεδειγμένη 

τουλάχιστον 3 ετούς 

διδακτική εμπειρία σε 

εκπαιδευτικά ιδρύματα του 

δημοσίου ή ΟΤΑ ή 

Δημοτικές Επιχειρήσεις ή 

Ιδιωτικές Σχολές 

β) Αποδεδειγμένη διδακτική 

εμπειρία στο φορέα 

Καλλιτεχνική 

Δραστηριότητα: 

Συμμετοχή σε παραστάσεις 

ως χορευτής, χορογράφος 

καθώς και σε σεμινάρια και 

καλλιτεχνικά φεστιβάλ 

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 2 Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο 

ΑΕΙ (ΑΣΚΤ) ή ΙΕΚ 

Εργαστηρίου Ελευθέρων 

Σπουδών ή λοιπών 

αναγνωρισμένων σχολών ή 

ανώτερων κρατικών ή 

Βεβαίωση εικαστικών 

σχολών του εσωτερικού ή 

εξωτερικού  

Προϋπηρεσία:  

α) Αποδεδειγμένη 

τουλάχιστον 3ετούς 

διδακτική εμπειρία σε 

εκπαιδευτικά ιδρύματα του 

δημοσίου ή ΟΤΑ ή 

Δημοτικές Επιχειρήσεις ή 

Ιδιωτικές Σχολές 

β) Αποδεδειγμένη διδακτική 

εμπειρία στο φορέα 

Καλλιτεχνική 

Δραστηριότητα: 
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Αποδεδειγμένη 

καλλιτεχνική 

δραστηριότητα: συμμετοχή 

σε εκθέσεις, σεμινάρια , 

συστάσεις – διακρίσεις, κτλ 

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ 1 Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο 

ΑΕΙ (ΑΣΚΤ) ή ΙΕΚ 

Εργαστηρίου Ελευθέρων 

Σπουδών ή λοιπών 

αναγνωρισμένων σχολών ή 

ανώτερων κρατικών ή 

Βεβαίωση εικαστικών 

σχολών του εσωτερικού ή 

εξωτερικού  

Προϋπηρεσία:  

α) Αποδεδειγμένη 

τουλάχιστον 3ετούς 

διδακτική εμπειρία σε 

εκπαιδευτικά ιδρύματα του 

δημοσίου ή ΟΤΑ ή 

Δημοτικές Επιχειρήσεις ή 

Ιδιωτικές Σχολές 

β) Αποδεδειγμένη διδακτική 

εμπειρία στο φορέα 

Καλλιτεχνική 

Δραστηριότητα: 

Αποδεδειγμένη 

καλλιτεχνική 

δραστηριότητα: συμμετοχή 

σε εκθέσεις, σεμινάρια , 

συστάσεις – διακρίσεις, κτλ   

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ-

ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

7 Τίτλοι Σπουδών: 

Σκηνοθέτης Ηθοποιός  

αναγνωρισμένης αξίας με 
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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:  

α) Αποδεδειγμένη 10ετής 

πραγματική  θεατρική 

εργασία 

β) Αποδεδειγμένη 

διδακτική εμπειρία στο 

φορέα  

Καλλιτεχνική 

Δραστηριότητα: 

Αποδεδειγμένη 

καλλιτεχνική 

δραστηριότητα: συμμετοχή 

σε θεατρικές παραστάσεις 

και σε σεμινάρια και 

καλλιτεχνικά φεστιβάλ, 

συστάσεις – διακρίσεις, κτλ 

ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ-

ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

1 Τίτλοι Σπουδών: 

Σκηνογράφος – 

Ενδυματολόγος  

αναγνωρισμένης αξίας με 

σπουδές στην Τέχνη της 

Υποκριτικής. Όπου 

αναφέρεται ό όρος 

αναγνωρισμένης αξίας η 

διαπίστωση θα γίνεται από 
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την επιτροπή του αρθ. 25 

του Ν. 1158/81 «Περί 

οργανώσεως και 

διοικήσεως σχολών 

Ανωτέρας Καλλιτεχνικής 

Εκπαίδευσης κτλ.» 

Προϋπηρεσία:  

α) Αποδεδειγμένη 10ετής 

πραγματική θεατρική 

εργασία 

β) Αποδεδειγμένη 

διδακτική εμπειρία στο 

φορέα 

Καλλιτεχνική 

Δραστηριότητα: 

Αποδεδειγμένη 

καλλιτεχνική 

δραστηριότητα: συμμετοχή 

σε θεατρικές παραστάσεις 

και σε σεμινάρια και 

καλλιτεχνικά φεστιβάλ, 

συστάσεις – διακρίσεις, κτλ 

ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ 

ΛΟΓΟΥ 

2 Τίτλοι Σπουδών: 

Σκηνοθέτης ή Ηθοποιός 

αναγνωρισμένης αξίας 

ειδικευμένος στην Τεχνική 

του Λόγου και της 

Υποκριτικής. 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 
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Εκπαίδευσης κτλ.» 

Προϋπηρεσία:  

α) Αποδεδειγμένη 10ετής 

πραγματική θεατρική 

εργασία 

β) Αποδεδειγμένη 

διδακτική εμπειρία στο 

φορέα 

Καλλιτεχνική 

Δραστηριότητα: 

Αποδεδειγμένη 

καλλιτεχνική 

δραστηριότητα: συμμετοχή 

σε θεατρικές παραστάσεις 

και σε σεμινάρια και 

καλλιτεχνικά φεστιβάλ, 

συστάσεις – διακρίσεις, κτλ 

ΚΙΝΗΣΗ - ΧΟΡΟΣ 1 Τίτλοι Σπουδών: 

Δίπλωμα Ανωτάτης ή 

Ανωτέρας Σχολής Χορού ή 

Σχολής Κινησιολογίας 

σχολής της Ημεδαπής ή 

Αλλοδαπής 

Προϋπηρεσία:  

α) Αποδεδειγμένη 

τουλάχιστον 3ετούς 

διδακτική εμπειρία σε 

εκπαιδευτικά ιδρύματα του 

δημοσίου ή ΟΤΑ ή 

Δημοτικές Επιχειρήσεις ή 

Ιδιωτικές Σχολές 

β) Αποδεδειγμένη 

διδακτική εμπειρία στο 

φορέα 

Καλλιτεχνική 

Δραστηριότητα: 
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Συμμετοχή σε παραστάσεις 

ως χορευτής, χορογράφος 

καθώς και σε σεμινάρια και 

καλλιτεχνικά φεστιβάλ 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 

1 Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο 

Φιλολογίας ή Λογοτέχνης 

με αναγνωρισμένη 

συγγραφική δράση  

Προϋπηρεσία:  

α) Αποδεδειγμένη 

τουλάχιστον 3 ετούς 

διδακτική εμπειρία σε 

εκπαιδευτικά ιδρύματα του 

δημοσίου ή ΟΤΑ ή 

Δημοτικές Επιχειρήσεις ή 

Ιδιωτικές Σχολές 

β) Αποδεδειγμένη 

διδακτική εμπειρία στο 

φορέα 

  

ΜΟΥΣΙΚΗ-ΤΡΑΓΟΥΔΙ 2 Τίτλοι σπουδών: 

 Πτυχίο ή Δίπλωμα 

Μονωδίας αναγνωρισμένου 

μουσικού ιδρύματος 

εσωτερικού ή εξωτερικού, 

με γνώσεις θεωρητικών 

Μουσικής τουλάχιστον 

Αρμονίας 

Προϋπηρεσία:  

α) Αποδεδειγμένη 

τουλάχιστον 5ετής 

διδακτική εμπειρία σε 

αναγνωρισμένο Ωδείο 

β) Αποδεδειγμένη 

διδακτική εμπειρία στο 
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φορέα 

Καλλιτεχνική 

Δραστηριότητα: 

Αποδεδειγμένη 

καλλιτεχνική 

δραστηριότητα: συναυλίες, 

συμμετοχή σε χορωδία, 

εκδηλώσεις, 

ηχογραφήσεις, συστάσεις-

διακρίσεις, κτλ 

 

 
 

 

 

Η αξιολόγηση του προσωπικού θα γίνει με βάση τον παρακάτω πίνακα. Στην τελευταία στήλη 

παρουσιάζεται η βαρύτητα του κάθε άξονα κριτηρίων στην τελική βαθμολογία όλων των 

υποψηφίων 

Σπουδές Βασικές και παρεμφερείς 

καλλιτεχνικές σπουδές – 

Σχετική Επιμόρφωση  

30% 

Διδακτική Προϋπηρεσία   30%  

Εμπειρία – Προϋπηρεσία  

 

Προϋπηρεσία στον φορέα 20% 

Καλλιτεχνικό έργο Καλλιτεχνική 

δραστηριότητα του ίδιου, 

διακρίσεις μαθητών   

10% 

Εντοπιότητα  Δημότης Αγίας Βαρβάρας  10% 

   

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι  δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας αίτηση η οποία πρέπει να 

συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει 

ταυτότητος των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου, δηλαδή αυτών όπου αναφέρεται ο αριθμός 

και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου. 
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2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου 

σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι 

κείμενες διατάξεις  

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης 

4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία 

να δηλώνεται: 

 α) Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη 

 β) Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο 

άρθρο 22 του Π.Δ. 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω 

παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή 

κακούργημα 

 γ) Η εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή 

και η αιτία απαλλαγής.  

5. Πλήρες αντίγραφο δελτίου ποινικού μητρώου 

6. Βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας: Ως διδακτική εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση 

εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα μουσικών ιδρυμάτων εποπτείας 

του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, σε καθήκοντα συναφή προς το αντικείμενο των 

προς πλήρωση θέσεων. Για όλες τις ειδικότητες, η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη 

του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής. Στη 

βεβαίωση πρέπει να αναγράφεται και ο αριθμός πρόσληψης του Υπουργείου Πολιτισμού & 

Αθλητισμού (για τα αναγνωρισμένα τμήματα) 

α. Για τους μισθωτούς του Δημοσίου τομέα:  

Όταν η εργασία έχει παρασχεθεί σε υπηρεσίες του Δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ. ΟΤΑ 1ου και 

2ου βαθμού, σε Ν.Π.Ι.Δ. του Δημοσίου τομέα της παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 όπως 

ισχύει ή σε φορείς της παραγρ.3 του άρθρου 1 του Ν.2527/1997 απαιτείται μόνο βεβαίωση του 

αντίστοιχου φορέα από την οποία να προκύπτει το είδος εργασίας που παρασχέθηκε και η 

χρονική διάρκεια της παροχής της. 

β. Για τους μισθωτούς του Ιδιωτικού τομέα: 

 - Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της 

ασφάλισης (αντίγραφο καρτέλας ενσήμων ή των τριμηνιαίων αποσπασμάτων ατομικού 

λογαριασμού ασφάλισης – 1 έτος = 300 ένσημα) 

 - Υπεύθυνη Δήλωση 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 

 - Βεβαίωση εργοδοτών για το χρόνο και το είδος της εργασίας του υποψηφίου 
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Αν δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά των γενικών και ειδικών  τυπικών 

προσόντων ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και τη αίτησή του απορρίπεται.  

 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις (διατίθενται στην επιχείρηση) στα γραφεία 

της ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β., Σίφνου & Αγίου Γεωργίου μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών 

ημερών που αρχίζει από την ανάρτηση της παρούσας στον χώρο ανακοινώσεων της 

επιχείρησης. Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β. τηλ.: 210.5697223-4 
 

 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ  

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή επιλογής προσωπικού που συστάθηκε με 

την υπ’αριθμ 60  (ΑΔΑ: ΒΛ9ΞΟΡΑΘ-ΨΕΔ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης. Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα 

ανακοινώσεων της ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β. Κατά των ανωτέρων πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

υποβάλλουν ενστάσεις, ενώπιον του Δ.Σ. της επιχείρησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η 

οποία λήγει μετά την πάροδο πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση. 

 

                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β. 

 

                                                                                              ΒΟΣΣΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
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