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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
Γηα ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ε Κνηλσθειήο
Δπηρείξεζε Γήκνπ Καιακαξηάο χζηεξα απφ ηελ αξηζκ.πξση.νηθ.25435/05.04.2019 (ΑΓΑ:Φ9ΛΛ465ΥΘ7-0ΔΔ)
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε απαζρφιεζε 58 αηφκσλ κε ζρέζε εξγαζίαο
ΙΓΟΥ ζηελ Κ.Δ.Γ.ΚΑ., πνπ εθδφζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 107 Ν.4483/2017 θαη ιακβάλνληαο
ππφςε:
1) ηελ ππ’αξηζκ.163/2019 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο
2) ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.524/1980 θαζψο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο φπσο ηζρχνπλ κέρξη ζήκεξα
5) ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2190/1994 φπσο ηζρχεη θαη ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.3812/2009
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΔΙ
Όηη ζα πξνζιάβεη θαιιηηερληθφ – δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο Πξφηππεο ρνιήο Υνξνχ ηεο
Κ.Δ.Γ.ΚΑ. γηα ηελ αθαδεκατθή πεξίνδν 2019-2020, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ
ρξφλνπ, ζπλνιηθνχ αξηζκνχ πέληε (5) αηφκσλ κε ηα αληίζηνηρα ηππηθά θαη εηδηθά πξνζφληα θαζψο θαη ηελ
ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, έλαληη αληηηίκνπ:
Εκπαιδευηικό – καλλιηεχνικό προζωπικό

1.

ΔΕ
ΔΙΔΑΚΟΝΣΕ
ΜΠΑΛΕΣΟΤ-ΥΟΡΟΤ

4

9μηνη

2.

ΔΕ
ΔΙΔΑΚΟΝΣΕ
ΤΓΥΡΟΝΟΤ
ΥΟΡΟΤ

1

9μηνη

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: Γίπισκα ή πηπρίν αλαγλσξηζκέλεο
Αλψηεξεο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο Υνξνχ εζσηεξηθνχ ή
εμσηεξηθνχ. Δηδηθφηεηα θιαζηθνχ ρνξνχ
2.ΠΡΟΫΠΗΡΔΙΑ: Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε
αλαγλσξηζκέλεο ζρνιέο ρνξνχ ηνπ Γεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α. ή
Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ιδησηηθέο ρνιέο
3.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ (Αποδεδειγμένη):
Καιιηηερληθέο εθδειψζεηο, θεζηηβάι θαη δηαγσληζκνχο ρνξνχ
4.ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: πλέληεπμε
(παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε, πξνζσπηθφηεηα, κέζνδνο
δηδαζθαιίαο, ηθαλφηεηεο)
5.ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΚΑΙ ΗΜΔΙΩΜΑ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ: πκκεηνρή ζε παξαζηάζεηο σο
ρνξεπηήο, ρνξνγξάθνο θαζψο θαη ζε ζεκηλάξηα θαη
θαιιηηερληθά θεζηηβάι θιπ
6.ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ
1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: Γίπισκα ή πηπρίν αλαγλσξηζκέλεο
Αλψηεξεο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο Υνξνχ εζσηεξηθνχ ή
εμσηεξηθνχ. Δηδηθφηεηα ζηε ρνξνγξαθία θαη ην ζχγρξνλν ρνξφ
2.ΠΡΟΫΠΗΡΔΙΑ: Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε
αλαγλσξηζκέλεο ζρνιέο ρνξνχ ηνπ Γεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α. ή
Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ιδησηηθέο ρνιέο
3.ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ (Αποδεδειγμένη):
Καιιηηερληθέο εθδειψζεηο, θεζηηβάι θαη δηαγσληζκνχο ρνξνχ
4.ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: πλέληεπμε
(παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε, πξνζσπηθφηεηα, κέζνδνο
δηδαζθαιίαο, ηθαλφηεηεο)
5.ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΚΑΙ ΗΜΔΙΩΜΑ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ: πκκεηνρή ζε παξαζηάζεηο σο
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ρνξεπηήο, ρνξνγξάθνο θαζψο θαη ζε ζεκηλάξηα θαη
θαιιηηερληθά θεζηηβάι θιπ
6.ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ
ύνολο θέζεων

5

χκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία (Ν.2190/94) ην εθπαηδεπηηθφ-θαιιηηερληθφ πξνζσπηθφ εμαηξείηαη απφ ηηο
δηαδηθαζίεο ηνπ ΑΔΠ, επνκέλσο δχλαηαη ε Δπηρείξεζε λα νξίζεη ηα εηδηθά ηππηθά πξνζφληα θαζψο θαη ηνλ
ηξφπν αμηνιφγεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, έηζη ψζηε λα εθδνζεί άκεζα ε πξνθήξπμε ζέζεσλ.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ
Η αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηνπο θσδηθνχο 1 έσο 2 ζα γίλεη κε βάζε ηνλ παξαθάησ πίλαθα. ηελ
ηειεπηαία ζηήιε παξνπζηάδεηαη ε βαξχηεηα ηνπ θάζε άμνλα θξηηεξίσλ ζηελ ηειηθή βαζκνινγία φισλ ησλ
ππνςεθίσλ.
ΚΡΙΣΗΡΙΟ

ΑΝΑΛΤΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ

πνπδέο

Βαζηθέο θαη παξεκθεξείο θαιιηηερληθέο
ζπνπδέο
ρεηηθή Δπηκφξθσζε

36%

Δκπεηξία -Πξνυπεξεζία

Γεληθή πξνυπεξεζία ζην αληηθείκελν

17%

Καιιηηερληθφ έξγν
Παηδαγσγηθά θαη εηδηθά
πξνζφληα
Κνηλσληθά, νηθνγελεηαθά
θαη νηθνλνκηθά θξηηήξηα

Καιιηηερληθή δξαζηεξηφηεηα, ηνπ ηδίνπ,
δηαθξίζεηο καζεηψλ
Παηδαγσγηθά θαη εθπαηδεπηηθά πξνζφληα θαη
δεμηφηεηεο, παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε, κέζνδνο
δηδαζθαιίαο. Δπηκφξθσζε-εκηλάξηαπλέδξηα-Ηκεξίδεο.
Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε (πνιχηεθλνοκνλνγνλετθή -γνλέαο- κέινο νηθνγέλεηαο
ΑΜΔΑ)

21%

17%

9%
100%

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ – ΓΙΔΤΚΡΙΝΗΔΙ
Οη ελδηαθεξφκελνη δειψλνπλ ζπκκεηνρή ζπκπιεξψλνληαο αίηεζε ζηελ νπνία αλαθέξνπλ ξεηά ηνλ θσδηθφ
ηεο ζέζεο πνπ δηεθδηθνχλ. Έτοσν δικαίωμα να σποβάλλοσν αίηηζη ζε ένα (1) μόνο κωδικό θέζης. Μαδί
κε ηελ αίηεζή ηνπο πξέπεη λα ππνβάιινπλ ππνρξεσηηθψο ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:
1. Φσηναληίγξαθν ησλ δχν φςεσλ ηνπ αηνκηθνχ δειηίνπ ηαπηφηεηαο
2. Φσηναληίγξαθν ησλ ηίηισλ ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο επηκφξθσζεο. ε
πεξίπησζε πηπρίνπ ή ηίηινπ ζπνπδψλ ηεο αιινδαπήο, επίζεκε κεηάθξαζε απηνχ ζηελ ειιεληθή γιψζζα,
φπσο νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο ( άξζξν 29 ΠΓ 50/2001).
3. Βεβαίσζε πξνυπεξεζίαο ζην αληηθείκελν.
4. Γηα φιεο ηηο εηδηθφηεηεο ε εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε κεηά ηε ιήςε ηνπ βαζηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ κε ηνλ
νπνίν νη ππνςήθηνη κεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο.
5. Απνδεηθηηθά θαιιηηερληθήο δξαζηεξηφηεηαο - βηνγξαθηθφ ζεκείσκα
6. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, πξφζθαηεο έθδνζεο.
7. Απνδεηθηηθφ πξνζηαηεπφκελνπ κέινπο ΑΜΔΑ.
8. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86, φπνπ δειψλεηαη ηπρφλ απαζρφιεζε ζε Γεκφζην ή ηδησηηθφ
εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα (παξάιιειε απαζρφιεζε).
9. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία λα δειψλεηαη:
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 Η εθπιήξσζε ησλ ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ (κφλν γηα άλδξεο) ή ε λφκηκε απαιιαγή θαη ε αηηία
απαιιαγήο. Κάζε πξάμε ηνπ βίνπ ηνπ ε νπνία ζα αζθνχζε επηξξνή ζηελ θξίζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ γηα
ηελ ππεξεζία πνπ πξννξίδεηαη, ηδηαίηεξα δε εάλ ηπρφλ έρεη θαηαδηθαζηεί ιφγσ πνηληθνχ αδηθήκαηνο.
 Όηη δελ ηειεί ππφ απαγφξεπζε ή δηθαζηηθή αληίιεςε θαη
 Όηη δελ παξαπέκθζεθε κε ηειεζίδηθν Βνχιεπκα γηα θάπνην απφ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 22 ηνπ Π.
Γ/ηνο 611/77 εγθιήκαηα έζησ θαη εάλ δελ επαθνινχζεζε πνηληθή δίθε ιφγσ παξαγξαθήο, θαζψο θαη εάλ
εθθξεκεί ελαληίνλ ηνπ θαηεγνξία γηα νπνηνδήπνηε πιεκκέιεκα ή θαθνχξγεκα.
Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη κε ηε ζεηξά πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ αλαθνίλσζε θαη γίλνληαη δεθηά,
εθφζνλ θαηαηίζεληαη εκπξφζεζκα.
Οη επηηπρφληεο ζα πξνζιεθζνχλ κφλν εάλ ππάξρεη δηαζεζηκφηεηα ζπνπδαζηψλ .
ΔΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΣΗΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΝΣΑΔΩΝ
Η επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη απφ ηελ επηηξνπή επηινγήο πξνζσπηθνχ πνπ έρεη ζπζηαζεί κε ηελ
ππ’αξηζκ.160/2019 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Καιακαξηάο
θαηά ηε ζπλεδξίαζή ηνπ, ζηα γξαθεία ηεο επηρείξεζεο . Οη πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ αλαξηψληαη
ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο επηρείξεζεο, ηνπ Γήκνπ Καιακαξηάο θαη ηεο ρνιήο Υνξνχ. Η πξφζιεςε
ησλ επηιεγέλησλ ζα εμαξηεζεί απφ ηνλ αξηζκφ ησλ πξνζεξρφκελσλ αηφκσλ ζηα ηκήκαηα. Καηά ησλ αλσηέξσ
πηλάθσλ νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ ελζηάζεηο, ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο επηινγήο πξνζσπηθνχ
κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία, ε νπνία ιήγεη κεηά ηελ πάξνδν πέληε (5) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ
αλάξηεζε.
Ο θάθεινο ησλ ππνςεθίσλ πνπ δελ έρνπλ επηιεγεί ζα δηαηεξείηαη ζην αξρείν καο γηα δηάζηεκα 4 κελψλ απφ
ηελ αλάξηεζε ηνπ ηειηθνχ πίλαθα επηιεγέλησλ κεηά ηελ δηαδηθαζία ησλ ελζηάζεσλ, γηα ηελ πεξίπησζε πνπ
ρξεηαζζεί λα αληηθαηαζηαζεί θάπνηνο απφ ηνπο επηιεγέληεο κε θάπνηνλ επηιαρφληα. Πέξαλ ηνπ ρξνληθνχ
δηαζηήκαηνο απηνχ ζα δηαηεξείηαη γηα έλαλ αθφκε κήλα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ νη ππνςήθηνη κπνξνχλ
λα πάξνπλ πίζσ ηνπο θαθέινπο ηνπο. Πέξαλ ηνχηνπ, νη θάθεινη ζα θαηαζηξέθνληαη.
ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ
Oη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ ηελ αλαθνίλσζε πξφζιεςεο ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε
www.kedka.gr ηεο Δπηρείξεζεο ή λα ηελ παξαιάβνπλ απφ ηα γξαθεία ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. (Γ/λζε: Αγ. Νηθνιάνπ –
Μηθξνπιέα ) θαζεκεξηλά απφ 08.00 π.κ έσο 14.00 κ.κ.
Η ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10)
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο ζε δχν εκεξήζηεο εθεκεξίδεο ηνπ
Ννκνχ Θεζζαινλίθεο, ζηα γξαθεία ηεο Δπηρείξεζεο θαζεκεξηλά απφ 08.00π.κ έσο 14.00κ.κ., είηε α)
ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: Αγ. Νηθνιάνπ – Μηθξνπιέα, Καιακαξηά
η.θ.55132 - Θεζζαινλίθε, γηα ηελ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΛΗΦΗ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΟΤ – ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΤ
ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΗ ΥΟΛΗ ΥΟΡΟΤ ΣΗ Κ.Δ.Γ.ΚΑ., ππφςε θπξίνπ Ιάθσβνπ Ιαθσβίδε (ηει. επηθνηλσλίαο:
2310455988)
β) είηε απηνπξνζψπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη
ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή, ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: Αγ. Νηθνιάνπ – Μηθξνπιέα,
Καιακαξηά η.θ.55132 - Θεζζαινλίθε, ψξεο ππνβνιήο 08.00 - 14.00 (ηει. επηθνηλσλίαο: 2310455988,
θ.Ιάθσβνο Ιαθσβίδεο).
Η πρόεδρος
ηοσ Γ. ηης Κ.Δ.Γ.ΚΑ.
ΑΝΣΩΝΟΤΓΗ ΟΛΤΜΠΙΑ
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