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ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ σπ’ αρηζκ. ΜΔ 1 /2019 

 
Γηα τε σύλαυε σύκβασες κίσζφσες έργοσ 

 ελός Καιιητετληθού Γηεσζσλτή ( θελοζέτε ή Ηζοποηού) 
 

O ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 
ΠΑΙΓΙΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ – 

ΓΗ.ΠΔ.ΘΔ. ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΟΤ 
 

 Έρνληαο ππφςε: 

1.Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.  2527/97,  φπσο  ηξνπνπνηήζεθε  κε ην άξζξν 10 ηνπ Ν 
3812/2009. 

2.  Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 524/80 (ΦΔΚ 143/Α/17-7-1980). 
3.  Σνλ ΟΔΤ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. «Γεκνηηθφο Οξγαληζκφο Δθπαίδεπζεο Παηδηνχ, Αζιεηηζκνχ θαη  
Πνιηηηζκνχ – ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ Γήκνπ Βφινπ  (Γ.Ο.Δ.Π.Α.Π. – ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ.)» (ΦΔΚ 2164/Σ.Β΄/18-7- 2012 
θαη 177/Σ. Β’/31-1-2019). 
4.  Σελ ππ’ αξ. 55/2019 Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γ.Ο.Δ.Π.Α.Π. –    ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ 
5.  Σελ ππ’ αξ. πξση. 4168/24-4-2019 βεβαίσζε ηνπ  ΑΔΠ, 

6. Σελ ππ’ αξ. πξση. νηθ. 37880/16-5-2019 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, πνπ εθδφζεθε 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Ν. 4483/2017, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ζην Ν.Π.Γ.Γ. 
«Γ.Ο.Δ.Π.Α.Π. – ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ.» κία (1) ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ , ππφ ηελ απαξαίηεηε 
πξνυπφζεζε ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 2527/1997, φπσο ηζρχεη, θαζψο θαη ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 524/1980.  

7. Σν ππ’ αξ. πξση. 38628/20-5-2019 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. 

8. Σελ ππ’ αξ. πξση. 8678/6-6-2019 Απφθαζε ηνπ Γ.Γ. Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο – 
ηεξεάο Διιάδαο κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε ζχλαςε ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κίαο (1) ζέζεο   
Καιιηηερληθνχ Γηεπζπληή.   
9. Σελ ππ’ αξηζκ. 303/2019 απφθαζε ηνπ  Γηνηθεηηθνχ  πκβνπιίνπ  ηνπ  «Γ.Ο.Δ.Π.Α.Π. – 
ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ.» πεξί ζπγθξφηεζεο ηξηκεινχο επηηξνπήο γηα ηελ πξνθήξπμε ηεο Καιιηηερληθνχ 
Γηεπζπληή ηνπ ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ. 
10.Σελ Πξνγξακκαηηθή χκβαζε Πνιηηηζκηθήο Αλάπηπμεο 2018-2020 κεηαμχ ηνπ ΤΠ.ΠΟ.Α., ηεο 
Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο, ηνπ Γήκνπ Βφινπ θαη ηνπ Γ.Ο.Δ.Π.Α.Π. – ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ. 
11. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Ν. 4479/2017 - ΦΔΚ 94/Α/29-6-2017 

 
ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ 

 
Σε ζχλαςε ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε έλα (1) άηνκν  εηδηθφηεηαο  Καιιηηερληθνχ 

Γηεπζπληή (θελνζέηεο ή Ζζνπνηφο) κε θάιπςε ηεο δαπάλεο ππφ ηε κνξθή αληηηίκνπ, γηα ηελ 
θάιπςε αλαγθψλ ηνπ ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ. ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηζκνχ ηνπ Γεκνηηθνχ Οξγαληζκνχ 
Δθπαίδεπζεο Παηδηνχ,  Αζιεηηζκνχ θαη Πνιηηηζκνχ – ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ. θαη κε αληηθείκελν ηελ εθηέιεζε 
ηνπ έξγνπ «Λεηηνπξγία ηνπ Γεκνηηθνχ Πεξηθεξεηαθνχ Θεάηξνπ Βφινπ», φπσο πξνζδηνξίδεηαη ζηελ  
Πξνγξακκαηηθή χκβαζε Πνιηηηζκηθήο Αλάπηπμεο 2018-2020 κεηαμχ ηνπ ΤΠ.ΠΟ.Α., ηεο 
Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο, ηνπ Γήκνπ Βφινπ θαη ηνπ Γ.Ο.Δ.Π.Α.Π. – ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ., ζπλνιηθήο 



δηάξθεηαο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο έσο 31/12/2020.  
ην πιαίζην ηνπ έξγνπ απηνχ ζα απαζρνιεζεί αλά ηφπν εθηέιεζεο, εηδηθφηεηα & δηάξθεηα 

ζχκβαζεο ν εμήο αξηζκφο αηφκσλ (βι. ΠΗΝΑΚΑ Α), κε ηα αληίζηνηρα απαηηνχκελα (ηππηθά & ηπρφλ 
πξφζζεηα) πξνζφληα (βι.  ΠΗΝΑΚΑ Β): 
 
 

 
 

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ  

            Κσδηθφο 

            ζέζεο 

Σίηινο ζπνπδψλ θαη 
ινηπά απαηηνχκελα (ηππηθά & ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα 
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        Ο Καιιηηερληθφο Γηεπζπληήο πξέπεη λα έρεη επαθή κε ηηο Σέρλεο θαη ηα                             

Γξάκκαηα, λα πξνέξρεηαη απφ ην ρψξν ηνπ Θεάηξνπ ή λα έρεη αζρνιεζεί κε 
ζέκαηα ζεάηξνπ  θαη λα έρεη κία απφ ηηο ηδηφηεηεο  ηνπ θελνζέηε ή Ζζνπνηνχ. 

 
         Σίηινη πνπδψλ 
         Πηπρίν ή Γίπισκα ζεαηξηθψλ ζπνπδψλ Αλσηέξαο ρνιήο Γξακαηηθήο Σέρλεο  

αλαγλσξηζκέλεο απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ.  
           
          πλεθηηκψκελα πξνζφληα 
          Πξνυπεξεζία ζε ζεαηξηθνχο νξγαληζκνχο.                                   

 

Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα είλαη ειηθίαο απφ 18 έσο 65 εηψλ.         

 

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ   ΠΡΟΛΗΦΗ 

Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ηα πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξφζιεςε ηφζν θαηά ην 
ρξφλν ιήμεσο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ φζν θαη θαηά ην ρξφλν ηεο πξφζιεςεο.  

 
ΓΔΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 
1. Γελ απαηηείηαη σο πξνζφλ επηινγήο ε απφδεημε θαηνρήο ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο,  ππφ  ηνπο  
πεξηνξηζκνχο  βεβαίσο  ηνπ  άξζξνπ  1  παξ.  1  ηνπ  Ν.2431/1996,  ππφ     ηελ πξνυπφζεζε φηη ν 
ππνςήθηνο ζα είλαη ζε ζέζε λα ζπλελλνείηαη θαη λα επηθνηλσλεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
2.  Να έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18ν  έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. 
3. Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηελ θπζηθή θαηαιιειφηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ 
θαζεθφλησλ ηεο αληίζηνηρεο ζέζεο πνπ επηιέγνπλ. Ζ έιιεηςε θπζηθψλ ζσκαηηθψλ δεμηνηήησλ δελ 
εκπνδίδεη ηελ πξφζιεςε, εθφζνλ ν ππνςήθηνο, κε ηελ θαηάιιειε θαη δηθαηνινγεκέλε ηερληθή 
ππνζηήξημε, κπνξεί λα αζθήζεη ηα θαζήθνληα ηεο αληίζηνηρεο ζέζεο. Δηδηθέο δηαηάμεηο γηα 
πξφζιεςε αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο δε ζίγνληαη. 
4. Να  έρνπλ  νη  άλδξεο  εθπιεξψζεη,  ηηο  ζηξαηησηηθέο  ηνπο  ππνρξεψζεηο  ή  λα  έρνπλ απαιιαγεί 
λφκηκα απφ απηέο. Γε πξνζιακβάλνληαη φζνη έρνπλ αλαγλσξηζζεί σο αληηξξεζίεο ζπλείδεζεο θαη 

ΠΗΝΑΚΑ Α:  ΘΔΔΗ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ  

          Κσδηθφο  

        ζέζεο 
Σφπνο εθηέιεζεο               Δηδηθφηεηα 

    Γηάξθεηα  

   ζχκβαζεο 

            Αξηζκφο   

            αηφκσλ 
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ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ. ΒΟΛΟΤ 

Καιιηηερληθφο 
Γηεπζπληήο  

(θελνζέηεο ή 
Ζζνπνηφο) 

 
Απφ ηελ 

ππνγξαθή 
ηεο 

ζχκβαζεο 
έσο 

31/12/2020 

 
        1 

 
 



δελ έρνπλ εθπιεξψζεη, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο ζηξαηνινγηθήο λνκνζεζίαο, άνπιε 
ζεηεία ή ελαιιαθηηθή πνιηηηθή θνηλσληθή ππεξεζία. Γελ απαηηείηαη εθπιήξσζε ησλ ζηξαηησηηθψλ 
ππνρξεψζεσλ γηα ηνπο πνιίηεο θξάηνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηε ρψξα ησλ νπνίσλ δελ 
πξνβιέπεηαη ε ππνρξέσζε ζηξάηεπζεο. 
5 α.  Να  κελ  έρνπλ  θαηαδηθαζηεί  γηα  θαθνχξγεκα  θαη  ζε  νπνηαδήπνηε  πνηλή       γηα θινπή, 
ππεμαίξεζε (θνηλή ή ζηελ ππεξεζία), απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγφξνπ, 
δσξνδνθία, θαηαπίεζε, απηζηία πεξί ηελ ππεξεζία, παξάβαζε θαζήθνληνο, θαζ’ ππνηξνπή 
ζπθνθαληηθή δπζθήκεζε θαζψο θαη γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή 
έγθιεκα νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο. 
    β. Να κελ είλαη ππφδηθνη πνπ έρνπλ παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνχιεπκα γηα θαθνχξγεκα ή γηα 
πιεκκέιεκα ηεο πεξίπησζεο α’ , έζησ θαη αλ ην αδίθεκα έρεη παξαγξαθεί. 

   γ. Να κελ έρνπλ ιφγσ θαηαδίθεο ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηψκαηα θαη γηα φζν ρξφλν δηαξθεί 
ε ζηέξεζε απηή. 
   δ.  Να  κελ  ηεινχλ  ππφ  ζηεξεηηθή  δηθαζηηθή  ζπκπαξάζηαζε  (πιήξε  ή  κεξηθή,     ππφ 
επηθνπξηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε (πιήξε ή κεξηθή) θαη ππφ ηηο δχν απηέο θαηαζηάζεηο. 
Ζ αληθαλφηεηα πξνο πξφζιεςε αίξεηαη κφλν κε ηελ έθδνζε ηνπ θαηά ην άξζξν 47 παξ. 1 ηνπ 
πληάγκαηνο δηαηάγκαηνο πνπ αίξεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο πνηλήο. 
6. Να κελ έρνπλ απνιπζεί απφ ζέζε δεκφζηαο ππεξεζίαο ή Ο.Σ.Α. ή άιινπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ 
Γεκνζίνπ ηνκέα ή Ο.Σ.Α., ιφγσ επηβνιήο ηεο πεηζαξρηθήο πνηλήο ηεο νξηζηηθήο παχζεο ή ιφγσ 
θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο γηα ζπνπδαίν ιφγν, νθεηιφκελν ζε ππαηηηφηεηα ηνπ 
εξγαδνκέλνπ, αλ δελ παξέιζεη πεληαεηία απφ ηελ απφιπζε. 
 
ΑΙΣΗΗ - ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΠΡΟΘΔΜΙΑ – ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

Οη αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ ππνβάιιεηαη εληφο δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ 
επνκέλε ηεο δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο ηεο παξνχζαο   πξνθήξπμεο. 
    Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε θαη λα ηελ  ππνβάινπλ, είηε 
απηνπξνζψπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε 
θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, 
ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: ΝΠΓΓ Γήκνπ Βφινπ «Γεκνηηθφο 
Οξγαληζκφο Δθπαίδεπζεο Παηδηνχ, Αζιεηηζκνχ θαη Πνιηηηζκνχ – ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ.» Σαρ. Γ/λζε 
Καξακπαηδάθε κε Αλαπαχζεσο Σ.Κ 38446, Βφινο, απεπζχλνληάο ηελ ζηελ Γηεχζπλζε Πνιηηηζκνχ 
(ηει. επηθνηλσλίαο: 2421082870), καδί κε ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά:  

Α. Γηθαηνινγεηηθά ησλ γεληθψλ πξνζφλησλ. 
1.   Βηνγξαθηθφ  ζεκείσκα. 
2. Φάθεινο κε πξφηαζε θαιιηηερληθψλ πξνζέζεσλ θαη έλα πιάλν πξνγξακκαηηζκνχ (∆ξαµαηνιφγην 
θιπ.) γηα νιφθιεξε ηελ πεξίνδν ηεο ζεηείαο ηνπ. 
3. Δπθξηλέο θσηναληίγξαθν ησλ δχν φςεσλ ηνπ αηνκηθνχ δειηίνπ ηαπηφηεηαο ή ειιείςεη ηαπηφηεηνο 
ησλ θξηζίκσλ ζειίδσλ ηνπ δηαβαηεξίνπ, δειαδή απηψλ φπνπ αλαθέξεηαη ν αξηζκφο θαη ηα ζηνηρεία 
ηαπηφηεηαο ηνπ θαηφρνπ θαη αλ απφ απηά δελ πξνθχπηεη ε εκεξνκελία γέλλεζεο πξέπεη λα 
πξνζθνκηζζεί θαη πηζηνπνηεηηθφ  γέλλεζεο. 

4. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 αξκνδίσο ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο 
ππνγξαθήο, κε ηελ νπνία ζα   δειψλεηαη: 
α. Σν έηνο γέλλεζεο. 
β. Ο Γήκνο ή Κνηλφηεηα ζην δεκνηνιφγην ηνπ νπνίνπ είλαη εγγεγξακκέλνο. 
γ. Ζ εθπιήξσζε ησλ ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπ ή  ε  λφκηκε  απφ  απηέο απαιιαγή  θαη  ε  
αηηία απαιιαγήο. 
δ. Κάζε πξάμε ηνπ βίνπ ηνπ ε νπνία ζα ήζθηε επηξξνή επί ηελ θξίζηλ ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ γηα 
ηελ ππεξεζία ηελ νπνία πξννξίδεηαη ηδίσο δε εάλ ηπρφλ έρεη θαηαδηθαζζεί  ιφγσ  πνηληθνχ 
αδηθήκαηνο. 
ε. Αλ ππεξεηεί ή πξνυπεξέηεζε κε νηαλδήπνηε εηδηθφηεηα ζην Γεκφζην ή Ννκηθφ Πξφζσπν 
Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ή Οξγαληζκφ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, εθφζνλ  δε εμήιζε ηεο ππεξεζίαο γηα πνία 
αηηία. 
ζη. Όηη δελ ηειεί ππφ απαγφξεπζε ή δηθαζηηθή   αληίιεςε. 
δ. Όηη δελ παξεπέκθζε δηα ηειεζηδίθνπ βνπιεχκαηνο γηα θάπνηα ησλ ζην  άξζξν  22  ηνπ Π.Γ. 
611/1977 εγθιεκάησλ έζησ θαη αλ δελ αθνινχζεζε πνηληθή δίθε ιφγσ παξαγξαθήο, σο θαη αλ 
εθθξεκεί ελαληίνλ ηνπ θαηεγνξία  γηα  νπνηνδήπνηε  πιεκκέιεκα  ή  θαθνχξγεκα. 

Ζ ηπρφλ αλαθξίβεηα ησλ δεινπκέλσλ ζηνηρείσλ ζηελ ππεχζπλε δήισζε επηζχξεη ηηο 
πξνβιεπφκελεο πνηληθέο θαη δηνηθεηηθέο   θπξψζεηο. 
 



Β. Γηθαηνινγεηηθά ησλ εηδηθψλ – ηππηθψλ πξνζφλησλ. 
1. Δπθξηλέο θσηναληίγξαθν Πηπρίνπ ή Γηπιψκαηνο. 
2. Πηζηνπνηεηηθφ πξνυπεξεζίαο, σο  εμήο: 
α. Γηα ηνπο κηζζσηνχο ηνπ Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ ηνκέα: 

 Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ Αζθαιηζηηθνχ θνξέα απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε δηάξθεηα ηεο 
αζθάιηζεο 

 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/1986 αξκνδίσο ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, 
ζηελ νπνία λα δειψλεηαη επαθξηβψο ν ρξφλνο θαη ην είδνο ηεο εκπεηξίαο ηνπ, ηα ζηνηρεία 
ηνπ εξγνδφηε, θπζηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο επσλπκίαο ηεο επηρείξεζεο   αλ πξφθεηηαη γηα 
λνκηθφ   πξφζσπν. 

Οη κηζζσηνί ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κπνξνχλ, ελαιιαθηηθά, αληί ηεο βεβαίσζεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ 
θνξέα θαη ηεο ππεχζπλεο δήισζεο, λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ θνξέα ηνπ δεκφζηνπ 
ηνκέα απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη θαη ην είδνο ηεο εκπεηξίαο. 
β. Γηα ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο: 

 Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ Αζθαιηζηηθνχ θνξέα απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε δηάξθεηα 
ηεο αζθάιηζεο. 

 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/1986 αξκνδίσο ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο 
ζηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη  εθηέιεζε  ζπγθεθξηκέλεο  εξγαζίεο,  κειέηεο θαη έξγα ζρεηηθά 
κε ην αληηθείκελν ηεο   εκπεηξίαο. 

 Τπνβνιή κίαο ηνπιάρηζηνλ ζρεηηθήο ζχκβαζεο ή δειηίσλ παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ 
θαιχπηνπλ ελδεηθηηθψο ηε δηάξθεηα θαη ην είδνο ηεο   εκπεηξίαο. 

 
Όηαλ ε πξνυπεξεζία έρεη απνθηεζεί ζηελ  αιινδαπή. 
Γηα ηελ πξνυπεξεζία ε νπνία έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή, επηπιένλ ησλ ινηπψλ θαηά 
πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη, ν ππνςήθηνο πξνζθνκίδεη: 
1. Όηαλ θαηά ην ηζρχνλ λνκηθφ θαζεζηψο ηνπ θξάηνπο ε αζθάιηζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα 
ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ή ζπγθεθξηκέλε ζρέζε εξγαζίαο είλαη ππνρξεσηηθή: 

 Βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε ζηνλ νπνίν απαζρνιήζεθε θαη ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ν ρξφλνο 
θαη ην είδνο ηεο απαζρφιεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

 Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ, είηε πξφθεηηαη γηα ακηγψο θξαηηθή ή ακηγψο 
ηδησηηθή ή κηθηή   αζθάιηζε. 

2. Όηαλ θαηά ην ηζρχνλ λνκηθφ θαζεζηψο ηνπ θξάηνπο ε αζθάιηζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα 
ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ή ζπγθεθξηκέλε ζρέζε εξγαζίαο είλαη κε ππνρξεσηηθή: 

 Βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε ζηνλ νπνίν απαζρνιήζεθε θαη ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ν 
ρξφλνο θαη ην είδνο ηεο απαζρφιεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ηδίνπ, ηνπ Ν. 1599/1986 αξκνδίσο ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο 
ππνγξαθήο, ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη επαθξηβψο ν ρξφλνο απαζρφιεζεο θαη ην 
είδνο ηεο πξνυπεξεζίαο ηνπ, ηα ζηνηρεία ηνπ εξγνδφηε, θπζηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο 
επσλπκίαο ηεο επηρείξεζεο αλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν. 

 Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο ζην νπνίν απαζρνιήζεθε φηη    ε αζθάιηζε 
γηα ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ή ηε ζπγθεθξηκέλε ζρέζε εξγαζίαο, δελ είλαη 
ππνρξεσηηθή θαηά ηε λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο   απηνχ.      

                                                                       
3. Όηαλ ν ρξφλνο πξνυπεξεζίαο έρεη δηαλπζεί ζε ππεξεζίεο δεκνζίνπ ραξαθηήξα ηεο αιινδαπήο 

κπνξεί λα απνδεηθλχεηαη θαη κε βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ δεκφζηνπ θνξέα. 
 
ΗΜΔΙΧΗ: 

 Σα δηθαηνινγεηηθά ηνπ ππνςεθίνπ ν νπνίνο επηθαιείηαη πξνυπεξεζία πνπ απνθηήζεθε ζην 
εμσηεξηθφ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ επθξηλή θσηναληίγξαθα απηψλ επηθπξσκέλα 
απφ δηθεγφξν θαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Οκνίσο θαη γηα 
ηνπο ηίηινπο    ζπνπδψλ. 

 Οη θάηνρνη ζρεηηθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ πέξαλ ησλ απαηηνπκέλσλ δχλαληαη λα ηνπο 
ζπλππνβάιινπλ. 

 Αλ δελ ππνβιεζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ ηππηθψλ 
πξνζφλησλ ν ππνςήθηνο ηίζεηαη εθηφο δηαδηθαζίαο θαη ε αίηεζή ηνπ απνξξίπηεηαη. 

Μεηά ηνλ έιεγρν ηεο πιεξφηεηαο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζα πξσηνθνιιείηαη ε ζρεηηθή αίηεζε θαη 
ζα θαηαρσξείηαη ζε εηδηθφ πίλαθα ζηνλ νπνίν ζα θαίλεηαη ν θαηά ζεηξά αξηζκφο πξσηνθφιινπ ηεο 
αίηεζεο, ην επψλπκν, ην φλνκα θαη ην φλνκα παηξφο ηνπ ππνςεθίνπ θαη κεηά ηε ιήμε ηεο 



πξνζεζκίαο  ππνβνιήο  ησλ  δηθαηνινγεηηθψλ  ν  εηδηθφο πίλαθαο ζα παξαδνζεί ππνγεγξακκέλνο 
εηο δηπινχλ κεηά ησλ  ζρεηηθψλ αηηήζεσλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο αηηήζεηο, 
ζην γξακκαηέα ηεο επηηξνπήο επηινγήο θαιιηηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ 
Π.Γ.524/17-6-1980. 
 
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ  ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 
ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Καιιηηερληθνχ Γηεπζπληή είλαη πέξαλ ησλ άιισλ: 

 Ζ θαηάξηηζε ηνπ θαιιηηερληθνχ πξνγξάκκαηνο ησλ θαη’ έηνο εθδειψζεσλ. 

 Ζ πινπνίεζε ηνπ θαιιηηερληθνχ πξνγξάκκαηνο ζην πιαίζην ησλ ζηφρσλ θαη ησλ ζθνπψλ 
ηνπ Γεκνηηθνχ Θεάηξνπ Βφινπ. 

 Ζ επζχλε γηα ηελ πξνεηνηκαζία, ηελ νξγάλσζε θάζε θαιιηηερληθήο δξάζεσο, ηελ επίβιεςε 
ηνπ ζπληνληζκνχ ηνπ έξγνπ ησλ θαιιηηερληθψλ ζπληειεζηψλ θαη ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ. 

 Ζ ππνβνιή ηνπ θαιιηηερληθνχ απνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ ηνπ. 

 Ζ δηνξγάλσζε ζέαηξνπαηδαγσγηθψλ ζεκηλαξίσλ ή εξγαζηεξίσλ. 

 Κάζε άιιε αξκνδηφηεηα ζηα πιαίζηα ηεο επζχλεο ηνπ θαη βάζεη ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ 
δχλαηαη λα ηνπ παξαρσξήζεη  ην Γ.. ηνπ Γ.Ο.Δ.Π.Α.Π. – ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ.. 

 
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ 

Όζνη ππνςήθηνη δελ ππέβαιιαλ ηα απαξαίηεηα - θαηάιιεια δηθαηνινγεηηθά απνθιείνληαη 
απφ ηελ ηξηκειή επηηξνπή επηινγήο θαιιηηερληθνχ πξνζσπηθνχ κε αηηηνινγεκέλε  απφθαζε. 

Όζνη πιεξνχλ ηα ηππηθά θαη ηπρφλ πξφζζεηα πξνζφληα ηίζεληαη ππφ ηελ θξίζε ηεο 
ηξηκεινχο επηηξνπήο επηινγήο, ε νπνία ζα ζπλεδξηάζεη ζηα γξαθεία ηνπ Γ.Ο.Δ.Π.Α.Π. – 
ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ.  ηελ έθηε (6) εξγάζηκε εκέξα απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ. Θα 
αθνινπζήζεη ζπλέληεπμε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ελψπηνλ ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο θαηφπηλ 
ηειεθσληθήο πξφζθιεζεο, κεηά ην πέξαο ηεο αξρηθήο αμηνιφγεζεο. ηε ζπλέρεηα ηεο ζπλέληεπμεο 
ζα αθνινπζήζεη ε ηειηθή αμηνιφγεζε βάζεη κνξηνδφηεζεο πνπ είλαη σο εμήο: 

 
ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΠΡΟΛΖΨΖ ΜΟΡΗΟΓΟΣΖΖ 

Πηπρίν ή Γίπισκα Αλψηεξεο ρνιήο 

ζεάηξνπ 

Άξηζηα: κφξηα 20 

Λίαλ Καιψο: κφξηα 15 

Καιψο : κφξηα 10 

Καιιηηερληθή Γξαζηεξηφηεηα 

Έσο 10 ζπκκεηνρέο ζε επαγγεικαηηθέο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο 

εγλσζκέλνπ θχξνπο: κφξηα 5 

Έσο 20 ζπκκεηνρέο ζε επαγγεικαηηθέο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο 

εγλσζκέλνπ θχξνπο: κφξηα 8 

Έσο 30 ζπκκεηνρέο ζε επαγγεικαηηθέο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο 

εγλσζκέλνπ θχξνπο: κφξηα 10 

Έσο 40 ζπκκεηνρέο ζε επαγγεικαηηθέο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο 

εγλσζκέλνπ θχξνπο: κφξηα 12 

Πεξηζζφηεξεο  απφ 40 ζε επαγγεικαηηθέο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο 

εγλσζκέλνπ θχξνπο: κφξηα 15 

πλέληεπμε 

Απφ 0-15 κφξηα 

Αμηνινγείηαη ε θαιιηηερληθή πνξεία θαη ε πξφηαζε ηνπ ππνςεθίνπ 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ θαηαηεζεηκέλε πξφηαζε σο πξνο ηελ 

πξσηνηππία θαη ηνλ θαηλνηφκν ραξαθηήξα ηεο,  ηελ εκπεξηζηαησκέλε 

παξνπζίαζε ηεο θαη ηε δπλαηφηεηα πινπνίεζεο ηεο ζην πιαίζην ηνπ 

εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Οξγαληζκνχ. 

Αμηνινγείηαη επίζεο ην φξακα ηνπ ππνςεθίνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ. ππφ ηελ θαιιηηερληθή ηνπ Γηεχζπλζε θαη ν ηξφπνο πνπ 



απηφ πξνσζείηαη κέζσ ηεο πξφηαζεο πνπ πξνηείλεη. 

 
 
 ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ζα δηελεξγεζεί θιήξσζε παξνπζία ησλ ππνςεθίσλ θαηφπηλ 

έγγξαθεο ηδηνπνίεζεο   θαη ζα ζπληαρζεί πίλαθαο  θαη’ αμηνινγηθή ζεηξά. 
Ο πίλαθαο ησλ επηιεγνκέλσλ ζα ζπληαρζεί εηο δηπινχλ ην αξγφηεξν εληφο πέληε 

εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηε ζπλεδξίαζε ηεο επηηξνπήο θαη ην έλα αληίηππν ζα ηνηρνθνιιεζεί 
απζεκεξφλ ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γ.Ο.Δ.Π.Α.Π. – ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ.  ( Αλαπαχζεσο – 
Καξακπαηδάθε, Νέα Ησλία Βφινο. Σ.Κ. 38446 ), ζπληαζζνκέλνπ ζρεηηθνχ απνδεηθηηθνχ θαη ην άιιν 
αληίηππν κε ηελ απφθαζε ηεο επηηξνπήο, ην αλσηέξσ απνδεηθηηθφ, ηηο αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ 
κεηά ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαζψο θαη ηπρφλ απφθαζεο θαη πίλαθα απνθιεηνκέλσλ ζα απνζηαιεί 
απζεκεξφλ ζηνλ Οξγαληζκφ, πνπ ζα πξσηνθνιιήζεη ην ζρεηηθφ πίλαθα επηιεγνκέλσλ  θαη 
απνθιεηνκέλσλ. 

Καηά ηνπ πξναλαθεξζέλησλ πηλάθσλ νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ελζηάζεηο 
ζηελ  Σξηκειή Δπηηξνπή, κέζα ζε απνθιεηζηηθή προζεσκία πέλτε (5) εκερώλ (σποιογηδόκελες 
εκεροιογηαθά) ε νπνία αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο αλάξηεζήο ηνπο.   

Ο πίλαθαο επηιεγνκέλσλ ηζρχεη επί έλα έηνο απφ ηεο θαηαξηίζεψο ηνπ, ε δε πξφζιεςε 
ελεξγείηαη θαηά ηε ζεηξά ηνπ   πίλαθα. 

Ζ αξκφδηα αξρή γηα ηελ πξφζιεςε απνζηέιιεη πξφζθιεζε επί απνδείμεη πξνο ηνλ 
επηιεγφκελν (επηηπρφληα), ν νπνίνο, ππνρξενχληαη εληφο δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ λα 
ππνβάιεη ζηνλ Γ.Ο.Δ.Π.Α.Π. – ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ.   ηα εμήο πξφζζεηα δηθαηνινγεηηθά: 

 
1. Πηζηνπνηεηηθφ νηθείνπ Γήκνπ ή Κνηλφηεηαο, πξφζθαηεο έθδνζεο, φηη ν ππνςήθηνο είλαη  
εγγεγξακκέλνο  ζην  δεκνηνιφγην. 
2.Αληίγξαθν θχιινπ ζηξαηνινγηθνχ κεηξψνπ φηαλ ν ππνςήθηνο είλαη άλδξαο (Πηζηνπνηεηηθφ 
εθπιήξσζεο ησλ ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπ ή ηεο λφκηκεο απφ απηέο απαιιαγή θαη ε αηηία    
απαιιαγήο). 
3  Αληίγξαθν ηνπ δειηίνπ πνηληθνχ κεηξψνπ. 
4. Πηζηνπνηεηηθφ πεξί πγείαο θαη θπζηθήο θαηαιιειφηεηαο (ε πγεία θαη ε θπζηθή θαηαιιειφηεηα ησλ 
ππνςεθίσλ ππαιιήισλ λα αζθήζνπλ ηα θαζήθνληα ηεο αληίζηνηρεο ζέζεο πηζηνπνηείηαη απφ ηηο 
αξκφδηεο πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο, κε βάζε παξαπεκπηηθφ έγγξαθν, ζην νπνίν πεξηγξάθνληαη απφ 
ηελ ππεξεζία, ζε γεληθέο γξακκέο, ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο πνπ πξφθεηηαη λα   θαηαιεθζεί). 

Αλ δελ ππνβιεζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά εληφο ηεο ηαζζφκελεο εκεξνκελίαο ν 
ππνςήθηνο ηίζεηαη εθηφο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηνξηζκνχ. 

ε πεξίπησζε κε απνδνρήο ηεο πξφζιεςεο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, νη επηηπρφληεο 
νθείινπλ λα ππνβάινπλ άκεζα αηηηνινγεκέλε έγγξαθε δήισζε κε απνδνρήο ηεο ζέζεο. 
 
ΓΗΜΟΙΔΤΗ  ΣΗ  ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 
1.   Ζ πεξίιεςε ηεο πξνθήξπμεο λα δεκνζηεπζεί φπσο νξίδεη ην Π.Γ. 524/17-6-1980 θαζψο θαη ε 
Πξνγξακκαηηθή χκβαζε Αλάπηπμεο 2018-2020 κεηαμχ ηνπ ΤΠ.ΠΟ.Α., ηεο Πεξηθέξεηαο 
Θεζζαιίαο, ηνπ Γήκνπ Βφινπ θαη ηνπ Γ.Ο.Δ.Π.Α.Π. – ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ. 
2.   Αληίγξαθν   ηεο  πξνθήξπμεο  ζα   αλαξηεζεί   ζην   θαηάζηεκα   ηνπ  Γ.Ο.Δ.Π.Α.Π. – ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ   
θαη ζα ζπληαρζεί ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ, ζηε Γηαχγεηα θαη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Γ.Ο.Δ.Π.Α.Π. – 
ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ. (www.doepap.gr) 
 

                              
 
            Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 
ΣΟΤ Γ.Ο.Δ.Π.Α.Π. – ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ. 
 
 
 
          ΑΝΣΡΔΑ ΕΔΡΒΑ 


