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  Κ.Ε.Α.Ε.∆.Η.Α. Α.Ε. – Ο.Τ.Α. 
 «Κατασκευαστική Εµπορική Ανώνυµη Εταιρεία ∆ήµου Ηρακλείου Αττικής - Ανώνυµη Εταιρεία 

Ο.Τ.Α.» 

Μ. Αντύπα & Στ. Καραγιώργη 2, Ηράκλειο Αττικής ΤΚ 14121 

Τηλ. 210 2756740 – 210 2756742 

ΦΑΞ 210 2756628 

         

  Ηράκλειο Αττ 02/092016 

Αριθ. Πρωτ. : 105 

     

                                                                                                        
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ( µε αντίτιµο) 

 
Η Κατασκευαστική Εµπορική Ανώνυµη Εταιρεία ∆ήµου Ηρακλείου Αττικής - Ανώνυµη 

Εταιρεία Ο.Τ.Α.» 

 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του 

άρθρου 10 του Ν. 3812/2009.  
2. Τις διατάξεις της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το 

άρθρο 1 του Ν. 3833/2010, σύµφωνα µε τις οποίες δεν υπάγονται στις διατάξεις των 
κεφαλαίων Α΄ Β΄ και Γ του Ν. 2190/94 «Οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και δηµοσιογράφοι για 
απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητα τους».  

3. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4210/2014.  
4. Τις διατάξεις του Π.∆. 524/80 (ΦΕΚ 134/Α/17-7-1980).  
5. Το πρακτικό της 20ης  Απριλίου  2016 του ∆.Σ. της Κ.Ε.Α.Ε.∆.Η.Α   ΑΕ  ΟΤΑ  
6. Την µε αρ. πρωτ. 18254/27-06-2016 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού του Υπουργείου 

Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης.  
7. Την µε αρ. Πρωτ. οικ. 46511/28-11-2014 Κοινή Απόφαση των Υπουργών ∆ιοικητικής 

Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Εσωτερικών, & Οικονοµικών (Α∆Α: 
ΒΜΗΡΝ-ΝΧΚ) που εκδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4257/2014 . 

8. Το πρακτικό της   29ης/08/2016 του ∆.Σ. της Κ.Ε.Α.Ε.∆.Η.Α.  ΑΕ ΟΤΑ  
9. Τις σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισµό,  
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 6ΣΓΞΟΛΥΩ-ΖΞΦ



Σελίδα 2 από 8 

 

Ανακοινώνει 
 

Τη σύναψη σύµβασης ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι.∆.Ο.Χ.) µε ωριαία 
αποζηµίωση και χρονική διάρκεια µέχρι οκτώ (8) µήνες, συνολικά δεκαπέντε  (15) 
άτοµα για την κάλυψη εποχιακών ή παροδικών αναγκών (µε αντίτιµο) των 
πολιτιστικών προγραµµάτων της Κ.Ε.Α.Ε.∆.Η.Α Α.Ε Ο.Τ.Α  που εδρεύει επί των 
οδών Μ. Αντύπα & Στ. Καραγιώργη 2, στο Ηράκλειο Αττικής, και συγκεκριµένα 
τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού 
ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν 
πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα 

∆ιάρκεια 
σύµβασης 

Αριθµός 
ατόµων 

101 

ΚΕΑΕ∆ΗΑ ΑΕ ΟΤΑ 
Μ ΑΝΤΥΠΑ ΚΑΙ 
ΣΤ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ –ΚΑΛΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ  

ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε µε 
ειδικότητα στο Decoupage  

8 1 

102 

ΚΕΑΕ∆ΗΑ ΑΕ ΟΤΑ Μ ΑΝΤΥΠΑ ΚΑΙ 
ΣΤ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ –ΚΑΛΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ  

ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε µε 
ειδικότητα στο ψηφιδωτό 

 
8 1 

103 

ΚΕΑΕ∆ΗΑ ΑΕ ΟΤΑ Μ ΑΝΤΥΠΑ ΚΑΙ 
ΣΤ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ –ΚΑΛΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ  

ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε µε 
ειδικότητα στο  
         κόσµηµα 

 
 

8 1 

104 

ΚΕΑΕ∆ΗΑ ΑΕ ΟΤΑ Μ ΑΝΤΥΠΑ ΚΑΙ 
ΣΤ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ –ΚΑΛΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ  

ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε µε 
ειδικότητα στην  

κεραµική 

 
 

8 1 

105 

ΚΕΑΕ∆ΗΑ ΑΕ ΟΤΑ Μ ΑΝΤΥΠΑ ΚΑΙ 
ΣΤ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ –ΚΑΛΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ  

ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε µε 
ειδικότητα στη            
Αγιογραφία 

 
8 

1 

106 

ΚΕΑΕ∆ΗΑ ΑΕ ΟΤΑ Μ ΑΝΤΥΠΑ ΚΑΙ 
ΣΤ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ –ΚΑΛΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ  

ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε µε 
ειδικότητα στη            
Ζωγραφική 

 
 

8 1 

107 

ΚΕΑΕ∆ΗΑ ΑΕ ΟΤΑ Μ ΑΝΤΥΠΑ ΚΑΙ 
ΣΤ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ –ΚΑΛΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ  

ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε µε 
ειδικότητα στη            

πλέξιµο 

 
 

8 1 

108 

ΚΕΑΕ∆ΗΑ ΑΕ ΟΤΑ Μ ΑΝΤΥΠΑ ΚΑΙ 
ΣΤ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ –ΚΑΛΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ  

ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε µε 
ειδικότητα στη            
∆ιακοσµητική 

 
8 

2 

109 
ΚΕΑΕ∆ΗΑ ΑΕ ΟΤΑ Μ ΑΝΤΥΠΑ ΚΑΙ 

ΣΤ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ –
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ 

8 2 

ΑΔΑ: 6ΣΓΞΟΛΥΩ-ΖΞΦ



Σελίδα 3 από 8 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα 
∆ιάρκεια 
σύµβασης 

Αριθµός 
ατόµων 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΜΟΥΣΙΚΩΝ- 
ΣΠΟΥ∆ΩΝ  

ΠΕ ή  
TE ή ∆Ε  µε ειδικότητα 
στην κλασσική κιθάρα 

110 

ΚΕΑΕ∆ΗΑ ΑΕ ΟΤΑ Μ ΑΝΤΥΠΑ ΚΑΙ 
ΣΤ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ –
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΜΟΥΣΙΚΩΝ- 
ΣΠΟΥ∆ΩΝ  

ΠΕ ή  
TE ή ∆Ε  µε ειδικότητα 

στο πιάνο 

8 2 

111 

ΚΕΑΕ∆ΗΑ ΑΕ ΟΤΑ Μ ΑΝΤΥΠΑ ΚΑΙ 
ΣΤ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ 
ΣΠΟΥ∆ΩΝ  

ΠΕ ή  
TE ή ∆Ε  

 
 

8 1 

112 

ΚΕΑΕ∆ΗΑ ΑΕ ΟΤΑ Μ ΑΝΤΥΠΑ ΚΑΙ 
ΣΤ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ 
ΣΠΟΥ∆ΩΝ  

ΠΕ ή  
TE ή ∆Ε µε ειδικότητα 

στη µαριονέτα  
 

8 1 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός απασχόλησης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101-108 
ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ  

ΠΕ ή  
TE ή ∆Ε  

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
Πτυχίο η ∆ίπλωµα Ανώτερης Σχολής Καλών Τεχνών ή   ή ιδιωτικής σχολής  εσωτερικού ή 
εξωτερικού ή Βεβαιώσεις σπουδών στον αντίστοιχο τοµέα σε αναγνωρισµένα ιδρύµατα ή   
βεβαίωση εγγραφής στο Επιµελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος  Πρωτότυπες 
βεβαιώσεις ή Ακριβή αντίγραφα.  Τα πτυχία  εξωτερικού να έχουν αναγνωριστεί από το 
∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.  και να αναφέρεται στα Ελληνικά η ιδιόκτητα. 
Βεβαιώσεις σπουδών στον αντίστοιχο τοµέα σε αναγνωρισµένα ιδρύµατα 
διαγωνισµούς, βραβεία κλπ. 
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ: 
Προϋπηρεσία στο αντικείµενο : Προϋπηρεσία στο αντικείµενο: Αποδεδειγµένη ∆ιδακτική 
προϋπηρεσία σε αναγνωρισµένα Ιδρύµατα του δηµοσίου ή Ο.Τ.Α. ή ∆ηµοτικές επιχειρήσεις 
του 410/95 ή ιδιωτικές σχολές. (Προϋπηρεσία   γίνεται δεκτή µόνο για το αντικείµενο της 
προκήρυξης) 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 
Παρουσίαση και σηµείωµα καλλιτεχνικής δραστηριότητας: portfolio 
(προσωπική δουλειά σε έντυπη, ή ψηφιακή µορφή CD, DVD) portfolio 
διδακτικού έργου (έργα µαθητών σε έντυπη, ή ψηφιακή µορφή CD, 
DVD), εκθέσεις, εκδόσεις, δηµοσιεύσεις, κλπ.(Οι επιλεγέντες θα κληθούν 

ΑΔΑ: 6ΣΓΞΟΛΥΩ-ΖΞΦ



Σελίδα 4 από 8 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός απασχόλησης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

να προσκοµίσουν έγγραφα κλπ που θα αποδεικνύουν όσα αναφέρονται 
στο βιογραφικό) 
 

 
 

109 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ –
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΜΟΥΣΙΚΩΝ 
ΣΠΟΥ∆ΩΝ  

ΠΕ ή  
TE ή ∆Εµε ειδικότητα  
στη Κλασσική Κιθάρα  

 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
 
Πτυχίο ΑΕΙ ή  Πτυχίο κρατικής σχολής η Πτυχίο Κλασσικής Κιθάρας ή ιδιωτικής σχολής  
εσωτερικού ή εξωτερικού .Βεβαιώσεις σπουδών στον αντίστοιχο τοµέα σε αναγνωρισµένα 
ιδρύµατα. Πρωτότυπες βεβαιώσεις ή Ακριβή αντίγραφα.  Τα πτυχία  εξωτερικού να έχουν 
αναγνωριστεί από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.  και να αναφέρεται στα Ελληνικά η ιδιόκτητα. 
Βεβαιώσεις σπουδών στον αντίστοιχο τοµέα σε αναγνωρισµένα ιδρύµατα 
διαγωνισµούς, βραβεία κλπ. 
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ: 
Προϋπηρεσία στο αντικείµενο: Αποδεδειγµένη ∆ιδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισµένα 
Ιδρύµατα του δηµοσίου ή Ο.Τ.Α. ή ∆ηµοτικές επιχειρήσεις του 410/95  ή ιδιωτικές σχολές. 
(Προϋπηρεσία   γίνεται δεκτή µόνο για το αντικείµενο της προκήρυξης) 
Καλλιτεχνική ∆ραστηριότητα: 
Η Καλλιτεχνική δραστηριότητα προσωπική και των µαθητών  αποδειγµένη µε παραστατικά 
από: συµµετοχές σε παραστάσεις , βραβεύσεις  κτλ. 

110 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ –
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΜΟΥΣΙΚΩΝ 
ΣΠΟΥ∆ΩΝ  

ΠΕ ή  
TE ή ∆Ε µε ειδικότητα 

Πίανου  

ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
 
Πτυχίο ΑΕΙ ή  Πτυχίο καθηγητού Μουσικής στο Πίανο και στην ενόργανη Παιδαγωγική ή 
ιδιωτικής σχολής  εσωτερικού ή εξωτερικού .Βεβαιώσεις σπουδών στον αντίστοιχο τοµέα 
σε αναγνωρισµένα ιδρύµατα. Πρωτότυπες βεβαιώσεις ή Ακριβή αντίγραφα.  Τα πτυχία  
εξωτερικού να έχουν αναγνωριστεί από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.  και να αναφέρεται στα Ελληνικά 
η ιδιόκτητα. 
Βεβαιώσεις σπουδών στον αντίστοιχο τοµέα σε αναγνωρισµένα ιδρύµατα 
διαγωνισµούς, βραβεία κλπ. 
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ: 
Προϋπηρεσία στο αντικείµενο: Αποδεδειγµένη ∆ιδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισµένα 
Ιδρύµατα του δηµοσίου ή Ο.Τ.Α. ή ∆ηµοτικές επιχειρήσεις του 410/95 ή ιδιωτικές σχολές. 
(Προϋπηρεσία   γίνεται δεκτή µόνο για το αντικείµενο της προκήρυξης) 
Καλλιτεχνική ∆ραστηριότητα: 
Η Καλλιτεχνική δραστηριότητα προσωπική και των µαθητών  αποδειγµένη µε παραστατικά 
από: συµµετοχές σε παραστάσεις , βραβεύσεις  κτλ. 

111 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ 
ΣΠΟΥ∆ΩΝ  

ΠΕ ή  
TE ή ∆Ε  

 

Πτυχίο ΑΕΙ ή  Πτυχίο κρατικής δραµατικής σχολής   ή ιδιωτικής σχολής  εσωτερικού ή 
εξωτερικού .Βεβαιώσεις σπουδών στον αντίστοιχο τοµέα σε αναγνωρισµένα ιδρύµατα. 
Πρωτότυπες βεβαιώσεις ή Ακριβή αντίγραφα.  Τα πτυχία  εξωτερικού να έχουν 
αναγνωριστεί από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.  και να αναφέρεται στα Ελληνικά η ιδιόκτητα. 
Βεβαιώσεις σπουδών στον αντίστοιχο τοµέα σε αναγνωρισµένα ιδρύµατα 
διαγωνισµούς, βραβεία κλπ. 
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ: 
Προϋπηρεσία στο αντικείµενο: Αποδεδειγµένη ∆ιδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισµένα 
Ιδρύµατα του δηµοσίου ή Ο.Τ.Α. ή ∆ηµοτικές επιχειρήσεις του 410/95 ή ιδιωτικές σχολές. 
(Προϋπηρεσία   γίνεται δεκτή µόνο για το αντικείµενο της προκήρυξης) 
Καλλιτεχνική ∆ραστηριότητα: 
Η Καλλιτεχνική δραστηριότητα προσωπική και των µαθητών  αποδειγµένη µε παραστατικά 
από: συµµετοχές σε παραστάσεις , βραβεύσεις  κτλ. 

 

 
 
Οι αναφερόµενες θέσεις απαιτούν και αξιολόγηση των υποψήφιων µε την διαδικασία της 
συνέντευξης ώστε να διαπιστωθεί η συγκροτηµένη παιδαγωγική προσέγγιση, η παιδαγωγική 
κατάρτιση και επάρκεια, η προσωπικότητα και ικανότητες σχετικές µε τις αντίστοιχες 
προκηρυχθείσες ειδικότητες (µονάδες 1 έως 3 µέγιστο 3) 
 

ΑΔΑ: 6ΣΓΞΟΛΥΩ-ΖΞΦ



Σελίδα 5 από 8 

 
 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
1) Οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία από 18  έως 67 ετών. 
2) Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 16 (Ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συµπαράσταση) του Ν. 
3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007'). 
3) Οι άνδρες µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις 
ή να έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές. ∆εν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες 
κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα των οποίων δεν προβλέπεται η υποχρέωση στράτευσης. 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ – ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Οι υποψήφιοι αξιολογούνται και µοριοδοτούνται µε βάση τα παρακάτω κριτήρια. 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 
1. Βασικές και παρεµφερείς σπουδές. Σχετική Επιµόρφωση: 30% 
 
Α-Τίτλοι Ανώτερης Σχολής Καλών Τεχνών 
Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης µε ειδικότητα, µόρια 28 
Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης µε ειδικότητα & Άριστα (8.5 και άνω), µόρια 28 + 2 
Μεταπτυχιακό (master) µόρια 3 
∆ιδακτορικό µόρια 5 
Β-Τίτλοι ∆ραµατικής Σχολής 
∆ίπλωµα, µόρια 18 ( ή Βεβαίωση τριετούς φοίτησης ∆ραµατικής Σχολής) 
∆ίπλωµα µε Άριστα, µόρια 18+1 
Παρακολούθηση Θεατρικών κύκλων σπουδών και επιµορφωτικών σεµιναρίων,  µόρια 12 
Παρακολούθηση κύκλων σπουδών και επιµορφωτικών σεµιναρίων,  µόρια 12 
Γ-Τίτλοι  Σχολής  Μουσικών  Σπουδών  
∆ίπλωµα, µόρια 18  
∆ίπλωµα µε Άριστα, µόρια 18+1 
Παρακολούθηση Μουσικών  κύκλων σπουδών και επιµορφωτικών σεµιναρίων,  µόρια 12 
Παρακολούθηση κύκλων σπουδών και επιµορφωτικών σεµιναρίων,  µόρια 12 
 
Προσοχή: στον συγκεκριµένο άξονα η βαθµολογία των υποψηφίων είναι το µέγιστο 30, ακόµα και 
αν προκύπτουν από τα προσωπικά τους στοιχεία περισσότερα µόρια. 
 
2. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ: Αποδεδειγµένη προϋπηρεσία σε αναγνωρισµένα ιδρύµατα ή 
εκπαιδευτικά ιδρύµατα ή σχολές του δηµοσίου, ΟΤΑ, δηµοτικών Επιχειρήσεων του 410/95 : 
25% 
 
2.1 προϋπηρεσία (σε σχολικά έτη) (µέγιστο 10 µόρια) 
έως 2 έτη, µόρια 1 
έως 5 έτη, µόρια 3 
έως 10 έτη, µόρια 5 
έως 15 έτη, µόρια 8 
από 15 έτη και πλέον, µόρια 10 
Προσοχή: Σε περίπτωση που προκύπτουν σχολικά έτη συνυπηρέτησης σε περισσότερους από έναν 
φορείς λαµβάνονται υπόψη τα έτη µόνο ενός φορέα. 
3. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ: Καλλιτεχνική δραστηριότητα, ειδικές δραστηριότητες, κ.λπ. - 
25% 
3.1 Η Καλλιτεχνική δραστηριότητα προσωπική και των µαθητών  αποδειγµένη µε παραστατικά 
από: συµµετοχές σε παραστάσεις, εκθέσεις, βραβεύσεις  κτλ. 
 
Για όλες τις θέσεις, η καλλιτεχνική δραστηριότητα στο αντίστοιχο της προκηρυχθείσας 
ειδικότητας αντικείµενο, µοριοδοτείται ως εξής (µέγιστο 12 µόρια).: 
έως 3 συµµετοχές, µόρια 2 
έως 6 συµµετοχές, µόρια 4 
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έως 9 συµµετοχές, µόρια 6 
έως 12 συµµετοχές, µόρια 8 
έως 15 συµµετοχές, µόρια 10 
από 15 συµµετοχές και άνω, µόρια 12 
Ως συµµετοχή νοείται η δραστηριοποίηση σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις σχετικές µε τις αντίστοιχες 
προκηρυχθείσες ειδικότητες. 
 
4. ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Συγκροτηµένη παιδαγωγική προσέγγιση, 
παιδαγωγική κατάρτιση και επάρκεια, προσωπικότητα, µέθοδος διδασκαλίας, ικανότητες, 
συνέντευξη &ακρόαση:20% 
4.1. Συγκροτηµένη παιδαγωγική προσέγγιση, παιδαγωγική κατάρτιση και επάρκεια, 
προσωπικότητα, ικανότητεςσχετικές µε τις αντίστοιχες προκηρυχθείσες ειδικότητες, συνέντευξη 
και ακρόαση εάν κριθεί απαραίτητο (µέγιστο 15 µόρια). 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ – ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
 
Οι υποψήφιοι αξιολογούνται και µοριοδοτούνται µε βάση τα παρακάτω κριτήρια: 
 
Α. Τίτλοι Σπουδών (50%) 
Τίτλοι ∆ραµατικής Σχολής 
∆ίπλωµα, µόρια 18 ( ή Βεβαίωση τριετούς φοίτησης ∆ραµατικής Σχολής) 
∆ίπλωµα µε Άριστα, µόρια 18+1 
Παρακολούθηση Θεατρικών κύκλων σπουδών και επιµορφωτικών σεµιναρίων,  µόρια 12 
 
 Γ-Τίτλοι  Σχολής  Μουσικών  Σπουδών 
∆ίπλωµα, µόρια 18  
∆ίπλωµα µε Άριστα, µόρια 18+1 
Παρακολούθηση Μουσικών  κύκλων σπουδών και επιµορφωτικών σεµιναρίων,  µόρια 12 
Παρακολούθηση κύκλων σπουδών και επιµορφωτικών σεµιναρίων,  µόρια 12 
 
Τίτλοι Ανώτερης Σχολής Καλών Τεχνών 
Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης µε ειδικότητα, µόρια 28 
Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης µε ειδικότητα & Άριστα (8.5 και άνω), µόρια 28 + 2 
Μεταπτυχιακό (master) µόρια 3 
∆ιδακτορικό µόρια 5 
 
Επιµόρφωση  
Για όλες τις ειδικότητες, βεβαίωση σπουδών για ολοκληρωµένα σεµινάρια τουλάχιστον 2 
κύκλων, µόρια 2 
 
Β. Προϋπηρεσία (30%) 
- Προϋπηρεσία ∆ιδακτική (αποδεικνύεται µε προσκόµιση βεβαιώσεων απασχόλησης από 
τον εκάστοτε φορέα) 
έως 2 έτη, µόρια 1 
έως 5 έτη, µόρια 3 
έως 10 έτη, µόρια 5 
έως 15 έτη, µόρια 8 
από 15 έτη και άνω, µόρια 10 
Γ. Καλλιτεχνική ∆ραστηριότητα (20%) 
Για όλες τις θέσεις, η καλλιτεχνική δραστηριότητα στο αντίστοιχο της προκηρυχθείσας 
ειδικότητας αντικείµενο, µοριοδοτείται ως εξής: 
έως 3 συµµετοχές, µόρια 1 
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έως 6 συµµετοχές, µόρια 2 
έως 9 συµµετοχές, µόρια 3 
έως 12 συµµετοχές, µόρια 4 
έως 15 συµµετοχές, µόρια 5 
από 15 συµµετοχές και άνω, µόρια 7 
Ως συµµετοχή νοείται η δραστηριοποίηση σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις σχετικές µε τιςαντίστοιχες 
προκηρυχθείσες ειδικότητες. 
 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
Όσοι πληρούν τα γενικά και τα τυπικά προσόντα τίθενται υπό την κρίση της ορισθείσας τριµελούς 
επιτροπής επιλογής η οποία θα συνεδριάσει στην έδρα της ΚΕΑΕ∆ΗΑ  ΑΕ ΟΤΑ  Όσοι υποψήφιοι 
δεν υπέβαλλαν τα απαραίτητα - κατάλληλα δικαιολογητικά αποκλείονται από την επιτροπή µε 
αιτιολογηµένη απόφαση. 
 
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από το ∆.Σ. της επιχείρησης µετά από σχετική εισήγηση της 
τριµελούς επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού πρόσληψης και αξιολόγησης προσωπικού, 
ανάλογα µε τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων και τις ανάγκες που τελικά θα προκύψουν, 
σχετικά µε τη ζήτηση και την κάλυψη των θέσεων των τµηµάτων. 
 
Η επιχείρηση  µπορεί να ζητήσει από τους υποψήφιους οποιοδήποτε συµπληρωµατικό στοιχείο 
θεωρεί κατάλληλο για την απόδειξη των προσόντων και της καταλληλότητας τους για τη 
συγκεκριµένη θέση. 
 
Απασχόληση  
Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύµβασης ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι.∆.Ο.Χ.) µε 
ωριαία αποζηµίωση και χρονικής διάρκειας µέχρι οκτώ (8) µήνες µε τους επιλεγέντες υποψηφίους 
αµέσως µετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης. Τυχόν αναµόρφωση των πινάκων βάσει 
αυτεπάγγελτου ή κατ΄ ένσταση ελέγχου που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται 
υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ λύεται η σύµβαση µίσθωσης έργου µε τους υποψηφίους οι οποίοι 
δεν δικαιούνται απασχόλησης βάσει της νέας κατάταξης. Οι υποψήφιοι αυτοί λαµβάνουν τις 
αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ηµέρα της λύσης της σύµβασης, 
χωρίς οποιαδήποτε αποζηµίωση από την αιτία αυτή. 

Απασχολούµενοι που αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύµβασής τους, αντικαθίστανται µε 
άλλους από τους εγγεγραµµένους και διαθέσιµους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη 
σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. 

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που επιλέγονται είτε κατόπιν αναµόρφωσης των πινάκων είτε 
λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόµενο, κατά 
περίπτωση, χρονικό διάστηµα και µέχρι συµπληρώσεως της εγκεκριµένης διάρκειας της 
σύµβασης µίσθωσης έργου. 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

 
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των 
λοιπών ιδιοτήτων τους και της εµπειρίας τους οφείλουν να προσκοµίσουν, νοµίµως επικυρωµένα, 
όλα τα  απαιτούµενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά:  
 
1. Αίτηση στην οποία να αναφέρεται ο κωδικός απασχόλησης και τα επισυναπτόµενα 

δικαιολογητικά  
2. Βιογραφικό Σηµείωµα 
3. ∆ήλωση του Ν 1599/86 ότι τα στοιχεία στην αίτηση και το βιογραφικό είναι αληθή  
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα – δεν είναι 

φυγόποινοι ή φυγόδικοι (καταδίκη, υποδικία, δικαστική απαγόρευση) 
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5. Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της 
αλλοδαπής, αυτός πρέπει να συνοδεύεται από επίσηµη µετάφραση αυτού στην ελληνική 
γλώσσα και να φέρει ισοτιµία του ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. Οι κάτοχοι συµπληρωµατικών τίτλων 
σπουδών πέραν των προαπαιτούµενων δύνανται να τους συνυποβάλλουν. 

6. Αποδεικτικά της εργασιακής εµπειρίας. Ως εµπειρία νοείται η απασχόληση µε σχέση εργασίας 
ορισµένου χρόνου ή µε σύµβαση έργου στον δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα -ειδικότερα όσον αφορά 
στους µουσικούς σε µουσικά ιδρύµατα, σε καθήκοντα συναφή προς το αντικείµενο των προς 
πλήρωση θέσεων 

7. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνοµικής τους Ταυτότητας.  
 
Παρατηρήσεις  
· Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους δια ζώσης. Αιτήσεις που δεν 
υποβάλλονται µε την ανωτέρω διαδικασία και αποστέλλονται ταχυδροµικά δεν γίνονται 
δεκτές. 
· Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καταθέσουν αίτηση για µια µόνο ειδικότητα. Υποψήφιοι που 
καταθέσουν για πάνω από µια θέση θα απορρίπτονται εξαρχής. 
 
ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
 
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή επιλογής προσωπικού που συστάθηκε µε την 
υπ. αριθ. Α∆Α 6ΩΜΙΟΛΥΩ-ΨΘΒ απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης. Οι 
πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων της επιχείρησης. 
Κατά των ανωτέρω αποτελεσµάτων οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις, µέσα σε 
αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών στα γραφεία της επιχείρησης, από την 
εποµένη της  ηµέρας ανάρτησης των αποτελεσµάτων. 
 
Οι ενστάσεις θα εξεταστούν από την αρµόδια επιτροπή και η τελική απόφαση θα ληφθεί από το 
∆.Σ. της επιχείρησης. 
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής και να καταθέσουν όλα τα 
δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε µέσω άλλου νοµίµως εξουσιοδοτηµένου από αυτούς 
προσώπου στο πρωτόκολλο της Επιχείρησης στα γραφεία της ς Κ.Ε.Α.Ε.∆.Η.Α. – Α.Ε. ΟΤΑ, οδός 
Μ Αντυπα & Στ Καραγιώργη 2, (1ος όροφος), Ηράκλειο Αττικής, Τηλ. επικοινωνίας: 213 2000205, 
ώρες από 10.00 π.µ. έως 14.00 µ.µ., από την ∆ευτέρα 05 -09-2016 και για δέκα (10) ηµερολογιακές  
ηµέρες µε αποκλειστική προθεσµία έως και την Πέµπτη 15-09-2016. 
Αιτήσεις µε τηλεοµοιοτυπία (φαξ) ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές.  
Σε περίπτωση συστηµένης αποστολής των δικαιολογητικών µέσω ΕΛ.ΤΑ. διευκρινίζεται ότι οι 
υποψήφιοι φέρουν ακέραια την ευθύνη της έγκαιρης παραλαβής τους εντός των προαναφερόµενων 
χρονικών περιθωρίων. 
Η παρούσα ανακοίνωση/προκήρυξη θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων των : 1) 
Κατασκευαστικής Εµπορικής Ανώνυµης Εταιρείας ∆ήµου Ηρακλείου Αττικής (Κ.Ε.Α.Ε.∆.Η.Α. - 
ΑΕ ΟΤΑ) και 2) στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  καθώς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
της Επιχείρησης. Περίληψη της παρούσης θα δηµοσιευτεί σε δύο (2) τοπικές ηµερήσιες εφηµερίδες 
του Ν. Αττικής. 
 

Ο Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

της ΚΕΑΕ∆ΗΑ ΑΕ – ΟΤΑ 

Βαβουράκης Εµµανουήλ 
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