
 
 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 6/2016 
 

Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας 
ορισµένου χρόνου διάρκειας πέντε (5) µηνών 

 
ΤΟ Ν.Π.∆.∆. ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - 

∆Η.ΠΕ.ΘΕ. (∆.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.)» 
 
 

Έχοντας υπόψη: 
 
1.  Τις διατάξεις των άρθρων 14 και  21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση   
      ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων    
      διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
2. Την περίπτωση 6 της παραγράφου «Εξαιρέσεις από τον προγραµµατισµό 

προσλήψεων» της υπ’ αρίθµ. 5420/22-2-2016 εγκυκλίου του Υπουργείου 
Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης µε θέµα «Προγραµµατισµός 
προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2016 στους ΟΤΑ α΄και β΄ βαθµού και 
τα ΝΠΙ∆ αυτών». 

3. Το υπ’ αριθ. Α.Π.∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΠ.2/655/οικ.30134/22-9-15 έγγραφο της ∆/νσης   
Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού του Υπουργείου 
Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης. 

4.  Τις διατάξεις του Π.∆.524/1980 καθώς και τις τροποποιήσεις όπως ισχύουν µέχρι 
και σήµερα. 

5. Την υπ’ αριθµ, 231/2016 απόφαση του ∆.Σ. µε θέµα « Ορισµός τριµελούς  
επιτροπής για την πρόσληψη Ηθοποιών στο ∆Η.ΠΕ.ΘΕ».  

6.  Την υπ’ αριθµ, 233/2016 απόφαση του ∆.Σ µε θέµα «Τροποποίηση απόφασης 
201/2016 περί της έγκρισης 2ης και 3ης θεατρικής παραγωγής του ∆Η.ΠΕ.ΘΕ 
∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ και τις αντίστοιχες συνεργασίες συντελεστών» 

7. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 2164/τ.Β΄/18-7-2012) του 
∆ηµοτικού Οργανισµού Εκπαίδευσης, Παιδιού, Αθλητισµού και Πολιτισµού-
∆Η.ΠΕ.ΘΕ. ∆ήµου Βόλου (∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ.).       

                                              
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι 

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας 
µέχρι πέντε (5) µηνών, οκτώ (8) ατόµων, ειδικότητας  Ηθοποιών ∆Ε, σύµφωνα µε 
την προγραµµατική σύµβαση για το έτος 2016  µεταξύ Υπουργείου Πολιτισµού και 
Αθλητισµού , Περιφέρειας Θεσσαλίας ,∆ήµου Βόλου και του ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ 
για την  πραγµατοποίηση των  Β΄ και Γ΄ θεατρικών παραγωγών του ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-
∆Η.ΠΕ.ΘΕ σύµφωνα µε την υπ’ αρίθµ. 233/2016 απόφαση  του ∆.Σ. του  

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                    
Ν.Π.∆.∆. ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 
«∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
ΠΑΙ∆ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – 
∆Η.ΠΕ.ΘΕ.  ( ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. )» 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
TAX. ∆.ΝΣΗ: ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ ΜΕ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 
                      ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ, ΤΚ 38446 
ΤΗΛ.: 2421091191 
FAX:  2421091121 

 
 
          Βόλος, 14/10/2016 
          Αριθ. Πρωτ.: 13583  
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∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ ∆ήµου Βόλου ως εξής : 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)  
 Τίτλος σπουδών  

Κωδικός θέσης Και  
 λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα  
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1) Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο Ανωτέρων ∆ραµατικών Σχολών ή Βεβαιώσεις 
Θεατρικών Εργαστηρίων. 

2) Επαγγελµατική Προϋπηρεσία: Συµµετοχή σε παραγωγές ∆Η.ΠΕ.ΘΕ 
3) Καλλιτεχνική ∆ραστηριότητα: Συµµετοχή σε θεατρικά σεµινάρια, σε 

καλλιτεχνικές παραγωγές και φεστιβάλ. 
    

 
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 
  

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι ενδιαφερόµενοι, µαζί µε την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα 
πιο κάτω δικαιολογητικά : 

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας. 
2. Φωτοαντίγραφο των τίτλων σπουδών της ειδικότητας, όπως αναφέρονται 

στον πίνακα. Σε περίπτωση τίτλου σπουδών που εκδόθηκε στην αλλοδαπή, 
επίσηµη µετάφραση αυτού στην Ελληνική Γλώσσα όπως ορίζουν οι κείµενες 
διατάξεις (αρ. 29 Π∆ 50/2001). 

3. Βεβαιώσεις Επαγγελµατικής Προϋπηρεσίας στο αντικείµενο της ειδικότητας.   
4. Αποδεικτικά καλλιτεχνικής εµπειρίας στο αντικείµενο της ειδικότητας. Γίνονται 

δεκτά αυθεντικά έντυπα (κατάλογοι, προγράµµατα, αποκόµµατα εφηµερίδων, 
βιβλία κ.λ.π.), απλά φωτοαντίγραφα έντυπου υλικού και βεβαιώσεις µε τη 
σφραγίδα του αρµόδιου φορέα, όπου αναγράφεται το όνοµα του υποψηφίου 
και το είδος της δράσης του.  

5. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:  
Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων  (µόνο για άνδρες) ή η νόµιµη 
απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα 
ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που 
προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού 
αδικήµατος.  
Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και  
Ότι δεν παραπέµφθηκε µε τελεσίδικο Βούλευµα για κάποιο από τα 
αναφερόµενα στο άρθρο 22 του Π.∆ 611/77 εγκλήµατα έστω και εάν δεν 
επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεµεί 
εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πληµµέληµα ή κακούργηµα. 

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
Θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα ∆ιάρκεια 

σύµβασης 
Αριθµός 
Ατόµων 
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ΝΠ∆∆ ∆ΗΜΟΥ 
ΒΟΛΟΥ 

«∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
ΠΑΙ∆ΙΟΥ, 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – 
∆Η.ΠΕ.ΘΕ.» 

ΒΟΛΟΣ ∆Ε ΗΘΟΠΟΙΩΝ 

ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΜΕΧΡΙ 

ΠΕΝΤΕ (5) 
ΜΗΝΕΣ 

8 

ΑΔΑ: 7ΨΜΠΟΚ6Υ-ΨΜΔ



∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
1) Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στο πίνακα ανακοινώσεων του Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου 
Βόλου «∆.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.». 
2) Η προκήρυξη θα είναι διαθέσιµη από την ιστοσελίδα www.doepap.gr   
3) Η περίληψη της προκήρυξης θα δηµοσιευθεί σε µια τοπική εφηµερίδα του Νοµού. 
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, 
µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη 
διεύθυνση: 

Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου Βόλου «∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΟΥ, 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.», ∆ιεύθυνση 
∆ιοικητικών/Οικονοµικών Υπηρεσιών, Καραµπατζάκη – Αναπαύσεως, Τ.Κ. 
38446 Βόλος, απευθύνοντάς την στο Τµήµα ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού 
(τηλ. επικοινωνίας: 24210 - 91191),  όπου θα διατίθενται και έντυπα αιτήσεων. 
 
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες 
και αρχίζει από την επόµενη της δηµοσίευσης. Οι αιτήσεις θα κατατίθενται τις 
εργάσιµες µέρες και κατά τις ώρες από 09:00 έως 13:00. 
 
∆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 του 
Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου Βόλου «∆.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.», την έκτη (6) εργάσιµη ηµέρα 
από την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων. 

Όσοι υποψήφιοι δεν υπέβαλλαν τα απαραίτητα - κατάλληλα δικαιολογητικά  
αποκλείονται από την επιτροπή µε αιτιολογηµένη απόφαση.   

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στην έδρα του Ν.Π.∆.∆. 
∆ήµου Βόλου «∆.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.» και στη «∆ΙΑΥΓΕΙΑ». 

Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν 
ενστάσεις ενώπιον της τριµελούς Επιτροπής, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία, η 
οποία λήγει µετά την πάροδο τριών  (3)  ηµερών από την ανάρτηση. 

 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Η σειρά κατάταξης µεταξύ των υποψηφίων, καθορίζεται µε βάση τα κύρια 
προσόντα όπως αναφέρονται στην ανακοίνωση και µε τη σειρά που ορίζονται. 

Θα ακολουθήσει συνέντευξη ενώπιον της τριµελούς επιτροπής µετά το πέρας 
της δεκαήµερης προθεσµίας κατάθεσης των αιτήσεων των υποψηφίων και κατόπιν 
τηλεφωνικής πρόσκλησης.  

Σε περίπτωση ισοψηφίας θα διενεργηθεί κλήρωση από την ορισθείσα τριµελή 
επιτροπή επιλογής, ενώπιον των υποψηφίων που ισοψήφησαν.  

 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ –  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

Οι επιτυχόντες υποχρεούνται να καταθέσουν εντός 10 ηµερών από την 
ειδοποίησή τους από το Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου Βόλου «∆.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.» 
πρόσθετα δικαιολογητικά τα οποία είναι τα εξής: 
- Αντίγραφο φύλλου στρατολογικού µητρώου τύπου Α’ (για άνδρες). 
- Πιστοποιητικό υγείας και αρτιµέλειας από κατάλληλη υγειονοµική επιτροπή. 
- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να τηρούν το ωράριο που 
θα ορίσει για κάθε µία θέση ο Οργανισµός, ανάλογα µε τις ανάγκες του. 

 
 

.        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
          ΤΟΥ ΝΠ∆∆ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 
 
 

       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ 
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