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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου –
Δ.Ο.Π.Α.Ρ ., έχοντας υπόψη:
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου –Δ.Ο.Π.Α.Ρ .
, έχοντας υπόψη:
1)Την υπ’αριθμ.πρωτ.οικ. 3948/6-2-2017 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών κ Διοικητικής
Ανασυγκρότησης που αφορά τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017
στους ΟΤΑ α κ β βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών .
2) Την εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο Δ.Ο.Π.Α.Ρ. με
αντίτιμο με αριθμ.πρωτ. 15905/16-3-2017 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου «αποστολή
αιτημάτων των ΟΤΑ ά βαθμού και των ΝΠΙΔ αυτών για την πρόσληψη προσωπικού για το έτος
2017 » προς Α.Σ.Ε.Π.
3) Τις διατάξεις του άρθρου 12. Παρ. 14 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/11.4.2012)
4)Τις με ’αριθ.5812/14-6-2017 , αριθ. 5813/14-6-2017 βεβαιώσεις του ΑΣΕΠ Με τις οποίες
εγκρίνονται τα αιτήματα μας για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για τα πολιτιστικά
εργαστήρια και το Ωδείο του Οργανισμού μας .

5) Την με αριθμ. Α.Π..οικ 23882/13-7-2017 (ΑΔΑ Ω0Ω2465ΧΘ7-Ξ7Τ)
Απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών με την οποία εγκρίνεται η σύναψη 17 συμβάσεων με σχέση εργασίας Ι.Δ.
Ορισμένου Χρόνου και εξακοσίων σαράντα 324 συμβάσεων μίσθωσης έργου σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ για
την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου .
6)Την με αριθμ.πρωτ.52217/30-8-2017
(ΑΔΑ 705ΧΟΡ1Ι-4ΧΧ ) Απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αποκεντρωμένης περί έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση
μίσθωσης έργου στο Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου –Δ.Ο.Π.Α.Ρ.
7)Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν 2527/1997 ,με τις οποίες η αρμοδιότητα καθορισμού του
αριθμού των προσώπων τα οποία μπορούν να απασχολούνται στους ΟΤΑ Α και Β Βαθμού και τα
Ν.Π.Δ.Δ. με σύμβαση μίσθωσης έργου ασκείται από τον Γ.Γ. της Περιφέρειας ,όπως τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις 10 του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234 , Τεύχος Α ) .
8)Τις ανάγκες του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου –Δ.Ο.Π.Α.Ρ .,
9) Την υπ.αριθμ.86/2017 ( ΑΔΑ 72Κ9ΟΚ7Β-ΩΘ5 ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου – Δ.Ο.Π.Α.Ρ. για πρόσληψη προσωπικού
με σύμβαση μίσθωσης έργου.
10) Το ΠΔ 524/1980 (ΦΕΚ 143/80,ΤΕΥΧΟΣ Α) όπως ισχύει .
11)Τις διατάξεις του ΠΔ.523/17-6-1980 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το υπάριθμ.
ΠΔ/476/1981 (ΦΕΚ 132/21-5-1981,ΤΕΥΧΟΣ Α)

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι
προκειμένου να προβεί στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου (σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα) για τη λειτουργία του Ωδείου και των
εργαστηρίων του Δ.Ο.Π.Α.Ρ., μαζί και των παραρτημάτων –αποκεντρωμένων τμημάτων του
Δ.Ο.Π.Α.Ρ.
Α. ΩΔΕΙΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Καθηγητής πιάνου
Καθηγητής κλασικού βιολιού
Καθηγητής κρουστών

ΑΡΙΘΜΟΣ
1
1
1
1

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑΣ

Καθηγητής Σαντουριού
Καθηγητής Λύρας –Λαούτο
Καθηγητής κόντρα μπάσου –βιολοντσέλου
Καθηγητής Μονωδίας- κλασσικού και
έντεχνου τραγουδιού

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
10 μήνες
10 μήνες
10 μήνες
10 μήνες

1
1
1
1

10
10
10
10

μήνες
μήνες
μήνες
μήνες

Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Καθηγητής Ζωγραφικής
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ .

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
2
1
1

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
8 μήνες
8 μήνες
8 μήνες

Δάσκαλος φωτογραφίας .
1
Καθηγητής Αγιογραφίας
1
Δασκάλους
χορού-χορευτής 1
(Διδασκαλία Μοντέρνου χορού ZUMBA
– LATIN).

8 μήνες
8 μήνες
8 μήνες

Η αμοιβή των συμβασιούχων έργου καθορίζεται με την υπ΄αριθμ 89/2017 (ΑΔΑ 643ΙΟΚ7ΒΠ0Τ), απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Π.Α.Ρ. ,αντίγραφα της οποίας θα διατίθεται από την
υπηρεσία .
ΙΙ ΕΙΔΙΚΑ-ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
 για τους μουσικούς «δίπλωμα ή πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητας οργάνου αναγνωρισμένου
Ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής και ελλείψει υποψηφίων με το προσόν αυτό, επαρκείς
μουσικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες».
 για τις ειδικότητες, «καθηγητής μουσικής προπαιδείας »,«το δίπλωμα ή πτυχίο της
αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένου Ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής και ελλείψει
υποψηφίων με το προσόν αυτό, επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες».
 για τους υπεύθυνους των εργαστηρίων, Ζωγραφικής ,χαρακτικής ,καλλιτεχνικής κεραμικής
Πτυχίο τμήματος Εικαστικών Τεχνών ή Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (με κατεύθυνση Ζωγραφικής, Γλυπτικής ή Χαρακτικής) Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών ή άλλου πανεπι-

στημίου της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή πτυχίο της
Σχολής Καλών Τεχνών Δίπλωμα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ΑΕΙ η ισότιμος τίτλος
Σχολών της ημεδαπής η αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας .Ελλείψει αυτών ,τίτλοι μη
αναγνωρισμένων Σχολών , ή τριετής τουλάχιστον διδακτική ή καλλιτεχνική εμπειρία στο ειδικό
αντικείμενο.
Για τα λοιπά εργαστήρια : Πτυχίο η Δίπλωμα ΑΕΙ η ΤΕΙ της ημεδαπής η αλλοδαπής με
συναφές με την ειδικότητα της Αίτησης του υποψηφίου για την πρόσληψη η ομώνυμο πτυχίο η
Δίπλωμα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ΑΕΙ η ισότιμος τίτλος Σχολών της ημεδαπής η
αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας .Ελλείψει αυτών ,τίτλοι μη αναγνωρισμένων Σχολών , ή τριετής
τουλάχιστον διδακτική ή καλλιτεχνική εμπειρία στο ειδικό αντικείμενο.
Επιπλέον προσόντα των υποψηφίων σε κάθε ειδικότητα καθώς και ανάλογη εμπειρία και
προϋπηρεσία θα προσμετρηθούν για την τελική τους κατάταξη .
ΙΙΙ ΑΙΤΗΣΗ –ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ –ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
H αίτηση των υποψηφίων υποβάλλεται εντός δέκα ημερών από την επόμενη της
δημοσίευσης της περίληψης της ανακοίνωσης και ειδικότερα από 20/9/2017 έως
και 29/9/2017 .
Η αίτηση θα απευθύνεται προς το Νομικό Πρόσωπο «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟΔΟΥ –Δ.Ο.Π.Α.Ρ.» και θα υποβάλλεται στο αρμόδιο
γραφείο προσωπικού του Δ.Ο.Π.Α.Ρ., επί της Οδού Διαγοριδών 3 –Ρόδος κατά τις
εργάσιμες μέρες και ώρες από 8.00 πμ έως και 15.00 μμ
Μετά της αίτησης ,συνυποβάλλονται τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά γενικών
και ειδικών τυπικών προσόντων των υποψηφίων.
Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση :
1.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνονται τα τυπικά προσόντα
2.Τίτλοι σπουδών αναγνωρισμένοι.
3.Βεβαιώσεις ή δικαιολογητικά σχετικά με εμπειρία στην διδασκαλία .
4.Φωτοαντίγραφο διπλής όψης ταυτότητας .
5.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία δηλώνεται τυχόν άλλη απασχόληση στο
Δημόσιο τομέα ,Ο.Τ.Α.,Ν.Π.Δ.Δ. κτλ
Τα λοιπά δικαιολογητικά θα υποβληθούν από τους επιλεγόμενους .
ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
Συμπληρωματικά στοιχεία θα γίνονται δεκτά μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής της αίτησης (29/9/2017) .Τα δικαιολογητικά μπορούν ν ’αποσταλούν και
ταχυδρομικώς συστημένα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους .(σφραγίδα και
απόδειξη ταχυδρομείου).οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν για το πλήρες
κείμενο της ανακοίνωσης από το λινκ http://sites.diavgeia.gov.gr/dopa_rodou καθώς και
να λάβουν πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις λεπτομέρειες της
διαδικασίας επιλογής ,από τα γραφεία του Δ.Ο.Π.Α.Ρ. 2241026385 εσωτερικό 4
Παπανικολάου Ζαχαρούλα ,τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

