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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Προκήρυξη θέσης Καλλιτεχνικού/ης

Διευθυντή/ριας του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ
Αγρινίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Αγρινίου έχοντας υπόψη
του το άρθρο 7 παράγραφος β της
προγραμματικής σύμβασης του
ΥΠ ΠΟ Δήμου Αγρινίου και
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Αγρινίου και σύμφωνα με
την υπ αριθμ 16/2019 ΑΔΑ:6ΤΙΤΟ
ΕΠΧ-Μ4Ρ απόφαση του προσκαλεί
τους ενδιαφερόμενους για τη θέση
του Καλλιτεχνικού Διευθυντή να
υποβάλλουν την αίτησή τους μέχρι
και 30/10/2019 με κλειστή επιστολή
που θα πρέπει να περιέχει οπωσδήποτε

την αίτησή τους φάκελο με το
βιογραφικό τους συνοδευμένο με τα
απαραίτητα αποδεικτικά τις προτάσεις

τους και ένα γενικό πλάνο προ
γραμματισμού(δραματολόγιο λοιπές
δραστηριότητες όπως αναφέρονται
στην αριθ.16/2019 απόφαση του Φορέα

στην πλήρη προκήρυξη με
ΑΔΑ 78ΜΡΟΕΠΧ-Α1Υ
Οι υποψήφιοι πρέπει να προέρχονται
από το χώρο του Θεάτρου ή να
έχουν ασχοληθεί με θέματα Θεάτρου

επαγγελματικά και να έχουν μια
από τις εξής ιδιότητες α Ηθοποιού
Σκηνοθέτη Σκηνογράφου Ενδυματολόγου

Χορογράφου με αναγνωρισμένη

προσφορά στο επαγγελματικό
Θέατρο Β θεατρικού συγγραφέα
Μεταφραστή Θεατρικών έργων θεατρολόγου

Κριτικού θεάτρου ή Συνθέτη

με επαγγελματική εργασία στο
Θέατρο Παράλληλα πρέπει να έχουν
διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες

Η επιλογή του Καλλιτεχνικού Διευθυντή

θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις

της ισχύουσας προγραμματικής
σύμβασης και του Εσωτερικού

Κανονισμού Υπηρεσίας της Κοινωφελούς

Επιχείρησης Δημοτικό Περιφερειακό

Θέατρο Αγρινίου
Η θητεία του είναι 3ετής και μπορεί
να ανανεώνεται για μια επιπλέον
τριετία
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη
Γραμματεία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Αγρινίου
ή θα αποσταλούν με συστημένη επιστολή

στα γραφεία του θεάτρου και

στη Διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη
12 Τ.Κ.30131,τηλ 26410 21158
26410 46452 κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ
της Κ.Ε ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Αγρινίου

Φαρμάκης Ιωάννης
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