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         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

             ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  

                             
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΥ 
 

 

                          
                                                          

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 

Η  Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου (Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.), 

δυνάμει των  υπ΄ αριθ. 60/2016     «Καθορισμός θέσεων για πρόσληψη τεσσάρων ατόμων με σχέση 

εργασίας ΙΔΟΧ με κάλυψη της δαπάνης από ιδίους πόρους» (ΑΔΑ: 7ΞΔΧΟΡΔΩ-Ζ1Φ),  61/2016  

«Καθορισμός θέσεων για πρόσληψη επτά ατόμων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ με αντίτιμο»  (ΑΔΑ: 

7ΦΙΙΟΡΔΩ-ΧΛΟ) και 80/16 «Καθορισμός προσόντων για την πρόσληψη έξι ατόμων με σχέση 

εργασίας ΙΔΟΧ» (ΑΔΑ: 6ΣΥΘΟΡΔΩ-ΨΞ2) αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π., την 

αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./82 /13969/14-6-2016 απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της 

αριθ. 33/2006 ΠΥΣ, την αριθ. πρωτ. 17979/24-5-2016 Απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης   και σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 3812/2009, τις 

διατάξεις των  άρθρων  26 και 48  του ν.4325/2015 και του Π.Δ. 524/80.  

Ανακοινώνει 
 Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού  

έξι  (6) ατόμων καλλιτεχνικού - εκπαιδευτικού προσωπικού για τις εξής ειδικότητες, με τα αντίστοιχα 

τυπικά προσόντα:  

 

 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 

ΔΕ 

Καλλιτεχνικός 

Διευθυντής  

 

 (Διάρκεια 

σύμβασης  9 

μήνες) 

 

1 

Κάτοχος διπλώματος σύνθεσης ή 

πιάνου ή οργάνου συμφωνικής 

ορχήστρας ή κλασικής κιθάρας ή 

μονωδίας μαζί με πτυχίο φυγής και 

δεκαετής τουλάχιστον διδακτική 

προϋπηρεσία στα ως άνω 

εκπαιδευτήρια ή δίπλωμα πιάνου ή 

οργάνου συμφωνικής ορχήστρας ή 

κλασικής κιθάρας ή μονωδίας και 

δεκαετής τουλάχιστον συναφής 

καλλιτεχνική σταδιοδρομία, που 

αποδεικνύεται με παραστατικά 

στοιχεία, που αφορούν ρεσιτάλ ή 

σύμπραξη με ορχήστρες ως 

σολίστ.   

 Ο τίτλος σπουδών να προέρχεται 

από Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης 

ή αναγνωρισμένου Μουσικού 

Εκπαιδευτηρίου της ημεδαπής ή 

Ανωτέρας ή Ανωτάτης Σχολής της 

Αλλοδαπής.   

(40 μόρια στο σύνολο) 

 

-Προϋπηρεσία  σε αντίστοιχη θέση 

τουλάχιστον τρία έτη - 3 μόρια και 

για κάθε έτος επιπλέον – 1 μόριο 

- Υποτροφίες   (5 μόρια) 

- Επιπλέον τίτλοι σπουδών (δίπλωμα 

ή πτυχίο) (2 μόρια ανά τίτλο ) 

 

Πάρος  31/08/2016 

Α.Π. 1891 
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ΠΕ 

Τμήμα 

Ελεύθερου 

Σχεδίου 

Ζωγραφικής  

 

(Ωρομίσθιος  - 

διάρκεια 

σύμβασης  7 

μήνες έως   980 

ώρες) 

 

1 

Πτυχίο ΑΕΙ Ανωτάτης Σχολής 

Καλών Τεχνών της ημεδαπής ή 

ισότιμο της αλλοδαπής  

Ελλείψει  υποψήφιων  με το 

προσόν αυτό, θα προσληφθούν 

κάτοχοι αντίστοιχου  πτυχίου ΤΕ, 

ελλείψει αυτού κάτοχοι πτυχίου 

Δημόσιας Σχολής Καλών Τεχνών 

ΔΕ και ελλείψει  αυτού κάτοχοι 

πτυχίου Ιδιωτικής Σχολής Καλών 

Τεχνών ΔΕ. 

(40 μόρια στο σύνολο) 

 

 

- προϋπηρεσία στο αντικείμενο 

τουλάχιστον 5 έτη  (5 μόρια) και 

επιπλέον (1 μόριο) ανά έτος  

-  Μεταπτυχιακές σπουδές στο 

αντικείμενο (5 μόρια) 

- προηγούμενη καλλιτεχνική και 

εκπαιδευτική δραστηριότητα (3 

μόρια) 

- υποτροφίες (3 μόρια) 

 

ΔΕ 

Τμήμα 

Γραμμικού 

Σχεδίου  

Ζωγραφικής  

(Ωρομίσθιος  - 

διάρκεια 

σύμβασης  7 

μήνες έως 500 

ώρες) 

 

1 

 

 

Πτυχίο Δημόσιας ή Ιδιωτικής 

Σχολής Καλών Τεχνών, 

Γραφιστικών Εφαρμογών, 

 Θεωρητικών Επιστημών στο 

Γραφικό Σχέδιο και  κατασκευών , 

της ημεδαπής ή ισότιμο της 

αλλοδαπής  
(40 μόρια στο σύνολο) 

  

-προϋπηρεσία στο αντικείμενο 

τουλάχιστον 5 έτη  (5 μόρια) και 

επιπλέον (1 μόριο) ανά έτος 

 

 

 

ΔΕ 

Αρχιμουσικός 

Φιλαρμονικής  
 

(Ωρομίσθιος  - 

διάρκεια 

σύμβασης  9 

μήνες έως 500 

ώρες) 

 

 

1 

  Δίπλωμα σύνθεσης 

  Πτυχίο φούγκας, πτυχίο 

αντίστιξης, πτυχίο ενοργάνωσης 

και διεύθυνσης πνευστών 

οργάνων, πτυχίο αρμονίας. 

Αποδεδειγμένη γνώση πνευστού 

μουσικού οργάνου – που 

συμπεριλαμβάνεται στην μπάντα, 

σε επίπεδο πτυχίου που προκύπτει 

από Ωδειακές Σπουδές βάσει 

μαθητολογίου του, στο 

Υπουργείου Πολιτισμού. 

(40 μόρια στο σύνολο) 

 

-Τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία στη 

θέση Αρχιμουσικού Φιλαρμονικής. (5 

μόρια) 

για  κάθε επιπλέον  έτος (1 μόριο) 

- Αποδεδειγμένες 
μουσικοπαιδαγωγικές σπουδές, 

εσωτερικού ή εξωτερικού. (5 μόρια) 

- Τουλάχιστον 5ετή αποδεδειγμένη 

εμπειρία σε παιδαγωγικές 

δραστηριότητες (5 μόρια) για  κάθε 

επιπλέον  έτος (1μόριο) 

-Τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία στην 

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση (5 μόρια)  για  κάθε 

επιπλέον  έτος  (1 μόριο) 

-Τουλάχιστον 2ετή προϋπηρεσία σε 

καλλιτεχνική διεύθυνση ωδείου (2 

μόρια) 

για  κάθε επιπλέον  έτος (1 μόριο) 

 

ΔΕ 

Καθηγητής 

Πιάνου  

(Ωρομίσθιος  - 

διάρκεια 

σύμβασης  9 

μήνες έως 

1.000 ώρες) 

 

 

1 

 

Δίπλωμα πιάνου  και πτυχίο 

φούγκας από αναγνωρισμένο 

ίδρυμα εσωτερικού ή εξωτερικού 

(40 μόρια στο σύνολο) 

-15ετή διδακτική προϋπηρεσία ως 

καθηγητή πιάνου σε αναγνωρισμένα 

ιδρύματα ιδιωτικά, του Δημοσίου ή 

΄ΟΤΑ (15 μόρια) 

για  κάθε επιπλέον  έτος (1 μόριο) 

-10ετή προϋπηρεσία ως καθηγητή  

Ανωτέρων θεωρητικών (10 μόρια) 

για  κάθε επιπλέον  έτος  

(1 μόριο) 

-5ετή προϋπηρεσία σε καλλιτεχνική 

διεύθυνση ωδείου (5 μόρια) 

για  κάθε επιπλέον  έτος (1 μόριο) 

  – υποτροφίες   (2 μόρια) 

 

ΔΕ  

Σκηνοθέτης  

(Ωρομίσθιος  - 

 

1 

 

Πτυχίο Δημόσιας ή Ιδιωτικής 

Σχολής Θεάτρου  

(40 μόρια στο σύνολο) 

- καλλιτεχνική δραστηριότητα (5 

μόρια) 

- προηγούνται άτομα με εντοπιότητα 
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διάρκεια 

σύμβασης  5 

μήνες έως  

500 ώρες) 

 

Μαζί με τα παραπάνω δικαιολογητικά οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα εξής: 

1.Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. 

2.Υπεύθυνη   δήλωση,  στην  οποία  ο  ενδιαφερόμενος  θα δηλώνει ότι δεν έχει απολυθεί    

   από θέση δημοσίου υπαλλήλου. 

3.Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο του Υπαλληλικού Κώδικα. 

4. Βιογραφικό σημείωμα. 

Η ανακοίνωση θα αναρτηθεί σε ημερήσια εφημερίδα του νομού, στο Δικτυακό τόπο του 

προγράμματος Διαύγεια, στην ιστοσελίδα του Δήμου Πάρου: www.paros.gr., στον πίνακα 

ανακοινώσεων της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. και του δημοτικού καταστήματος στην Παροικία, στο 

δημοσιότερο μέρος της έδρας του Δήμου  ήτοι: στα ΚΕΠ των Δημοτικών Κοινοτήτων Πάρου και 

Νάουσας. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους στη K.Δ.Ε.Π.Α. 

Πάρου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι  12-09-2016.  
                                        

                                         

 

 

Ο  Πρόεδρος  Δ.Σ. της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. 

 

 

Αθανάσιος Μαρινόπουλος 
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