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         ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ                                                              

             ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ                   

                             
ΚΟΘΝΩΦΕΛΗ ΔΗΜΟΣΘΚΗ ΕΠΘΥΕΘΡΗΗ  
ΠΟΛΘΣΘΣΘΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΑΡΟΤ 

 

                        
                                                          

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 
 

Η  Κνηλσθειήο Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Πνιηηηζηηθήο Αλάπηπμεο Πάξνπ (Κ.Γ.Δ.Π.Α.Π.), 

δπλάκεη ησλ  ππ΄ αξηζ. 56/2021 «Καζνξηζκόο ζέζεσλ θαη πξνζόλησλ γηα πξνζιήςεηο  κε ζρέζε 

εξγαζίαο ΙΓΟΥ κε ηδίνπο πόξνπο» (ΑΓΑ: 6ΣΔ7ΟΡΓΧ-ΔΦ) θαη  ππ΄ αξηζ. 57/2021 «Καζνξηζκόο 

ζέζεσλ θαη πξνζόλησλ γηα πξνζιήςεηο  κε ζρέζε εξγαζίαο ΙΓΟΥ κε αληίηηκν» (ΑΓΑ: ΧΦΒΟΡΓΧ-

Ν5Ο) απνθάζεσλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Κ.Γ.Δ.Π.Α.Π., ησλ ππ΄ αξηζ. πξση. 34180/05-05-2021 θαη 

54936/21-07-2021 εγγξάθσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ – Γηεύζπλζε Πξνζσπηθνύ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο – Σκήκα Πξνζσπηθνύ Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ  ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 38 

έσο 42 ηνπ  λ. 4765/2021 θαη  ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4765/2021, θαζώο θαη απηέο  ηνπ Π.Γ. 

524/80.  

 

Ανακοινώνει 
 Σελ πξόζιεςε κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ  

νθηώ (8) αηόκσλ θαιιηηερληθνύ - εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ γηα ηηο εμήο εηδηθόηεηεο, κε ηα 

αληίζηνηρα  πξνζόληα:  

ΠΘΝΑΚΑ   ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΠΡΟΩΠΘΚΟΤ ΘΔΟΥ  ΜΕ ΘΔΘΟΤ ΠΟΡΟΤ 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 

ΑΡΙΘ

ΜΟ 

 

ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

 

ΠΡΟΘΔΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

 

ΔΕ 

Καλλιηετνικός 

Διεσθσνηής  

 

 (Γηάξθεηα 

ζύκβαζεο  9 

κήλεο) 

 

1 

Κάηνρνο δηπιώκαηνο ζύλζεζεο ή 

πηάλνπ ή νξγάλνπ ζπκθσληθήο 

νξρήζηξαο ή θιαζηθήο θηζάξαο ή 

κνλσδίαο καδί κε πηπρίν θπγήο θαη 

δεθαεηήο ηνπιάρηζηνλ δηδαθηηθή 

πξνϋπεξεζία ζηα σο άλσ 

εθπαηδεπηήξηα ή δίπισκα πηάλνπ ή 

νξγάλνπ ζπκθσληθήο νξρήζηξαο ή 

θιαζηθήο θηζάξαο ή κνλσδίαο θαη 

δεθαεηή ηνπιάρηζηνλ ζπλαθή 

θαιιηηερληθή ζηαδηνδξνκία, πνπ 

απνδεηθλύεηαη κε παξαζηαηηθά 

ζηνηρεία, πνπ αθνξνύλ ξεζηηάι ή 

ζύκπξαμε κε νξρήζηξεο σο ζνιίζη.   

 Ο ηίηινο ζπνπδώλ λα πξνέξρεηαη από 

Κξαηηθό Χδείν Θεζζαινλίθεο ή 

αλαγλσξηζκέλνπ Μνπζηθνύ 

Δθπαηδεπηεξίνπ ηεο εκεδαπήο ή 

Αλσηέξαο ή Αλσηάηεο ρνιήο ηεο 

Αιινδαπήο.  (40 μόπια ζηο ζύνολο) 

          Πξνϋπεξεζία 

-     Πξνϋπεξεζία  ζε αληίζηνηρε ζέζε  

3  θαη πιένλ έηε (2 κόξηα). 

-     Γηδαθηηθή πξνϋπεξεζία ζε 

εθπαηδεπηηθό θνξέα ηνπ Γεκνζίνπ 3 

θαη πιένλ έηε (1 κόξην). 

       Σίηινη ζπνπδώλ: 

-     Δπηπιένλ ησλ πεξηγξαθόκελσλ 

ζηα ηππηθά πξνζόληα,  ηίηινη  

κνπζηθώλ ζπνπδώλ: δίπισκα (3 

κόξηα), πηπρίν (2 κόξηα) αλά ηίηιν 

-      Πηπρίν ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο κε ζπλάθεηα 

αληηθεηκέλνπ (3 κόξηα). 

-      Μεηαπηπρηαθό (4 κόξηα) ή 

δηδαθηνξηθό (5 κόξηα),  κε ζπλάθεηα 

αληηθεηκέλνπ 

       Κνηλσληθά θξηηήξηα: 

- Έγγακνο (2 μόπια)                      

- Σέθλα   (1 μόπιο) γηα θάζε παηδί  

- Μνλνγνλέαο    (2 μόπια). 

- Μέινο νηθνγέλεηαο ΑΜΔΑ: (1 

μόπιο) 

Πάξνο 07/09/2021 

Α.Π. 2992 
 

ΑΔΑ: ΨΠΛ5ΟΡΔΩ-ΩΟΡ
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ΔΕ 

Καθηγηηής 

Πιάνοσ  

 

(Χξνκίζζηνο -  

δηάξθεηα 

ζύκβαζεο  9 κήλεο 

έσο 1.080 ώξεο) 

 

 

1 

 

Γίπισκα πηάλνπ  θαη πηπρίν θνύγθαο 

από αλαγλσξηζκέλν ίδξπκα εζσηεξηθνύ 

ή εμσηεξηθνύ 

(40 μόπια ζηο ζύνολο) 

                Πξνϋπεξεζία 

-     Πξνϋπεξεζία  ζε αληίζηνηρε  

- ζέζε  3  θαη πιένλ έηε (2 μόπια). 

-      Γηδαθηηθή πξνϋπεξεζία ζε 

εθπαηδεπηηθό θνξέα ηνπ 

Γεκνζίνπ 3 θαη πιένλ έηε (1 

μόπιο). 

-     10εηή πξνϋπεξεζία σο 

θαζεγεηή  Αλσηέξσλ ζεσξεηηθώλ 

(10 μόπια) 

-     3εηή θαη πιένλ πξνϋπεξεζία ζε 

θαιιηηερληθή δηεύζπλζε σδείνπ 

(5 μόπια) 

- -     Δπηπιένλ ησλ 

πεξηγξαθόκελσλ ζηα ηππηθά 

πξνζόληα ηίηινη  κνπζηθώλ 

ζπνπδώλ: δίπισκα (3 μόπια), 

πηπρίν (2 μόπια) αλά ηίηιν. 

-     Πηπρίν ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο κε ζπλάθεηα 

αληηθεηκέλνπ (3 μόπια). 

-    Μεηαπηπρηαθό (4 μόπια) ή 

δηδαθηνξηθό (5 μόπια),  κε 

ζπλάθεηα αληηθεηκέλνπ 

 Κνηλσληθά θξηηήξηα: 

- Έγγακνο (2 μόπια)                        

Σέθλα   (1  μόπιο)  γηα θάζε παηδί  

- Μνλνγνλέαο    (2 μόπια) 

- Μέινο νηθνγέλεηαο ΑΜΔΑ: (1  

μόπιο). 

 

ΔΕ Αρτιμοσζικός 

Φιλαρμονικής  

 

(Χξνκίζζηνο  - 

δηάξθεηα 

ζύκβαζεο  9 κήλεο 

έσο 800 ώξεο) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Γίπισκα ζύλζεζεο 

  Πηπρίν θνύγθαο, πηπρίν αληίζηημεο, 

πηπρίν ελνξγάλσζεο θαη δηεύζπλζεο 

πλεπζηώλ νξγάλσλ, πηπρίν αξκνλίαο. 

Απνδεδεηγκέλε γλώζε πλεπζηνύ 

κνπζηθνύ νξγάλνπ – πνπ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ κπάληα, ζε 

επίπεδν πηπρίνπ πνπ πξνθύπηεη από 

Χδεηαθέο πνπδέο βάζεη καζεηνινγίνπ 

ηνπ, ζην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ. 

(40 μόπια ζηο ζύνολο) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Πξνϋπεξεζία 

-     Πξνϋπεξεζία  ζε αληίζηνηρε  

ζέζε  3  θαη πιένλ έηε (2 μόπια). 

-     Γηδαθηηθή πξνϋπεξεζία ζε 

εθπαηδεπηηθό θνξέα ηνπ Γεκνζίνπ 3 

θαη πιένλ έηε (1 μόπιο). 

-     Δπηπιένλ ησλ πεξηγξαθόκελσλ 

ζηα ηππηθά πξνζόληα, ηίηινη  

κνπζηθώλ ζπνπδώλ: δίπισκα (3 

μόπια), πηπρίν (2 μόπια) αλά ηίηιν. 

-     Πηπρίν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

κε ζπλάθεηα αληηθεηκέλνπ (3 μόπια). 

-     Μεηαπηπρηαθό (4 μόπια) ή 

δηδαθηνξηθό (5 μόπια),  κε ζπλάθεηα 

αληηθεηκέλνπ 

          Κνηλσληθά θξηηήξηα: 

- Έγγακνο (2 μόπια) 

- Σέθλα   (1 μόπιο)  για κάθε παιδί 

- Μνλνγνλέαο    (2 μόπια) 

- Μέινο νηθνγέλεηαο ΑΜΔΑ: (1  

μόπιο) 

ΑΔΑ: ΨΠΛ5ΟΡΔΩ-ΩΟΡ
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ΠΘΝΑΚΑ ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΠΡΟΩΠΘΚΟΤ ΘΔΟΥ ΜΕ ΑΝΣΘΣΘΜΟ 
 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 

ΑΡΙΘ

ΜΟ 

 

ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

 

ΠΡΟΘΔΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

ΔΕ 

Καθηγηηής 

Πιάνοσ 

(Χξνκίζζηνο  - 

δηάξθεηα 

ζύκβαζεο  9 κήλεο 

έσο 700 ώξεο) 

 

 

1 

Δίπλωμα πιάνος και πηςσίο θούγκαρ 

από αναγνωπιζμένο ίδπςμα εζωηεπικού 

ή εξωηεπικού (40 μόπια ζύνολο). 

              Πξνϋπεξεζία 

-   Πξνϋπεξεζία  ζε αληίζηνηρε  

ζέζε  3  θαη πιένλ έηε (2 μόπια). 

-       Γηδαθηηθή πξνϋπεξεζία ζε 

εθπαηδεπηηθό θνξέα ηνπ Γεκνζίνπ 3 

θαη πιένλ έηε (1 μόπιο). 

-       10εηή πξνϋπεξεζία σο 

θαζεγεηή Αλσηέξσλ ζεσξεηηθώλ (10 

μόπια) 

-      3εηή θαη πιένλ πξνϋπεξεζία ζε 

θαιιηηερληθή δηεύζπλζε σδείνπ (5 

μόπια). 

               Σίηινη πνπδώλ: 

-       Δπηπιένλ ησλ πεξηγξαθόκελσλ 

ζηα ηππηθά πξνζόληα ηίηινη  

κνπζηθώλ ζπνπδώλ: δίπισκα (3 

μόπια), πηπρίν (2 μόπια) αλά ηίηιν. 

-      Πηπρίν ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο κε ζπλάθεηα 

αληηθεηκέλνπ (3 μόπια). 

-      Μεηαπηπρηαθό (4 μόπια) ή 

δηδαθηνξηθό (5 μόπια),  κε ζπλάθεηα 

αληηθεηκέλνπ 

        Κνηλσληθά θξηηήξηα: 

- Έγγακνο (2 μόπια) 

- Σέθλα   (1 μόπιο)  γηα θάζε παηδί 

- Μνλνγνλέαο    (2 μόπια) 

- Μέινο νηθνγέλεηαο ΑΜΔΑ: (1  

μόπιο). 

ΔΕ 

Καθηγηηής 

βιολιού 

(Χξνκίζζηνο  - 

δηάξθεηα 

ζύκβαζεο  9 κήλεο 

έσο 450 ώξεο) 

1 Γίπισκα βηνιηνύ  από αλαγλσξηζκέλν 

ίδξπκα εζσηεξηθνύ ή εμσηεξηθνύ 

Διιείςεη ππνςεθίσλ κε ην πξνζόλ 

απηό , ζα πξνζιεθζεί ππνςήθηνο κε 

αληίζηνηρν πηπρίν  

 (40 κόξηα ζην ζύλνιν) 

              Πξνϋπεξεζία 

- Πξνϋπεξεζία  ζε αληίζηνηρε 

ζέζε  3  θαη πιένλ έηε (2 μόπια). 

-     Γηδαθηηθή πξνϋπεξεζία ζε 

εθπαηδεπηηθό θνξέα ηνπ Γεκνζίνπ 3 

θαη πιένλ έηε (1 μόπιο). 

-     10εηή πξνϋπεξεζία σο θαζεγεηή 

Αλσηέξσλ ζεσξεηηθώλ (10 μόπια). 

-     3εηή θαη πιένλ πξνϋπεξεζία ζε 

θαιιηηερληθή δηεύζπλζε σδείνπ (5 

μόπια). 

             Σίηινη πνπδώλ 

-     Δπηπιένλ ησλ πεξηγξαθόκελσλ 

ζηα ηππηθά πξνζόληα ηίηινη  

κνπζηθώλ ζπνπδώλ: δίπισκα (3 

μόπια), πηπρίν (2 μόπια) αλά ηίηιν. 

-     Πηπρίν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

κε ζπλάθεηα αληηθεηκέλνπ (3 μόπια). 

-      Μεηαπηπρηαθό (4 μόπια) ή 

δηδαθηνξηθό (5 μόπια),  κε ζπλάθεηα 

αληηθεηκέλνπ. 

  Κνηλσληθά θξηηήξηα: 

- Έγγακνο (2 μόπια) 

- Τέκνα   (1 μόπιο)  γηα θάζε παηδί 

- Μνλνγνλέαο    (2 μόπια) 

ΑΔΑ: ΨΠΛ5ΟΡΔΩ-ΩΟΡ
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- Μέινο νηθνγέλεηαο ΑΜΔΑ: (1  

μόπιο) 

ΔΕ 

Διδάζκαλος 

πνεσζηών 

(Χξνκίζζηνο  - 

δηάξθεηα 

ζύκβαζεο  9 κήλεο 

έσο 450 ώξεο) 

1 Γίπισκα Σξνκπέηαο από 

αλαγλσξηζκέλν ίδξπκα εζσηεξηθνύ ή 

εμσηεξηθνύ. 

Διιείςεη ππνςεθίσλ κε ην πξνζόλ 

απηό , ζα πξνζιεθζεί ππνςήθηνο κε 

αληίζηνηρν πηπρίν   

(40 κόξηα ζην ζύλνιν) 

                  Πξνϋπεξεζία: 

- Πξνϋπεξεζία  ζε αληίζηνηρε 

ζέζε  3  θαη πιένλ έηε (2 μόπια). 

-     Γηδαθηηθή πξνϋπεξεζία ζε 

εθπαηδεπηηθό θνξέα ηνπ Γεκνζίνπ 3 

θαη πιένλ έηε (1 μόπιο). 

-     Δπηπιένλ ησλ πεξηγξαθόκελσλ 

ζηα ηππηθά πξνζόληα ηίηινη  

κνπζηθώλ ζπνπδώλ: δίπισκα (3 

μόπια), πηπρίν (2 μόπια) αλά ηίηιν. 

-     Πηπρίν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

κε ζπλάθεηα αληηθεηκέλνπ (3 μόπια). 

-     Μεηαπηπρηαθό (4 μόπια) ή 

δηδαθηνξηθό (5 μόπια),  κε ζπλάθεηα 

αληηθεηκέλνπ 

  Κνηλσληθά θξηηήξηα: 

- Γνλέαο: (2 μόπια) 

- Τέκνα   (1 μόπιο)  γηα θάζε παηδί 

- Μνλνγνλέαο    (2 μόπια) 

- Μέινο νηθνγέλεηαο ΑΜΔΑ:(1 

μόπιο) 

 

ΠΕ 

Καθηγηηής 

Ελεύθεροσ 

τεδίοσ 

Ζωγραθικής 

(Χξνκίζζηνο  - 

δηάξθεηα 

ζύκβαζεο  9 κήλεο 

έσο 800 ώξεο) 

1 Πηπρίν ΑΔΙ Αλσηάηεο ρνιήο Καιώλ 

Σερλώλ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκν ηεο 

αιινδαπήο  

Διιείςεη  ππνςήθησλ  κε ην πξνζόλ 

απηό, ζα πξνζιεθζνύλ θάηνρνη 

αληίζηνηρνπ  πηπρίνπ ΣΔ, ειιείςεη 

απηνύ θάηνρνη πηπρίνπ Γεκόζηαο 

ρνιήο Καιώλ Σερλώλ ΓΔ θαη ειιείςεη  

απηνύ θάηνρνη πηπρίνπ Ιδησηηθήο 

ρνιήο Καιώλ Σερλώλ ΓΔ. (40 κόξηα 

ζην ζύλνιν) 

              Πξνϋπεξεζία 

- Πξνϋπεξεζία  ζε αληίζηνηρε 

ζέζε  3  θαη πιένλ έηε (2 μόπια). 

-     Γηδαθηηθή πξνϋπεξεζία ζε 

εθπαηδεπηηθό θνξέα ηνπ Γεκνζίνπ 3 

θαη πιένλ έηε (1 κόξην). 

-      Πξνεγνύκελε θαιιηηερληθή 

δξαζηεξηόηεηα (3μόπια).  

                 Σίηινη πνπδώλ 

-      Δπηπιένλ ησλ πεξηγξαθόκελσλ 

ζηα ηππηθά πξνζόληα ηίηινη  ζπνπδώλ 

(3 μόπια). 

-      Πηπρίν ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο κε ζπλάθεηα 

αληηθεηκέλνπ (3 μόπια). 

-      Μεηαπηπρηαθό (4 μόπια)  ή 

δηδαθηνξηθό (5 κόξηα),  κε ζπλάθεηα 

αληηθεηκέλνπ 

    Κνηλσληθά θξηηήξηα: 

- Έγγακνο  (2 μόπια) 

- Σέθλα   (1 μόπιο)  γηα θάζε παηδί 

- Μνλνγνλέαο    (2 μόπια) 

- Μέινο νηθνγέλεηαο ΑΜΔΑ:(1 

μόπιο). 

ΔΕ 

Καθηγηηής 

Γραμμικού 

τεδίοσ 

Ζωγραθικής 

(Χξνκίζζηνο  - 

δηάξθεηα 

ζύκβαζεο  9 κήλεο 

έσο 800 ώξεο) 

1 Πηπρίν Γεκόζηαο ή Ιδησηηθήο ρνιήο 

Καιώλ Σερλώλ, Γξαθηζηηθώλ 

Δθαξκνγώλ,  Θεσξεηηθώλ Δπηζηεκώλ 

ζην Γξαθηθό ρέδην θαη  θαηαζθεπώλ , 

ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκν ηεο αιινδαπήο  

(40 κόξηα ζην ζύλνιν) 

                 Πξνϋπεξεζία 

-  Πξνϋπεξεζία  ζε αληίζηνηρε 

ζέζε  3  θαη πιένλ έηε (2 μόπια). 

-      Γηδαθηηθή πξνϋπεξεζία ζε 

εθπαηδεπηηθό θνξέα ηνπ Γεκνζίνπ 3 

θαη πιένλ έηε (1 μόπια). 

-      Πξνεγνύκελε θαιιηηερληθή 

δξαζηεξηόηεηα (3μόπια). 

                Σίηινη πνπδώλ 

-      Δπηπιένλ ησλ πεξηγξαθόκελσλ 

ζηα ηππηθά πξνζόληα ηίηινη  ζπνπδώλ 

(3 μόπια). 
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-      Πηπρίν ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο κε ζπλάθεηα 

αληηθεηκέλνπ (3 μόπια). 

-       Πηπρίν ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο (2 μόπια). 

-       Μεηαπηπρηαθό (4 μόπια)  ή 

δηδαθηνξηθό (5 μόπια),  κε ζπλάθεηα 

αληηθεηκέλνπ 

   Κνηλσληθά θξηηήξηα: 

- Γνλέαο: (2 μόπια) 

- Σέθλα   (1 μόπιο)  γηα θάζε παηδί 

- Μνλνγνλέαο    (2 μόπια) 

- Μέινο νηθνγέλεηαο ΑΜΔΑ:(1 

μόπιο). 
 

Μαδί κε ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά (γηα ηελ απόδεημε ηππηθώλ θαη πξόζζεησλ 

πξνζόλησλ) νη ππνςήθηνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηα εμήο : 
1.Αίηεζε 

2.Φσηναληίγξαθν ηνπ δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο. 

3.Τπεύζπλε   δήισζε,  ζηελ  νπνία  ν  ελδηαθεξόκελνο  ζα δειώλεη όηη δελ έρεη απνιπζεί    

   από ζέζε δεκνζίνπ ππαιιήινπ. 

4.Τπεύζπλε δήισζε όηη δελ έρεη θώιπκα θαηά ην άξζξν ηνπ Τπαιιειηθνύ Κώδηθα. 

   5. Τπεύζπλε δήισζε ζηελ  νπνία  ν  ελδηαθεξόκελνο Καιιηηερληθόο Γηεπζπληήο  ζα δειώλεη όηη 

ζα παξαβξίζθεηαη  ζηελ έδξα ηνπ Γεκνηηθνύ Χδείνπ ζηελ Πάξν ηνπιάρηζηνλ  αλά δεθαήκεξν (3 

θνξέο ηνλ κήλα) γηα όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. Ο Καιιηηερληθόο Γηεπζπληήο ηνπ 

Γεκνηηθνύ Χδείνπ ζα πξνζέξρεηαη ζηα γξαθεία ηεο Κ.Γ.Δ.Π.Α.Π. ζε εκέξεο θαη ώξεο εξγάζηκεο, 

όπνηε απηό ηνπ δεηεζεί από ηνλ Πξόεδξν ή ηελ Γεληθή Γηεπζύληξηα ηεο Δπηρείξεζεο. 

6.Βεβαίσζε κνλίκνπ θαηνηθίαο (Γηα όιεο ηηο αλσηέξσ ζέζεηο πξνηάζζνληαη ησλ ινηπώλ 

ππνςεθίσλ αλεμάξηεηα από ην ζύλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξώλνπλ, νη κόληκνη θάηνηθνη 

ηνπ Γήκνπ Πάξνπ). 

7.Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο  

8. Πηζηνπνηεηηθό Κέληξνπ Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΚΔ.Π.Α.) 

9. Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. 

 

Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα απνζηείινπλ ηελ αίηεζε (απαξαηηήησο ππνγεγξακκέλε, κε 

θπζηθή ππνγξαθή) θαη ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά  ειεθηξνληθά ζηε δηεύζπλζε  ειεθηξνληθνύ 

ηαρπδξνκείνπ (kdepap@paros.gr).  
 

Η αλαθνίλσζε ζα αλαξηεζεί ζε εκεξήζηα εθεκεξίδα ηνπ λνκνύ, ζην Γηθηπαθό ηόπν ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Γηαύγεηα, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Πάξνπ: www.paros.gr, ζηνλ πίλαθα 

αλαθνηλώζεσλ ηεο Κ.Γ.Δ.Π.Α.Π., ηνπ Γήκνπ Πάξνπ, ηνπ Γεκνηηθνύ Χδείνπ,   ζην δεκνζηόηεξν 

κέξνο ηεο έδξαο ηνπ Γήκνπ  ήηνη: ζηα ΚΔΠ ησλ Κνηλνηήησλ Πάξνπ θαη Νάνπζαο. 

 

Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ππνβάιινπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπο ζηε K.Γ.Δ.Π.Α. 

Πάξνπ, κέρξη 19-09-2021.  
                                        

                                         
 

                                  Ο  Πξόεδξνο  Γ.. ηεο Κ.Γ.Δ.Π.Α.Π. 

 

                                                        Γεκήηξηνο Αληηπαξηώηεο  
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