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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ» έχοντας υπ’ όψη  

1. Τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017  

2. την υπ. αριθμ. 40/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά τον προγραμματισμό 

του καλλιτεχνικού εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολών της Κ.Ε ΦΑΡΙΣ» και τον Κανονισμό 

Προσωπικού της «ΦΑΡΙΣ» 

3. την σχετ. ΚΥΑ αριθ. πρωτ: οικ. 19646/14-6-2017, που αφορά την έγκριση προσλήψεων του 

καλλιτεχνικού εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολών της Κ.Ε ΦΑΡΙΣ», με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες ή έως εννέα (9) 

μήνες για απασχόληση σε αναγνωρισμένη σχολή όπως ισχύει,  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ  

Τις θέσεις Καλλιτεχνικού (εκπαιδευτικού) προσωπικού των τριών σχολών πολιτισμού της ΦΑΡΙΣ, 

Δημοτικό Ωδείο, Εικαστικό Σχολείο και Δημοτική Σχολή Χορού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου 

για χρονική διάρκεια έως 8μήνες ή έως εννέα (9) μήνες για απασχόληση σε αναγνωρισμένη σχολή. 

Ο αριθμός των προσλήψεων θα είναι σε απόλυτη συνάφεια και συνάρτηση με τις εγγραφές. 

Αναλυτικότερα οι θέσεις είναι: 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ  ΖΩΓΡΑΦΟΙ (ΠΕ) 8 μήνες έως 3 α) Πτυχίο Ανωτάτης Σχολής 

Καλών Τεχνών  

β) Διδακτική εμπειρία  

γ) Καλλιτεχνική 

δραστηριότητα 

δ) Καλλιτεχνικό έργο (μία 

τουλάχιστον  ατομική 

έκθεση) 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ – ΧΑΡΑΚΤΗΣ (ΠΕ) 8 μήνες έως 1 α) Πτυχίο Ανωτάτης Σχολής 

Καλών Τεχνών  

β) Διδακτική εμπειρία  

γ) Καλλιτεχνική 

δραστηριότητα 

δ) Καλλιτεχνικό έργο (μία 

τουλάχιστον ατομική 

έκθεση) 

 

« Φ Α Ρ Ι Σ »  

Κ Ο Ι Ν Ω Φ Ε Λ Η Σ  Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η  ∆ Η Μ Ο Υ  Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ  

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 14/08/2017 

Αρ. Πρωτ.: 904 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ 

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ/ΤΕΣ  ΧΟΡΟΥ  (ΤΕ) 

Ζητείται: 

1./ Καθηγητής/καθηγήτρια μπαλέτου 

για μαθητές/μαθήτριες ερασιτεχνικής 

σχολής, για μαθητές/μαθήτριες που 

προετοιμάζονται να δώσουν εξετάσεις 

σε ανώτερη επαγγελματική σχολή, 

καθώς και υπεύθυνο/υπεύθυνη 

καθοδήγησης δασκάλων και εποπτεία 

διδακτικής ύλης στο κλασικό μπαλέτο. 

8 μήνες έως 3 1./ Δίπλωμα 

αναγνωρισμένης 

σχολής ημεδαπής ή 

ισότιμης σχολής χορού 

της αλλοδαπής 

Σπουδές και σεμινάρια σε 

αντίστοιχη σχολή του 

εξωτερικού 10ετής 

προϋπηρεσία και 

εμπειρία χορευτική και 

διδακτική 

Διδακτική εμπειρία σε 

ανώτερη σχολή χορού 

2/. Καθηγητής/καθηγήτρια σύγχρονου 

χορού για παιδιά ερασιτεχνικής σχολής 

και προετοιμασία τμημάτων για 

ανώτερη επαγγελματική σχολή. 

 

 

 

 

2./ Δίπλωμα 

αναγνωρισμένης σχολής 

ημεδαπής ή ισότιμης 

σχολής χορού της 

αλλοδαπής 

 Σπουδές και σεμινάρια    

σύγχρονου χορού στο 

εξωτερικό 5ετής εμπειρία 

χορευτική και διδακτική. 

3/. Καθηγητής/καθηγήτρια για 

μαθήματα προπαιδείας, μπαλέτου και 

σύγχρονου χορού σε ερασιτέχνες. 
3./ Δίπλωμα 

αναγνωρισμένης σχολής 

ημεδαπής ή ισότιμης 

σχολής χορού της 

αλλοδαπής 

 Διδακτική εμπειρία 

 

4/ Πιανίστας/α - Μουσικός συνοδός 

(ΠΕ) 

 8 μήνες έως 1 

4./ α) Πτυχίο ή Δίπλωμα 

(πιάνου) 

β) Προϋπηρεσία και 

εμπειρία ανάλογη 

τουλάχιστον τριών (3) ετών 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΩΔΕΙΟ 

Εκπαιδευτικό προσωπικό 

του  Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας,  

(Αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα από 

το ΥΠΠΟ). 

Καθηγητές/τριες  Μουσικής: 

 Φλάουτου Ράμφος:1(ΤΕ) 

 Φλάουτου :2 (1ΤΕ & 1ΠΕ)   

 Κρουστών : 1(ΤΕ) 

 Βιολιού:3 (2ΠΕ & 1ΤΕ),   

 Αν. Θεωρητικών: 1(ΠΕ) 

  Τσέλου:1(ΤΕ)    

  Τρομπόνι: 1(ΠΕ) 

  Κιθάρας:2(ΤΕ)    

  Πιάνου:3(2ΠΕ & 1ΤΕ) 

  Ηλεκ/κής   Κιθάρας:1(ΤΕ)    

Ακορντεόν: 1 (ΠΕ) 

Σαξόφωνο: 1 (ΤΕ) 

 Προπαιδείας : 1 (ΠΕ) 

 

9 μήνες 

 

έως 19 

 

 

α) Πτυχίο ή Δίπλωμα 

οργάνου 

β) Διδακτική εμπειρία ή 

καλλιτεχνική 

δραστηριότητα 

τουλάχιστον τριών (3) ετών 

γ) Καλλιτεχνικό έργο 

  

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά περίπτωση:  
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1) Αίτηση υποψηφιότητας.  

2) Πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα  

3) Βεβαίωση ανάλογης εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας ή καλλιτεχνικής δραστηριότητας  

4. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με τα παραπάνω 

δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως, είτε με άλλο από αυτούς εξουσιοδοτούμενο πρόσωπο, είτε 

ταχυδρομικά στα Γραφεία της «ΦΑΡΙΣ», Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καλαμάτας, Ασίνης 11 & 

Φαρών - Καλαμάτα 24132 (τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 95611). 

Για την επιλογή των υποψηφίων θα υπάρχει και προσωπική συνέντευξη από τα μέλη της επιτροπής 

αξιολόγησης που θα οριστεί από το ΔΣ της ΦΑΡΙΣ. 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τις 16/08/2017 έως 25/08/2017 ώρα 14:00. Οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να διαβάσουν αναλυτικά την προκήρυξη στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας 

www.kalamata.gr.  

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 27210 – 95611. 

Η παρούσα ανακοίνωση θα δημοσιευθεί σε τοπικές εφημερίδες: 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ: 16/08/2017, ΦΩΝΗ: 16/8/2017, ΘΑΡΡΟΣ 16/8/2017. 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ 


