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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ 

με σύμβαση μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε.) ενός (1) καλλιτεχνικού Διευθυντή κατηγορίας ΠΕ ή 

ΤΕ καλλιτεχνικών σπουδών στο πλαίσιο υλοποίησης της χρηματοδοτούμενης, μέσω του 

ΕΣΠΑ 2014-2020  Πράξης «Ανάπτυξη Διεθνούς Εμβέλειας Φεστιβάλ Πόλης Κέρκυρας». 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΝΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρ.14, παρ.2θ του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α’/3-3-1994), όπως ισχύουν. 

2) Τις διατάξεις του άρθρ. 6, παρ. 8  ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α’/08-10-1997), όπως ισχύουν. 

3) Τις διατάξεις του άρθρ. 30, παρ. 4 του ν.4314/2014  (ΦΕΚ 265/Α’/23-12-2014), όπως ισχύουν. 

4) Τις διατάξεις του άρθρ. 26, παρ. 2 & 8 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α’/11-5-2015), όπως ισχύουν. 

5) Τις διατάξεις του Π.Δ. 524/1980 (ΦΕΚ 143/Α’/17-6-1980), όπως ισχύουν. 

6) Τις διατάξεις του ΠΔ. 476/1981 (ΦΕΚ 132/Α’/21-5-1981), όπως ισχύουν.  

7) Το με ΔΙΠΠ/Φ.1.9/539/11506/31-05-2010 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α. & Η.Δ σύμφωνα με το οποίο 

εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 524/80 για προσωπικό που εξαιρείται των ρυθμίσεων 

των ν.2190/94 και 3812/09 (καλλιτεχνικό προσωπικό)   

8) Την 2866/ 29/11/2021, (ΑΔΑ: 9ΡΠΞ7ΛΕ-6ΗΔ) απόφαση ένταξης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας 

και Διαποντίων νήσων στη χρηματοδοτούμενη, μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020,  Πράξη : «Ανάπτυξη 

Διεθνούς Εμβέλειας Φεστιβάλ Πόλης Κέρκυρας». 

9) Την υποχρέωση υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης, ήτοι την πρόσληψη Καλλιτεχνικού     

Διευθυντή (καλλιτεχνικό προσωπικό), προκειμένου να παρέχει εξειδικευμένη υποστήριξη στην 

υλοποίηση της πράξης: Ανάπτυξη Διεθνούς Εμβέλειας Φεστιβάλ Πόλης Κέρκυρας (Γιορτές Πόλης)»..  

10) Την 25-192/7-12-2021 (ΑΔΑ:6Φ1246ΜΓ2Α-ΝΞΤ)  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την 

πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου, στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης 

πράξης: «Ανάπτυξη Διεθνούς Εμβέλειας Φεστιβάλ Πόλης Κέρκυρας (Γιορτές Πόλης)». 

11) Την αρίθμ. πρωτ. 46720/23-3-2022 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης νομιμότητας της ανωτέρω απόφασης,  

12) Την αρίθμ. πρωτ. 23140/18-2-2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, περί συγκρότησης Επιτροπής Επιλογής Καλλιτεχνικού 

Προσωπικού στον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. 

13) Την αρίθμ. πρωτ. 11974/05-4-2022 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, 

από την οποία προκύπτει ότι στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 

έχουν εγγραφεί οι απαραίτητες πιστώσεις, στον Κ.Α. 61.6117.001 με τίτλο «Αμοιβές προσωπικού 

προσλαμβανόμενου για το έργο: Ανάπτ. Διεθνούς Εμβέλειας Φεστιβάλ  Πόλης Κέρκυρας (Γιορτές 

Πόλης), με ΚΑ 1321.005 εσοδ. (χρημ. ΕΠ ΙΟΝΙΑ)» ποσό 67.920,95€ και Κ.Α. 15.6117.004 με τίτλο 

«Αμοιβές προσωπικού προσλαμβανόμενου για το έργο: Ανάπτ. Διεθνούς Εμβέλειας Φεστιβάλ  Πόλης 

Κέρκυρας (Γιορτές Πόλης) - Ίδιοι πόροι» ποσό 527,05€. Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον 

προϋπολογισμό του επόμενου οικονομικού έτους επειδή οι συμβάσεις του εν λόγω προσωπικού λήγουν 

μετά τη 31η-12-2022.  

mailto:humanres@corfu.gov.gr
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14) Το αρίθμ. πρωτ. οικ. 11072/18-2-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ανακοινώνει 

Την πρόσληψη με σύμβαση Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) ενός (1) Καλλιτεχνικού Διευθυντή κατηγορίας 

ΠΕ ή ΤΕ καλλιτεχνικών σπουδών (Μουσική, Θέατρο, Εικαστικά, Χορός κλπ), στο πλαίσιο 

υλοποίησης της χρηματοδοτούμενης μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020 Πράξης: «Ανάπτυξη Διεθνούς 

Εμβέλειας Φεστιβάλ Πόλης Κέρκυρας», προκειμένου αυτός να παρέχει εξειδικευμένη υποστήριξη στην 

υλοποίηση του φεστιβάλ, για το χρονικό διάστημα έως τις 31-12-2023 με δυνατότητα παράτασης έως 

την περάτωσης της Πράξης σε περίπτωση που αυτή παραταθεί. 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει: 

1. Να είναι ηλικίας από 21ετών και άνω. 

2. Να έχουν τις προϋποθέσεις των άρθρ. 11-14 και να μην έχουν τα κωλύμματα των άρθρ.16-17 του 

Ν.3584/2007. 

3.Οι άνδρες μέχρι την λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 

υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση ΣΟΧ 

2/2022 Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων μαζί με τα εξής δικαιολογητικά: 

Α- ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

1. Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων του δελτίου ταυτότητας 

2. Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών 

3. Βιογραφικό 

4. Portfolio 

 

Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται: 

Για τίτλους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: Πράξη αναγνώρισης από 

το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα, για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και 

αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών 

τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης 

Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας, 

καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των 

ημεδαπών τίτλων.Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Π.Ε. 1. Πτυχίο καλλιτεχνικής ειδικότητας (Μουσική, Θέατρο, Εικαστικά, Χορός κλπ), 

ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής (ΑΕΙ) ή αντίστοιχο, επίσημα 

μεταφρασμένο και αναγνωρισμένο της αλλοδαπής. 

Τ.Ε. 1. Πτυχίο καλλιτεχνικής ειδικότητας (Μουσική, Θέατρο, Εικαστικά, Χορός κλπ), 

ανώτατου τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής (ΤΕΙ) ή αντίστοιχο, 

επίσημα μεταφρασμένο και αναγνωρισμένο της αλλοδαπής. 

Προκειμένου για ειδικότητες μουσικών γίνονται δεκτά τα ακόλουθα: 

I) Πτυχίο ή δίπλωμα αντίστοιχης μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου μη ανώτατου 

εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής (Ωδείου) και Απολυτήριο εξατάξιου 

Γυμνασίου ή Λυκείου της  ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής. 

ή 

II) Πτυχίο μουσικής ειδικότητας του άρθρου 8  παρ.5 του Ν.2158/1993 (Α΄109). 
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προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που 

χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη 

μετάφρασή της. 

Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την 

αντιστοιχία του τίτλου, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών 

προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, οι 

οποίες χορηγήθηκαν από: 

i) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του 

π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την 

αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή 

ii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμί ας Τίτλων Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 «Προσαρμογή της 

Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, 

σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» ή 

iii) το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

(Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 14 του π.δ. 231/1998 «Δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις 

οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ 

της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων». 

Τίτλος της αλλοδαπής χωρίς αντιστοιχία βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας με τη 

βαθμολογική ή αξιολογική κλίμακα τίτλων της ημεδαπής χαρακτηρίζεται ως αδιαβάθμητος. 

Β- ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ 

1. Βεβαίωση εμπειρίας-προϋπηρεσίας σε καλλιτεχνική διεύθυνση φεστιβάλ από τον φορέα 

διοργάνωσης.  

2. Αποδεικτικά καλλιτεχνικής δραστηριότητας (π.χ. Οργάνωση ή και συμμετοχή σε συναυλίες, 

εκθέσεις, καλλιτεχνικά προγράμματα, διεθνή καλλιτεχνική, σταδιοδρομία, ρεσιτάλ, ηχογραφήσεις, 

δισκογραφία, συνέδρια, εκδόσεις, διαλέξεις, σεμινάρια, συγγραφή σχετικού βιβλίου, δημοσιεύσεις, 

μελέτες, άρθρα, ειδικά προγράμματα, συστάσεις-διακρίσεις κλπ. Για την καλλιτεχνική παρουσία 

και το πορτφόλιο, πλήρη φάκελο με βιογραφικό και παραστατικά για τη συμμετοχή σε 

καλλιτεχνικές δράσεις). 

3. Λοιπούς τίτλους καλλιτεχνικών σπουδών 

4. Βεβαίωση προϋπηρεσίας σε συναφή αντικείμενα 

5. Λοιπούς τίτλους σπουδών 

6. Τουλάχιστον καλή γνώση μιας ευρωπαϊκής γλώσσας 

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την Ανακοίνωση, πρέπει 

απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα και να έχουν 

νόμιμα επικυρωθεί. 

Οι άδειες άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες ή βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά 

πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής και της λήξης 

της προθεσμίας υποβολής αυτής, όσο και κατά τον χρόνο πρόσληψης.  

ΕΠΙΛΟΓΗ –ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Η αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την ειδική τριμελή επιτροπή του αρ.4 του 

ΠΔ 524/80, που συστάθηκε με την υπ. αρίθμ. πρωτ. 23140/18-2-2022 απόφαση του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, η συνεδρίαση της οποίας 

θα πραγματοποιηθεί την έκτη (6) εργάσιμη ημέρα από τη λήξη προθεσμίας κατάθεσης των 
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δικαιολογητικών, ήτοι την 29η Απριλίου 2022, όπως ορίζει το άρθρο 5 του ΠΔ 524/80. Κατά τη 

συνεδρίασή, οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε πρακτική δοκιμασία (συνέντευξη), η οποία 

αναλόγως των υγειονομικών δεδομένων, δύναται να γίνει είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία είτε 

διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας zoom. Για το σκοπό αυτό, οι υποψήφιοι, οι οποίοι θα 

ειδοποιηθούν εγκαίρως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ακριβή ώρα και τόπο διεξαγωγής 

της συνεδρίασης, πρέπει είτε να παραστούν αυτοπροσώπως την ημέρα της συνεδρίασης είτε να 

έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα zoom. Κατόπιν, η Επιτροπή θα συντάξει πίνακα με αξιολογική 

σειρά κατά την κρίση της. 

Η επιτροπή λαμβάνει υπόψη κατά σειρά βαρύτητας τα γενικά προσόντα, τα ειδικά - τυπικά 

προσόντα, την πρακτική δοκιμασία (συνέντευξη) και τα επικουρικά κατατεθειμένα προσόντα. 

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα 

του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Κατά των ανωτέρω πινάκων δεν 

προβλέπεται από το νόμο (ΠΔ 524/80) η υποβολή ενστάσεων. 

Ο/Η επιτυχών/ούσα θα προσληφθεί έως τις 31-12-2023 ή έως περάτωσης της Πράξης σε περίπτωση 

παράτασης αυτής. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν τις αιτήσεις τους μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσα 

σε προθεσμία δώδεκα (12) ημερολογιακών ημερών από την επομένη εργάσιμη της 

ημερομηνίας δημοσίευσης της παρούσας, ήτοι από Παρασκευή 08-4-2022 έως και Τρίτη 19-4-

2022, υπόψη κας Αιμιλίας Καρδάμη τηλ. επικοινωνίας: 2661362775. 

1. Σε φυσικό αρχείο, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων 

Νήσων (Δ/νση Λ. Αλεξάνδρας 6Α, 49100, Κέρκυρα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και τις 

ώρες: 07.30-15.30,  ή  

2. Μέσω ταχυδρομικής επιστολής σε κλειστό φάκελο (ημερομηνία εμφαίνουσα στη σφραγίδα 

του ταχυδρομείου), προς το Πρωτόκολλο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων 

Νήσων (Δ/νση Λ. Αλεξάνδρας 6Α, 49100, Κέρκυρα) , με τη σήμανση «Για την Προκήρυξη 

Καλλιτεχνικού Διευθυντή» , ή 

3. Ηλεκτρονικά με την μορφή αρχείου PDF στο email του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και 

Διαποντίων Νήσων (humanres@corfu.gov.gr), με θέμα: «Για την Προκήρυξη 

Καλλιτεχνικού Διευθυντή». Στις περιπτώσεις που τα αρχεία λόγω όγκου δεν μπορούν να 

σταλούν με email θα πρέπει να σταλούν αποκλειστικά με wetransfer. Λήξη υποβολής 

ηλεκτρονικών αιτήσεων ώρα 15.30 της τελευταίας μέρας υποβολής. Δεν γίνονται δεκτά 

συμπληρωματικά email. 

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής 

υποβολής και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς με βάση την 

ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του 

επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η αίτηση συμμετοχής πρέπει απαραιτήτως να 

εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. 

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής 

της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. 

Η παρούσα δημοσιεύεται σε περίληψη σε μια (1) εφημερίδα της Περιφερειακής Ενότητας 

Κέρκυρας. Αντίγραφο ολόκληρης της προκήρυξης θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ,  

καθώς και στον Πίνακα Ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου: https://corfu.gr/. 

Η Δήμαρχος 

 

Μερόπη Σπυριδούλα Υδραίου 

mailto:humanres@corfu.gov.gr
https://corfu.gr/
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