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Κοηλφθειής Δπητείρεζε                 
Γήκοσ Καιακαρηάς 
Αγ. Νηθοιάοσ - Μηθροσιέα 
Θεζ/ληθε Σ.Κ.55132 
Σει.&Fax 2310 455988 

ΑΠΟΠΑΜΑ 
Από ην πξαθηηθό ηεο 11/10-09-2021 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ.  
Αρ.απόθαζες 119/2021 

Θέκα 1o: Αλαθνίλσζε πξόζιεςεο Καιιηηερληθώλ Γηεπζπληώλ γηα 
ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Γεκνηηθνύ Χδείνπ Καιακαξηάο θαη ηεο 
Πξόηππεο ρνιήο Υνξνύ γηα ηελ δηδαθηηθή πεξίνδν 2021-2022 

ηελ Καιακαξηά ζήκεξα, Παξαζθεπή 10 επηεκβξίνπ 2021 θαη ώξα 12.00 κ.κ. δηεμήρζε κε 
ηειεδηάζθεςε, ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ, ζύκθσλα κε ηηο ππ’ 
αξηζκ. 18318/13.03.2020 & 40/31.03.2020 εγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, ην άξζξν 10 ηεο 
Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 55/Α/11.03.2020), ε νπνία θπξώζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ 
Ν.4682/2020 (Α’/76) θαη ζην ΦΔΚ 1944/Β/13-05-2021 δεκνζηεύζεθε ε ππ’ αξηζκ. Γ1α/Γ.Π. νηθ. 
52666/27.08.2021 ΚΤΑ θαη ύζηεξα από ηελ αξηζ.493/07.09.2021 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ 
Αληηπξνέδξνπ ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Καιακαξηάο πνπ επηδόζεθε κε απνδεηθηηθό ζε 
όια ηα κέιε ηεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 Απ. ΤΠΔΓΓΑ 43254/31.07.2007 γηα λα 
πάξεη απνθάζεηο γηα ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

 
Ζ Πξόεδξνο θα.Κνγθαιίδνπ Βαζηιηθή γηα πξνζσπηθνύο ιόγνπο δελ κπόξεζε λα παξαβξεζεί ζηελ 
ζπλεδξίαζε θαη ηελ αλαπιεξώλεη λνκίκσο ν Αληηπξόεδξνο θ.Κνπζόπνπινο Φώηηνο.    
 
Ζ θα Πηθνύλε Δπζπκία αλαπιεξώλεη ηελ θα Σζαξζηηαιίδνπ Δηξήλε, ε νπνία γηα πξνζσπηθνύο ιόγνπο 
δελ κπόξεζε λα παξαβξεζεί ζηελ ζπλεδξίαζε. 
 
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη παξαβξέζεθαλ από ηα έληεθα (11) 
κέιε ηα νθηώ (8) κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ, ν Αληηπξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.   

 

ΠΑΡΟΝΣΔ ΑΠΟΝΣΔ 

ΚΟΤΟΠΟΤΛΟ ΦΩΣΙΟ 
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. 

ΚΟΓΚΑΛΙΓΟΤ ΒΑΙΛΙΚΗ 
ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. 

ΓΙΑΝΝΑΚΟ ΑΘΑΝΑΙΟ 
ΜΔΛΟ Γ.. 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΟΓΤΔΑ 
ΜΔΛΟ Γ.. 

ΠΑΤΛΙΓΟΤ-ΒΑΙΛΔΙΑΓΟΤ ΜΑΡΙΑ 
ΜΔΛΟ Γ.. 

ΙΑΜΑΝΣΟΤΡΑ ΑΝΑΣΑΙΟ 
ΜΔΛΟ Γ.. 

ΠΙΚΟΤΝΗ ΔΤΘΤΜΙΑ 
ΜΔΛΟ Γ.. 

 

ΚΟΤΣΑΜΠΑΟΠΟΤΛΟΤ ΟΤΡΑΝΙΑ  
ΜΔΛΟ Γ. 

 

ΚΑΜΠΙΣΗ ΙΩΑΝΝΗ 
ΜΔΛΟ Γ. 

 

ΚΟΤΣΟΤΓΙΑΝΝΗ ΟΦΙΑ 
ΔΚΠΡ.ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΣΖ Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 

 

ΠΑΡΑΓΔΛΗ ΠΑΡΑΚΔΤΑ 
ΔΚΠ.ΔΜΠ.ΤΛ.ΚΑΛΑΜΑΡΗΑ «Ο ΔΡΜΖ» 
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Παξνύζα ήηαλ επίζεο ε γξακκαηέαο ηνπ Γ.. ηεο επηρείξεζεο θα νινκσλίδνπ Διηζζάβεη, γηα ηελ 
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο ζπλεδξίαζεο.  
 
Ζ θα.Πηθνύλε Δπζπκία απνρώξεζε από ηελ ζεκεξηλή 11ε ζπλεδξίαζε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ 
ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. πξηλ ηελ έλαξμε ηεο, γηα ηνπο ιόγνπο όπσο αλαιπηηθόηεξα αλαγξάθνληαη ζηα 
πξαθηηθά. 
 
Ο Αληηπξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην πξώην ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο ην νπνίν είλαη «Αλαθνίλσζε 
πξόζιεςεο Καιιηηερληθώλ Γηεπζπληώλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Γεκνηηθνύ Χδείνπ Καιακαξηάο θαη ηεο 
Πξόηππεο ρνιήο Υνξνύ γηα ηελ δηδαθηηθή πεξίνδν 2021-2022» είπε ηα εμήο: 
 
Με ηελ ππ’ αξ.πξση.57661/02-08-2021 (ΑΓΑ:ΦΞ246ΜΣΛ6-ΥΧ7) απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ 
Δζσηεξηθώλ πνπ εθδόζεθε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 107 Ν.4483/2017, εγθξίζεθε ε 
απαζρόιεζε εμήληα (60) αηόκσλ, εθ ησλ νπνίσλ ηα δύν (2) άηνκα ζα θαιύςνπλ ηηο ζέζεηο ησλ 
Καιιηηερληθώλ Γηεπζπληώλ ζην Γεκνηηθνύ Χδείνπ Καιακαξηάο θαη ζηελ Πξόηππε ρνιή Υνξνύ 
αληίζηνηρα, κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, γηα ρξνληθό δηάζηεκα έσο ελλέα 
(9) κήλεο, έλαληη αληηηίκνπ. 
    
Λακβάλνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηεο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 524/1980 ζε 
ζπλδπαζκό κε ηε δηάηαμε ηνπ αξζξ.30 παξ.2 ηνπ Ν.3274/2004 κε ηηο νπνίεο ε ζπγθεθξηκέλε 
θαηεγνξία πξνζσπηθνύ εμαηξείηαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.2190/94, ε Κνηλσθειή Δπηρείξεζε ζα πξέπεη 
λα πξνρσξήζεη ζηελ αλαθνίλσζε πξόζιεςεο Καιιηηερληθώλ Γηεπζπληώλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 
Γεκνηηθνύ Χδείνπ Καιακαξηάο θαη ηεο Πξόηππεο ρνιήο Υνξνύ γηα ηελ δηδαθηηθή πεξίνδν 2021-
2022, κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ.  
  
Οη ζρεηηθέο πηζηώζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο έρνπλ πξνβιεθζεί ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ έηνπο 2021 
θαη ζα πξνβιεθζνύλ θαη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ 2022. 
 
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο πξνγελέζηεξεο απνθάζεηο Γ.. ζρεηηθά κε ηνλ πξνγξακκαηηζκό 
πξνζιήςεσλ γηα ην ηξέρνλ έηνο, ηελ ζρεηηθή έγθξηζε ηνπ αξκόδηνπ Τπνπξγείνπ θαζώο θαη ηηο 
αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο πξνηείλνληαη νη παξαθάησ ζέζεηο κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ 
νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαζώο θαη ηα θξηηήξηα πξόζιεςεο, σο εμήο: 

 

Α/Α ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΘΔΔΙ 
ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

ΤΜΒΑΗ 
ΣΤΠΙΚΑ ΔΙΓΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

1 
ΠΔ/ΣΔ 

ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΟ/Η 
 ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ/ΣΡΙΑ ΩΓΔΙΟΤ 

1 9κελε 

ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ 
-Γίπισκα νξγάλνπ ζπκθσληθήο νξρήζηξαο, ή πηάλνπ, ή 
θηζάξαο, ή κνλσδίαο, αλαγλσξηζκέλνπ κνπζηθνύ 
ηδξύκαηνο εζσηεξηθνύ ή εμσηεξηθνύ, αλσηέξαο ή 
αλσηάηεο ζρνιήο 
- Γίπισκα ζύλζεζεο, πηπρίν θπγήο, πηπρίν αληίζηημεο, 
πηπρίν αξκνλίαο, πηπρίν κνπζηθώλ ζπνπδώλ ηεο 
εκεδαπήο ή αιινδαπήο (ηζόηηκν κε ηα ειιεληθά 
εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα) 
- Μεηαπηπρηαθόο ηίηινο κε εηδηθόηεηα ζηε ζύλζεζε ηεο 
εκεδαπήο ή αιινδαπήο 
- Βεβαίσζε  κνπζηθήο ηερλνινγίαο  
ΠΡΟΫΠΗΡΔΙΑ  
20 εηή πξνϋπεξεζία σο θαζεγεηήο/ηξηα νξγάλνπ ζε 
αλαγλσξηζκέλα από ην θξάηνο κνπζηθά εθπαηδεπηηθά 
ηδξύκαηα 
ΠΣΤΥΙΑ - ΓΙΠΛΩΜΑΣΑ  
Καηαγξαθή πηπρίσλ θαη δηπισκάησλ ζπνπδαζηώλ, πνπ 
απνθνίηεζαλ από ηηο ηάμεηο ηνπ/ηεο  
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ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 
ε Διιάδα θαη εμσηεξηθό 

- Γηζθνγξαθία  
- Έπαηλνη 
- πζηαηηθέο επηζηνιέο 
- Σηκεηηθέο αλαθνξέο ζε ινγνηερληθέο θαη 

θαιιηηερληθέο εθδόζεηο 

2 

ΠΔ/ΣΔ 
ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΟ/Η 
ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ/ΣΡΙΑ  

ΥΟΛΗ ΥΟΡΟΤ  

1 9κελε 

ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ 
Γίπισκα ή πηπρίν Καζεγεηνύ/ηξηαο αλαγλσξηζκέλεο 
επαγγεικαηηθήο ζρνιήο ρνξνύ ηεο  εκεδαπήο ή 
αλαγλσξηζκέλεο αλώηεξεο ή αλώηαηεο ρνιήο ρνξνύ 
ηεο αιινδαπήο 
ΠΡΟΫΠΗΡΔΙΑ  
5 εηή δηδαθηηθή πείξα ζε αλαγλσξηζκέλε ρνιή Υνξνύ 
ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο ή 15 εηή επδόθηκε δηδαθηηθή 
πξνϋπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα από ην Κξάηνο ρνιή 
Υνξνύ ή  15/εηή αλώηεξε θαιιηηερληθή ζηαδηνδξνκία σο 
ρνξεπηήο/ηξηα ή ρνξνγξάθνο θιαζζηθνύ θαη ζπγρξόλνπ 
ξεπεξηνξίνπ 
ΠΣΤΥΙΑ - ΓΙΠΛΩΜΑΣΑ  
Καηαγξαθή πηπρίσλ θαη δηπισκάησλ ζπνπδαζηώλ, πνπ 
απνθνίηεζαλ από ηηο ηάμεηο ηνπ/ηεο 
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ 
πκκεηνρή ζε θαιιηηερληθέο εθδειώζεηο, θεζηηβάι θαη 
δηαγσληζκνύο ρνξνύ θ.ιπ.  
Απνδεδεηγκέλα Παηδαγσγηθά, δηνηθεηηθά θαη νξγαλσηηθά 
πξνζόληα 

 ΤΝΟΛΟ ΘΔΔΩΝ 2   

 
 
ύκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία (Ν.2190/94) ην εθπαηδεπηηθό-θαιιηηερληθό πξνζσπηθό εμαηξείηαη από 
ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ΑΔΠ, επνκέλσο δύλαηαη ε Δπηρείξεζε λα νξίζεη ηα εηδηθά ηππηθά πξνζόληα θαζώο 
θαη ηνλ ηξόπν αμηνιόγεζεο ηνπ πξνζσπηθνύ, έηζη ώζηε λα εθδνζεί άκεζα ε πξνθήξπμε ζέζεσλ.  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ  
Ζ αμηνιόγεζε ηνπ πξνζσπηθνύ γηα ηνπο θσδηθνύο 1 έσο 2 ζα γίλεη κε βάζε ηνλ παξαθάησ πίλαθα. ηελ 
ηειεπηαία ζηήιε παξνπζηάδεηαη ε βαξύηεηα ηνπ θάζε άμνλα θξηηεξίσλ ζηελ ηειηθή βαζκνινγία όισλ ησλ 
ππνςεθίσλ. 
 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΛΤΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ 

πνπδέο 

Βαζηθέο θαη παξεκθεξείο θαιιηηερληθέο ζπνπδέο 

ρεηηθή Δπηκόξθσζε 

Μεηαπηπρηαθόο ηίηινο ζηε ζύλζεζε(γηα ηε ζέζε 1) 

40% 

Παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή 

εκπεηξία  

Γεληθή πξνϋπεξεζία ζην αληηθείκελν 

 Καηαγξαθή πηπρίσλ θαη δηπισκάησλ ζπνπδαζηώλ 

ηνπ/ηεο 

20% 

Καιιηηερληθό έξγν Καιιηηερληθή δξαζηεξηόηεηα, ηνπ/ηεο ηδίνπ/ηδίαο  20% 

πλέληεπμε  Μέζνδνο δηδαζθαιίαο - Πξνζσπηθόηεηα 20% 

  100% 

 
 
 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ – ΓΙΔΤΚΡΙΝΗΔΙ 

ΑΔΑ: ΩΣ2ΙΟΛΞΡ-5Β7



4 

 

Οη ελδηαθεξόκελνη δειώλνπλ ζπκκεηνρή ζπκπιεξώλνληαο αίηεζε ζηελ νπνία αλαθέξνπλ ξεηά ηνλ 
θσδηθό ηεο ζέζεο πνπ δηεθδηθνύλ. Έτοσλ δηθαίφκα λα σποβάιιοσλ αίηεζε ζε έλα (1) κόλο θφδηθό 
ζέζες. Μαδί κε ηελ αίηεζή ηνπο πξέπεη λα ππνβάιινπλ ππνρξεσηηθώο ηα εμήο  
 
1. Φσηναληίγξαθν ησλ δύν όςεσλ ηνπ αηνκηθνύ δειηίνπ ηαπηόηεηαο  
2. Φσηναληίγξαθν ησλ ηίηισλ ησλ ζπνπδώλ ηνπο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο επηκόξθσζεο. 
ε πεξίπησζε πηπρίνπ ή ηίηινπ ζπνπδώλ ηεο αιινδαπήο, επίζεκε κεηάθξαζε απηνύ ζηελ ειιεληθή 
γιώζζα, όπσο νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο ( άξζξν 29 ΠΓ 50/2001).  
3. Βεβαίσζε πξνϋπεξεζίαο ζην αληηθείκελν. Χο δηδαθηηθή εκπεηξία λνείηαη ε απαζρόιεζε κε ζρέζε 

εξγαζίαο ή ζύκβαζε έξγνπ ζηνλ δεκόζην ή ζηα ηδησηηθά κνπζηθά ηδξύκαηα επνπηείαο Τπνπξγείνπ 
πνιηηηζκνύ, ζε θαζήθνληα ζπλαθή πξνο ην αληηθείκελν ησλ πξνο πιήξσζε ζέζεσλ.  
Γηα όιεο ηηο εηδηθόηεηεο ε εκπεηξία ιακβάλεηαη ππόςε κεηά ηε ιήςε ηνπ βαζηθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ κε 
ηνλ νπνίν νη ππνςήθηνη κεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο. ηελ βεβαίσζε πξέπεη λα αλαγξάθεηαη 
θαη ν αξηζκόο πξόζιεςεο ηνπ ΤΠΠΟΣ (γηα ηα αλαγλσξηζκέλα ηκήκαηα). 

 
4. Απνδεηθηηθά θαιιηηερληθήο δξαζηεξηόηεηαο - βηνγξαθηθό ζεκείσκα: ζπλαπιίεο, (ζπκκεηνρή ζε 

νξρήζηξα, ζπκκεηνρή σο ζνιίζη, δηεζλή θαιιηηερληθή, ζηαδηνδξνκία, ξεζηηάι, ζπλαπιίεο κνπζηθήο 
δσκαηίνπ), ερνγξαθήζεηο, δηζθνγξαθία, ζπλέδξηα, εθδόζεηο, δηαιέμεηο, ζεκηλάξηα, ζπγγξαθή 
ζρεηηθνύ βηβιίνπ, δεκνζηεύζεηο, κειέηεο, άξζξα, εηδηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ζπζηάζεηο 
δηαθξίζεηο, ζπκκεηνρή ζε θαιιηηερληθέο εθδειώζεηο, θεζηηβάι θαη δηαγσληζκνύο ρνξνύ θ.ιπ.  

5. Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, πξόζθαηεο έθδνζεο.  
6. Απνδεηθηηθό πξνζηαηεπόκελνπ κέινπο ΑΜΔΑ.  
7. Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86, όπνπ δειώλεηαη ηπρόλ απαζρόιεζε ζε Γεκόζην ή ηδησηηθό 

εθπαηδεπηηθό ίδξπκα (παξάιιειε απαζρόιεζε).  
8. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία λα δειώλεηαη:  

 Ζ εθπιήξσζε ησλ ζηξαηησηηθώλ ππνρξεώζεσλ (κόλν γηα άλδξεο) ή ε λόκηκε απαιιαγή θαη ε αηηία 
απαιιαγήο. Κάζε πξάμε ηνπ βίνπ ηνπ ε νπνία ζα αζθνύζε επηξξνή ζηελ θξίζε ηεο 
αθαηαιιειόιεηαο ηνπ γηα ηελ ππεξεζία πνπ πξννξίδεηαη, ηδηαίηεξα δε εάλ ηπρόλ έρεη θαηαδηθαζηεί 
ιόγσ πνηληθνύ αδηθήκαηνο.  

 Όηη δελ ηειεί ππό απαγόξεπζε ή δηθαζηηθή αληίιεςε θαη  

 Όηη δελ παξαπέκθζεθε κε ηειεζίδηθν Βνύιεπκα γηα θάπνην από ηα αλαθεξόκελα ζην άξζξν 22 ηνπ 
Π. Γ/ηνο 611/77 εγθιήκαηα έζησ θαη εάλ δελ επαθνινύζεζε πνηληθή δίθε ιόγσ παξαγξαθήο, θαζώο 
θαη εάλ εθθξεκεί ελαληίνλ ηνπ θαηεγνξία γηα νπνηνδήπνηε πιεκκέιεκα ή θαθνύξγεκα.  

 
Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη κε ηε ζεηξά πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ αλαθνίλσζε θαη γίλνληαη δεθηά, 
εθόζνλ θαηαηίζεληαη εκπξόζεζκα.  
 

ΔΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΣΗΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΝΣΑΔΩΝ 
Ζ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Δπηρείξεζεο, κεηά από ζρεηηθή 
εηζήγεζε ηεο ηξηκεινύο επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ. 524/1980, αλάινγα κε ηε δηαδηθαζία θαη ηα 
θξηηήξηα κνξηνδόηεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε παξνύζα πξνθήξπμε. Οη πξνζσξηλνί πίλαθεο θαηάηαμεο 
ησλ ππνςεθίσλ αλαξηώληαη ζηνπο πίλαθεο αλαθνηλώζεσλ ηεο επηρείξεζεο θαη ζηελ ειεθηξνληθή 
δηεύζπλζε www.kedka.gr  ηεο Δπηρείξεζεο. Καηά ησλ αλσηέξσ πηλάθσλ νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα 
ππνβάινπλ ελζηάζεηο, ελώπηνλ ηεο επηηξνπήο επηινγήο πξνζσπηθνύ κέζα ζε απνθιεηζηηθή 
πξνζεζκία, ε νπνία ιήγεη κεηά ηελ πάξνδν πέληε (5) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ αλάξηεζε.  
 
Ο θάθεινο ησλ ππνςεθίσλ πνπ δελ έρνπλ επηιεγεί ζα δηαηεξείηαη ζην αξρείν καο σο νξίδεη ε θείκελε 
λνκνζεζία. Πέξαλ ηνύηνπ, νη θάθεινη ζα θαηαζηξέθνληαη. 
 

ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ 

http://www.kedka.gr/
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Oη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα αλαδεηήζνπλ ηελ αλαθνίλσζε πξόζιεςεο ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε 
www.kedka.gr  ηεο Δπηρείξεζεο ή λα ηελ παξαιάβνπλ από ηα γξαθεία ηνπ Γεκνηηθνύ Χδείνπ ηεο 
Κ.Δ.Γ.ΚΑ. (Γ/λζε:  Μεηακνξθώζεσο 7-9, Καιακαξηά, ηθ 55131 ) θαζεκεξηλά από 08.00 π.κ έσο 14.00 
κ.κ.  
 
Ζ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) 
εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ επνκέλε ηεο δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζαο ζε δύν εκεξήζηεο εθεκεξίδεο 
ηνπ Ννκνύ Θεζζαινλίθεο, ζηα γξαθεία ηνπ Γεκνηηθνύ Χδείνπ ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. θαζεκεξηλά από 08.00 π.κ 
έσο 14.00 κ.κ., είηε  
α)  ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: Μεηακνξθώζεσο 7-9, Καιακαξηά 

η.θ.55131 - Θεζζαινλίθε, γηα ηελ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΣΧΝ 
ΓΗΑ ΣΖΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΧΓΔΗΟΤ ΚΑΛΑΜΑΡΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΠΡΟΣΤΠΖ ΥΟΛΖ 
ΥΟΡΟΤ, ππόςε Μαπξίδνπ Βέξαο ή  Διεπζεξηάδε Αιέμαλδξνπ  (ηει. επηθνηλσλίαο: 2310 495670 & 
2310480400) 

β)  είηε απηνπξνζώπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν από απηνύο πξόζσπν, εθόζνλ ε 
εμνπζηνδόηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε από δεκόζηα αξρή, ζηελ αθόινπζε 
δηεύζπλζε: Μεηακνξθώζεσο 7-9, Καιακαξηά, ηθ 55131 - Θεζζαινλίθε, ώξεο ππνβνιήο 08.00 - 
14.00 (ηει. επηθνηλσλίαο: 2310 495670 & 2310480400, ππόςε Μαπξίδνπ Βέξαο ή  Διεπζεξηάδε 
Αιέμαλδξνπ). 

 
ε πεξίπησζε ζπζηεκέλεο απνζηνιήο κέζσ ηαρπδξνκείνπ (ζπζηεκέλν) ή εηαηξείαο ηαρπκεηαθνξάο, 
ηεο αίηεζεο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθώλ, ην εκπξόζεζκν ηεο αίηεζεο ηζρύεη εθόζνλ ν θάθεινο θέξεη 
εκεξνκελία απνζηνιήο εληόο ηε πξναλαθεξόκελεο πξνζεζκίαο. 
 
Οινθιεξώλνληαο ηελ εηζήγεζε ηνπ, ν Αληηπξόεδξνο θάιεζε ηα κέιε λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά.  
 
ηελ ζπλέρεηα ην ζέκα ηέζεθε ζε ςεθνθνξία. 
 
Τπέξ ηνπ ζέκαηνο ςήθηζαλ 5 κέιε ηνπ Γ..  
 
Καηά ηνπ ζέκαηνο ςήθηζαλ ε θα.Παπιίδνπ – Βαζηιεηάδνπ Μαξηα θαη ε θα Κνπηζνπγηάλλε νθία γηα 
ηνπο ιόγνπο όπσο αλαιπηηθόηεξα αλαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά. 
 
ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ θαη ιακβάλνληαο ππόςε: 
- Σελ αξ.πξση.57661/02-08-2021 (ΑΓΑ:ΦΞ246ΜΣΛ6-ΥΧ7) απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ 

Δζσηεξηθώλ πνπ εθδόζεθε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 107 Ν.4483/2017 

- ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.524/1980 θαζώο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο όπσο ηζρύνπλ κέρξη ζήκεξα  
- ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Π.Γ.16/1966, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.3207/2003  
- ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Π.Γ.457/1983 
- ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2190/1994 όπσο ηζρύεη θαη ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.3812/2009  
- ην γεγνλόο όηη ππάξρνπλ εμαζθαιηζκέλεο πηζηώζεηο, ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. ηνπ 

έηνπο 2021 θαη ζα πξνβιεθζνύλ αλάινγεο πηζηώζεηο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ 2022 θαη έπεηηα από 

δηαινγηθή ζπδήηεζε 

Αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία  
( 5 κέιε υήθηζαλ σπέρ, ε θα.Πασιίδοσ – Βαζηιεηάδοσ Μαρηα θαη ε θα Κοσηζοσγηάλλε οθία 

υήθηζαλ θαηά) 
1. Γέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ θαη ζπλαηλεί ζηελ έθδνζε αλαθνίλσζεο πξόζιεςεο 

Καιιηηερληθώλ Γηεπζπληώλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Γεκνηηθνύ Χδείνπ Καιακαξηάο θαη ηεο Πξόηππεο 
ρνιήο Υνξνύ γηα ηελ δηδαθηηθή πεξίνδν 2021-2022, κε ηα εμήο αλαιπηηθά ζηνηρεία:  

http://www.kedka.gr/
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Α/Α ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΘΔΔΙ 
ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

ΤΜΒΑΗ 
ΣΤΠΙΚΑ ΔΙΓΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

1 
ΠΔ/ΣΔ 

ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΟ/Η 
 ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ/ΣΡΙΑ ΩΓΔΙΟΤ 

1 9κελε 

ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ 
-Γίπισκα νξγάλνπ ζπκθσληθήο νξρήζηξαο, ή πηάλνπ, ή 
θηζάξαο, ή κνλσδίαο, αλαγλσξηζκέλνπ κνπζηθνύ 
ηδξύκαηνο εζσηεξηθνύ ή εμσηεξηθνύ, αλσηέξαο ή 
αλσηάηεο ζρνιήο 
- Γίπισκα ζύλζεζεο, πηπρίν θπγήο, πηπρίν αληίζηημεο, 
πηπρίν αξκνλίαο, πηπρίν κνπζηθώλ ζπνπδώλ ηεο 
εκεδαπήο ή αιινδαπήο (ηζόηηκν κε ηα ειιεληθά 
εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα) 
- Μεηαπηπρηαθόο ηίηινο κε εηδηθόηεηα ζηε ζύλζεζε ηεο 
εκεδαπήο ή αιινδαπήο 
- Βεβαίσζε  κνπζηθήο ηερλνινγίαο  
ΠΡΟΫΠΗΡΔΙΑ  
20 εηή πξνϋπεξεζία σο θαζεγεηήο/ηξηα νξγάλνπ ζε 
αλαγλσξηζκέλα από ην θξάηνο κνπζηθά εθπαηδεπηηθά 
ηδξύκαηα 
ΠΣΤΥΙΑ - ΓΙΠΛΩΜΑΣΑ  
Καηαγξαθή πηπρίσλ θαη δηπισκάησλ ζπνπδαζηώλ, πνπ 
απνθνίηεζαλ από ηηο ηάμεηο ηνπ/ηεο  
ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 
ε Διιάδα θαη εμσηεξηθό 

- Γηζθνγξαθία  
- Έπαηλνη 
- πζηαηηθέο επηζηνιέο 
- Σηκεηηθέο αλαθνξέο ζε ινγνηερληθέο θαη 

θαιιηηερληθέο εθδόζεηο 

2 

ΠΔ/ΣΔ 
ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΟ/Η 
ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ/ΣΡΙΑ  

ΥΟΛΗ ΥΟΡΟΤ  

1 9κελε 

ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ 
Γίπισκα ή πηπρίν Καζεγεηνύ/ηξηαο αλαγλσξηζκέλεο 
επαγγεικαηηθήο ζρνιήο ρνξνύ ηεο  εκεδαπήο ή 
αλαγλσξηζκέλεο αλώηεξεο ή αλώηαηεο ρνιήο ρνξνύ 
ηεο αιινδαπήο 
ΠΡΟΫΠΗΡΔΙΑ  
5 εηή δηδαθηηθή πείξα ζε αλαγλσξηζκέλε ρνιή Υνξνύ 
ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο ή 15 εηή επδόθηκε δηδαθηηθή 
πξνϋπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα από ην Κξάηνο ρνιή 
Υνξνύ ή  15/εηή αλώηεξε θαιιηηερληθή ζηαδηνδξνκία σο 
ρνξεπηήο/ηξηα ή ρνξνγξάθνο θιαζζηθνύ θαη ζπγρξόλνπ 
ξεπεξηνξίνπ 
ΠΣΤΥΙΑ - ΓΙΠΛΩΜΑΣΑ  
Καηαγξαθή πηπρίσλ θαη δηπισκάησλ ζπνπδαζηώλ, πνπ 
απνθνίηεζαλ από ηηο ηάμεηο ηνπ/ηεο 
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ 
πκκεηνρή ζε θαιιηηερληθέο εθδειώζεηο, θεζηηβάι θαη 
δηαγσληζκνύο ρνξνύ θ.ιπ.  
Απνδεδεηγκέλα Παηδαγσγηθά, δηνηθεηηθά θαη νξγαλσηηθά 
πξνζόληα 

 ΤΝΟΛΟ ΘΔΔΩΝ 2   

 
 
ύκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία (Ν.2190/94) ην εθπαηδεπηηθό-θαιιηηερληθό πξνζσπηθό εμαηξείηαη από 
ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ΑΔΠ, επνκέλσο δύλαηαη ε Δπηρείξεζε λα νξίζεη ηα εηδηθά ηππηθά πξνζόληα θαζώο 
θαη ηνλ ηξόπν αμηνιόγεζεο ηνπ πξνζσπηθνύ, έηζη ώζηε λα εθδνζεί άκεζα ε πξνθήξπμε ζέζεσλ. 
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ  
Ζ αμηνιόγεζε ηνπ πξνζσπηθνύ γηα ηνπο θσδηθνύο 1 έσο 2 ζα γίλεη κε βάζε ηνλ παξαθάησ πίλαθα. ηελ 
ηειεπηαία ζηήιε παξνπζηάδεηαη ε βαξύηεηα ηνπ θάζε άμνλα θξηηεξίσλ ζηελ ηειηθή βαζκνινγία όισλ ησλ 
ππνςεθίσλ. 
 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΛΤΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ 

πνπδέο 

Βαζηθέο θαη παξεκθεξείο θαιιηηερληθέο ζπνπδέο 

ρεηηθή Δπηκόξθσζε 

Μεηαπηπρηαθόο ηίηινο ζηε ζύλζεζε(γηα ηε ζέζε 1) 

40% 

Παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή 

εκπεηξία  

Γεληθή πξνϋπεξεζία ζην αληηθείκελν 

 Καηαγξαθή πηπρίσλ θαη δηπισκάησλ ζπνπδαζηώλ 

ηνπ/ηεο 

20% 

Καιιηηερληθό έξγν Καιιηηερληθή δξαζηεξηόηεηα, ηνπ/ηεο ηδίνπ/ηδίαο  20% 

πλέληεπμε  Μέζνδνο δηδαζθαιίαο - Πξνζσπηθόηεηα 20% 

  100% 

 
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ – ΓΙΔΤΚΡΙΝΗΔΙ 

Οη ελδηαθεξόκελνη δειώλνπλ ζπκκεηνρή ζπκπιεξώλνληαο αίηεζε ζηελ νπνία αλαθέξνπλ ξεηά ηνλ 
θσδηθό ηεο ζέζεο πνπ δηεθδηθνύλ. Έτοσλ δηθαίφκα λα σποβάιιοσλ αίηεζε ζε έλα (1) κόλο θφδηθό 
ζέζες. Μαδί κε ηελ αίηεζή ηνπο πξέπεη λα ππνβάιινπλ ππνρξεσηηθώο ηα εμήο  
 
1. Φσηναληίγξαθν ησλ δύν όςεσλ ηνπ αηνκηθνύ δειηίνπ ηαπηόηεηαο  
2. Φσηναληίγξαθν ησλ ηίηισλ ησλ ζπνπδώλ ηνπο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο επηκόξθσζεο. 
ε πεξίπησζε πηπρίνπ ή ηίηινπ ζπνπδώλ ηεο αιινδαπήο, επίζεκε κεηάθξαζε απηνύ ζηελ ειιεληθή 
γιώζζα, όπσο νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο ( άξζξν 29 ΠΓ 50/2001).  
3. Βεβαίσζε πξνϋπεξεζίαο ζην αληηθείκελν. Χο δηδαθηηθή εκπεηξία λνείηαη ε απαζρόιεζε κε ζρέζε 

εξγαζίαο ή ζύκβαζε έξγνπ ζηνλ δεκόζην ή ζηα ηδησηηθά κνπζηθά ηδξύκαηα επνπηείαο Τπνπξγείνπ 
πνιηηηζκνύ, ζε θαζήθνληα ζπλαθή πξνο ην αληηθείκελν ησλ πξνο πιήξσζε ζέζεσλ.  
Γηα όιεο ηηο εηδηθόηεηεο ε εκπεηξία ιακβάλεηαη ππόςε κεηά ηε ιήςε ηνπ βαζηθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ κε 
ηνλ νπνίν νη ππνςήθηνη κεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο. ηελ βεβαίσζε πξέπεη λα αλαγξάθεηαη 
θαη ν αξηζκόο πξόζιεςεο ηνπ ΤΠΠΟΣ (γηα ηα αλαγλσξηζκέλα ηκήκαηα). 

 
4. Απνδεηθηηθά θαιιηηερληθήο δξαζηεξηόηεηαο - βηνγξαθηθό ζεκείσκα: ζπλαπιίεο, (ζπκκεηνρή ζε 

νξρήζηξα, ζπκκεηνρή σο ζνιίζη, δηεζλή θαιιηηερληθή, ζηαδηνδξνκία, ξεζηηάι, ζπλαπιίεο κνπζηθήο 
δσκαηίνπ), ερνγξαθήζεηο, δηζθνγξαθία, ζπλέδξηα, εθδόζεηο, δηαιέμεηο, ζεκηλάξηα, ζπγγξαθή 
ζρεηηθνύ βηβιίνπ, δεκνζηεύζεηο, κειέηεο, άξζξα, εηδηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ζπζηάζεηο 
δηαθξίζεηο, ζπκκεηνρή ζε θαιιηηερληθέο εθδειώζεηο, θεζηηβάι θαη δηαγσληζκνύο ρνξνύ θ.ιπ.  

5. Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, πξόζθαηεο έθδνζεο.  
6. Απνδεηθηηθό πξνζηαηεπόκελνπ κέινπο ΑΜΔΑ.  
7. Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86, όπνπ δειώλεηαη ηπρόλ απαζρόιεζε ζε Γεκόζην ή ηδησηηθό 

εθπαηδεπηηθό ίδξπκα (παξάιιειε απαζρόιεζε).  
8. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία λα δειώλεηαη:  

 Ζ εθπιήξσζε ησλ ζηξαηησηηθώλ ππνρξεώζεσλ (κόλν γηα άλδξεο) ή ε λόκηκε απαιιαγή θαη ε αηηία 
απαιιαγήο. Κάζε πξάμε ηνπ βίνπ ηνπ ε νπνία ζα αζθνύζε επηξξνή ζηελ θξίζε ηεο 
αθαηαιιειόιεηαο ηνπ γηα ηελ ππεξεζία πνπ πξννξίδεηαη, ηδηαίηεξα δε εάλ ηπρόλ έρεη θαηαδηθαζηεί 
ιόγσ πνηληθνύ αδηθήκαηνο.  

 Όηη δελ ηειεί ππό απαγόξεπζε ή δηθαζηηθή αληίιεςε θαη  
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 Όηη δελ παξαπέκθζεθε κε ηειεζίδηθν Βνύιεπκα γηα θάπνην από ηα αλαθεξόκελα ζην άξζξν 22 ηνπ 
Π. Γ/ηνο 611/77 εγθιήκαηα έζησ θαη εάλ δελ επαθνινύζεζε πνηληθή δίθε ιόγσ παξαγξαθήο, θαζώο 
θαη εάλ εθθξεκεί ελαληίνλ ηνπ θαηεγνξία γηα νπνηνδήπνηε πιεκκέιεκα ή θαθνύξγεκα.  

Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη κε ηε ζεηξά πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ αλαθνίλσζε θαη γίλνληαη δεθηά, 
εθόζνλ θαηαηίζεληαη εκπξόζεζκα.  
 

ΔΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΣΗΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΝΣΑΔΩΝ 
Ζ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Δπηρείξεζεο, κεηά από ζρεηηθή 
εηζήγεζε ηεο ηξηκεινύο επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ. 524/1980, αλάινγα κε ηε δηαδηθαζία θαη ηα 
θξηηήξηα κνξηνδόηεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε παξνύζα πξνθήξπμε. Οη πξνζσξηλνί πίλαθεο θαηάηαμεο 
ησλ ππνςεθίσλ αλαξηώληαη ζηνπο πίλαθεο αλαθνηλώζεσλ ηεο επηρείξεζεο θαη ζηελ ειεθηξνληθή 
δηεύζπλζε www.kedka.gr  ηεο Δπηρείξεζεο. Καηά ησλ αλσηέξσ πηλάθσλ νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα 
ππνβάινπλ ελζηάζεηο, ελώπηνλ ηεο επηηξνπήο επηινγήο πξνζσπηθνύ κέζα ζε απνθιεηζηηθή 
πξνζεζκία, ε νπνία ιήγεη κεηά ηελ πάξνδν πέληε (5) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ αλάξηεζε.  
 
Ο θάθεινο ησλ ππνςεθίσλ πνπ δελ έρνπλ επηιεγεί ζα δηαηεξείηαη ζην αξρείν καο σο νξίδεη ε θείκελε 
λνκνζεζία. Πέξαλ ηνύηνπ, νη θάθεινη ζα θαηαζηξέθνληαη. 
 

ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ 

Oη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα αλαδεηήζνπλ ηελ αλαθνίλσζε πξόζιεςεο ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε 
www.kedka.gr  ηεο Δπηρείξεζεο ή λα ηελ παξαιάβνπλ από ηα γξαθεία ηνπ Γεκνηηθνύ Χδείνπ ηεο 
Κ.Δ.Γ.ΚΑ. (Γ/λζε:  Μεηακνξθώζεσο 7-9, Καιακαξηά, ηθ 55131 ) θαζεκεξηλά από 08.00 π.κ έσο 14.00 
κ.κ.  
 
Ζ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) 
εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ επνκέλε ηεο δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζαο ζε δύν εκεξήζηεο εθεκεξίδεο 
ηνπ Ννκνύ Θεζζαινλίθεο, ζηα γξαθεία ηνπ Γεκνηηθνύ Χδείνπ ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. θαζεκεξηλά από 08.00 π.κ 
έσο 14.00 κ.κ., είηε  
α)  ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: Μεηακνξθώζεσο 7-9, Καιακαξηά 

η.θ.55131 - Θεζζαινλίθε, γηα ηελ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΣΧΝ 
ΓΗΑ ΣΖΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΧΓΔΗΟΤ ΚΑΛΑΜΑΡΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΠΡΟΣΤΠΖ ΥΟΛΖ 
ΥΟΡΟΤ, ππόςε Μαπξίδνπ Βέξαο ή  Διεπζεξηάδε Αιέμαλδξνπ  (ηει. επηθνηλσλίαο: 2310 495670 & 
2310480400) 

β)  είηε απηνπξνζώπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν από απηνύο πξόζσπν, εθόζνλ ε 
εμνπζηνδόηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε από δεκόζηα αξρή, ζηελ αθόινπζε 
δηεύζπλζε: Μεηακνξθώζεσο 7-9, Καιακαξηά, ηθ 55131 - Θεζζαινλίθε, ώξεο ππνβνιήο 08.00 - 
14.00 (ηει. επηθνηλσλίαο: 2310 495670 & 2310480400, ππόςε Μαπξίδνπ Βέξαο ή  Διεπζεξηάδε 
Αιέμαλδξνπ). 

ε πεξίπησζε ζπζηεκέλεο απνζηνιήο κέζσ ηαρπδξνκείνπ (ζπζηεκέλν) ή εηαηξείαο ηαρπκεηαθνξάο, 
ηεο αίηεζεο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθώλ, ην εκπξόζεζκν ηεο αίηεζεο ηζρύεη εθόζνλ ν θάθεινο θέξεη 
εκεξνκελία απνζηνιήο εληόο ηε πξναλαθεξόκελεο πξνζεζκίαο. 
 

2. Οη ζρεηηθέο πηζηώζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γεκνηηθνύ Χδείνπ Καιακαξηάο θαη ηεο Πξόηππεο ρνιήο 
Υνξνύ έρνπλ πξνβιεθηεί ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ έηνπο 2021 ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. θαη ζα πξνβιεθηνύλ θαη 
ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ έηνπο 2022.    

Η απόθαζε ασηή πήρε αρηζκό 119/2021 
Σν πξαθηηθό απηό ππνγξάθνπλ νη εμήο: 
Η ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Γ.. ΣΗ Κ.Δ.Γ.ΚΑ.                            Ο ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. ΣΗ Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 

 
ΟΛΟΜΩΝΙΓΟΤ ΔΛΙΑΒΔΣ                                                   ΚΟΤΟΠΟΤΛΟ ΦΩΣΙΟ 

http://www.kedka.gr/
http://www.kedka.gr/
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