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ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ 

Πξόζιεςεο σξνκίζζηνπ θαιιηηερληθνύ πξνζσπηθνύ 

κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηεο 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΩΦΔΛΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΚΑΒΑΛΑ «ΓΖΜΩΦΔΛΔΗΑ» 
 

Ο  Πξφεδξνο ηνπ Γ.Σ. έρνληαο ππφςε: 

α) ηελ ππ’ αξ. 53/28.02.2020 απφθαζε ηνπ Γ.Σ. γηα ηελ ππνβνιή αηηήκαηνο πξνο ην Υπνπξγείν 

Δζσηεξηθψλ δηά ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

πξνζιήςεσλ πξνζσπηθνχ ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ κε θάιπςε ηεο δαπάλεο ππφ ηε κνξθή 

αληηηίκνπ θαη ινηπψλ αληηθαηαβνιψλ (άξζξν 107 ηνπ Ν. 4483/17/ΦΔΚ107/Α’/2017), γηα ην έηνο 

2020,  

β) ηελ ππ’ αξ. πξση. 33177/29.05.2020 έγθξηζε πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ (κε αληίηηκν) ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ 

γ) ηελ ππ’ αξ. 120/22.06.2020 απφθαζε ηνπ Γ.Σ. γηα ζπγθξφηεζε ηξηκεινχο επηηξνπήο επηινγήο 

θαιιηηερληθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηε ζηειέρσζε ηεο Γεκνηηθήο Δξαζηηερληθήο Σρνιήο Φνξνχ 

δ) ηηο δηαηάμεηο ηνπ N. 3463/06 θη ηδίσο ην άξζξν 258 παξ. 1 απηνχ 

ε) ηελ ππ’ αξηζ. 30390/19.07.2010 εγθχθιην ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ζρεηηθά κε ηελ πξφζιεςε 

θαιιηηερληθνχ πξνζσπηθνχ  

ζη) ηελ ππ’ αξηζ. 113/2011 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ Καβάιαο κε ηελ νπνία έγηλε ε 

ζχζηαζε ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Καβάιαο «ΓΗΜΩΦΔΛΔΙΑ» δηά ηεο 

ζπγρψλεπζεο ησλ πθηζηάκελσλ δεκνηηθψλ θνηλσθειψλ επηρεηξήζεσλ θαη δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ Β΄ 

657/20.04.2011 

δ) ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 524/17-6-1980 (ΦΔΚ 143/80 η. Α) 

ε) ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Υπεξεζηψλ ηεο Δπηρείξεζεο  

ζ) ηνλ Καλνληζκφ Πξνζσπηθνχ ηεο Δπηρείξεζεο 

η) ην ππ’ αξηζ. 457/09.11.1983 Π.Γ. (ΦΔΚ Α΄ 174/28.11.1983) σο πξνο ηα ηππηθά πξνζφληα ηνπ 

Πξντζηακέλνπ Γηεχζπλζεο ηεο Γεκνηηθήο Δξαζηηερληθήο Σρνιήο Φνξνχ. 

θ) ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 33/414/29.08.2008 άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Γεκνηηθήο 

Δξαζηηερληθήο Σρνιήο Φνξνχ Καβάιαο. 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 

 

Τελ πξφζιεςε σξνκίζζηνπ θαιιηηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ζπγθεθξηκέλα πέληε (5)  

Φνξνδηδαζθάισλ ΠΔ, ΤΔ ή ΓΔ, εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο ζα εμαζθεί  παξάιιεια ηα θαζήθνληα ηνπ 

θαιιηηερληθνχ Γηεπζπληή, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζηε Γεκνηηθή 

Δξαζηηερληθή Σρνιή Φνξνχ Καβάιαο. 

ΠΗΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΗ ΔΠΟΥΗΚΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο 

ζέζεο 
Τπεξεζία Έδξα ππεξεζίαο Δηδηθόηεηα 

Γηάξθεηα 

ζύκβαζεο 

Αξηζκόο 

αηόκσλ 

100 Γεκνηηθή Καβάια ΠΔ/ΤΔ/ΓΔ Έσο 9 κήλεο 5 

Οκνλνίαο 117 

Τει. 2510/831-388, εζση. 5 

Φαμ: 2510/831-378 

E-mail: admin@kavalagreece.gr 

Πιεξνθνξίεο: Διεπζεξηάδνπ Ακαιία 

 

 

Καβάια, 31 Ινπιίνπ 2020 

Α.Π. : 3112 
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ΠΗΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΗ ΔΠΟΥΗΚΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο 

ζέζεο 
Τπεξεζία Έδξα ππεξεζίαο Δηδηθόηεηα 

Γηάξθεηα 

ζύκβαζεο 

Αξηζκόο 

αηόκσλ 

Δξαζηηερληθή Σρνιή 

Φνξνχ Καβάιαο 

Φνξνδηδαζθάισλ 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ  ΓΗΟΡΗΜΟΤ  

 

Οη ππνςήθηνη ππάιιεινη πξέπεη λα έρνπλ ηα πξνζόληα ηνπ δηνξηζκνύ ηόζν θαηά ηνλ ρξόλν 

ιήμεσο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ όζν θαη θαηά ηνλ ρξόλν ηνπ δηνξηζκνύ. Σν αλώηαην 

όξην ηεο ειηθίαο δηνξηζκνύ, όπνπ ππάξρεη, πξέπεη λα ζπληξέρεη θαηά ην πξώην, ζύκθσλα κε ηα 

αλσηέξσ, ρξνληθό ζεκείν (πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεσλ). 

 

I. ΓΔΝΗΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΓΗΟΡΗΜΟΤ 

 

1. Γελ απαηηείηαη σο πξνζφλ επηινγήο ε απφδεημε θαηνρήο ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο, ππφ ηνπο 

πεξηνξηζκνχο βεβαίσο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1 ηνπ Ν.2431/1996, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ππνςήθηνο 

ζα είλαη ζε ζέζε λα ζπλελλνείηαη θαη λα επηθνηλσλεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Γελ απαηηείηαη ε 

απφδεημε γλψζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο γηα Βνξεηνεπεηξψηεο, Κχπξηνπο Οκνγελείο θαη Οκνγελείο 

αιινδαπνχο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη απφ ηα λεζηά Ίκβξν θαη Τέλεδν. 

2. Να έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη λα κελ ππεξβαίλνπλ ην 65

ν
. 

3. Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειφηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηεο αληίζηνηρεο ζέζεο πνπ επηιέγνπλ. Η έιιεηςε θπζηθψλ ζσκαηηθψλ δεμηνηήησλ δελ 

εκπνδίδεη ην δηνξηζκφ, εθφζνλ ν ππάιιεινο, κε ηελ θαηάιιειε θαη δηθαηνινγεκέλε ηερληθή 

ππνζηήξημε, κπνξεί λα αζθήζεη ηα θαζήθνληα ηεο αληίζηνηρεο ζέζεο. Δηδηθέο δηαηάμεηο γηα ην 

δηνξηζκφ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο δε ζίγνληαη.  

4. Να έρνπλ νη άλδξεο εθπιεξψζεη, ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ή λα έρνπλ απαιιαγεί λφκηκα 

απφ απηέο. Γε δηνξίδνληαη ππάιιεινη φζνη έρνπλ αλαγλσξηζζεί σο αληηξξεζίεο ζπλείδεζεο θαη δελ 

έρνπλ εθπιεξψζεη, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο ζηξαηνινγηθήο λνκνζεζίαο, άνπιε ζεηεία ή 

ελαιιαθηηθή πνιηηηθή θνηλσληθή ππεξεζία. Γελ απαηηείηαη εθπιήξσζε ησλ ζηξαηησηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ γηα ηνπο πνιίηεο θξάηνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηε ρψξα ησλ νπνίσλ δελ 

πξνβιέπεηαη ε ππνρξέσζε ζηξάηεπζεο.  

5. α. Να κελ έρνπλ  θαηαδηθαζζεί γηα θαθνχξγεκα θαη ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή, ππεμαίξεζε 

(θνηλή ή ζηελ ππεξεζία), απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγφξνπ, δσξνδνθία, θαηαπίεζε, 

απηζηία πεξί ηελ ππεξεζία, παξάβαζε θαζήθνληνο, θαζ’ ππνηξνπή ζπθνθαληηθή δπζθήκεζε θαζψο 

θαη γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή έγθιεκα νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο 

ηεο γελεηήζηαο δσήο. 

    β. Να κελ είλαη ππφδηθνη πνπ έρνπλ παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνχιεπκα γηα θαθνχξγεκα ή γηα 

πιεκκέιεκα ηεο πεξίπησζεο α , έζησ θαη αλ ην αδίθεκα έρεη παξαγξαθεί. 

    γ. Να κελ έρνπλ ιφγσ θαηαδίθεο ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηψκαηα θαη γηα φζν ρξφλν δηαξθεί 

ε ζηέξεζε απηή.   

    δ. Να κελ ηεινχλ ππφ ζηεξεηηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε(πιήξε ή κεξηθή, ππφ επηθνπξηθή 

δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε (πιήξε ή κεξηθή) θαη ππφ ηηο δχν απηέο θαηαζηάζεηο. 

         Η αληθαλφηεηα πξνο δηνξηζκφ αίξεηαη κφλν κε ηελ έθδνζε ηνπ θαηά ην άξζξν 47 παξ. 1 ηνπ 

Σπληάγκαηνο δηαηάγκαηνο πνπ αίξεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο πνηλήο. 

6. Να κελ έρνπλ απνιπζεί  απφ  ζέζε δεκφζηαο ππεξεζίαο ή Ο.Τ.Α. ή άιινπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ 

Γεκνζίνπ ηνκέα ή Ο.Τ.Α., ιφγσ επηβνιήο ηεο πεηζαξρηθήο πνηλήο ηεο νξηζηηθήο παχζεο ή ιφγσ 

θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο. γηα ζπνπδαίν ιφγν, νθεηιφκελν ζε ππαηηηφηεηα ηνπ 

εξγαδνκέλνπ, αλ δελ παξέιζεη πεληαεηία απφ ηελ απφιπζε.    
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7. Οη ελδηαθεξόκελνη γηα ηε ζέζε κε Κσδηθό 100 λα κελ απαζρνινύληαη, σο Υνξνδηδάζθαινη, κε 

νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, ζε άιιε ηδησηηθή ζρνιή ρνξνύ ζηνλ Γήκν Καβάιαο.  

 

ΗΗ. ΔΗΓΗΚΑ – ΣΤΠΗΚΑ  ΠΡΟΟΝΣΑ ΓΗΟΡΗΜΟΤ 

 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό θέζης) 

Κωδικός θέζης 
Σίηλος ζποσδών  

και  
λοιπά απαιηούμενα (ησπικά & ηστόν πρόζθεηα) προζόνηα 

100 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
1. Πηςσίο ή δίπλωμα καθηγηηή αναγνωπιζμένηρ επαγγελμαηικήρ ζσολήρ σοπού ηηρ ημεδαπήρ 
ή αναγνωπιζμένηρ ανώηεπηρ ή ανώηαηηρ Σσολήρ σοπού ηηρ αλλοδαπήρ. 
 
2. Μεηαπηςσιακόρ ηίηλορ ζσεηικόρ με ηο ανηικείμενο. 
 
3. Πποϋπηπεζία δύο διδακηικών πεπιόδων ηοςλάσιζηον ζε αναγνωπιζμένη από ηο κπάηορ 
ζσολή σοπού. 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ Α' ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ:  
1. Πηςσίο ή δίπλωμα καθηγηηή αναγνωπιζμένηρ επαγγελμαηικήρ ζσολήρ σοπού ηηρ ημεδαπήρ 
ή αναγνωπιζμένηρ ανώηεπηρ ή ανώηαηηρ Σσολήρ σοπού ηηρ αλλοδαπήρ. 
 
2. Πποϋπηπεζία μιαρ διδακηικήρ πεπιόδος  ηοςλάσιζηον ζε αναγνωπιζμένη απο ηο κπάηορ 
ζσολή σοπού. 
 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ Β' ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
1. Τοςλάσιζηον ένα ζεμινάπιο εξειδίκεςζηρ ή μια ζςμμεηοσή ζε διαγωνιζμό κλαζικού ή 
ζύγσπονος ή μονηέπνος ή character ή hip-hop, ή oriental ή latin-ballroom σοπού ή streetdance 
– breakdance ή bollywood ή zumba. 
2. Πποϋπηπεζία μιαρ διδακηικήρ πεπιόδος ηοςλάσιζηον, ζε αναγνωπιζμένη από ηο κπάηορ 
ζσολή σοπού, ζηη διδαζκαλία κλαζικού ή ζύγσπονος ή μονηέπνος ή character ή hip - hop  ή 
oriental ή latin-ballroom σοπού ή streetdance – breakdance ή Bollywood ή zumba ή εν ηοιρ 
ππάγμαζι πποϋπηπεζία ηριών διδακηικών πεπιόδων ηοςλάσιζηον, ζηη διδαζκαλία κλαζικού ή 
ζύγσπονος ή μονηέπνος ή latin-ballroom ή character ή hip - hop  ή oriental ή streetdance – 
breakdance ή Bollywood ή zumba. 

 

ΑΗΣΖΖ  -  ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ  -  ΠΡΟΘΔΜΗΑ - ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

 

Η αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ ππνβάιιεηαη εληφο δέθα (10) εκεξώλ απφ ηελ επνκέλε ηεο 

δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο.  

Η αίηεζε ζα απεπζχλεηαη  πξνο ην Ννκηθφ Πξφζσπν Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ «Γεκνηηθή 

Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Καβάιαο-ΓΗΜΩΦΔΛΔΙΑ» θαη ζα ππνβάιιεηαη ζηε Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθήο 

θαη Οηθνλνκηθήο Υπνζηήξημεο, νδφο Οκνλνίαο 117 (3
νο

 Όξνθνο), Τ.Κ. 65403, Καβάια, θαηά ηηο 

εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο απφ 8.30 π.κ. κέρξη 14.00 κ.κ.. Υπεχζπλε ζπιινγήο ησλ αηηήζεσλ έρεη 

νξηζηεί ε θ. Διεπζεξηάδνπ Ακαιία. 

Με ηελ  αίηεζε ζπλππνβάιινληαη  ηα παξαθάησ απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά  γεληθψλ θαη 

εηδηθψλ – ηππηθψλ πξνζφλησλ ησλ ππνςεθίσλ:  

 

Α.  Γηθαηνινγεηηθά ησλ γεληθώλ πξνζόλησλ. 

 

1. Βηνγξαθηθφ Σεκείσκα. 

2. Φσηναληίγξαθν ησλ δχν φςεσλ ηνπ αηνκηθνχ δειηίνπ ηαπηφηεηαο ή ειιείςεη ηαπηφηεηνο, ησλ 

θξηζίκσλ ζειίδσλ ηνπ δηαβαηεξίνπ, δειαδή απηψλ φπνπ αλαθέξεηαη ν αξηζκφο θαη ηα ζηνηρεία 
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ηαπηφηεηαο ηνπ  θαηφρνπ θαη αλ απφ απηά δελ πξνθχπηεη ε εκεξνκελία γέλλεζεο πξέπεη λα 

πξνζθνκηζζεί θαη πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο. 

3. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 κε ηελ νπνία ζα δειψλεηαη: 

α. Ο Γήκνο ή Κνηλφηεηα ζην δεκνηνιφγην ηνπ νπνίνπ είλαη γξακκέλνο. 

β. Η εθπιήξσζε ησλ ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπ ή ε λφκηκε απφ απηέο απαιιαγή θαη ε αηηία 

απαιιαγήο,   

γ. Κάζε πξάμε ηνπ βίνπ ηνπ ε νπνία ζα ήζθηε επηξξνή επί ηελ θξίζηλ ηεο θαηαιιειφηεηάο ηνπ γηα ηελ 

ππεξεζία ηελ νπνία πξννξίδεηαη ηδίσο δε εάλ ηπρφλ έρεη θαηαδηθαζζεί ιφγσ πνηληθνχ αδηθήκαηνο  

δ. Αλ ππεξεηεί ή πξνυπεξέηεζε κε νηαλδήπνηε εηδηθφηεηα ζην Γεκφζην ή Ννκηθφ Πξφζσπν 

Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ή Οξγαληζκφ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, εθφζνλ δε εμήιζε ηεο ππεξεζίαο γηα πνία 

αηηία.  

ε. Όηη δελ ηειεί ππφ απαγφξεπζε ή δηθαζηηθή αληίιεςε.    

ζη. Όηη δελ παξεπέκθζε δηα ηειεζηδίθνπ βνπιεχκαηνο γηα θάπνηα ησλ ζην άξζξν 22 ηνπ Π.Γ. 

611/1977 εγθιεκάησλ έζησ θαη αλ δελ αθνινχζεζε πνηληθή δίθε ιφγσ παξαγξαθήο, σο θαη αλ 

εθθξεκεί ελαληίνλ ηνπ θαηεγνξία γηα νπνηνδήπνηε  πιεκκέιεκα ή θαθνχξγεκα. 

δ. Όηη δελ απαζρνιείηαη κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, σο Υνξνδηδάζθαινο, ζε άιιε ηδησηηθή 

ρνιή Υνξνύ ζηνλ Γήκν Καβάιαο.  

Η ηπρφλ αλαθξίβεηα ησλ δεινπκέλσλ ζηνηρείσλ ζηελ  ππεχζπλε δήισζε επηζχξεη ηηο 

πξνβιεπφκελεο πνηληθέο θαη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο. 

 

Β.  Γηθαηνινγεηηθά ησλ εηδηθώλ – ηππηθώλ πξνζόλησλ. 

 

 

1.  Γηα ηηο ζέζεηο ησλ ΠΔ/ΣΔ/ΓΔ Υνξνδηδαζθάισλ:             

Δπθξηλέο θσηναληίγξαθν Πηπρίνπ ή δηπιψκαηνο θαζεγεηή αλαγλσξηζκέλεο επαγγεικαηηθήο ζρνιήο 

ρνξνχ ηεο εκεδαπήο ή αλαγλσξηζκέλεο αλψηεξεο ή αλψηαηεο Σρνιήο ρνξνχ ηεο αιινδαπήο. 

 

Δπθξηλέο θσηναληίγξαθν κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο (ζπλνδεπφκελν απφ βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο πνπ λα θαζνξίδεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν απηνχ, κόλν εάλ απηφ δελ 

πξνθχπηεη ζαθψο απφ ηνλ πξνζθνκηδφκελν ηίηιν).  

Αλ ν κεηαπηπρηαθφο ηίηινο έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή απαηηείηαη κόλν Πξάμε Αλαγλψξηζεο ηνπ 

ηίηινπ απφ ην ΓΙΚΑΤΣΑ ή Πηζηνπνηεηηθφ Αλαγλψξηζεο απφ ην Γηεπηζηεκνληθφ Οξγαληζκφ 

Αλαγλψξηζεο Τίηισλ Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο (Γ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) πεξί ηζνηηκίαο πνπ λα έρεη 

εθδνζεί κέρξη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αξρηθψλ αηηήζεσλ θαη ζε 

πεξίπησζε πνπ απφ ηελ πξάμε αλαγλψξηζεο δελ πξνθχπηεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν, απαηηείηαη 

βεβαίσζε απφ ην Παλεπηζηήκην πνπ ρνξήγεζε ηνλ ηίηιν ε νπνία λα θαζνξίδεη ην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν, θαζψο θαη επίζεκε κεηάθξαζή ηεο. 

ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε ηζνηηκία ή ηζνηηκία θαη αληηζηνηρία ηνπ πηπρίνπ αιινδαπήο 

αλαγλσξίδεηαη κόλνλ εθόζνλ ν θάηνρνο ηνπ πηπρίνπ είλαη θαη θάηνρνο κεηαπηπρηαθνύ 

δηπιώκαηνο, δελ αλαγλσξίδεηαη ηζνηηκία ηνπ κεηαπηπρηαθνύ δηπιώκαηνο, θαη επνκέλσο δελ 

ινγίδεηαη σο κεηαπηπρηαθόο ηίηινο.  

 

Οη ππνςήθηνη σξνκίζζηνη πνπ ππέβαιαλ αίηεζε ην δηδαθηηθό έηνο 2019 – 2020 θαη 

αμηνινγήζεθαλ, ζα ππνβάιινπλ, πέξαλ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ γεληθώλ πξνζόλησλ (βι. 

αλσηέξσ ππό Α), κόλν ηα δηθαηνινγεηηθά πξνϋπεξεζίαο (δηδαθηηθή ή θαη επαγγεικαηηθή) 

πνπ βεβαηώλνπλ ηελ πξνϋπεξεζία θαη ηνπο ηίηινπο πνπ απνθηήζεθαλ από 01 Οθησβξίνπ 

2018 έσο ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ βάζεη ηεο παξνύζαο πξνθήξπμεο θαη 

δελ έρνπλ πξνζθνκηζηεί, θαζώο θαη νπνηνδήπνηε δηθαηνινγεηηθό πηζηνπνηεί κεηαβνιή ζηα 

ζηνηρεία ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε δηδαθηηθή πεξίνδν. 
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Δπθξηλέο θσηναληίγξαθν ηεο βεβαίσζεο παξαθνινχζεζεο ζεκηλαξίνπ εμεηδίθεπζεο ή ηεο βεβαίσζεο 

ζπκκεηνρήο ζε δηαγσληζκφ θιαζηθνχ ή ζχγρξνλνπ ή κνληέξλνπ ή character ή hip - hop  ή oriental ή 

latin-ballroom ρνξνχ ή Bollywood ή zumba. 

 

- Πηζηνπνηεηηθφ  πξνυπεξεζίαο, φπνπ απαηηείηαη, σο εμήο: 

α. Γηα ηνπο κηζζσηνύο ηνπ Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνύ ηνκέα:  

- Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ Αζθαιηζηηθνχ θνξέα απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο 

- Υπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/1986 ζηελ νπνία λα δειψλεηαη επαθξηβψο ν ρξφλνο θαη ην είδνο ηεο 

εκπεηξίαο ηνπ, ηα ζηνηρεία ηνπ εξγνδφηε, θπζηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο επσλπκίαο ηεο επηρείξεζεο αλ 

πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν.  

Οη κηζζσηνί ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα κπνξνχλ, ελαιιαθηηθά, αληί ηεο βεβαίσζεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ 

θνξέα θαη ηεο ππεχζπλεο δήισζεο, λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ θνξέα ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε δηάξθεηα, ην είδνο ηεο εκπεηξίαο. 

β. Γηα ηνπο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο:  

-  Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ Αζθαιηζηηθνχ θνξέα απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο  

- Υπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/1986 ζηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη εμεηέιεζε  ζπγθεθξηκέλεο 

εξγαζίεο, κειέηεο θαη έξγα ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο εκπεηξίαο. 

- Υπνβνιή κίαο ηνπιάρηζηνλ ζρεηηθήο ζχκβαζεο ή δειηίσλ παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ  θαιχπηνπλ 

ελδεηθηηθψο ηε δηάξθεηα θαη ην είδνο ηεο εκπεηξίαο. 

γ. Γηα όζνπο έρνπλ κόλν ελ ηνηο πξάγκαζη πξνϋπεξεζία: 

- Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ θνξέα, ζηνλ νπνίν πξνζέθεξε ηηο ππεξεζίεο ηνπ σο ρνξνδηδάζθαινο 

- Υπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/1986 ζηελ νπνία λα δειψλεηαη επαθξηβψο ν ρξφλνο θαη ην είδνο ηεο 

εκπεηξίαο ηνπ, ηα ζηνηρεία ηνπ εξγνδφηε, θπζηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο επσλπκίαο ηεο επηρείξεζεο αλ 

πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν. 

   

Όηαλ ε πξνϋπεξεζία έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή. 

 

 Γηα ηελ  πξνυπεξεζία ε νπνία έρεη απνθηεζεί ζηελ  αιινδαπή, επηπιένλ ησλ ινηπψλ θαηά πεξίπησζε 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη, ν ππνςήθηνο πξνζθνκίδεη: 

1) Όηαλ θαηά ην ηζρχνλ λνκηθφ θαζεζηψο ηνπ θξάηνπο ε αζθάιηζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα 

ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ή ζπγθεθξηκέλε ζρέζε εξγαζίαο είλαη ππνρξεσηηθή: 

- Βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε ζηνλ νπνίν απαζρνιήζεθε θαη ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ν 

ρξφλνο θαη ην είδνο ηεο απαζρφιεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

- Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ, είηε πξφθεηηαη γηα ακηγψο θξαηηθή ή 

ακηγψο ηδησηηθή ή κηθηή αζθάιηζε. 

2) Όηαλ θαηά ην ηζρχνλ λνκηθφ θαζεζηψο ηνπ θξάηνπο ε αζθάιηζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα 

ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ή ζπγθεθξηκέλε ζρέζε εξγαζίαο είλαη κε ππνρξεσηηθή: 

- Βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε ζηνλ νπνίν απαζρνιήζεθε θαη ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ν 

ρξφλνο θαη ην είδνο ηεο απαζρφιεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

- Υπεχζπλε δήισζε ηνπ ηδίνπ, ηνπ Ν. 1599/1986 ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη   

επαθξηβψο   ν   ρξφλνο   απαζρφιεζεο  θαη   ην  είδνο   ηεο      πξνυπεξεζίαο ηνπ,  ηα 

ζηνηρεία ηνπ  εξγνδφηε,  θπζηθνχ πξνζψπνπ  ή  ηεο    επσλπκίαο ηεο επηρείξεζεο αλ 

πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν. 

- Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο ζην νπνίν απαζρνιήζεθε φηη ε αζθάιηζε 

γηα ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ή ηε ζπγθεθξηκέλε ζρέζε εξγαζίαο, δελ είλαη 

ππνρξεσηηθή θαηά ηε λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο απηνχ. 

3) Όηαλ ν ρξφλνο πξνυπεξεζίαο  έρεη δηαλπζεί ζε ππεξεζίεο δεκνζίνπ ραξαθηήξα ηεο   

αιινδαπήο   κπνξεί  λα  απνδεηθλχεηαη  θαη  κε  βεβαίσζε  ηνπ  αληίζηνηρνπ δεκφζηνπ θνξέα. 

 

Τα δηθαηνινγεηηθά ηνπ ππνςεθίνπ, ν νπνίνο επηθαιείηαη εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε ζηελ  αιινδαπή, 

ππνβάιινληαη ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ επηθπξσζεί απφ 
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δηθεγφξν θαη ζπλνδεχνληαη  απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα στην παρακάτω ενότητα τοσ παρόντος με τίτλο «ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΣΙΣΛΩΝ, 

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΕΩΝ». 

 

ΠΡΟΚΟΜΗΖ ΣΗΣΛΩΝ, ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΒΔΒΑΗΩΔΩΝ 

 

Σεο αιινδαπήο  

Τίηινη, πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηψζεηο ηεο αιινδαπήο πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ αλαθνίλσζε πξέπεη λα 

είλαη επίζεκα κεηαθξαζκέλνη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Η επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο γίλεηαη απφ αξκφδηα θαηά λφκν αξρή ηνπ Υπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ή ηελ 

Πξεζβεία ή ην Πξνμελείν ηεο μέλεο ρψξαο ζηελ Διιάδα ή απφ δηθεγφξν ή απφ άκηζζν εξκελέα 

δηνξηζκέλν βάζεη ηνπ λ.148/26-12-1913/1-2-1914. Δηδηθψο φκσο κεηά ηνλ λέν «Κψδηθα Γηθεγφξσλ» 

(άξζξν 36 λ.4194/2013/ΦΔΚ 208/27.09.2013/η. Α’), κεηαθξάζεηο μελφγισζζσλ εγγξάθσλ πνπ 

γίλνληαη απφ δηθεγφξν κεηά ηελ 27.09.2013, γίλνληαη δεθηέο, εθφζνλ ν δηθεγφξνο βεβαηψλεη φηη ν 

ίδηνο έρεη επαξθή γλψζε ηεο γιψζζαο απφ θαη πξνο ηελ νπνία κεηέθξαζε. 

Τα  αλσηέξσ (ηίηινη, πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηψζεηο) γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά ζε επθξηλή 

θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ αιινδαπέο αξρέο θαη έρνπλ 

επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν. 

Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή  θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ, ηα 

νπνία έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν. 

Σεο εκεδαπήο  

α) Γεκφζηα έγγξαθα εκεδαπήο, δειαδή έγγξαθα πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ππεξεζίεο θαη  θνξείο ηνπ 

δεκφζηνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα  (π.ρ ηίηινη ζπνπδψλ – άδεηεο – πηζηνπνηεηηθά – 

βεβαηψζεηο θ.ιπ.), ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ 

πξσηνηχπσλ εγγξάθσλ ή ησλ αθξηβψλ αληηγξάθσλ ηνπο. 

β) Ιδησηηθά έγγξαθα εκεδαπήο, δειαδή έγγξαθα πνπ δελ εθδίδνληαη απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο ηνπ 

δεκφζηνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα (φπσο απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ, θ.ιπ.) 

ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα 

ηδησηηθψλ εγγξάθσλ, ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν θαζψο θαη ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα 

απφ ηα πξσηφηππα φζσλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ θέξνπλ ζεψξεζε απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο ηνπ 

δεκφζηνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα (π.ρ. απνιπηήξην ηδησηηθνχ ιπθείνπ πνπ θέξεη ηε 

ζεψξεζε ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, ηαηξηθή γλσκάηεπζε πνπ θέξεη ζεψξεζε απφ αξκφδην ειεγθηή ηαηξφ). 

 ΔΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζξ. 1 ηνπ λ. 4250/2014 γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ ζην ζχλνιν ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο κε ην δεκφζην έρεη θαηαξγεζεί ε 

ππνρξέσζε ππνβνιήο πξσηνηχπσλ εγγξάθσλ ρσξίο ηνχην λα ζεκαίλεη απαγφξεπζε ρξήζεο - 

πξνζθφκηζεο απηψλ απφ ηνπο ππνςεθίνπο. 
 

 Σπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ζα γίλνληαη δεθηά κέρξη θαη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο 

αίηεζεο. 

 Οη θάηνρνη ζρεηηθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ πέξαλ ησλ απαηηνπκέλσλ δχλαληαη λα ηνπο 

ζπλππνβάιινπλ. 

- Τα δηθαηνινγεηηθά κπνξνχλ λα ζηαινχλ θαη ηαρπδξνκηθψο ζπζηεκέλα κέρξη ηε ιήμε ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ (ζθξαγίδα θαη απφδεημε ηαρπδξνκείνπ). 

-  Η θαηάζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ κπνξεί λα γίλεη θαη απφ ηξίηνπο εθ’ φζνλ δηαζέηνπλ λφκηκε 

εμνπζηνδφηεζε. 

Αλ δελ ππνβιεζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ ηππηθψλ 

πξνζφλησλ ν ππνςήθηνο ηίζεηαη εθηφο δηαδηθαζίαο θαη ε αίηεζή ηνπ απνξξίπηεηαη. 

Μεηά ηνλ έιεγρν ηεο πιεξφηεηαο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζα πξσηνθνιιείηαη  ε ζρεηηθή αίηεζε 

θαη ζα θαηαρσξείηαη  ζε εηδηθφ πίλαθα ζηνλ νπνίν ζα θαίλεηαη ν θαηά ζεηξά αξηζκφο πξσηνθφιινπ 

ηεο αίηεζεο, ην επψλπκν, ην φλνκα θαη ην φλνκα παηξφο ηνπ ππνςεθίνπ θαη ηελ επνκέλε ηεο ιήμεο 
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ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ν εηδηθφο πίλαθαο ζα παξαδνζεί ππνγεγξακκέλνο εηο 

δηπινχλ κεηά ησλ ζρεηηθψλ αηηήζεσλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ζπλνδεχνπλ  ηηο αηηήζεηο, ζηνλ 

γξακκαηέα ηεο επηηξνπήο επηινγήο θαιιηηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ 

Π.Γ.524/17-6-1980. 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ   ΔΠΗΛΟΓΖ 

 

Όζνη ππνςήθηνη δελ ππέβαιιαλ ηα απαξαίηεηα-θαηάιιεια δηθαηνινγεηηθά απνθιείνληαη απφ 

ηελ ηξηκειή επηηξνπή επηινγήο θαιιηηερληθνχ πξνζσπηθνχ κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε. 

Όζνη πιεξνχλ ηα γεληθά θαη ηα ηππηθά πξνζφληα ηίζεληαη ππφ ηελ θξίζε ηεο ηξηκεινχο 

επηηξνπήο επηινγήο ε νπνία ζα ζπλεδξηάζεη ζηα Κεληξηθά Γξαθεία ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινχο 

Δπηρείξεζεο Καβάιαο, ζηελ νδφ Οκνλνίαο 117. 

Ο πίλαθαο επηιεγνκέλσλ ζα ζπληαρζεί εηο δηπινχλ απφ ηε ζπλεδξίαζε ηεο επηηξνπήο θαη ην 

έλα αληίηππν  ζα ηνηρνθνιιεζεί απζεκεξφλ ζηα  Κεληξηθά Γξαθεία ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινχο 

Δπηρείξεζεο Καβάιαο, ζηελ νδφ Οκνλνίαο 117, ζπληαζζνκέλνπ ζρεηηθνχ απνδεηθηηθνχ θαη ην άιιν 

αληίηππν κε ηελ απφθαζε ηεο επηηξνπήο, ην αλσηέξσ απνδεηθηηθφ, ηηο αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ κεηά 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαζψο θαη ηπρφλ απφθαζεο θαη πίλαθα απνθιεηνκέλσλ ζα απνζηαιεί 

απζεκεξφλ ζηελ Δπηρείξεζε, πνπ ζα πξσηνθνιιήζεη ην ζρεηηθφ πίλαθα επηιεγνκέλσλ θαη 

απνθιεηνκέλσλ. 

Ο πίλαθαο επηιεγνκέλσλ ηζρχεη επί έλα έηνο απφ ηεο θαηαξηίζεψο ηνπ, ε δε πξφζιεςε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ελεξγείηαη θαηά ηε ζεηξά ηνπ πίλαθα. Ο ηειηθφο αξηζκφο ησλ επηιεγέλησλ 

Φνξνδηδαζθάισλ ζα εμαξηεζεί από ηνλ αξηζκό ησλ εγγξαθέλησλ καζεηώλ ζηε Γεκνηηθή ρνιή 

Υνξνύ θαη δύλαηαη λα είλαη κηθξόηεξνο από ηηο αξρηθώο πξνθεξπρζείζεο ζέζεηο. Όζνλ αθνξά 

ζηελ θαηαλνκή ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο ησλ Φνξνδηδαζθάισλ, απηή γίλεηαη απνθιεηζηηθά κε 

απφθαζε ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Καβάιαο 

«ΓΗΜΩΦΔΛΔΙΑ». 

Ζ αξκόδηα αξρή γηα ηελ πξόζιεςε απνζηέιιεη πξόζθιεζε επί απνδείμεη πξνο ηνπο  

επηιεγόκελνπο  (επηηπρόληεο), νη νπνίνη ππνρξενύληαη εληόο  δέθα (10) εκεξώλ λα ππνβάινπλ ζηε 

Γηεύζπλζε Πνιηηηζκνύ, έδξα ηεο νπνίαο είλαη ην Πνιηηηζηηθό Κέληξν «Ππζαγόξαο», νδόο 7εο 

Μεξαξρίαο 1, Σ.Κ. 65403, Καβάια, ηα εμήο πξόζζεηα δηθαηνινγεηηθά: 

1. Πηζηνπνηεηηθφ νηθείνπ Γήκνπ ή Κνηλφηεηαο, πξφζθαηεο έθδνζεο, φηη ν ππνςήθηνο είλαη 

εγγεγξακκέλνο ζην δεκνηνιόγην (γηα ηελ απόδεημε ηνπ θξηηεξίνπ ηεο εληνπηόηεηαο). 
2. Αληίγξαθν θχιινπ ζηξαηνινγηθνχ κεηξψνπ φηαλ ν ππνςήθηνο είλαη άλδξαο (Πηζηνπνηεηηθφ 

εθπιήξσζεο ησλ ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπ ή ηεο  λφκηκεο απφ απηέο απαιιαγή θαη ε αηηία 

απαιιαγήο).   

3. Αληίγξαθν ηνπ δειηίνπ πνηληθνχ κεηξψνπ. 

4. Πηζηνπνηεηηθό πεξί πγείαο θαη θπζηθήο θαηαιιειόηεηαο (ε πγεία θαη ε θπζηθή θαηαιιειφηεηα 

ησλ ππνςεθίσλ ππαιιήισλ λα αζθήζνπλ ηα θαζήθνληα ηεο αληίζηνηρεο ζέζεο πηζηνπνηείηαη απφ ηηο 

αξκφδηεο πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο, κε βάζε παξαπεκπηηθφ έγγξαθν, ζην νπνίν πεξηγξάθνληαη απφ ηελ 

ππεξεζία, ζε γεληθέο γξακκέο, ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο πνπ πξφθεηηαη λα θαηαιεθζεί). 

Αλ δελ ππνβιεζνύλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά εληόο ηεο ηαζζόκελεο εκεξνκελίαο  ν 

ππνςήθηνο ηίζεηαη εθηόο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηνξηζκνύ. 

 

ΓΖΜΟΗΔΤΖ  ΣΖ   ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ 

 

1. Η πεξίιεςε ηεο πξνθήξπμεο λα δεκνζηεπζεί φπσο νξίδεη ην Π.Γ. 524/17-6-1980. 

2. Αληίγξαθν ηεο  πξνθήξπμεο ζα αλαξηεζεί ζην θαηάζηεκα ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινχο 

Δπηρείξεζεο Καβάιαο «ΓΗΜΩΦΔΛΔΙΑ», Οκνλνίαο 117 θαη ζα ζπληαρζεί ζρεηηθφ 

απνδεηθηηθφ.  

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ 

Τεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Καβάιαο-«ΓΗΜΩΦΔΛΔΙΑ» 

ΑΓΓΔΛΙΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΑΔΑ: 6Β5ΙΟΡΦΛ-ΦΛΣ
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