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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                                      εηεία 19-9-2022 

ΝΟΜΟ ΛΑΗΘΗΟΤ                                                                                   Αξ. πξση 1978 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

ΖΣΔΗΑ (Γ.Ο.Κ.Α.)                                            

  

                                                                                  

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ   

γηα ηε πξόζιεςε  Καιιηηερληθνύ Γηεπζπληή κε ζύκβαζε εξγαζίαο Ηδησηηθνύ 

Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξόλνπ σξνκίζζηνο  (ΜΔ ΑΝΣΗΣΗΜΟ), ζην Γεκνηηθό Χδείν 

εηείαο ζύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ   Π.Γ. 524/1980 (ΦΔΚ 134/η.Α/17-7-

1980) 

 
Ο  Πρόεδρος ηοσ Γεκνηηθνύ Οξγαληζκνύ Κνηλσληθνπνιηηηζηηθήο Αλάπηπμεο εηείαο 

(Γ.Ο.Κ.Α.) Λπκπεξίνπ Κσλζηαληίλνο,  

 

Έτονηας σπόυη:  
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3584/2007 (ΑΡ.223 ΠΑΡ 5) 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 2 ηνπ λ. 2190/94 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην 

άξζξν 1 ηνπ λ.3833/2010, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο δελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ 

θεθαιαίσλ Α’ Β’ θαη Γ’ ηνπ λ. 2190/94 «Οη ινγνηέρλεο, θαιιηηέρλεο θαη δεκνζηνγξάθνη γηα 

απαζρνιήζεηο πνπ πξνζηδηάδνπλ ζηελ ηδηφηεηά ηνπο». 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 240 ηνπ λ. 3463/06 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4325/15 (άξ. 26 παξ.8) 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 523/17-6-1980 (ΦΔΚ 143/ηΑ΄/1980 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

αξ.476/1981 ΠΓ  (ΦΔΚ 132/η.Α΄/21-5-1980)  

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.524/80 (ΦΔΚ 143/Α). 

7. Σν κε ΓΗΠΠ/Φ.1.9/539/11506/31-05-2010 έγγξαθν ηνπ ΤΠ.Δ.Α. & Ζ.Γ ζχκθσλα κε ην 

νπνίν εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 524/80 γηα πξνζσπηθφ πνπ εμαηξείηαη 

ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ αξ. 9 ηνπ λ. 3812/09 (θαιιηηερληθό πξνζσπηθό) 

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Β.Γ. 16/66 πεξί ηδξχζεσο κνπζηθψλ ηδξπκάησλ 

9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Β.Γ.57/57 πεξί θπξψζεσο εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ Χδείνπ Θεζζαινλίθεο 

10. Σν κε αξ. πξση. 1434/7-7-2022 αίηεκα ηνπ ΓΟΚΑ  πξνο ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε 

Κξήηεο πξνγξακκαηηζκνχ πξνζιήςεσλ 

11. Σν κε αξ. πξση 5445/13-7-2022 εηζήγεζε ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο πξνο ην 

Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ. 

12. Σελ αξ. πξση.55634/25-8-2022 (ΑΓΑ: Φ6ΚΖ46ΜΣΛ6-Ε6Φ), απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Δζσηεξηθψλ πεξί έγθξηζεο  πξφζιεςεο  πξνζσπηθνχ ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ 

ζε ΟΣΑ ηεο ρψξαο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ έλαληη αληηηίκνπ. 

13. Σν αξ. πξση. 56352/30-8-2022  δηαβηβαζηηθφ έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ κε ην 

νπνίν αλαθνηλψζεθε  ε σο άλσ απφθαζε έγθξηζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ.  

14. Σελ αξ. 61/2022 (ΑΓΑ :ΧΑ7ΦΟΚΒ3-1ΒΦ) απφθαζε ηνπ Γ. ηνπ ΓΟΚΑ 

πξνγξακκαηηζκνχ πξνζιήςεσλ  κε αληίηηκν  

15. Σελ αξ.86/2022  απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΓΟΚΑ πεξί θαζνξηζκνχ 

εηδηθφηεηαο θαη έγθξηζεο έθδνζεο αλαθνίλσζεο πξφζιεςεο.  

16. Σελ αξ. πξση. 7531/12-9-2022 (ΑΓΑ:9Η41ΟΡ1Θ-ΓΗΓ) απφθαζε ηεο πληνλίζηξηαο ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κξήηεο πεξί έγθξηζεο ζπγθξφηεζεο θαιιηηερληθήο επηηξνπήο  
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17. Σε κε αξ. πξση. 1985/20-9-2022 Απφθαζε Πξνέδξνπ  έγθξηζεο Πνιπεηνχο δαπάλεο  θαη ηηο  

αξ. 255  (ΑΓΑ: 6ΕΦΣΟΚΒ3-Θ0) θαη 256 κε (ΑΓΑ : 9ΥΥΒΟΚΒ3-ΘΒ)  απνθάζεηο 

αλάιεςεο ππνρξέσζεο θαη έγθξηζε δαπάλεο ζηνλ π/π έηνπο 2022. Αληίζηνηρε πίζησζε ζα 

εγγξαθεί θαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ επφκελνπ έηνπο 2023 

18. Σo αξ. ΦΔΚ  813/10-5-2011 η.β΄ ζχζηαζεο ηνπ ΓΟΚΑ 

19. Σνλ   ΟΔΤ (ΦΔΚ 2399/7-6-2021 η.Β΄) ηνπ ΓΟΚΑ 

 

Αλαθνηλώλεη 

Σε ζχλαςε ζχκβαζεο εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, κε έλα (1) άηνκν 

γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηνπ Γεκνηηθνχ Οξγαληζκνχ Κνηλσληθνπνιηηηζηηθήο 

Αλάπηπμεο εηείαο (ΓΟ.Κ.Α.), πνπ εδξεχεη ζηε εηεία ηνπ Ννκνχ Λαζηζίνπ, κε 

αληηθείκελν ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Γεκνηηθνχ Χδείνπ εηείαο «ν ηξαηήο Καινγεξίδεο», 

ζπλνιηθήο δηάξθεηαο γηα νθηψ  (8) κήλεο .  

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΔΠΙΛΟΓΔ ΑΠΑΥΟΛΗΗ (ανά κφδικό απαζτόληζης) 

Κφδικός  
απαζτόληζης 

Σόπος εκηέλεζης Διδικόηηηα 
Γιάρκεια 

ζύμβαζης 
Αριθμός 
αηόμφν 

101 
Δ.Ο.Κ.Α.Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ 

(ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ) 

ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΟ 

ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ - 

ΜΟΤΗΚΟ          

Από ηην 
σπογραθή 

ηης 
ζύμβαζης 

για  
8 μήνες  

1 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κφδικό απαζτόληζης) 

Κφδικός 
απαζτόληζης 

Σίηλος ζποσδών  
και  

λοιπά απαιηούμενα (ησπικά & ηστόν πρόζθεηα) προζόνηα 

101 

Α      ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 (παξ. 13 α΄) ηνπ Ν. 3207/03 (Φ.Δ.Κ. 

302/Α/24-12-2003), ν Γ/ληήο Μνπζηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο (Χδείνπ, 

Μνπζηθήο ρνιήο ή παξ/ηνο), πξέπεη λα έρεη 10εηή δηδαθηηθή πξνϋπεξεζία ζηα 

σο άλσ εθπαηδεπηήξηα θαη λα είλαη θάηνρνο δηπιψκαηνο ζχλζεζεο ή πηάλνπ ή 

νξγάλνπ ζπκθσληθήο νξρήζηξαο ή κνλσδίαο ή θιαζζηθήο θηζάξαο θαη πηπρίνπ 

θπγήο, ηνπ Κξαηηθνχ Χδείνπ Θεζζαινλίθεο ή αλαγλσξηζκέλνπ Μνπζηθνχ 

Δθπαηδεπηεξίνπ ηεο εκεδαπήο ή Αλσηέξαο ή Αλσηάηεο ρνιήο ηεο Αιινδαπήο. 

 

 Γπλαηφηεηα έγθξηζεο πξνζιήςεσο έρεη θαη΄ εμαίξεζε, θάηνρνο ησλ 

αλσηέξσ αλαθεξνκέλσλ ηίηισλ θαη ζηεξνχκελνο ηνπ πηπρίνπ θπγήο ή 

δεθαεηνχο δηδαθηηθήο πξνυπεξεζίαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη, έρεη 

10εηή θαη απνδεδεηγκέλε απφ παξαζηαηηθά ζηνηρεία θαιιηηερληθή 

ζηαδηνδξνκία.  

Χο θαιιηηερληθή ζηαδηνδξνκία, λνείηαη ε ζχκπξαμε κε γλσζηέο νξρήζηξεο, σο 

ζνιίζη, ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ, ε ζπκκεηνρή ζε ξεζηηάι θαη 

ζεζκνζεηεκέλεο κνπζηθέο εθδειψζεηο θαη παξαζηαηηθά ζηνηρεία λννχληαη 

ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, αλαθνξέο, θξηηηθέο θαη πξνγξάκκαηα. 
 
 

Οη ππνςήθηνη ησλ  παξαπάλσ εηδηθνηήησλ  πξέπεη λα είλαη ειηθίαο απφ 18 έσο 67 εηψλ  ή έσο 70 εηψλ αλ 

δελ έρνπλ απνθηήζεη δηθαίσκα ζχληαμεο 
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ΜΟΡΗΟΓΟΣΖΖ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ 

Κξηηήξην Αλάιπζε θξηηεξίνπ Αλψηαηε βαζκνιφγεζε 

Σίηινη ζπνπδψλ 

Βαζηθέο θαη 

παξεκθεξείο 

ζπνπδέο 

ρεηηθή επηκφξθσζε 

 Πηπρίν κε βαζκφ 

ΚΑΛΧ,ΛΗΑΝ 

ΚΑΛΧ  :10 κόξηα 

 Πηπρίν κε βαζκφ:   

ΑΡΗΣΑ :15 κόξηα 

 Γίπισκα  : 30 κόξηα  

 Γίπισκα κε βαζκφ 

ΑΡΗΣΑ  θαη 

δηάθξηζε (βξαβείν, αξηζηείν 

θιπ.):  επηπιένλ 10 κόξηα 

ύλνιν 40 κόξηα 

Γεληθή 

πξνυπεξεζία ζην 

αληηθείκελν 

απφ 1 έσο θαη 5 δηδαθηηθά 

έηε= 10 κόξηα  

απφ 6 έσο θαη 10 αθαδεκατθά 

έηε =20 κόξηα 

ύλνιν 20 κόξηα 

Καιιηηερληθή 

δξαζηεξηφηεηα 

Καιιηηερληθή δξαζηεξηφηεηα 

λνείηαη ε ζπκκεηνρή σο 

ζνιίζη, καέζηξνο, ζπλζέηεο 

ή δεκηνπξγφο ζε 

επαγγεικαηηθέο εθδειψζεηο 

έγθξηησλ θνξέσλ ( ΚΟΑ, 

ΚΟΘ,ΜΜΑ, ΜΜΘ, Λπξηθή 

θελή, Φεζηηβάι Αζελψλ 

θιπ) θαζψο θαη ε 

απνδεδεηγκέλε δηεζλήο 

θαιιηηερληθή ζηαδηνδξνκία. 

Ζρνγξαθήζεηο, Γηζθνγξαθία, 

πζηάζεηο -Γηαθξίζεηο, 

πκκεηνρή ζε εκηλάξηα θιπ. 

Μνπζηθνινγηθή 

δξαζηεξηφηεηα (Αθαδεκατθή 

θαη άιιε) απνδεδεηγκέλε απφ 

έγγξαθα : πκκεηνρή θαη 

Αλαθνηλψζεηο ζε πλέδξηα, 

Δθδφζεηο, Γηαιέμεηο, 

εκηλάξηα, Γεκνζηεχζεηο, 

Βηβιία, Μειέηεο, 

Καιιηηερληθή δξαζηεξηφηεηα 

: 20 κόξηα. 

 Γηάθξηζε καζεηψλ: 5 κόξηα. 

πκκεηνρή ζε νξρήζηξα: 5 

κόξηα 

 Ρεζηηάι, ερνγξαθήζεηο, 

ζπλαπιίεο κνπζηθήο 

δσκαηίνπ θιπ: 10 κόξηα 

ύλνιν 40 κόξηα  

 ΓΔΝΗΚΟ   ΤΝΟΛΟ 100 ΜΟΡΗΑ 

 
 
ΣΡΟΠΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ  
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Ζ αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζα γίλεη  απφ ηελ νξηζζείζα επηηξνπή εμέηαζεο ησλ αηηήζεσλ κε 

βάζε ηα παξαθάησ:  

Απφ ηε δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο, ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ, ηνπ άξζξνπ 4 

παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 524/1980 (θαηφπηλ ηειεθσληθήο πξφζθιεζεο) ζα πεξάζνπλ νη ππνςήθηνη, νη νπνίνη 

πιεξνχλ ηα ηππηθά πξνζφληα. Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 21ν έηνο ηεο 

ειηθίαο ηνπο θαη λα κελ έρνπλ ππεξβεί ην 67ν.  

 

 

 ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ - ΓΗΔΤΚΡΗΝΖΔΗ  

Οη ππνςήθηνη καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο πξέπεη λα ππνβάιινπλ ππνρξεσηηθά θαη ζε έληππε κνξθή, 

ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

1. Φσηναληίγξαθν ησλ δύν όςεσλ ηνπ αηνκηθνύ δειηίνπ ηαπηόηεηαο. 

 2. Φσηναληίγξαθν ησλ ηίηισλ ησλ ζπνπδώλ ηνπο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο επηκφξθσζεο. 

ε πεξίπησζε πηπρίνπ ή ηίηινπ ζπνπδψλ ηεο αιινδαπήο επίζεκε κεηάθξαζε απηνχ ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα, φπσο νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο (άξζξν 29 ΠΓ 50/2001) θαη αλαγλψξηζε απφ ηνλ 

ΓΟΑΣΑΠ.  

3.Βεβαίσζε 10 εηνχο δηδαθηηθήο πξνυπεξεζίαο ζε αλαγλσξηζκέλα Χδεία & κνπζηθέο ζρνιέο 

,ειιείςεη απηήο παξαζηαηηθά πνπ λα δηθαηνινγνχλ 10εηή θαιιηηερληθή πξνυπεξεζία 

4. Πξόζθαην Βηνγξαθηθό ζεκείσκα θαιιηηερληθήο/εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο, 

(Απνδεηθηηθά θαιιηηερληθήο δξαζηεξηόηεηαο : ζπλαπιίεο, ζπκκεηνρή ζε νξρήζηξα, ξεζηηάι, 

ζπλαπιίεο κνπζηθήο δσκαηίνπ, δηαθξίζεηο καζεηψλ, ερνγξαθήζεηο, δηζθνγξαθία, ζπλέδξηα, 

εθδφζεηο, δηαιέμεηο, ζεκηλάξηα, ζπγγξαθή ζρεηηθνχ βηβιίνπ, δεκνζηεχζεηο, κειέηεο, άξζξα, εηδηθά 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, θαιιηηερληθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ηδίνπ (εθζέζεηο), ζπκκεηνρή ζε 

θαιιηηερληθέο εθδειψζεηο ησλ καζεηψλ, ζπζηάζεηο-δηαθξίζεηο, παξαζηάζεηο ρνξνχ – ζεάηξνπ, 

ρνξνγξαθίεο, ζπκκεηνρέο ζε δηαγσληζκνχο, θηλεζηνινγία, video , θιπ. Σα αλσηέξσ απνδεηθηηθά 

θαιιηηερληθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα λα πξνζκεηξεζνχλ ζα πξέπεη λα πηζηνπνηνχληαη εληχπσο εθηφο 

ησλ ερνγξαθήζεσλ φπνπ ζα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά (CD).  

5.  Πξόζθαην πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. (εληφο ηξηκήλνπ)  

6. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία λα δειψλεηαη:  

• Ζ εθπιήξσζε ησλ ζηξαηησηηθώλ ππνρξεώζεσλ (κόλν γηα άλδξεο) ή ε λόκηκε απαιιαγή θαη 

ε αηηία απαιιαγήο.  

• Κάζε πξάμε ηνπ βίνπ ηνπ ε νπνία ζα αζθνχζε επηξξνή ζηελ θξίζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ γηα 

ηελ ππεξεζία πνπ πξννξίδεηαη, ηδηαίηεξα δε εάλ ηπρφλ έρεη θαηαδηθαζηεί ιφγσ πνηληθνχ 

αδηθήκαηνο.  

• Όηη δελ ηειεί ππφ απαγφξεπζε ή δηθαζηηθή αληίιεςε.  

• Όηη δελ παξαπέκθζεθε κε ηειεζίδηθν Βνχιεπκα γηα θάπνην απφ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 22 

ηνπ Π. Γ/ηνο 611/77 εγθιήκαηα έζησ θαη εάλ δελ επαθνινχζεζε πνηληθή δίθε ιφγσ παξαγξαθήο, 

θαζψο θαη εάλ εθθξεκεί ελαληίνλ ηνπ θαηεγνξία γηα νπνηνδήπνηε πιεκκέιεκα ή θαθνχξγεκα. 

 • Σπρόλ παξάιιειε απαζρόιεζε ζε Γεκόζην ή ηδησηηθό εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα (παξάιιειε 

απαζρφιεζε).  

Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη κε ηε ζεηξά πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ πξνθήξπμε θαη γίλνληαη 

δεθηά, εθφζνλ θαηαηίζεληαη εκπξφζεζκα.  

 Πεξίιεςε ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο  ζα δεκνζηεπηεί άπαμ ζε κία εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία  ηνπηθή 

εθεκεξίδα, όπσο νξίδεηαη ζηελ παξ. 4γγ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 524/17-6-1980.  

 Αλάξηεζε νιφθιεξεο ηεο αλαθνίλσζεο ζα  γίλεη ζην Γεκνηηθφ  θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ εηείαο 

θαη ζηελ ηζηνζειίδα info@sitia.gr , ζηα γξαθεία ηνπ Γεκνηηθνχ Οξγαληζκνχ 

Κνηλσληθνπνιηηηζηηθήο Αλάπηπμεο εηείαο θαη ζηε ΓΗΑΤΓΔΗΑ. Θα ζπληαρζεί θαη ζρεηηθό 

πξαθηηθό αλάξηεζεο ζην θνξέα.  

ε πεξίπησζε πνπ έρνπλ θαηαηεζεί ζηνλ ΓΟΚΑ δηθαηνινγεηηθά θαιιηηερληθήο δξαζηεξηφηεηαο 

θαη πξνυπεξεζίαο  δελ απαηηείηαη  εθ λένπ ε πξνζθφκηζή ηνπο. 

mailto:info@sitia.gr
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 Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο 

Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε 

απηνπξνζώπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε 

θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε 

επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: Γεκνηηθόο Οξγαληζκόο 

Κνηλσληθνπνιηηηζηηθήο Αλάπηπμεο εηείαο (Γ.Ο.Κ.Α.), Μ.Μεξθνύξε 11, Σ.Κ 72300, 

εηεία, απεπζύλνληάο ηελ ζην Σκήκα Πξνζσπηθνύ, (ηει. επηθνηλσλίαο: 28430 23775) ππόςηλ 

θαο Ραζνύιε Αηθαηεξίλεο. ηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθψο ην 

εκπξφζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν 

νπνίνο κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ. 

Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη δέθα (10) εκέξεο (ππνινγηδφκελεο εκεξνινγηαθά) 

θαη αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο ζε ηνπηθέο 

εθεκεξίδεο ή ηεο αλάξηεζήο ηεο ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο καο θαη ζην ρψξν αλαθνηλψζεσλ 

ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ θαηαζηήκαηνο, εθφζνλ ε αλάξηεζε είλαη ηπρφλ κεηαγελέζηεξε ηεο 

δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο. Ζ αλσηέξσ πξνζεζκία ιήγεη κε ηελ παξέιεπζε νιφθιεξεο ηεο 

ηειεπηαίαο εκέξαο θαη  εάλ απηή είλαη, θαηά λφκν, εμαηξεηέα (δεκφζηα αξγία) ή κε εξγάζηκε,  ηφηε 

ε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο κεηαηίζεηαη ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα.  

 Καηάηαμε ππνςεθίσλ 

  Ζ αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη απφ εηδηθή ηξηκειή επηηξνπή ηνπ αξ.4 ηνπ ΠΓ 524/80 πνπ 

νξίζηεθε κε ηελ αξ. πξση.  7531/12-9-2022 (ΑΓΑ:9Η41ΟΡ1Θ-ΓΗΓ) απφθαζε ηεο πληνλίζηξηαο ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κξήηεο . 

Ζ επηηξνπή ζα θαιέζεη απζεκεξφλ ηνπο ππνςεθίνπο ζε ζπλέληεπμε  θαη ζα εηδνπνηεζνχλ 

ηειεθσληθά γηα ηελ εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο επηηξνπήο 

Καηφπηλ ζα ζπληάμεη πίλαθα θαηάηαμεο κε αμηνινγηθή ζεηξά θαηά ηελ θξίζε ηεο, ν νπνίνο ζα 

εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ ΓΟΚΑ κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο  ηξηκεινχο 

επηηξνπήο. 

Καηά ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ λφκν (ΠΓ 524/80) ε ππνβνιή ελζηάζεσλ. 

  

Ανάρτηση πινάκων  

Μεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ, ε ππεξεζία καο ζα αλαξηήζεη, ην αξγόηεξν κέζα ζε  δέθα (10) 

εξγάζηκεο εκέξεο από ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ηνπο 

πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζην θαηάζηεκα ησλ γξαθείσλ καο. 

 

              Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ηνπ ΓΟ.Κ.Α. 

 

 

             ΛΤΜΠΔΡΗΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ  
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