
                                                                                                                    

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
      ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
            & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 
                    (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.)                 Θέρμη 3-10-2013 
-----------------------------------------------------------               Αριθμ. Πρωτ.: 1668 
Καραολή – Δημητρίου & Καπετάν Χάψα,  
Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ      
Τηλ.: 2310463423  –  Fax: 2310464423         

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

 
 
H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ύστερα από την υπ’ αριθ.ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/110 Β/23148/30-08-2013 
εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του αρθ.2 παρ.1 της αριθμ 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α’ ) και 
λαμβάνοντας υπόψη:  
1) την υπ’ αριθμ. 244/30-9-2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης 
2) τις διατάξεις του Π.Δ. 524/1980 καθώς και τις τροποποιήσεις όπως ισχύουν μέχρι σήμερα 
3) τις διατάξεις του αρθ.30 παρ.2 του Ν 3274/2004 
ανακοινώνει ότι θα προσλάβει καλλιτεχνικό – διδακτικό προσωπικό για την λειτουργία της 
Διεύθυνσης Πολιτιστικών Δράσεων της Επιχείρησης κατά τη διδακτική περίοδο 2013–2014, με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μηνών), συνολικού αριθμού δεκαεννιά 
(19) ατόμων καλλιτεχνικού-διδακτικού  προσωπικού, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, 
με τα αντίστοιχα τυπικά και ειδικά προσόντα καθώς και χρονική διάρκεια σύμβασης: 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΘΕΣΗΣ 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

01 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ  

(αρχιμουσικός/δάσκαλος φωνητικής )   

2  8 μήνες 

02 ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ  

(αρχιμουσικός/δάσκαλος φωνητικής ) 

2 8 μήνες 

03 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 

ΧΟΡΩΝ 

2 8 μήνες 

04 ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 

ΧΟΡΩΝ 

3 8 μήνες 

05 ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ 

(αρχιμουσικών  φιλαρμονικής ορχήστρας)  

5 8 μήνες 

06 ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΚΑΚΙΟΥ  5 8 μήνες 

 

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό) 

Κωδικός 
θέσης 

Τίτλος Σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & ειδικά) Προσόντα 

01 Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. ή Πτυχίο Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής 
Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. ή Πτυχίο Τμήματος Μουσικών Σπουδών του 
Ιονίου Πανεπιστημίου ή Πτυχίο Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή Ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας 
Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή  
Τα παρακάτω πτυχία της αλλοδαπής τα οποία έχουν αναγνωριστεί από τις 
Αρμόδιες Αρχές ως πτυχία ισότιμα με ΑΕΙ χωρίς αντιστοιχία ειδικότητας: 
Μουσικής Τεχνολογίας, Διεύθυνσης Ορχήστρας, Διεύθυνσης Χορωδίας και 
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Παιδαγωγικής της Εκπαίδευσης Μουσικής.  
 
Πτυχίο διεύθυνσης χορωδίας ή παρεμφερές πτυχίο από αναγνωρισμένο 
Ίδρυμα,  Ωδείο ή Μουσική Σχολή της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 
Δίπλωμα Μονωδίας και Πτυχίο Αρμονίας που αποδεικνύονται με 
αναγνωρισμένο δίπλωμα Ωδείου ή Μουσικής Σχολής της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής. 
Προϋπηρεσία: Αναγνωρισμένη τουλάχιστον 5ετής διδακτική και 
καλλιτεχνική, σε χορωδίες Δημοτικών Ωδείων, ή Δημοτικών Επιχειρήσεων ή 
ΟΤΑ, ή ΝΠΔΔ. Θα αξιολογηθούν παράπλευροι μουσικοί τίτλοι. 
Προϋπηρεσία στο Φορέα αποδεδειγμένη. 
Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα 
αποδεδειγμένη: συμμετοχή σε χορωδία, ηχογραφήσεις, συστάσεις-
διακρίσεις, υπεύθυνος χορωδίας/διδασκαλία, συμμετοχή σε φεστιβάλ 
χορωδιών, κλπ.    
Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα: Συνέντευξη (παιδαγωγική 
προσέγγιση, προσωπικότητα, μέθοδος διδασκαλίας, ικανότητες), ακρόαση. 
Παιδαγωγικές Σπουδές: από αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα 
εσωτερικού ή εξωτερικού, σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες. 
Κοινωνικά, οικογενειακά και οικονομικά κριτήρια 

02 Τίτλοι Σπουδών: Δίπλωμα Μονωδίας και Πτυχίο Αρμονίας που 
αποδεικνύονται με αναγνωρισμένο δίπλωμα Ωδείου ή Μουσικής Σχολής της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής. 
Προϋπηρεσία: Αναγνωρισμένη τουλάχιστον 5ετής διδακτική και 
καλλιτεχνική, σε χορωδίες Δημοτικών Ωδείων, ή Δημοτικών Επιχειρήσεων ή 
ΟΤΑ, ή ΝΠΔΔ. Θα αξιολογηθούν παράπλευροι μουσικοί τίτλοι. 
Προϋπηρεσία στο Φορέα αποδεδειγμένη. 
Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα 
αποδεδειγμένη: συμμετοχή σε χορωδία, ηχογραφήσεις, συστάσεις-
διακρίσεις, υπεύθυνος χορωδίας/διδασκαλία, συμμετοχή σε φεστιβάλ 
χορωδιών, κλπ.    
Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα: Συνέντευξη (παιδαγωγική 
προσέγγιση, προσωπικότητα, μέθοδος διδασκαλίας, ικανότητες), ακρόαση. 
Παιδαγωγικές Σπουδές: από αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα 
εσωτερικού ή εξωτερικού, σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες. 
Κοινωνικά, οικογενειακά και οικονομικά κριτήρια 

03 Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού ΑΕΙ με ειδικότητα «Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί» ή ελλείψει 
αυτών ΠΕ Καθηγητές Φυσικής Αγωγής με αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στη 
διδασκαλία χορών ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής ΑΕΙ της Ελλάδας 
ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας. 
Προϋπηρεσία: Αναγνωρισμένη τουλάχιστον 5ετής προϋπηρεσία 
διδασκαλίας παραδοσιακών χορών σε Εκπαιδευτήρια, ή σχολές χορού του 
Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικών Επιχειρήσεων. 
Προϋπηρεσία στο Φορέα αποδεδειγμένη.     
Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα 
αποδεδειγμένη: διδασκαλία σεμιναρίων, συμμετοχή σε συνέδρια ή φεστιβάλ 
παραδοσιακών χορών.  
Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα: Συνέντευξη (παιδαγωγική 
προσέγγιση, προσωπικότητα, μέθοδος διδασκαλίας, ικανότητες).  
Παιδαγωγικές σπουδές από αναγνωρισμένες σχολές χορού ή ανώτερα ή 
ανώτατα ιδρύματα  της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, σεμινάρια. 
Κοινωνικά, οικογενειακά και οικονομικά κριτήρια 

04 Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο σχολής χορού* με εμπειρία στους 

παραδοσιακούς χορούς αναγνωρισμένης από το Υπουργείο Πολιτισμού 

τουλάχιστον τριετούς μεταλυκειακής φοίτησης της ημεδαπής ή ισότιμος 

τίτλος σχολικής μονάδας της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή 

οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον 
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δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος 

ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας και σχετική 

εμπειρία. 

 

*ΠΡΟΣΟΧΗ: Επειδή το ζητούμενο πτυχίο είναι ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ, 
είναι απαραίτητη επιπλέον και η κατάθεση εκ μέρους των υποψηφίων και 
του τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
Προϋπηρεσία: Αναγνωρισμένη τουλάχιστον 5ετής προϋπηρεσία 
διδασκαλίας παραδοσιακών χορών σε Εκπαιδευτήρια, ή σχολές χορού του 
Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικών Επιχειρήσεων. 
Προϋπηρεσία στο Φορέα αποδεδειγμένη.     
Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα 
αποδεδειγμένη: διδασκαλία σεμιναρίων, συμμετοχή σε συνέδρια ή φεστιβάλ 
παραδοσιακών χορών.  
Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα: Συνέντευξη (παιδαγωγική 
προσέγγιση, προσωπικότητα, μέθοδος διδασκαλίας, ικανότητες).  
Παιδαγωγικές σπουδές από αναγνωρισμένες σχολές χορού ή ανώτερα ή 
ανώτατα ιδρύματα  της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, σεμινάρια. 
Κοινωνικά, οικογενειακά και οικονομικά κριτήρια 

05 Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο Ενοργάνωσης Πνευστών Οργάνων και 
διευθύνσεως Μπάντας ή παρεμφερές πτυχίο από αναγνωρισμένο ίδρυμα 
εσωτερικού ή  εξωτερικού. 
Διπλώματα ή πτυχία αρμονίας, ή ωδικής, αντιστίξεως και φυγής.  
Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων που κατέχουν δίπλωμα αρμονίας ή 
αντιστίξεως ή φυγής αρκούν τα λοιπά διπλώματα ή πτυχία. 
Προϋπηρεσία: Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 8ετής διδακτική και 
καλλιτεχνική, σε φιλαρμονικές Δημοτικών Επιχειρήσεων ή ΟΤΑ, ή ΝΠΔΔ. 
Προϋπηρεσία στο Φορέα αποδεδειγμένη.     
Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα 
αποδεδειγμένη: συμμετοχή ως βασικός αρχιμουσικός σε εκδηλώσεις, 
πανηγύρεις, εθνικές επετείους, κλπ.                             
Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα: Συνέντευξη (παιδαγωγική 
προσέγγιση, προσωπικότητα, μέθοδος διδασκαλίας, ικανότητες). 
Παιδαγωγικές Σπουδές: από αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα εσωτερικού 
ή εξωτερικού, σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες. 
Κοινωνικά, οικογενειακά και οικονομικά κριτήρια 

06 Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο Προπονητή σκακιού Ανώτατου ή Ανώτερου 
Ιδρύματος ή Προπονητικό τίτλο της FIDE ή Βεβαίωση ΙΕΚ με ειδικότητα 
προπονητή σκακιού ή εγγεγραμμένοι σε Μητρώο Προπονητού της Ε.Σ.Ο. ή 
Πανελλήνια διάκριση ή 2ετή εμπειρία, για εκμάθηση Σκακιού.  
Προϋπηρεσία: Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 2ετής διδακτική σε 
εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή ΝΠΔΔ ή Δημοτικές 
Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές ή αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία. 
Προϋπηρεσία στο Φορέα αποδεδειγμένη.     
Σκακιστική Δραστηριότητα: Συμμετοχές - διακρίσεις σε αγώνες, 
διοργανώσεις εκδηλώσεων, συγγραφικό έργο,  διακρίσεις  μαθητών, κλπ     
Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα: Συνέντευξη (παιδαγωγική 
προσέγγιση, προσωπικότητα, μέθοδος διδασκαλίας, ικανότητες). 
Παιδαγωγικές Σπουδές, σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες. 
Κοινωνικά, οικογενειακά και οικονομικά κριτήρια 

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Η αξιολόγηση του προσωπικού των θέσεων 01,02,03, 04 και 05 θα γίνει με βάση τον παρακάτω 

πίνακα.  
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 

Σπουδές Βασικές και παρεμφερείς καλλιτεχνικές 

σπουδές  

Σχετική Επιμόρφωση 

27% 

Εμπειρία - 

Προϋπηρεσία 

Διδακτική Προϋπηρεσία- 

Προϋπηρεσία στο φορέα 

25% 

Καλλιτεχνικό 

έργο 

 Καλλιτεχνική δραστηριότητα, portfolio ιδίου, 

portfolio μαθητών 

20% 

Παιδαγωγικά και 

ειδικά προσόντα 

Παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά προσόντα και 

δεξιότητες, παιδαγωγική προσέγγιση, 

μέθοδος διδασκαλίας. Παιδαγωγικές 

σπουδές. Προσωπικότητα – συνέντευξη 

20% 

Κοινωνικά, 

οικογενειακά και 

οικονομικά 

κριτήρια 

Οικογενειακή κατάσταση (πολύτεκνος – 

μονογονέας – γονέας – μέλος οικογένειας 

ΑΜΕΑ) 

Παράλληλη εργασία και χρόνος ανεργίας 

8% 

 

Ενώ, η αξιολόγηση του προσωπικού της θέσεως 06 θα γίνει με βάση τον παρακάτω πίνακα, στον 

οποίον παρουσιάζεται η βαρύτητα του κάθε άξονα κριτηρίων στην τελική βαθμολογία όλων των 

υποψηφίων για τον εν λόγω κωδικό θέσης.  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 

Σπουδές Βασικές και παρεμφερείς σπουδές  

Σχετική Επιμόρφωση 

20% 

Εμπειρία - 

Προϋπηρεσία 

Διδακτική Προϋπηρεσία- 

Προϋπηρεσία στο φορέα 

20% 

Σκακιστικό έργο  Συμμετοχές - διακρίσεις σε αγώνες, 

διοργανώσεις εκδηλώσεων, τουρνουά, διαιτησία 

σε αγώνες, κλπ  

20% 

Παιδαγωγικά και 

ειδικά προσόντα 

Παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά προσόντα και 

δεξιότητες, παιδαγωγική προσέγγιση, μέθοδος 

διδασκαλίας. Παιδαγωγικές σπουδές. 

Προσωπικότητα – συνέντευξη 

30% 

Κοινωνικά, 

οικογενειακά και 

οικονομικά 

κριτήρια 

Οικογενειακή κατάσταση (πολύτεκνος – 

μονογονέας – γονέας – μέλος οικογένειας 

ΑΜΕΑ) 

Παράλληλη εργασία και χρόνος ανεργίας 

10% 
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας αίτηση, ενώ έχουν δικαίωμα να 

συμμετέχουν σε ένα μόνο από τα αντικείμενα που προκηρύσσονται. Μαζί με την αίτησή τους 

πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 

1.  Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 

2.  Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών.  

3.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης. 

4.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται: 

 Το έτος γέννησης του υποψηφίου. 

 Ο Δήμος ή η Κοινότητα στα μητρώα αρρένων ή το γενικό μητρώο δημοτών του οποίου είναι 

εγγεγραμμένος. 

 Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και 

η αιτία απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του,  η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της 

καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει 

καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος. 

 Αν υπηρετεί ή προϋπηρέτησε με οποιοδήποτε ειδικότητα στο Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ΟΤΑ, 

εφόσον δε απεχώρησε από την υπηρεσία για ποια αιτία. 

 Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και  

 Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 

22 του Π. Δ/τος 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω 

παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα 

ή κακούργημα. 

5. Βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας/προϋπηρεσίας 

Ως διδακτική εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή 

στον ιδιωτικό τομέα πολιτιστικών, χορευτικών και μουσικών ιδρυμάτων εποπτείας Υπουργείου 

Πολιτισμού σε καθήκοντα συναφή προς το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων.  

Για όλες τις ειδικότητες των κωδικών η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού 

τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.  

6. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ 

7. Βεβαίωση παράλληλης εργασίας 

 
ΕΠΙΛΟΓΗ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

 
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή επιλογής προσωπικού που συστάθηκε με 
την υπ’ αριθ. 112/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης. Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων 
του Πολιτιστικού Κέντρου Θέρμης. Η πρόσληψη των επιλεγέντων θα εξαρτηθεί από τον αριθμό 
των προσερχόμενων ατόμων στα τμήματα που θα λειτουργήσει η Διεύθυνση Πολιτιστικών 
Δράσεων. Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, 
ενώπιον του Δ.Σ. της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την 
πάροδο πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση. 
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ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 
Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την ανακοίνωση πρόσληψης στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση www.culthermi.gr της Επιχείρησης ή να την παραλάβουν από τα γραφεία της 
Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. (Δ/νση: Καραολή -Δημητρίου & Καπετάν Χάψα, τηλ. 2310.463423) καθημερινά από 
09.00 π.μ έως 14.00 μ.μ.  
Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα  πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία δέκα 
(10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας σε δύο ημερήσιες 
εφημερίδες του Νομού Θεσσαλονίκης, στα γραφεία της Επιχείρησης καθημερινά από 9.00 π.μ έως 
13.00 μ.μ. 
 
 
 

 
          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  του  Δ.Σ.  

                                                                                                                ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΙΝΗ 
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