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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 

Για την πρόσληψη Διευθυντή Αορίστου χρόνου  στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση  
Πολιτισμού,  Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Θέρμης  

 
H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΘΕΡΜΗΣ «Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.» 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τα άρθρα 254-258 του Ν. 3463/2006 όπως ισχύει (ΦΕΚ 114/Α’/8-6-2006) «Κύρωση Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων» 

2. Τις διατάξεις της περιπτ. ια της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/Α’/1994)  
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την περίπτ. ια της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.4765/2021 
(ΦΕΚ 6/Α’/15-1-2021) 

3. Τις διατάξεις των παρ. 1-5 του άρθρου 51 του Ν. 4622/2019(ΦΕΚ 133/Α’) «Επιτελικό κράτος: 
Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της 
κεντρικής δημόσιας διοίκησης»  

4. Την υπ’ αριθ. 44/2022 Απόφαση του ΔΣ της Επιχείρησης σχετικά με το Σχέδιο «Πολυετούς 
Προγραμματισμού ετών 2023-2026» 

5. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/79/οικ.10319/24-6-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών σχετικά με τον Ετήσιο Προγραμματισμό Προσλήψεων τακτικού και εποχικού 
προσωπικού του δημόσιου τομέα έτους 2023 

6. Την υπ’ αριθ. 149/4-7-2022 Απόφαση του ΔΣ της Επιχείρησης σχετικά με τον «Ετήσιο 
προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημόσιου τομέα 
έτους 2023» 

7. Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./οικ.17599/9-11-2022 Διαβίβαση Πράξης έγκρισης 
προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2023 

8. Την υπ’αριθ. 31/27-9-2022 ΠΡΑΞΗ Έγκρισης Προγραμματισμού  προσλήψεων έτους 2023 
του Υπουργικού Συμβουλίου  

9. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών της Επιχείρησης (υπ’ αριθ. 17/15-2-2021 Απόφαση 
ΔΣ) καθώς και τον Κανονισμό Προσωπικού της Επιχείρησης (υπ’ αριθ. 108/11-5-2016 
Απόφαση ΔΣ) 

10. Την με αριθ. πρωτ. 2504/29-11-2022 βεβαίωση της Προϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών 
για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας του Διευθυντή 

11. Την υπ’ αριθ. 279/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης για την 
έγκριση πρόσληψης ενός (1) ατόμου κατηγορίας ΠΕ Διευθυντού  με σχέση ΙΔΑΧ στη 
Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση 

 
 

Ανακοινώνει 
 

την πρόσληψη ενός (1) Διευθυντή στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση  Πολιτισμού,  Περιβάλλοντος 
και Αθλητισμού Θέρμης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) πλήρους 
απασχόλησης με τα αντίστοιχα τυπικά και πρόσθετα προσόντα ως ακολούθως: 
     
 

 



ΚΛΑΔΟΣ/ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΘΕΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΕ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ/ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

1 

1. Πτυχίο οποιουδήποτε τμήματος 
Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, 
περιλαμβανομένων και των πτυχίων 
του Ελληνικού Ανοιχτού 
Πανεπιστημίου και των 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 
ή ισότιμων Σχολών της αλλοδαπής. 

2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
3. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα 

αντικείμενα: α) επεξεργασίας 
κειμένων β) υπολογιστικών φύλλων 
και γ) υπηρεσιών διαδικτύου 

4. Καλή γνώση αγγλικής  γλώσσας  
 

1. Προϋπηρεσία 
αποδεδειγμένη σε ΟΤΑ ή 
Νομικά Πρόσωπα ΟΤΑ , σε 
αντικείμενα που σχετίζονται 
με αντικείμενα της Δημοτικής 
Επιχείρησης  

 
 

Αορίστου 
Χρόνου 

 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Ο κάθε υποψήφιος πρέπει: 

1. Να έχει ηλικία από 25 έως 65 ετών 
2. Να έχει ελληνική ιθαγένεια ή να είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να έχει άδεια 

εργασίας από την αρμόδια αρχή, εφόσον δεν έχει την υπηκοότητα χώρας μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

3. Να έχει εκπληρώσει (προκειμένου για άνδρες) τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει 
νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, κατά το δίκαιο της χώρας από την οποία προέρχεται. 

4. Να μην έχει στερηθεί των πολιτικών του δικαιωμάτων. 
5. Να μην έχει καταδικαστεί ή να μη διώκεται για κακούργημα ή πλημμέλημα που συνεπάγεται 

στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων (άρθρα 59-61 του Ποινικού Κώδικα). 
6. Να μην έχει καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, 

πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, παράβαση 
καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση, διακίνηση και εμπορία ναρκωτικών ή για έγκλημα κατά 
ηθών ή σχετικά με το νόμισμα ή να διώκεται για κάποιο από τα εγκλήματα αυτά. Επίσης να 
μην είναι υπόδικος που έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για 
κάποιο από τα πλημμελήματα που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή. 

7. Να μην τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη. 
8. Να μην έχει απολυθεί για πειθαρχικούς λόγους από θέση του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., 

Δημοσίων Οργανισμών ή Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων. Ο περιορισμός αυτός 
ισχύει για πέντε (5) χρόνια. 

9. Να μην είναι δικαιούχος συντάξεως οποιουδήποτε φορέα ασφάλισης, εφόσον η σύνταξη, που 
του καταβάλλεται είναι μεγαλύτερη από την κάθε φορά καταβαλλόμενη κατώτερη σύνταξη του 
ΕΦΚΑ 

10. Να έχει όλα τα τυπικά προσόντα όπως αναφέρονται στην ανακοίνωση 
11. Να έχει την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που του επιτρέπει την εκτέλεση των 

καθηκόντων της παραπάνω ειδικότητας. 

 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση συμμετοχής 
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας 
3. Βιογραφικό σημείωμα  
4.Φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών τους καθώς και του μεταπτυχιακού τους τίτλου. Σε 
περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών ή μεταπτυχιακού τίτλου της αλλοδαπής, επίσημη μετάφραση 
αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις του  π.δ. 50/2001. 
5. Για την καλή γνώση αγγλικής γλώσσας: Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 ή 

πιστοποιητικά επιπέδου Β2 των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN ή πιστοποιητικό 
επιπέδου Β2 άλλων φορέων εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια 



αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της 
αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο ή απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής 
δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης, όπως 
περιγράφονται στα π.δ. 116/2006 και 146/2007. 

6. Για τη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα που περιγράφονται στα Τυπικά προσόντα: 
Πιστοποιητικό Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, ή Τίτλους σπουδών ειδικότητας 
Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, ή Τίτλους σπουδών που να προκύπτει από αναλυτική 
βαθμολογία η γνώση Πληροφορικής, όπως περιγράφονται στο π.δ. 50/2001 

7. Βεβαίωση προϋπηρεσίας σε ΟΤΑ ή Νομικά Πρόσωπα ΟΤΑ, σε αντικείμενα της Δημοτικής 
Επιχείρησης, αν υπάρχει. 

8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου τριμήνου. 
9. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου  
10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται: 
 - 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.  
-   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. 
-  Ότι δεν είναι δικαιούχος συντάξεως φορέα ασφάλισης. 
- ¨Ότι δεν έχει απολυθεί για πειθαρχικούς λόγους από θέση του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., 
Δημοσίων Οργανισμών ή Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων 
-  Ότι δεν έχει στερηθεί των πολιτικών του δικαιωμάτων 
 
 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει με βάση τον  παρακάτω πίνακα. Στην τελευταία στήλη 
παρουσιάζεται η βαρύτητα του κάθε άξονα κριτηρίων στην τελική βαθμολογία όλων των υποψηφίων. 
 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΥΠΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ  

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 

Σπουδές Πτυχίο οποιουδήποτε τμήματος Α.Ε.Ι. 15% 

Ειδικές γνώσεις Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, Η/Υ , Γνώση 
αγγλικής γλώσσας  

15% 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ 
ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 

 Προϋπηρεσία Προϋπηρεσία σε ΟΤΑ ή Νομικά Πρόσωπα ΟΤΑ 
σε αντικείμενα της Δημοτικής Επιχείρησης 

30% 

Συνέντευξη Συνέντευξη 40% 
 

 
 
 

ΕΠΙΛΟΓΗ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
 

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, μετά από 
σχετική εισήγηση της τριμελούς επιτροπής επιλογής, ανάλογα με τη διαδικασία και τα κριτήρια 
μοριοδότησης που αναφέρονται στη παρούσα προκήρυξη. 
Όσοι υποψήφιοι δεν υποβάλουν τα δικαιολογητικά για τα τυπικά και γενικά τυπικά προσόντα  
αποκλείονται από την τριμελή επιτροπή επιλογής προσωπικού με αιτιολογημένη απόφαση. Όσοι 
πληρούν τα απαραίτητα τυπικά και γενικά τυπικά προσόντα τίθενται υπό την κρίση της τριμελούς 
επιτροπής επιλογής.  
Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται το σύνολο των μορίων στην κατηγορία της συνέντευξης. 
Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων 
του Πολιτιστικού Κέντρου Θέρμης, στη διαύγεια και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Δημοτικής 



Επιχείρησης www.deppath.gr.  
Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, στα γραφεία 
της Επιχείρησης εργάσιμες μέρες 10.00 – 13.00 ή μέσω mail στο deppath@thermi.gr, μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο τριών (3) ημερολογιακών ημερών από 
την ανάρτηση. Οι ενστάσεις θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή και η τελική απόφαση θα 
ληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 
 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την σχετική προκήρυξη, το έντυπο της αίτησης  και το 
έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Δημοτικής Επιχείρησης 
www.deppath.gr ή να τα παραλάβουν από τα γραφεία της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. (Δ/νση: Καραολή -
Δημητρίου & Καπετάν Χάψα, τηλ. 2310.463423) κάθε μέρα Δευτέρα - Σάββατο και ώρες από 
09.00π.μ. έως 13.00μ.μ..  

 
Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα  πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία δέκα 
(10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης περίληψης της παρούσας σε δύο 
ημερήσιες εφημερίδες του Νομού Θεσσαλονίκης (από 10/12/2022 έως 19/12/2022) στα γραφεία 
της Επιχείρησης κάθε μέρα Δευτέρα - Σάββατο και ώρες από 09.00π.μ. έως 13.00μ.μ. ή μέσω  
email στο deppath@thermi.gr τις παραπάνω προθεσμίες και με καταληκτική προθεσμία την 
Δευτέρα 19/12/2022  και ώρα 13:00 μ.μ 

 

 

   
                                                                                                                        

                                                                                               Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  του  Δ.Σ.  
 

                                                                                               ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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