
  

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ   

ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 

ΕΔΡΑ: ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ        

 

Αριθ.Αποφ. 01/2022 

 

 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 01/2022 

της συνεδρίασης της επιτροπής προσωπικού του Δ.Σ. της 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 
 
 

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση πινάκων κατάταξης για την πρόσληψη προσωπικού  

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 129/31.12.2021 (ΑΔΑ: 6ΧΤΙΟΛΣ4-ΔΛΣ) ανακοίνωση  της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κασσάνδρας. 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 

 

Σήμερα, Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ.  στα γραφεία της 

Κοινωφελούς  Επιχείρησης του Δήμου Κασσάνδρας, συνεδρίασε η επιτροπή προσωπικού που 

συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 53/11.01.2022 (ΑΔΑ: ΨΔΣ0ΟΛΣ4-Σ9Υ) απόφαση 

Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κασσάνδρας ύστερα από 

την πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της για λήψη απόφασης στα 

παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης: 

………………………………………………………………………………………………………………… 
1.   Κατάρτιση πινάκων κατάταξης για την πρόσληψη προσωπικού  

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 53/11.01.2022 (ΑΔΑ: ΨΔΣ0ΟΛΣ4-Σ9Υ) ανακοίνωση  της  

Κοινωφελούς  Επιχείρησης του Δήμου Κασσάνδρας. 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία 

αφού σε σύνολο τριών (3) μελών της επιτροπής ήσαν παρόντα τρία (3) μέλη ως 

ακολούθως:  

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 
2. ΑΔΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
3. ΤΟΥΠΛΙΚΙΩΤΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

  

  
  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1Ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης και είπε τα εξής:

  

Έχοντας υπόψη: 

1. Την παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή 

προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (η εν 

λόγω ειδικότητα εμπίπτει στις εξαιρέσεις της παρ.2 του άρθρου 14 του ν.2190/1994, ως 

τροποποιήθηκε με τον ν. 3812/2009 (άρθρο 1 παρ. 2).  

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κασσάνδρας 
Αρ.Πρ. : 256 Εισ. 

Ημ.Πρ. : 31/01/2022

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κασσάνδρας 
Αρ.Εσωτ.Αλλ : 28 / 2022 

Ημ/νια : 31/01/2022

ΑΔΑ: ΩΖΑΦΟΛΣ4-7Θ6



  

2. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 26 του Ν. 4325/2015 (47 Α’) & του άρθρου 48 του ιδίου 

νόμου. 

3. Την υπ’ αριθ. 14/24-03-2021 (ΑΔΑ: ΩΗΖΓΟΛΣ4-33Ω) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κασσάνδρας με θέμα: «Λήψη απόφασης για τον 

Προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου  έτους 2021 για τις ανάγκες του Δημοτικού Ωδείου Κασσάνδρας &  του 

Υδροθεραπευτηρίου Λουτρών Αγίας Παρασκευής  με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου 

και λοιπών αντικαταβολών (άρθρο 12 παρ. 14 του ν.4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 107 του Ν. 4483/17 ΦΕΚ 107/Α΄/2017)»..  

4. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 35868/06-04-2021  έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -

Θράκης με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου στο Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία “Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κασσάνδρας (Κ.Ε.ΔΗ.Κ.)” 

Νομού Χαλκιδικής, με αντίτιμο ή λοιπές αντικαταβολές».  

5. Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 32641/26-04-2021 (ΑΔΑ:Ω1ΠΛ46ΜΤΛ6-2Ω2) απόφαση του 

Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία εγκρίθηκε για την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Κασσάνδρας 

η απασχόληση δεκαέξι (16) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για 

την κάλυψη αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, σύμφωνα με το  αριθ. πρωτ. 

34180/05-05-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης 

προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο)». 

6. Την υπ’ αρίθμ. 34/2021 (ΑΔΑ: 6ΟΜΝΟΛΣ4-ΩΒΘ) απόφαση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης του Δήμου Κασσάνδρας με θέμα «Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων για πρόσληψη 

προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Δημοτικού Ωδείου Κασσάνδρας και 

Υδροθεραπευτηρίου Λουτρών Αγίας Παρασκευής με κάλυψη δαπάνης υπό την μορφή αντιτίμου 

και λοιπών αντικαταβολών 

7. Την υπ’ αρίθμ. 113/2021. (ΑΔΑ: Ψ72ΧΟΛΣ4-031) απόφαση Δ.Σ. της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης του Δήμου Κασσάνδρας με θέμα «Λήψη απόφασης για την έναρξη διαδικασιών  

πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής 

απασχόλησης, υπό την μορφή αντιτίμου και λοιπών καταβολών, συνολικά Ενός (1) ατόμου  

για τις ανάγκες λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου Δήμου Κασσάνδρας, για το σχολικό 

έτος  2021-2022 και την έγκριση δημοσίευσης παραρτήματος ανακοίνωσης.» 

8. Την υπ’ αριθ. 5828/4-4-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κασσάνδρας περί 

συγχώνευσης κοινωφελών Δημοτικών επιχειρήσεων του Δήμου Κασσάνδρας (παρ. 1 του άρθρου 

109 του Ν. 3852/2010) (ΦΕΚ 766/τ. Β΄/6-5-2011).  

9. Την υπ’ αρίθμ. 195/2020 (ΑΔΑ: ΨΚΤΟΟΛΣ4-ΟΘ6) τροποποίηση εσωτερικού κανονισμού 

υπηρεσιών της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κασσάνδρας 

10. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 3546/15.12.2021 βεβαίωση της Προϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών 

της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κασσάνδρας περί ύπαρξης των σχετικών πιστώσεων για την 

κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας Ανακοίνωσης.   

    

προχωρήσαμε στην ανακοίνωση  για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου  ορισμένου χρόνου υπό την μορφή αντιτίμου και λοιπών καταβολών για 

τις ανάγκες λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου Δήμου Κασσάνδρας, για το σχολικό έτος 

2021 – 2022  του Δήμου Κασσάνδρας, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου . 

Έπειτα από την παρέλευση του χρονικού διαστήματος υποβολής των αιτήσεων των 

υποψηφίων, πρέπει να προβούμε στην κατάρτιση των πινάκων κατάταξης και επιλογής. 

Σας καλώ λοιπόν, όπως προχωρήσουμε στην κατάρτιση των πινάκων επιλογής, σύμφωνα με 

τα κριτήρια πρόσληψης που περιγράφονται στην προκήρυξη.  
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Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου και είδε τις αιτήσεις των 

υποψηφίων με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά.  

 

ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΕΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ 53/11.01.2022 (ΑΔΑ: ΨΔΣ0ΟΛΣ4-Σ9Υ) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 01/2022 

 

Το πρακτικό αυτό αφού αναγνώσθηκε υπογράφηκε ως ακολούθως από τα μέλη της 

επιτροπής προσωπικού.  

 

1. ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ  

 

 

2. ΑΔΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

 

 

3. ΤΟΥΠΛΙΚΙΩΤΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 
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