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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
Στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, την 23η Αυγούστου, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ.  συνήλθε (μέσω 
τηλεδιάσκεψης  λόγω  των  περιοριστικών  μέτρων  αντιμετώπισης  της  πανδημίας  Sars  Cov‐2)  στα 
γραφεία  της  Κ.Ε.Π.Α.Π  και  στοΔημοτικό  Ωδείο  Πυλαίας‐  Χορτιάτη,  η  τριμελής  επιτροπή  επιλογής 
καλλιτεχνικού προσωπικού που συγκροτήθηκε με τηνυπ’ αριθ. πρωτ.120151/20.04.2022 απόφαση 
του  Συντονιστή  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας‐Θράκης  περί  συγκρότησης  Επιτροπών 
Επιλογής  καλλιτεχνικού  διδακτικού  προσωπικού  ‐  Μουσικών,  για  το  Δημοτικό  Ωδείο  Πυλαίας  – 
Χορτιάτη  και  το  παράρτημα  αυτού,  ορισμένου  χρόνου  για  το  έτος  2022  και  για  τη  θέση  του 
Καλλιτεχνικού Διευθυντή, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του Π.Δ. 524/1980. 
Συνεπώς η επιτροπή αποτελείται από τους: 
 
Για τους υποψηφίους του Ωδείου 
1. Ερατώ Αλακιοζίδου (Πρόεδρος) 
2. Κωνσταντίνο Σαΐνη (Τακτικό Μέλος) 
3. Ευστάθιο Γυφτάκη (Τακτικό Μέλος) 

 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Τογκαρίδου Πολυτίμη 
 
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 
 
1. Την 07/2022 απόφαση του Δ.Σ. της ΚΕΠΑΠ περί προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού 
2. Την  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  41989/23‐06‐2022  ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./65/8923/20‐06‐2022  απόφαση  της 

Επιτροπής  του  άρθρου  2  παρ.  1  της  αριθμ.  33/2006  ΠΥΣ  (ΦΕΚ  280/Α’)  περί  της  έγκρισης 
απασχόλησης προσωπικού ΙΔΟΧ στην ΚΕΠΑΠ, από ιδίους πόρους. 

3. Την υπ’ αριθμ. 72/2022 Απόφαση του ΔΣ της ΚΕΠΑΠ περί “Καθορισμός Θέσεων προσωπικού με 
σχέση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου  για  τις  ανάγκες  του  Δημοτικού 
κολυμβητηρίου και των τμημάτων Ωδείου της Κ.Ε.Π.Α.Π. της περιόδου 2022‐2023” 

4. Την  υπ’  αριθμ.  76/2022  Απόφαση  του  ΔΣ  της  ΚΕΠΑΠ  περί    Έναρξη  διαδικασίας  πρόσληψης 
καλλιτεχνικού  ‐  εκπαιδευτικού  ‐  διδακτικού  προσωπικού  για  τη  λειτουργία  του  Δημοτικού 
Ωδείου και του Παραρτήματος αυτού του Δήμου Πυλαίας‐Χορτιάτη κατά τη διδακτική περίοδο 
2021‐2022, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού (02) 
ατόμων καλλιτεχνικού ‐ εκπαιδευτικού ‐ διδακτικού προσωπικού διάρκειας εννέα μηνών (09)” 

5. Το γεγονός ότι στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού της ΚΕΠΑΠ οικονομικού έτους 2022 
έχουν  εγγραφεί  οι  απαραίτητες πιστώσεις,  στον Κ.Α.  04.60.01 με  τίτλο  «Αμοιβές ωρομισθίων» 



ποσό  230.000,00  €  και  Κ.Α.  04.60.04  με  τίτλο  «Εργοδοτικές  εισφορές  και  επιβαρύνσεις 
ημερομίσθιου  προσωπικού»  ποσό  50.000,00  €  για  την  κάλυψη  της  δαπάνης  εργοδοτικών 
εισφορών.  Ανάλογες  πιστώσεις  θα  εγγραφούν  και  στον  προϋπολογισμό  του  επόμενου 
οικονομικού έτους επειδή οι συμβάσεις του εν λόγω προσωπικού λήγουν μετά τη 31η‐12‐2022.  

6. Την  120151/20.04.2022  απόφαση  του  Συντονιστή  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας‐
Θράκης,  περί  «Συγκρότηση  Επιτροπών  Επιλογής  καλλιτεχνικού  διδακτικού  προσωπικού  ‐ 
Μουσικών,  για  το  Δημοτικό  Ωδείο  Πυλαίας  –  Χορτιάτη  και  το  παράρτημα  αυτού,  ορισμένου 
χρόνου για το έτος 2022 και για τη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή, σύμφωνα με το άρθρο 4 
παρ. 2 του Π.Δ. 524/1980» 

7. Την προκήρυξη με αριθμό 1495/01.08.2022 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (02) ατόμων καλλιτεχνικού ‐ εκπαιδευτικού ‐ 
διδακτικού προσωπικού διάρκειας  εννέα μηνών  (09)  για  τη  λειτουργία  του Δημοτικού Ωδείου, 
του  Παραρτήματος  αυτού  και  των  Κέντρων  Πολιτισμού  του  Δήμου  Πυλαίας‐Χορτιάτη  κατά  τη 
διδακτική περίοδο 2022‐2023 

8. Τις δύο (02)αιτήσεις που παρέλαβε από τη γραμματεία της Κ.Ε.Π.Α.Π. Δήμου Πυλαίας‐Χορτιάτη 
και εστάλησαν μέσω email στην επιτροπή και αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα: 
 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΕΣΕΩΝ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 01‐ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΡΙΝΕΤΟΥ)

Α/Α  ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  

1  1572/09.08.2022  Κ*********Σ Δ*******Σ 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 02 – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΑΓΚΟΤΟΥ) 

Α/Α  ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1  1571/09.08.2022  Ζ******Σ Χ*****Σ  

 
Η επιτροπή ξεκινώντας κάνει την σύσταση ότι η απαίτηση ειδίκευσης μουσικού οργάνου είναι περιττή για 
τις θέσεις. 
 

Η  Επιτροπή  διαπίστωσε  ότι  υπάρχουν  δύο  (02)  μοναδικοί  υποψήφιοι  για  τις  δύο  (02) 
προκηρυσσόμενες θέσεις  (ένας ανά θέση). Ακολούθως εξέτασε τα στοιχεία και  τα δικαιολογητικά 
που  αυτοί  κατέθεσαν  και  διαπίστωσε  ότι  κατέχουν  τα  προσόντα  του  νόμου  (αρ.  1,  περ.  β  ,  ΠΔ 
476/81). Παρατηρεί δε ότι η απαίτηση κατοχής προσόντων ειδίκευσης μουσικού οργάνου, επιπλέον 
της κατοχής των προσόντων του αρχιμουσικού, είναι περιττή και παρέλκει η κρίση περί αυτών. 
 
Συνεπώς κατέταξε αυτούς σε πίνακα κατά αξιολογική σειρά, όπως προβλέπει το Π.Δ. 524/17.6.1980 
ως εξής: 
 
 
 
 
 
 
 
 



Συνεπώς ο πίνακας κατ’ αξιολογική σειρά και ανά προκηρυσσόμενη ειδικότητα έχει ως 
εξής: 

 
ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΕΣΕΩΝ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 01‐ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΡΙΝΕΤΟΥ)

Α/Α  ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  

1  1572/09.08.2022  Κ*********Σ Δ*******Σ 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 02 – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΑΓΚΟΤΟΥ) 

Α/Α  ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1  1571/09.08.2022  Ζ******Σ Χ*****Σ  

 
Το παρόν πρακτικό διαβιβάστηκε αυθημερόν στο Ν.Π.Ι.Δ. «Κ.Ε.Π.Α.Π. Δήμου Πυλαίας‐Χορτιάτη» με 
το αρ. πρωτ. 1720/23.08.2022 διαβιβαστικό όπου και  τοιχοκολλήθηκε, όπως προβλέπεται από  το 
ΠΔ.524/80. 
 
Στο  παρόν  πρακτικό,  επισυνάπτεται  ο  προβλεπόμενος  πίνακας  κατ’  αξιολογική  σειρά,  όπως 
προβλέπεται από το ΠΔ.524/80 
 
Κατά  του πίνακα κατ’ αξιολογική σειρά, δεν προβλέπεται ένσταση από την κείμενη νομοθεσία. Η 
αξιολόγηση  της  επιτροπής,  δεν  υπόκειται  σε  περεταίρω  έγκριση  από  το  Δ.Σ.  Η  επιτροπή  είναι 
όργανο της Αποκεντρωμένης και δεν λογοδοτεί στο Δ.Σ. Ο πίνακας είναι δεσμευτικός για όλους και 
βάση αυτού πρέπει να γίνου οι προσλήψεις. 
 

Η Επιτροπή των υποψηφίων του Ωδείου 
 
Η Πρόεδρος        Τα Μέλη 

 
 

 
 
Ερατώ Αλακιοζίδου                               Κωνσταντίνος Σαΐνης          Ευστάθιος Γυφτάκης 
 
 
 
Η Γραμματέας  
 

 
 
Τογκαρίδου Πολυτίμη 

 

 

 



Πίνακας Αξιολογικής Σειράς Υποψηφίων καλλιτεχνικού‐διδακτικού προσωπικού με σύμβαση 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το Δημοτικό Ωδείο Πυλαίας – Χορτιάτη και το 
παράρτημα αυτούτου Δήμου Πυλαίας‐Χορτιάτη κατά τη διδακτική περίοδο 2022‐2023 

 
(01) ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΡΙΝΕΤΟΥ ΤΕ) 

        (Θέσεις : 1/Αιτήσεις: 1) 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 01‐ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΡΙΝΕΤΟΥ)

Α/Α  ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  

1  1572/09.08.2022  Κ*********Σ Δ*******Σ 

 
(02) ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΑΓΚΟΤΟΥ ΤΕ) 

        (Θέσεις : 1/Αιτήσεις: 1) 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 02 – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΑΓΚΟΤΟΥ) 

Α/Α  ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1  1571/09.08.2022  Ζ******Σ Χ*****Σ 

 

Η Επιτροπή των υποψηφίων του Ωδείου 
 
 
Η Πρόεδρος                          Τα Μέλη     
 
 
 
Ερατώ Αλακιοζίδου                 Κωνσταντίνος Σαΐνης              Ευστάθιος Γυφτάκης 
 
 
Η Γραμματέας  
   
 
 
Τογκαρίδου Πολυτίμη 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


