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Πληροθορίες:  Ινξδαλίδνπ Μαγδαιελή  
Καλαμαριά 13/10/2021 

                                                                                                                                 Αριθμ.πρφη.: 662 
ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ 

Για ηην Πρόζληυη Γιεσθσνηή επί θηηεία ζηην Κοινφθελή Δπιτείρηζη ηοσ Γήμοσ Καλαμαριάς με 

κάλσυη ηης δαπάνης από ιδίοσς πόροσς  

Η ΚΟΙΝΧΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΓΗΜΟΤ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ ηα. ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 2190/94 (ΦΔΚ  

28/Α’/1994), φπσο ηζρχεη θαη ησλ άξζξσλ 254-258 ηνπ λ. 3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α/2006) «Κχξσζε Κψδηθα 

Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ».  

2. Σελ ππ' αξηζκ. 69/2021 (Φ8ΘΟΛΞΡ-ΓΝΙ) απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο  

Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Καιακαξηάο, κε ζέκα «Πξνγξακκαηηζκφο πξφζιεςεο έθηαθηνπ 

πξνζσπηθνχ ΙΓΟΥ έηνπο 2021 γηα ηελ ζέζε Γηεπζπληή ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Καιακαξηάο 

(Κ.Δ.Γ.ΚΑ.), κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ (επί ζεηείαο) κε πξνέιεπζε ησλ 

πηζηψζεσλ απφ ηδίνπο πφξνπο» 

3. Σν ππ’ αξηζ. 30124/02-04-2021 έγγξαθν ηνπ Γ.Γ. ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο  

Μαθεδνλίαο-Θξάθεο κε ζέκα «ΔΙΗΓΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΙΓΙΧΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΟΡΙΜΔΝΟΤ 

ΥΡΟΝΟΤ Ν.Π.Ι.Γ. ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΧΝΤΜΙΑ ΚΟΙΝΧΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΓΗΜΟΤ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ». 

4. Σελ κε αξηζ. Πξση. ΓΙΠΑΑΓ/Φ.ΔΓΚΡ./115/14644/10-09-2021 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Σεο Πξάμεο 

Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ 33/2006 (άξζξν 2 παξ.1) ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ  

5. Σν κε αξηζ. πξση. 66550/14-09-21 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ κε ζέκα:  

Έγθξηζε πξφζιεςεο Γηεπζπληή επί ζεηεία κε θάιπςε ηεο δαπάλεο απφ ηδίνπο πφξνπο.  

6. Σελ ππ' αξηζκ.140/2021 (ΑΓΑ: 62ΣΧΟΛΞΡ-9) απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ  

πκβνπιίνπ ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Καιακαξηάο γηα ηελ πξφζιεςε  

Γηεπζπληή επί ζεηεία ζηελ Κνηλσθειή Δπηρείξεζε Γήκνπ Καιακαξηάο κε θάιπςε ηεο  

δαπάλεο απφ ηδίνπο πφξνπο θαζψο θαη ην επηζπλαπηφκελν ζρέδην παξαξηήκαηνο  

πξνθήξπμεο  

7. Σν ππ’ αξηζ. ΦΔΚ 9/η.Β ́/7-1-2009 (Μεηαηξνπή-ζπγρψλεπζε ησλ ακηγψλ δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 

Γήκνπ Καιακαξηάο Ννκνχ Θεζζαινλίθεο κε ηελ επσλπκία «Γεκνηηθή Αλαπηπμηαθή Δπηρείξεζε 

Καιακαξηάο» θαη «Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Παηδηθψλ ηαζκψλ Καιακαξηάο» ζε θνηλσθειή επηρείξεζε κε 

ηελ επσλπκία «Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Κνηλσληθήο Πξφλνηαο θαη Αξσγήο Καιακαξηάο»). 

8. Σν ππ’ αξηζ. ΦΔΚ 624/η.Β ́/19-4-2011 (Σξνπνπνίεζε ηεο ζπζηαηηθήο πξάμεο ηεο Κνηλσθεινχο Γεκνηηθήο 

Δπηρείξεζεο Κνηλσληθήο Πξφλνηαο θαη Αξσγήο Καιακαξηάο) 

9. Σν ππ’ αξηζ. ΦΔΚ 2511/η.Β ́/14-09-2012 (Σξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο 

Γήκνπ Καιακαξηάο «Κ.Δ.Γ.ΚΑ.») 
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10. Σνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Τπεξεζηψλ θαζψο θαη ηνλ Καλνληζκφ Πξνζσπηθνχ ηεο  

Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Καιακαξηάο φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

11. Σελ ππ αξηζ. 128/29-03-2021 βεβαίσζε ηεο Πξντζηακέλεο Οηθνλνκηθνχ Σκήκαηνο ηεο Κνηλσθεινχο 

Δπηρείξεζεο Γήκνπ Καιακαξηάο. 

Ανακοινώνει 

Σελ πξφζιεςε, κηαο (1) ζέζεο Γηεπζπληή επί ζεηεία, κε ζρέζε εξγαζίαο Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ 

ζηελ Κνηλσθειή Δπηρείξεζε Γήκνπ Καιακαξηάο (Κ.Δ.Γ.ΚΑ.), κε ηα αληίζηνηρα ηππηθά θαη εηδηθά πξνζφληα 

θαζψο θαη ρξνληθή δηάξθεηαο ζχκβαζεο ίζε κε απηήλ ηεο δεκνηηθήο πεξηφδνπ.  

Καηηγορία-
Ανηικείμενο 

Τπηρεζία 
Αριθμός 
αηόμφν 

Γιάρκεια 
ζύμβαζη 

Απαραίηηηα ησπικά 
προζόνηα 

Πρόζθεηα (προαιρεηικά) 
ησπικά προζόνηα 

ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 

ΚΟΙΝΧΦΔΛΗ 
ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

ΓΗΜΟΤ 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 

1 

Με ζεηεία 
ίζε κε ηελ 
δηάξθεηα 

ηεο 
δεκνηηθήο 
πεξηφδνπ 

Πηπρίν (ΠΔ) Ννκηθήο 
ρνιήο ή Οηθνλνκηθψλ 

Δπηζηεκψλ ή Γηνίθεζεο 
Δπηρεηξήζεσλ ή 

Πνιπηερληθή ρνιή 
 

Πνιχ θαιή γλψζε 
Αγγιηθήο Γιψζζαο 

 
Πνιχ θαιή γλψζε ρξήζε 

ειεθηξνληθνχ 
ππνινγηζηή 

 
Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία 

ηνπιάρηζηνλ 10 εηψλ 
 

Μεηαπηπρηαθφ ή 
Γηδαθηνξηθφ ζπλαθέο 

κε ην αληηθείκελν 
 

Πξνυπεξεζία ζε  
ζπλαθέο Ν.Π.Ι.Γ. κε 

ην αληηθείκελν 
 

Δηδηθά πξνζφληα πνπ 
δηαπηζηψλνληαη κέζσ 
αηνκηθήο ζπλέληεπμεο. 

 

 

ΣΡΟΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
 
Η αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη κε βάζε ηνλ παξαθάησ πίλαθα. ηελ ηειεπηαία ζηήιε παξνπζηάδεηαη ε 
βαξχηεηα ηνπ θάζε άμνλα θξηηεξίσλ ζηελ ηειηθή βαζκνινγία φισλ ησλ ππνςεθίσλ 
 

Α/Α 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΣΤΠΙΚΧΝ 

ΠΡΟΟΝΣΧΝ 
ΚΡΙΣΗΡΙΟ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ 
ΜΟΡΙΑ 

1.  ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ 
Βαζηθφο ηίηινο  

ζπνπδψλ 
20 μόρια 

2.  
ΠΟΛΤ ΚΑΛΗ ΓΝΧΗ ΑΓΓΛΙΚΗ 

ΓΛΧΑ 
Αλαγλσξηζκέλν απφ 
ΑΔΠ δηθαηνινγεηηθφ 

10 μόρια 

3.  ΓΝΧΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ 
Αλαγλσξηζκέλν απφ 
ΑΔΠ δηθαηνινγεηηθφ 

10 μόρια 

4.  ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία Γηα 10 ρξφληα  
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ηνπιάρηζηνλ 10 εηψλ εκπεηξίαο: 20 μόρια  
Καη έλα κφξην γηα 

θάζε επηπιένλ έηνο 
κε αλψηεξν ηα 15 έηε 

ζπλνιηθή εκπεηξία 

5.  
ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ Η ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΟ 
ΤΝΑΦΔ ΜΔ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 

Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο 
ζπνπδψλ 

ή 
Γηδαθηνξηθφ δίπισκα 

10 μόρια 

6.  
ΠΡΟΫΠΗΡΔΙΑ Δ  ΤΝΑΦΔ Ν.Π.Ι.Γ. 

ΜΔ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 

Απνδεδεηγκέλε 
πξνυπεξεζία ζε Ν.Π.Ι.Γ. 

ΟΣΑ ζπλαθή κε ην 
αληηθείκελν ηεο 

δηεχζπλζεο 

10 μόρια γηα έλα 
έηνο. 

Έλα κφξην γηα θάζε 
επηπιένλ έηνο κε 
αλψηεξν ηα 5 έηε 

ζπλνιηθή 
πξνυπεξεζία 

7.  
ΔΙΓΙΚΑ ΟΤΙΑΣΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ / 

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ 

Πξνζσπηθή αληίιεςε γηα 
ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

ηνπο ζθνπνχο ηεο 
επηρείξεζεο, 

επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα, 
απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ 

αληηκεηψπηζε 
πξνβιεκάησλ θαη 

δηαρείξηζε θξίζεσλ, 
δηνηθεηηθή εκπεηξία θιπ 

Έφς 25 μόρια 

 
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ  

 
1.  Αίηεζε  
2.  Φσηναληίγξαθν ησλ δχν φςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο.  
3.  Φσηναληίγξαθν ηίηινπ ζπνπδψλ (πηπρίν Ννκηθήο ή Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ή 

Πνιπηερληθή ρνιή απφ παλεπηζηήκην ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο). ε πεξίπησζε πηπρίνπ ή ηίηινπ 
ζπνπδψλ ηεο αιινδαπήο απαηηείηαη επίζεκε κεηάθξαζε απηνχ ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη αλαγλψξηζε 
ηζνηηκίαο απφ ηνλ ΓΟΑΣΑΠ.  

4.  Απνδεηθηηθφ πνιχ θαιήο γλψζεο αγγιηθήο γιψζζαο.  
5. Απνδεηθηηθφ γλψζεο ρξήζεο Η/Τ (Δπεμεξγαζία θεηκέλνπ, Τπνινγηζηηθά  

θχιια, ππεξεζίεο δηαδηθηχνπ, δηαρείξηζε αξρείσλ)  
6.  Απνδεηθηηθφ επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ζπλαθνχο κε ηνλ ηίηιν ζπνπδψλ. Η επαγγεικαηηθή πξνυπεξεζία 

κνξηνδνηείηαη αλεμάξηεηα ηνπ θνξέα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε. Η εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε κεηά ηε ιήςε 
ηνπ βαζηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ. ε πεξίπησζε κε ζπκπιήξσζεο αθεξαίαο κνλάδνο κνξηνδφηεζεο (έηνο) νη 
κήλεο θαη ηα έηε ζηξνγγπινπνηνχληαη, εθφζνλ ν αξηζκφο ηνπο ππεξβαίλεη ην ήκηζπ ηεο αληίζηνηρεο 
κνλάδαο κέηξεζεο, ππέξ ηνπ ππνςεθίνπ.  
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7.  Απνδεηθηηθφ πξνυπεξεζίαο ζε Ν.Π.Ι.Γ. ΟΣΑ ζπλαθνχο κε ην αληηθείκελν ηεο Γηεχζπλζεο. ε πεξίπησζε 
κε ζπκπιήξσζεο αθεξαίαο κνλάδνο κνξηνδφηεζεο (έηνο) νη κήλεο θαη ηα έηε ζηξνγγπινπνηνχληαη, εθφζνλ 
ν αξηζκφο ηνπο ππεξβαίλεη ην ήκηζπ ηεο αληίζηνηρεο κνλάδαο κέηξεζεο, ππέξ ηνπ ππνςεθίνπ.  

8.  Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα.  
9.  Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία λα δειψλεηαη:  

  Η εθπιήξσζε ησλ ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ (κφλν γηα άλδξεο) ή ε λφκηκε 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 δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε ή δηθαζηηθή αληίιεςε θαη  

  Όηη δελ παξαπέκθζεθε κε ηειεζίδηθν Βνχιεπκα γηα θάπνην απφ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 16 ηνπ Ν. 
3584/2007 εγθιήκαηα έζησ θαη εάλ δελ επαθνινχζεζε πνηληθή δίθε ιφγσ παξαγξαθήο, θαζψο θαη εάλ 
εθθξεκεί ελαληίνλ ηνπ θαηεγνξία γηα νπνηνδήπνηε πιεκκέιεκα ή θαθνχξγεκα.  

  Όηη δελ έρεη απνιπζεί απφ ζέζε δεκφζηαο ππεξεζίαο , Ο.Σ.Α. ή άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηνπ Γεκφζηνπ 
Σνκέα εμαηηίαο πεηζαξρηθνχ αδηθήκαηνο ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν. 3584/2007  

  Όηη έρεη δηαβάζεη ηελ πξνθήξπμε θαη απνδέρεηαη ηνπο φξνπο απηήο.  
ημείφζη: Οη αηηήζεηο πνπ δελ ζπλνδεχνληαη απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηα απαξαίηεηα 
ηππηθά πξνζφληα πνπ νξίδνληαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα ζα απνξξίπηνληαη εμαξρήο εθφζνλ απηά 
απνηεινχλ ξήηξεο απνθιεηζκνχ.  

 
ΓΔΝΙΚΔ ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ – ΓΔΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΦΗ  

 
1.  Οη ππνςήθηνη γηα ηε ζέζε ηνπ Γηεπζπληή γηα λα γίλνπλ δεθηνί ζηε δηαδηθαζία επηινγήο ζα πξέπεη λα έρνπλ 

ζπκπιεξψζεη ην 25ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη λα κελ έρνπλ ππεξβεί ην 55ν.  
2.  Να κελ έρνπλ απνιπζεί απφ πξνεγνχκελε θαηερφκελε ζπλαθή ζέζε γηα πεηζαξρηθνχο ιφγνπο.  
3.  Να κελ έρνπλ θψιπκα θαηά ην άξζξν 16 ηνπ Ν. 3584/2007  
4. Ο ππνςήθηνο πνπ ζα πξνζιεθζεί ζα πξνζθνκίζεη πνηληθφ κεηξψν θαηά ηελ  

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  
5.  Οη άλδξεο κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ λα έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο 

ππνρξεψζεηο ή λα έρνπλ απαιιαγεί λφκηκα απφ απηέο.  
6.  Μεηά ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο γηα ππνβνιή αηηήζεσλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, νη ππνςήθηνη πνπ 

έρνπλ πξνζθνκίζεη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ζα έρνπλ ζπλέληεπμε κε ηελ επηηξνπή επηινγήο πνπ 
έρεη νξηζηεί γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, κε ηελ ππ ́αξηζκφλ 09/2021 απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ..  

 
ΔΠΙΛΟΓΗ- ΑΝΑΡΣΗΗ ΠΙΝΑΚΧΝ- ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΝΣΑΔΧΝ 

Η επηινγή ησλ ππνςήθησλ ζα γίλεη απφ ηελ επηηξνπή επηινγήο πξνζσπηθνχ πνπ ζπζηάζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 
09/2021 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Καιακαξηάο. Οη 
πξνζσξηλνί πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ ππνςήθησλ αλαξηψληαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο Δπηρείξεζεο θαη 
ηνπ Γήκνπ Καιακαξηάο, ζηε Γηαχγεηα, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπηρείξεζεο. Καηά ησλ αλσηέξσ πηλάθσλ νη 
ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ελζηάζεηο, ελψπηνλ ηνπ Γ.. ηεο Δπηρείξεζεο κέζα ζε απνθιεηζηηθή 
πξνζεζκία, ε νπνία ιήγεη κεηά ηελ πάξνδν πέληε (5) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ επφκελε ηεο αλάξηεζεο.  
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ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ 
Oη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ ηελ αλαθνίλσζε πξφζιεςεο ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

www.kedka.gr ηεο Δπηρείξεζεο ή ζηα γξαθεία ηεο Γηνίθεζεο (Αγίνπ Νηθνιάνπ-Μηθξνπιέα - Καιακαξηά) ή ζην 

δεκαξρείν ηνπ Γήκνπ Καιακαξηάο (Κνκλελψλ 58 - Καιακαξηά).  

Η ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) 

εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο δεκνζίεπζεο ηεο πεξηιεπηηθήο αλαθνίλσζεο ηεο παξνχζαο ζε 

δχν εκεξήζηεο εθεκεξίδεο ηνπ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο, ζηα γξαθεία ηεο Γηνίθεζεο ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. θαζεκεξηλά 

απφ 08.00 π.κ έσο 14.00 κ.κ., είηε  

α)  ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: Αγίνπ Νηθνιάνπ-Μηθξνπιέα - 

Καιακαξηά, ηθ 55132 - Θεζζαινλίθε, γηα ηελ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΔΠΙ ΘΗΣΔΙΑ ΣΗΝ 

ΚΟΙΝΧΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ππφςε θαο Ινξδαλίδνπ Μαγδαιελήο  (ηει. 

επηθνηλσλίαο: 2310 455988). 

ε πεξίπησζε ζπζηεκέλεο απνζηνιήο κέζσ ηαρπδξνκείνπ (ζπζηεκέλν) ή εηαηξείαο ηαρπκεηαθνξάο, ηεο 

αίηεζεο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ην εκπξφζεζκν ηεο αίηεζεο ηζρχεη εθφζνλ ν θάθεινο θέξεη εκεξνκελία 

απνζηνιήο εληφο ηε πξναλαθεξφκελεο πξνζεζκίαο. 

β)  είηε απηνπξνζψπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε 

θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή, ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: Αγίνπ Νηθνιάνπ-

Μηθξνπιέα - Καιακαξηά, ηθ 55132 - Θεζζαινλίθε, ψξεο ππνβνιήο 08.00 π.κ έσο 14.00 κ.κ. (ηει. 

επηθνηλσλίαο: 2310 455988, ππφςε θαο Ινξδαλίδνπ Μαγδαιελήο). 

Η αλσηέξα 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 πξνζεζκία κεηαηίζεηαη ηελ επφκελε εκέξα. 
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