
 

Σελίδα 1 από 3 

 

                                   Περίληψη                                                                 Απόσπασμα                                                              
.                  Ανάκληση της προκήρυξης                                Από το πρακτικό της  συνεδρίασης                                            
.                 για την πλήρωση της θέσης                             του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης 

                         «Καλλιτεχνικός Διευθυντής»                                              αριθμ.12/22 
 
 
               Απόφαση αριθμ. 70/22 

 

 
 Κοζάνη σήμερα 31 Αυγούστου 2022, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:00 συνήλθε 
σε συνεδρίαση διά περιφοράς, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, σε εφαρμογή της 
ΠΝΠ ( ΦΕΚ 55 / τ.Α/11-3-2020) "ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ 
ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥΣ" (Α΄ 55 ) περί Σύγκλησης Συλλογικών Οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών 
και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων 
αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19, ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ λήψη απόφασης ( Άρθ. 
67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 
184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019) και την με αριθμ. πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο  
αρ. 40 του Υπ.ΕΣ. με ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου, με ημερομηνία 30/8/22, που δόθηκε με mail στον καθένα σύμβουλο χωριστά  
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί από τα 11 μέλη έχουν απαντήσει τα 8 
ήτοι: 

 
 Παρόντες                                                                    Απόντες 
 

1. Ν. Κέφαλος                                                             1. Θ. Δημαράκη 
2. Ε. Αραμπατζή                                                         2. Π. Σαπαλίδης 
3. Ζ. Δεμερτζίδου                                                       3. Β. Τσαγγαδούρα 
4. Κ. Κυτίδης 
5. Ζ. Μάρας                                                    
6. Π. Παπαδημητρίου-Μαλούτα                                                      
7.  Π. Στιούκης 

8.  Ν. Χατσίδης                                                                                               

                                                                       

 Θέμα: Ανάκληση της προκήρυξης για την κάλυψη της θέσης «Καλλιτεχνικός Διευθυντής».  

 
 Ο πρόεδρος κ. Κέφαλος, εισηγήθηκε την ανάκληση της προκήρυξης για την κάλυψη της     
 θέσης «Καλλιτεχνικός Διευθυντής». 

 «Αγαπητοί συνάδελφοι. 
 Με την υπ. αριθ. 63/22 απόφαση το Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης ενέκρινε τους  όρους της 
 προκήρυξης για την κάλυψη της  θέσης του Καλλιτεχνικού Διευθυντή. Με την εν λόγω 
 απόφαση το Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κοζάνης  επιχείρησε να ορίσει ένα τρόπο επιλογής του 
 Καλλιτεχνικού Διευθυντή με βαθμολόγηση,  προκειμένου να διασφαλιστούν οι όροι 
 διαφάνειας και αξιοκρατίας στην επιλογή του προσώπου για την θέση. 

ΑΔΑ: 9ΣΑΙΟΕ9Μ-Μ9Μ



 

Σελίδα 2 από 3 

 

 Με επιστολή του προς τον Πρόεδρο του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης, ο Υφυπουργός Πολιτισμού 
 Αρμόδιος για θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού κ. Νικόλας Γιατρομανωλάκης, επισημαίνει ότι 
 στους όρους της προκήρυξης δεν συμπεριλαμβάνονται : 

1. Οι λέξεις «τουλάχιστον πενταετής» όσον αφορά την επαγγελματική εμπειρία στα 

προσόντα των υποψηφίων 

2. Δεν αναφέρεται στους όρους της προκήρυξης ότι για την πρόσληψη του Καλλιτεχνικού 

Διευθυντή απαιτείται η Σύμφωνη Γνώμη του Υφυπουργού Πολιτισμού.  

 Οι λέξεις «τουλάχιστον πενταετής» επαγγελματική εμπειρία στα προσόντα των 
 υποψηφίων δεν συμπεριλήφθηκε στους όρους της προκήρυξης εκ παραδρομής  και δεν 
 υπήρχε καμία απολύτως σκοπιμότητα ως προς τούτο. 
 Αναφορικά με την πρόσληψη του Καλλιτεχνικού Διευθυντή μετά την σύμφωνη γνώμη του 
 Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού αρμόδιου για θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού,  
 τούτο απαιτείται εκ του Νόμου, (Ν.2690/1999, άρθρο2, παρ 2). και ως εκ τούτου δεν 
 αποτελεί όρο της προκήρυξης, αλλά απαράβατη υποχρέωση της διοίκησης του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 
 Προκειμένου να αρθεί κάθε υπόνοια, ότι το Δ.Σ. του  ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. επιχειρεί να παρακάμψει 
 τους όρους του Σχεδίου της τετραμερούς Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης  
 για το έτος 2022 και να βεβαιωθεί ότι προσβλέπουμε πάντοτε στην καλή συνεργασία με το 
 ΥΠ.ΠΟ.Α. καθώς και με όλα τα συμβαλλόμενα μέρη στην Προγραμματική Σύμβαση 
 Πολιτισμικής Ανάπτυξης,  παρακαλώ να εγκρίνεται την ανάκληση της προκήρυξης για την 
 κάλυψη της θέσης του Καλλιτεχνικού Διευθυντή που δημοσιεύτηκε με τους όρους που 
 εγκρίθηκαν με την υπ αριθμόν 63/22 απόφασης του Δ.Σ. ούτως ώστε να προχωρήσουμε σε 
 τροποποίηση των όρων της προκήρυξης και επαναδημοσίευσή της».  

 
     Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού πήρε υπ΄ όψιν την εισήγηση του κ. Προέδρου 

         και μετά από ψηφοφορία  
                              

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 Εγκρίνει, κατά πλειοψηφία, με ψήφους 7 (εφτά) υπέρ και 1 (μία) κατά, την εισήγηση του 
 προέδρου κ. Κέφαλου για ανάκληση της προκήρυξης που αφορά στην κάλυψη της θέσης 
 «Καλλιτεχνικός Διευθυντής», (υπ΄αριθμ. απόφαση 63/2022 της 20-7-2022 του Διοικητικού 
 Συμβουλίου της Επιχείρησης). 
 Κατά, ψήφισε το μέλος Π. Στιούκης. 
 

                  

 Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 70/22 
 
 
 Το παρόν πρακτικό αρ. 12/2022 συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής: 
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Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.      Τα μέλη 
         Ν. Κέφαλος                                               Ε. Αραμπατζή 

Ζ. Δεμερτζίδου 
Κ. Κυτίδης 
Ζ. Μάρας 
Π. Παπαδημητρίου-Μαλούτα 
Π. Στιούκης 
Ν. Χατσίδης 
 

                Ακριβές απόσπασμα 
             Κοζάνη 31 Αυγούστου 2022 

                 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού                                     
                                 Συμβουλίου 

 
                       ΚΕΦΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
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