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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

     ΝΟΜΟ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ 
     ΓΖΜΟ ΕΗΣΑ 
      Έδπα: Δλεούζα 
     Απ. Αποθ.: 70/2021 

ΑΠΟΠΑΜΑ 
  Από ηο Ππακηικό Απ. 7/02-06-2021  
ζςνεδπίαζηρ (με ηηλεδιάζκετη) ηος 
Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Είηζαρ.  

ΠΔΡΗΛΖΨΖ 
   Έγκπιζη Κανονιζμού Λειηοςπγίαρ ηος 
ημήμαηορ παπαδοζιακών σοπών ηηρ 
Κοινυθελούρ Δπισείπηζηρ ηος Γήμος Είηζαρ. 

  
 ηελ Κνηλόηεηα Διενύζαο, έδξα ηνπ Γήκνπ Είηζαο, ζήκεξα ζηηο 2 ηνπ κήλα Ηνπλίνπ  ηνπ 

έηνπο 2021, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σεηάξηε θαη ώξα 15.00 ζπλήιζε ζε ηαθηηθή   ζπλεδξίαζε, 
ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηειεδηάζθεςε, κέζσ ηεο εθαξκνγήο “e:Presence.gov.gr”, ην 
Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Είηζαο, ύζηεξα από ηελ αξηζ. 7561/28-05-2021 έγγξαθε 
πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.., ε νπνία δεκνζηεύηεθε ζηνλ εηδηθό ρώξν αλαθνηλώζεσλ 
ηνπ Γεκαξρείνπ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη έρεη απνζηαιεί ειεθηξνληθά ή έρεη 
γλσζηνπνηεζεί ζηνλ θ. Γήκαξρν, ζηνπο θ. θ. Γεκνηηθνύο πκβνύινπο θαη ζηνπο Πξνέδξνπο 
ησλ Κνηλνηήησλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65 θαη 67 ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο 
απηά ηξνπνπνηήζεθαλ ή ζπκπιεξώζεθαλ κεηαγελέζηεξα, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 10 ηεο από 11 Μαξηίνπ 2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (Π.Ν.Π.) (Α’ 
55), ε νπνία θπξώζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ λ. 4682/2020 (Α’ 76) θαη ηελ  ΚΤΑ Γ1α/Γ.Π.νηθ. 
31950/21.05.2021 (ΦΔΚ 2141/22.05.2021 ηεύρνο Β'), γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε ζρεηηθώλ 
απνθάζεσλ.     

  Ζ πξόζθιεζε επίζεο θνηλνπνηήζεθε ή γλσζηνπνηήζεθε ζηνπο Πξνέδξνπο ησλ Σνπηθώλ 
πκβνπιίσλ Νέσλ ησλ Γεκνηηθώλ Δλνηήησλ Παζζαξώλνο, Δθάιεο θαη Μνινζζώλ.  

  ηελ ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ζε ζύλνιν είθνζη επηά (27) Γεκνηηθώλ 
πκβνύισλ ζπκκεηείραλ θαη βξέζεθαλ παξόληεο, θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, νη 
είθνζη δύν (22), δειαδή:  

ΠΑΡΟΝΣΔ 

  1.  Ληάθνο Παλαγηώηεο 
  2.  Γξίβαο Πεξηθιήο 
  3.  θήθαο Νηθόιανο 
  4.  Γεσξγνύιε Γηαλλνύια 

    5.  Βόηζηθαο Αιθηβηάδεο 
  6.  ηαιίθαο Γεώξγηνο  
  7.  Μπαιάθα Αηθαηεξίλε  
  8.  Ράξξαο Φώηηνο 

    9.  Λαδάο Γεώξγηνο 
  10.  Λάκπξνπ Γεκήηξηνο  
  11. Παπαδεκεηξίνπ - Θεκειή Υξηζηίλα     

 
 

  12. Ράδνο Γεώξγηνο 
  13. Γαξδίθνο Βαζίιεηνο 

14. Νάζηνο Οδπζζέαο  
15. Πάηθαο ππξίδσλ  

  16. ηέθνο Θεόδσξνο  
17. Λενληίνπ Κσλ/λνο  

  18. Σδηάιιαο Αζαλάζηνο 
  19. Καηζνπιίδεο Παλαγηώηεο 

20. Μπαιηνύκαο Γεώξγηνο 
21. Εηάθθαο Γεώξγηνο 

  22. Μαιηζζόβαο Παλαγηώηεο 
 

ΑΠΟΝΣΔ 
1.Μπαιαληάλεο Ζξαθιήο 
2..Γεκεηξηάδεο Γεώξγηνο 
3.Μπαιαηζόο Βαζίιεηνο 

4.Καινγήξνπ Ησάλλα 
5.Λσξίδαο Γεώξγηνο 

νη νπνίνη δελ είραλ πξνζέιζεη αλ θαη θιήζεθαλ λόκηκα. 
Ζ Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Καινγήξνπ Ησάλλα πξνζήιζε ζηελ ζπλεδξίαζε θαηά ηα 

ζηάδην ηεο ελεκέξσζεο θαη πξηλ από ηελ ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ. 
  ηη ζςνεδπίαζη παπέζηηζαν: 

 Ο Γήκαξρνο θ. Πιηάθνο Μηραήι  

 Ο ππεξεζηαθόο Γξακκαηέαο θ. Γξόζνο Ησάλλεο γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ ηνπ 
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-10-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%af%ce%b3%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b5%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-10-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%af%ce%b3%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b5%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-10-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%af%ce%b3%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b5%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-2-%ce%ba%cf%8d%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c-11-3-2020-%cf%80%cf%81%ce%ac%ce%be%ce%b7%cf%82-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%bf%ce%b8%ce%b5%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/454690/
https://dimosnet.gr/blog/laws/454690/
https://dimosnet.gr/blog/laws/454690/
ΑΔΑ: 6ΟΝΨΩΡΓ-ΠΝΜ



                                                                                          2 

  Ύζηεξα από ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο θαη ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο πξόηαζεο ηνπ 
Πξνέδξνπ, ην Γεκνηηθό πκβνύιην νκόθσλα απνθάζηζε ηελ ζπδήηεζε εθηόο ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο, κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ θαηεπείγνληνο ησλ παξαθάησ ζεκάησλ: 

1.-Μίζζσζε ηδησηηθνύ αθηλήηνπ από ην Γήκν Είηζαο, κε δεκνπξαζία, γηα λα 
ρξεζηκνπνηεζεί σο πξνζάιακνο ηνπ Πεξηθ/θνύ Αγξνηηθνύ Ηαηξείνπ Διενύζαο - Οξηζκόο 
επηηξνπήο εθηίκεζεο ησλ πξνζθεξνκέλσλ αθηλήησλ. 

 2.-πγθξόηεζε ηξηκεινύο επηηξνπήο παξαθνινύζεζεο θαη παξαιαβήο θαιαζνθόξνπ 
νρήκαηνο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γ. Είηζαο. 
  Δπί ηος 16ος θέμαηορ ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ:     
   Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, αλαθεξόκελνο ζην παξαπάλσ ζέκα, έδσζε ην 
ιόγν ζηνλ Γεκνηηθό ύκβνπιν –Πξόεδξν ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο θ. Βόηζηθα Αιθηβηάδε, 
ν νπνίνο έζεζε ππόςε ησλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ ηελ ππ’ αξηζ. 30/2021 Απόθαζε ηνπ Γ.. 
ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο, πνπ ηνπο είρε δνζεί έγθαηξα πξνο ελεκέξσζε, ηελ θαηέζεζε 
πξνθεηκέλνπ λα εγγξαθεί ζηα πξαθηηθά, πξόηεηλε λα εγθξηζεί θαη έρεη σο εμήο: 

    «                

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ                                            ΑΠΟΠΑΜΑ 

ΝΟΜΟ ΘΩΑΝΝΘΝΩΝ                               Πρακηικό Αριθμ. 06/26-04-2021 ζσνεδρίαζης 

ΚΟΘΝΩΦΕΛΗ ΕΠΘΥΕΘΡΗΗ                     ηοσ Δ.. ηης Κοινωθελούς Επιτείρηζης 

ΔΗΜΟΤ ΖΘΣΑ                                                             ηοσ Δήμοσ Ζίηζας 

  
                                                                                        
                                                                                       ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 ΘΔΜΑ: «Έγκπιζη Κανονιζμού Λειηοςπγίαρ ηος 

 ημήμαηορ παπαδοζιακών σοπών ηηρ Κοινωθελούρ 

 Δπισείπηζηρ ηος Γήμος Είηζαρ». 

 

Απιθ. Απόθ.: 30/2021 

 

 ηελ Σ.Κ. Βνπλνπιαγηάο θαη ζηα γξαθεία ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Είηζαο, ζήκεξα 

ζηηο 26 Απξηιίνπ 2021, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεπηέξα θαη ψξα 14:30κ.κ., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή 

ζπλεδξίαζε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Είηζαο, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε δηα πεξηθνξάο, ζχκθσλα κε ην  άξζξν 72 ηνπ Ν. 3852/10,φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε 

ην άξζξν 77 Ν. 4555/2018 θαη ην άξζξν 3 ηνπ  Ν.4623/2019, θαηφπηλ ηεο ΚΤΑ  αξηζ.Γ1α/Γ.Π. νηθ. 

22865/12-04-2021 (ΦΔΚ 1462/13-04-2021) Σξνπνπνίεζε ηεο ππφ ζηνηρεία Γ1α/Γ.Π. νηθ. 

22439/10.2.2021 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο «Έθηαθηα κέηξα πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο απφ 

ηνλ θίλδπλν πεξαηηέξσ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 ζην ζχλνιν ηεο Δπηθξάηεηαο γηα ην 

δηάζηεκα απφ ηε Γεπηέξα, 12 Απξηιίνπ 2021 θαη ψξα 6:00 έσο θαη ηε Γεπηέξα, 19 Απξηιίνπ 2021 θαη 

ψξα 6:00» (Β’ 1441), ηεο εγθπθιίνπ ΥΠ.Ε. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/155/οικ.6602/13.04.2021 (39
ε
 εγθχθιηνο) πνπ αθνξά 

“Μέηξα θαη ξπζκίζεηο ζην πιαίζην ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ θαη ησλ 

εγθπθιίσλ ηνπ  ΥΠ.Ε. εγκ.426/77233/13.11.2020, εγθ.427/77440/13.11.2020, χζηεξα απφ ηελ ππ’ αξηζκ. 

πξση. 406/21-04-2021 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.., ε νπνία  δεκνζηεχηεθε θαη 

αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Καηαζηήκαηνο Γήκνπ Είηζαο θαη επηδφζεθε 

λφκηκα ζε θάζε κέινο ηνπ Γ.., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα, γηα 

ελεκέξσζε, ζπδήηεζε θαη ιήςε ζρεηηθψλ απνθάζεσλ πάλσ ζηα εμήο ζέκαηα πνπ αθνινπζνχλ: 

 Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν έληεθα (11) κειψλ 

βξέζεθαλ παξφληα δέθα (10) κέιε θαη ζπγθεθξηκέλα : 

               ΠΑΡΟΝΣΔ                                   ΑΠΟΝΣΔ 
  1.  Βφηζηθαο Αιθηβηάδεο – Πξφεδξνο Γ..  1.  Νάζηνο Οδπζζέαο  

  2.  Μπνχηζηθνο Νηθφιανο – Αληηπξφεδξνο Γ..     

  3.  Λαδάο Γεψξγηνο   

  4.  Παππά Αζελά 

  5.  Αιεμίνπ ηαπξνχια 

https://dimosnet.gr/blog/laws/424514/
https://dimosnet.gr/blog/laws/407792/
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  6.  Φάθαο Βαζίιεηνο 

  7.  Ξήηα–Γνξγφιε Γηαλλνχια 

  8.  Πάθνπ Διέλε  

.  9.  Αγγέιε Μαξίλα 

 10.  Σάζζεο Νηθφιανο 

   

 Απφ ηελ σο άλσ δηαδηθαζία ν Πξφεδξνο ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο δηαπίζησζε φηη ππάξρεη εθ 

ηνπ λφκνπ απαηηνχκελε ζπκκεηνρή ησλ 2/3 ησλ κειψλ γηα ηελ ιήςε απφθαζεο δηα πεξηθνξάο (άξζξν 

6+7,παξ. 5 ηνπ Ν. 3852/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 184 ηνπ λ. 4635/2019 

(Α΄167). 

 Σα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηήξεζε ν ππάιιεινο ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ηνπ δήκνπ 

Είηζαο θνο Υξήζηνπ Αλδξέαο. 

 Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο, ν  Πξφεδξνο ηνπ Γ.. ηεο Δπηρείξεζεο πήξε ην ιφγν θαη είπε 

ζρεηηθά κε ην 5
ο
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ πεξίιεςε. 

 Κςπίερ θαη Κχξηνη ζχκβνπινη 

 χκθσλα κε ην άξζξν 257 (Καλνληζκνί – πκβάζεηο) ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο 

επηρείξεζεο ζπληάζζεη ππνρξεσηηθά ηνπο αθφινπζνπο θαλνληζκνχο: 

 α. Δζσηεξηθφ θαλνληζκφ ππεξεζηψλ, κε ηνλ νπνίν θαζνξίδνληαη ε νξγάλσζε, ε δηάξζξσζε 

θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο επηρείξεζεο, νη ζέζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ θαηά εηδηθφηεηα, 

θαζψο θαη ην αλψηαην φξην απηνχ. 

 β. Καλνληζκφ πξνζσπηθνχ, ν νπνίνο θαζνξίδεη ηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε απηνχ, ηα 

πξνζφληα πξφζιεςεο, ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο, θαζψο θαη ηηο πεηζαξρηθέο ηνπ επζχλεο. 

 γ. Καλνληζκφ νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο. 

  Δπίζεο κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο κπνξεί λα 

ζπληάζζνληαη θαη άιινη θαλνληζκνί, νη νπνίνη θξίλνληαη απαξαίηεηνη γηα ηε ιεηηνπξγία απηήο. 

 Με ηελ ππ΄ αξηζκ. 48/2020 απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο απνθαζίζακε ηελ 

ίδξπζε θαη έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηκήκαηνο παξαδνζηαθψλ ρνξψλ ζηελ Κνηλσθειή Δπηρείξεζε Γήκνπ 

Είηζαο κε έδξα ηελ Διενχζα. Καηφπηλ απηνχ ζα πξέπεη γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο Κνηλσθεινχο 

Δπηρείξεζεο Γήκνπ Είηζαο ζα πξέπεη λα πξνβνχκε ζηελ θαηάξηηζε θαη έγθξηζε ηνπ Καλνληζκνχ 

Λεηηνπξγίαο ηνπ Σκήκαηνο Παξαδνζηαθψλ ρνξψλ Γήκνπ Είηζαο κε έδξα ηελ Διενχζα θαη ν νπνίνο 

απνηειεί θαη εηζήγεζε πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα ηελ έγθξηζε ηνπ. 

 ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο θάιεζε ηα κέιε ηνπ Γ.. λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

 Σν Γ.. αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ην άξζ. 257 παξ. 2 ηνπ  

Ν. 3463/06, ην ΦΔΚ 614 Β΄/18-04-2011θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΜΟΦΧΝΑ 

 

 Δγθξίλεη ηνλ «Καλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ Σκήκαηνο Παξαδνζηαθψλ ρνξψλ ηεο  Κνηλσθεινχο 

Δπηρείξεζεο Γήκνπ Είηζαο κε έδξα ηελ Γ.Κ. Διενχζα» σο εμήο: 

ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΧΝ ΥΟΡΧΝ 

ΣΖ ΚΟΗΝΧΦΔΛΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 

 Ο Καλνληζκφο απηφο θαζνξίδεη ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σκήκαηνο ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΩΝ 

ΥΟΡΩΝ ηεο  Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Είηζαο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε νκαιή 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 1° 
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ΚΟΠΟΗ 

ΚΟΠΟΗ ΣΜΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΧΝ ΥΟΡΧΝ ΣΖ ΚΟΗΝΧΦΔΛΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ: 

 1. Καηαγξαθή, αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε ζηνηρείσλ ηεο κνπζηθνρνξεπηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο 

Ζπείξνπ θαη ηεο Διιάδαο. Κπξίσο ηνπ παξαδνζηαθνχ ρνξνχ αιιά θαη ζηνηρείσλ ηνπ ηξαγνπδηνχ, 

εζίκσλ, ηζηνξίαο θαη θνξεζηάο. 

 2. Γηδαζθαιία απηψλ κε ζχγρξνλνπο, παηδαγσγηθνχο ηξφπνπο ζηνπο καζεηέο- ρνξεπηέο. 

 3. πλδξνκή ζηε δηαπαηδαγψγεζε θαη θνηλσληθνπνίεζε ησλ καζεηψλ ηνπ κε βάζε ΣΖΝ 

ΠΑΡΑΓΟΖ. 

 4. πκκεηνρή ζε παξαζηάζεηο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. 

 5. Γηνξγάλσζε παξαζηάζεσλ ζηεξηδφκελεο ζηηο ππνδνκέο ηεο  Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο 

Γήκνπ Είηζαο ή ζε ζπλεξγαζία κε πξφζσπα θαη θνξείο. 

 

ΑΡΘΡΟ 2° 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

Α. ΔΚΜΑΘΖΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΧΝ ΥΟΡΧΝ 

 1. ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ - ΑΠΟ 4 ΔΧ 6 ΔΣΧΝ 

  • Γηδάζθνληαη ρνξνί θαη ηξαγνχδηα απ' φιε ηελ Διιάδα νη νπνίνη εκπεξηέρνπλ ζηνηρεία 

θηλεηηθά αιιά θαη αθνπζηηθά ηα νπνία ζπκβαδίδνπλ κε ηηο απαηηήζεηο λεπίσλ. 

  • Ζ πξνζέγγηζε ησλ ρνξψλ γίλεηαη κε παηγληψδε κνξθή αθνινπζψληαο ην ρνξεπηηθφ 

αιθάβεην θαζψο θαη ζηνηρεία ηεο κνπζηθνθηλεηηθήο αγσγήο . 

  • Δπίζεο δηδάζθνληαη παξαδνζηαθά παηγλίδηα θαη ιανγξαθηθά ζηνηρεία πνπ ζπκπίπηνπλ 

ρξνληθά ζηνλ θχθιν ηνπ ρξφλνπ φπσο π.ρ. Υξηζηνπγελληάηηθα έζηκα, Απνθξηάηηθα, Παζραιηλά θ.ι.π. 

  • πκκεηέρνπλ ζε παξειάζεηο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο θαζψο θαη ζηελ εηήζηα παξάζηαζε σο 

μερσξηζηφ Σκήκα 

 

 2. ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ - ΑΠΟ 6 ΔΧ 12 ΔΣΧΝ 

  • Γηδάζθνληαη ρνξνί απφ φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο θαη ηηο κηθξφηεξεο ελφηεηεο 

απηψλ. 

  • ΖΠΔΗΡΟ: Γηάλληλα, Εαγφξη, Πσγψλη, Βφξεην Ήπεηξν, Κφληηζα, Μέηζνβν, πξξάθν, 

Καιαξξχηεο, νχιη, Παξακπζηά, Άξηα, Πξέβεδα, αξαθαηζάλνη Ζπείξνπ, Πφληηνη Ζπείξνπ θ.α. 

• ΘΔΑΛΗΑ: Αξγηζέα θ.α. 

  • ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ: ΓΤΣΗΚΖ, ΚΔΝΣΡΗΚΖ, ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ, Φιψξηλα, Κνδάλε, Αξηδαία, 

έξξεο, Βιάρνη εξξψλ, Βακβαθφθπην θ.α. 

  • ΘΡΑΚΖ: ΓΤΣΗΚΖ, ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ, ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΡΩΜΤΛΗΑ, Μεγάιν Μνλαζηήξη, 

Καβαθιί θ.α. 

  • ΚΡΖΣΖ: ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ, ΚΔΝΣΡΗΚΖ, ΓΤΣΗΚΖ. 

  • ΝΖΗΑ ΑΗΓΑΗΟΤ: ΓΩΓΔΚΑΝΖΑ, ΚΤΚΛΑΓΔ, Ρφδνο, Κάξπαζνο, χκε, Λέξνο, 

Νάμνο, Άλδξνο θ.α. 

  • ΝΖΗΑ ΗΟΝΗΟΤ: Κέξθπξα θ.α. 

  • Γηδάζθνληαη ηξαγνχδηα απφ φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο θαη ηηο κηθξφηεξεο ελφηεηεο 

απηψλ (αλαιπηηθά νη πεξηνρέο ζην ρσξίν ησλ ρνξψλ) 

  • Γηδάζθνληαη έζηκα θαη δξψκελα απφ φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο θαη ηηο κηθξφηεξεο 

ελφηεηεο απηψλ (αλαιπηηθά νη πεξηνρέο ζην ρσξίν ησλ ρνξψλ) 
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  • Γηδάζθνληαη ζηνηρεία ηεο ηζηνξίαο, ιανγξαθίαο θαη θνξεζηάο απφ φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο 

Διιάδαο θαη ηηο κηθξφηεξεο ελφηεηεο απηψλ (αλαιπηηθά νη πεξηνρέο ζην ρσξίν ησλ ρνξψλ) 

  • Παξνπζηάδνληαη παξαζηάζεηο ζηα Γηάλληλα, ηελ Ήπεηξν θαη ηελ Διιάδα θαηφπηλ 

πξνζθιήζεσλ. ε εθδειψζεηο ζπιιφγσλ θαζψο θαη θνξέσλ, ζπλέδξηα, επεηεηαθέο εθδειψζεηο, 

παξειάζεηο, θεζηηβάι θ.α. 

  • Παξνπζηάδνληαη παξαζηάζεηο ζην εμσηεξηθφ θαηφπηλ πξνζθιήζεσλ. 

 

 3. ΣΜΖΜΑ ΓΤΜΝΑΗΟΤ – ΑΠΟ 12 ΔΧ 15 ΔΣΧΝ 

  • Γηδάζθνληαη ρνξνί απφ φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο θαη ηηο κηθξφηεξεο ελφηεηεο 

απηψλ. 

  • ΖΠΔΗΡΟ: Γηάλληλα, Εαγφξη, Πσγψλη, Βφξεην Ήπεηξν, Κφληηζα, Μέηζνβν, πξξάθν, 

Καιαξξχηεο, νχιη, Παξακπζηά, Άξηα, Πξέβεδα, αξαθαηζάλνη Ζπείξνπ, Πφληηνη Ζπείξνπ θ.α. 

• ΘΔΑΛΗΑ: Αξγηζέα θ.α. 

  • ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ:ΓΤΣΗΚΖ, ΚΔΝΣΡΗΚΖ, ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ, Φιψξηλα, Κνδάλε, Αξηδαία, 

έξξεο, Βιάρνη εξξψλ, Βακβαθφθπην θ.α. 

  • ΘΡΑΚΖ: ΓΤΣΗΚΖ, ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ, ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΡΩΜΤΛΗΑ, Μεγάιν Μνλαζηήξη, 

Καβαθιί θ.α. 

  • ΚΡΖΣΖ: ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ, ΚΔΝΣΡΗΚΖ, ΓΤΣΗΚΖ. 

  • ΝΖΗΑ ΑΗΓΑΗΟΤ: ΓΩΓΔΚΑΝΖΑ, ΚΤΚΛΑΓΔ, Ρφδνο, Κάξπαζνο, χκε, Λέξνο, 

Νάμνο, Άλδξνο θ.α. 

• ΝΖΗΑ ΗΟΝΗΟΤ: Κέξθπξα θ.α. 

  • Γηδάζθνληαη ηξαγνχδηα απφ φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο θαη ηηο κηθξφηεξεο ελφηεηεο 

απηψλ (αλαιπηηθά νη πεξηνρέο ζην ρσξίν ησλ ρνξψλ). 

  • Γηδάζθνληαη έζηκα θαη δξψκελα απφ φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο θαη ηηο κηθξφηεξεο 

ελφηεηεο απηψλ (αλαιπηηθά νη πεξηνρέο ζην ρσξίν ησλ ρνξψλ). 

  • Γηδάζθνληαη ζηνηρεία ηεο ηζηνξίαο, ιανγξαθίαο θαη θνξεζηάο απφ φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο 

Διιάδαο θαη ηηο κηθξφηεξεο ελφηεηεο απηψλ (αλαιπηηθά νη πεξηνρέο ζην ρσξίν ησλ ρνξψλ). 

  • Παξνπζηάδνληαη παξαζηάζεηο ζηα Γηάλληλα, ηελ Ήπεηξν θαη ηελ Διιάδα θαηφπηλ 

πξνζθιήζεσλ. ε εθδειψζεηο ζπιιφγσλ θαζψο θαη θνξέσλ, ζπλέδξηα, επεηεηαθέο εθδειψζεηο, 

παξειάζεηο, θεζηηβάι θ.α. 

  • Παξνπζηάδνληαη παξαζηάζεηο ζην εμσηεξηθφ θαηφπηλ πξνζθιήζεσλ. 

  • ΣΜΖΜΑ ΛΤΚΔΗΟΤ – ΑΠΟ 15 ΔΧ 18 ΔΣΧΝ Γηδάζθνληαη ρνξνί απφ φιεο ηηο 

πεξηνρέο ηεο Διιάδαο θαη ηηο κηθξφηεξεο ελφηεηεο απηψλ. 

  • ΖΠΔΗΡΟ: Γηάλληλα, Εαγφξη, Πσγψλη, Βφξεην Ήπεηξν, Κφληηζα, Μέηζνβν, πξξάθν, 

Καιαξξχηεο, νχιη, Παξακπζηά, Άξηα, Πξέβεδα, αξαθαηζάλνη Ζπείξνπ, Πφληηνη Ζπείξνπ θ.α. 

  • ΘΔΑΛΗΑ: Αξγηζέα θ.α. 

  • ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ: ΓΤΣΗΚΖ, ΚΔΝΣΡΗΚΖ, ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ, Φιψξηλα, Κνδάλε, Αξηδαία, 

έξξεο, Βιάρνη εξξψλ, Βακβαθφθπην θ.α. 

  •ΘΡΑΚΖ: ΓΤΣΗΚΖ, ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ, ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΡΩΜΤΛΗΑ, Μεγάιν Μνλαζηήξη, 

Καβαθιί θ.α. 

  • ΚΡΖΣΖ: ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ, ΚΔΝΣΡΗΚΖ, ΓΤΣΗΚΖ. 

  • ΝΖΗΑ ΑΗΓΑΗΟΤ: ΓΩΓΔΚΑΝΖΑ, ΚΤΚΛΑΓΔ, Ρφδνο, Κάξπαζνο, χκε, Λέξνο, 

Νάμνο, Άλδξνο θ.α. 

  • ΝΖΗΑ ΗΟΝΗΟΤ: Κέξθπξα θ.α. 
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  • Γηδάζθνληαη ηξαγνχδηα απφ φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο θαη ηηο κηθξφηεξεο ελφηεηεο 

απηψλ (αλαιπηηθά νη πεξηνρέο ζην ρσξίν ησλ ρνξψλ). 

  • Γηδάζθνληαη έζηκα θαη δξψκελα απφ φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο θαη ηηο κηθξφηεξεο 

ελφηεηεο απηψλ (αλαιπηηθά νη πεξηνρέο ζην ρσξίν ησλ ρνξψλ). 

  • Γηδάζθνληαη ζηνηρεία ηεο ηζηνξίαο, ιανγξαθίαο θαη θνξεζηάο απφ φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο 

Διιάδαο θαη ηηο κηθξφηεξεο ελφηεηεο απηψλ (αλαιπηηθά νη πεξηνρέο ζην ρσξίν ησλ ρνξψλ). 

  • Παξνπζηάδνληαη παξαζηάζεηο ζηα Γηάλληλα, ηελ Ήπεηξν θαη ηελ Διιάδα θαηφπηλ 

πξνζθιήζεσλ σο μερσξηζηφ ηκήκα ή ζε ζπλεξγαζία κε ην «Σκήκα Δκθαλίζεσλ». ε εθδειψζεηο 

ζπιιφγσλ θαη θνξέσλ, ζπλέδξηα, επεηεηαθέο εθδειψζεηο, παξειάζεηο, θεζηηβάι θ.α. 

  • Παξνπζηάδνληαη παξαζηάζεηο ζην εμσηεξηθφ θαηφπηλ πξνζθιήζεσλ, σο μερσξηζηφ 

Σκήκα ή ζε ζπλεξγαζία κε ην «Σκήκα Δκθαλίζεσλ». 

  • Παξνπζηάδνληαη εθδειψζεηο πνπ δηνξγαλψλεη ην πγθξφηεκα. 

  • πλδξάκεη ζηε δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ. 

 

 1. ΣΜΖΜΑ ΔΝΖΛΗΚΧΝ & ΦΟΗΣΖΣΧΝ - ΑΠΟ 18 ΚΑΗ ΑΝΧ 

  • Γηδάζθνληαη ρνξνί ηξαγνχδηα θαη έζηκα απ' φιε ηελ Διιάδα ηφζν γηα εθπαηδεπηηθνχο 

ιφγνπο φζν θαη γηα θαιιηηερληθνχο. 

  • πκκεηέρνπλ ζε δηάθνξεο παξαζηάζεηο θνηλσληθνχ πεξηερνκέλνπ, ζε θέληξα ςπρηθήο 

πγείαο θ.ιπ. 

  • Δπίζεο ζπκκεηέρνπλ ζηελ εηήζηα παξάζηαζε είηε σο μερσξηζηφ Σκήκα, είηε καδί κε ην 

«Σκήκα Δκθαλίζεσλ». 

 2. ΣΜΖΜΑ «ΔΜΦΑΝΗΔΧΝ» 

  • Γηδάζθνληαη ρνξνί απφ φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο θαη ηηο κηθξφηεξεο ελφηεηεο 

απηψλ. 

  • ΖΠΔΗΡΟ: Γηάλληλα, Εαγφξη, Πσγψλη, Βφξεην Ήπεηξν, Κφληηζα, Μέηζνβν, πξξάθν, 

Καιαξξχηεο, νχιη, Παξακπζηά, Άξηα, Πξέβεδα, αξαθαηζάλνη Ζπείξνπ, Πφληηνη Ζπείξνπ θ.α. 

  • ΘΔΑΛΗΑ: Αξγηζέα θ.α. 

  • ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ:ΓΤΣΗΚΖ, ΚΔΝΣΡΗΚΖ, ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ, Φιψξηλα, Κνδάλε, Αξηδαία, 

έξξεο, Βιάρνη εξξψλ, Βακβαθφθπην θ.α. 

  • ΘΡΑΚΖ: ΓΤΣΗΚΖ, ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ, ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΡΩΜΤΛΗΑ, Μεγάιν Μνλαζηήξη, 

Καβαθιί θ.α. 

  • ΚΡΖΣΖ: ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ, ΚΔΝΣΡΗΚΖ, ΓΤΣΗΚΖ. 

  • ΝΖΗΑ ΑΗΓΑΗΟΤ: ΓΩΓΔΚΑΝΖΑ, ΚΤΚΛΑΓΔ, Ρφδνο, Κάξπαζνο, χκε, Λέξνο, 

Νάμνο, Άλδξνο θ.α. 

  • ΝΖΗΑ ΗΟΝΗΟΤ: Κέξθπξα θ.α. 

  • Γηδάζθνληαη ηξαγνχδηα απφ φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο θαη ηηο κηθξφηεξεο ελφηεηεο 

απηψλ (αλαιπηηθά νη πεξηνρέο ζην ρσξίν ησλ ρνξψλ) 

  • Γηδάζθνληαη έζηκα θαη δξψκελα απφ φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο θαη ηηο κηθξφηεξεο 

ελφηεηεο απηψλ (αλαιπηηθά νη πεξηνρέο ζην ρσξίν ησλ ρνξψλ) 

  • Γηδάζθνληαη ζηνηρεία ηεο ηζηνξίαο, ιανγξαθίαο θαη θνξεζηάο απφ φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο 

Διιάδαο θαη ηηο κηθξφηεξεο ελφηεηεο απηψλ (αλαιπηηθά νη πεξηνρέο ζην ρσξίν ησλ ρνξψλ) 

  • Παξνπζηάδνληαη παξαζηάζεηο ζηα Γηάλληλα, ηελ Ήπεηξν θαη ηελ Διιάδα θαηφπηλ 

πξνζθιήζεσλ. ε εθδειψζεηο ζπιιφγσλ θαζψο θαη θνξέσλ, ζπλέδξηα, επεηεηαθέο εθδειψζεηο, 

παξειάζεηο, θεζηηβάι θ.α. Οη παξαζηάζεηο απνθαζίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο 

Δπηρείξεζεο κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο. 
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  • Παξνπζηάδνληαη παξαζηάζεηο ζην εμσηεξηθφ θαηφπηλ πξνζθιήζεσλ. 

  • Παξνπζηάδνληαη ζε εθδειψζεηο πνπ δηνξγαλψλεη ην ίδην. 

  • Γηνξγαλψλεη εθδειψζεηο. 

  • πλδξάκεη ζηε δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ άιισλ θνξέσλ παξφκνηνπ ραξαθηήξα. 

  • Αζρνιείηαη κε ηελ θαηαγξαθή ζηνηρείσλ ηνπ Λατθνχ Πνιηηηζκνχ. 

 

 Β. ΠΑΡΑΣΑΔΗ 

 1. Οη παξαζηάζεηο έρνπλ ζθνπφ ηελ παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ πνπ γίλεηαη ζηα πεδία ηνπ Λατθνχ 

Πνιηηηζκνχ θαζψο θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηνπ Υνξεπηηθνχ, ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ 

Είηζαο ζε δηάθνξεο εθδειψζεηο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. 

 2. Καηαβάιιεηαη θάζε πξνζπάζεηα νη πξνυπνζέζεηο ζηνπο ηφπνπο παξνπζίαζεο λα είλαη νη 

δπλαηφλ θαιχηεξεο. 

 3. ε πεξίπησζε εθηάθησλ δπζκελψλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ (ηδίσο ζε εμσηεξηθέο παξνπζίεο) ή 

κε θαηάιιεισλ πξνυπνζέζεσλ απφ πιεπξάο δηνξγαλσηψλ νη νπνίεο δελ ζπλάδνπλ κε ηελ ηζηνξία ηνπ 

Φνξέα θαη ην θχξνο ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη νη νπνίεο δελ είραλ ζπκθσλεζεί ζηελ πξφζθιεζε, 

επαλεθηηκάηαη ε ζπκκεηνρή θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κεηαμχ Γαζθάινπ, Γηεπζπληή θαη Γηνίθεζεο. 

 Όιε ε απνζηνιή ηνπ πγθξνηήκαηνο νθείιεη λα επηδεηθλχεη ππνδεηγκαηηθή ζπκπεξηθνξά θαζ' φιε 

ηε δηάξθεηά ηεο κε θχξηα ζηνηρεία ηελ επγέλεηα, ηελ πεηζαξρίαο, ηε ζπιινγηθφηεηα θαη ηελ πξνζπάζεηα 

επίηεπμεο κέγηζηεο απφδνζεο, φζνλ αθνξά ζην θαιιηηερληθφ ζθέινο ηεο. 

 Πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα ψζηε νη παξαζηάζεηο λα αλαθνηλψλνληαη φζν ην δπλαηφ 

λσξίηεξα ζηα κέιε (Γαζθάινπο, Μνπζηθνχο, Υνξεπηέο) ψζηε λα γίλεηαη θαιχηεξα ν πξνγξακκαηηζκφο 

θαη ε πξνεηνηκαζία φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ. 

 Γηα ηηο έθηαθηεο παξαζηάζεηο πξνεγείηαη ζπλελλφεζε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θαη θαηαβάιιεηαη 

πξνζπάζεηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ αλ είλαη εμαηξεηηθά αλαγθαίεο. 

 ε έθηαθηεο πεξηζηάζεηο θαη ζε παξακνλέο ζεκαληηθψλ παξαζηάζεσλ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ 

Γάζθαιν θαη ηνλ Γηεπζπληή πεξηζζφηεξεο πξφβεο κεηά απφ έγθξηζε ηεο Γ/λζεο ηνπ Ν.Π.I.Γ. Γήκνπ 

Είηζαο. 

 Γχλαηαη κεηά απφ παξάζηαζε πνπ είλαη ηελ παξακνλή ή ιίγεο κέξεο πξηλ ηελ θαζηεξσκέλε 

πξφβα, απηή (ε πξφβα) λα κελ πξαγκαηνπνηεζεί αλ θξηζεί αλαγθαίν απφ ηνλ Γάζθαιν ζε ζπλελλφεζε 

κε ηνλ Γηεπζπληή ή λα κεηαηεζεί ηελ ίδηα εβδνκάδα. 

 Γ. ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΗ - ΠΑΡΑΓΧΓΔ 

  1. Γηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ - ζπκπνζίσλ κε ζέκα ηνλ Λατθφ Πνιηηηζκφ θαη ηνπο 

παξαδνζηαθνχο ρνξνχο. 

  2. Παξνπζίαζε: 

   α) Μνπζηθνρνξεπηηθψλ εθδειψζεσλ. 

   β) πλαπιηψλ παξαδνζηαθψλ ηξαγνπδηψλ. 

   γ) Φεζηηβάι παξαδνζηαθνχ ρνξνχ θαη ηξαγνπδηνχ. 

  3.Δθδφζεηο βηβιίσλ, κνπζηθψλ δίζθσλ, ςεθηαθψλ πνιπκνξθηθψλ δίζθσλ εθπ/θνχ 

πεξηερνκέλνπ. 

ΑΡΘΡΟ 3° 

 ΔΓΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΣΧΝ 

 1. Γηθαίσκα εγγξαθήο έρεη θάζε πνιίηεο πνπ επηζπκεί λα γλσξίζεη ηνλ παξαδνζηαθφ ρνξφ θαη 

φηη έρεη ζρέζε κε απηφλ. 
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 2. Πξνυπφζεζε απνηειεί λα είλαη πγηήο ψζηε λα κελ επηδεηλσζεί θάπνην πξφβιεκα ελφζσ 

παξαθνινπζεί ηα καζήκαηα (αληίγξαθν ηαηξηθήο βεβαίσζεο γηα ζπκκεηνρή ζην ρνξεπηηθφ, πνπ 

ππνβάιιεηαη ζην ζρνιείν θνίηεζεο). 

 3. Ζ εμέιημε ησλ καζεηψλ, αλαιφγσο ηεο ειηθίαο ηνπο, δχλαηαη λα ηνπο δψζεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ιακβάλνπλ κέξνο ζε παξαζηάζεηο. Ζ ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηέο δελ είλαη ππνρξεσηηθή (εθηφο ηνπ 

«Σκήκαηνο Δκθαλίζεσλ»), πξέπεη φκσο λα ελεκεξψλεηαη έγθαηξα ν Γάζθαιφο ηνπο εάλ δελ ην 

επηζπκνχλ. 

ΑΡΘΡΟ 4° 

 ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΣΜΖΜΑΣΧΝ 

 1. Ο Γάζθαινο θάζε ειηθηαθήο νκάδαο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαηάηαμε ησλ καζεηψλ ζε 

ηκήκαηα. 

  Ο δηαρσξηζκφο ησλ ηκεκάησλ θάζε έηνπο δχλαηαη λα επαλεθηηκεζεί αλαιφγσο ησλ αλαγθψλ. 

 2. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο πνπ θάπνηνο καζεηήο δελ κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη ην ηκήκα 

ηεο ειηθίαο ηνπ (πρ θξνληηζηήξην πνπ δελ αιιάδεη, δπν αδέξθηα πνπ δελ κπνξνχλ λα έξρνληαη 

δηαθνξεηηθέο ψξεο θ.α.) ν Γάζθαινο απνθαζίδεη, αλ κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη ην αίηεκα επηινγήο ηνπ 

ηκήκαηνο θαη ηεο ψξαο. Πξψηηζηα δελ πξέπεη λα επεξεάδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ άιινπ ηκήκαηνο θαη ε 

απφδνζε ησλ άιισλ καζεηψλ. 

 3. Γηα ηνπο καζεηέο πνπ έρνπλ ηελ απαξαίηεηε ειηθία (Λπθείνπ θαη άλσ) θαη θξίλνληαη ηθαλνί 

λα ζπκκεηάζρνπλ ζην «Σκήκα Δκθαλίζεσλ» απνθαζίδεη ν αξκφδηνο Γάζθαινο κε ηνλ Καιιηηερληθφ 

Γηεπζπληή ζηελ αξρή θάζε ρξνληάο ή θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ζπλεθηηκψληαο: 

  α) ηηο αλάγθεο ηνπ ηκήκαηνο γηα λέα κέιε, 

  β) ην επίπεδν ησλ ρνξεπηψλ ησλ ηκεκάησλ, 

  γ) ηε γλψζε απφ εθείλνλ ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο θαη αξρψλ ηνπ πγθξνηήκαηνο θαζψο θαη 

  δ) ηε δπλαηφηεηά ηνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο απμεκέλεο ππνρξεψζεηο ηνπ. 

 4. Καλέλαο λενεηζεξρφκελνο καζεηήο δελ εληάζζεηαη θαη' επζείαλ ζην «Σκήκα Δκθαλίζεσλ», 

εθηφο εμαηξεηηθήο, πξνζσξηλήο θαη πιήξσο αηηηνινγεκέλεο αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο. Θεσξείηαη 

ζεκαληηθφ λα καζαίλεη ηελ θχξηα χιε ζε άιιν, πξνπαξαζθεπαζηηθφ ηκήκα, θαζψο θαη ηηο αξρέο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ πγθξνηήκαηνο. ηε ζπλέρεηα ν αξκφδηνο Γάζθαινο θαη ν Καιιηηερληθφο Γηεπζπληήο 

ζπλεθηηκψληαο ηελ εμέιημή ηνπ, απνθαζίδνπλ ηνλ ρξφλν πνπ ζα κεηαβεί ζην επφκελν ζηάδην. 

ΑΡΘΡΟ 5° 

 ΜΑΘΖΜΑΣΑ 

 1. Σα καζήκαηα γίλνληαη απφ παηδαγσγνχο, παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο δαζθάινπο κε ζθνπφ 

ηελ εθκάζεζε ηνπ παξαδνζηαθνχ ρνξνχ θαη ζηνηρείσλ ηνπ Λατθνχ Πνιηηηζκνχ θαη απψηεξε επηδίσμε 

ηε δηαπαηδαγψγεζε θαη θνηλσληθνπνίεζε ησλ κειψλ ηνπ κέζα απφ απηά. 

 2. Ζ παξάιιειε αλαθνξά θαη εθκάζεζε ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ, ηξαγνπδηψλ, εζίκσλ, ζηνηρεία 

θνξεζηάο θιπ είλαη απαξαίηεηε. 

 3. Σα καζήκαηα αξρίδνπλ ηελ 1ε Οθησβξίνπ κεηά ηελ εγγξαθή ησλ καζεηψλ θαη ηε 

δηακφξθσζε ησλ ηκεκάησλ θαη ηειεηψλνπλ ζηηο 30 Ηνπλίνπ θάζε έηνπο. 

 4. Σν πξφγξακκα ιεηηνπξγίαο ησλ ηκεκάησλ, ζα θαζνξίδεηαη θάζε θνξά απφ ην Γ. ηεο 

Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Είηζαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 6° 

 ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΡΧΝ 

 1. Σν χςνο ησλ δηδάθηξσλ θαη ε δηαβάζκηζε αλά θαηεγνξίεο θαζνξίδεηαη απφ ην Γ ηνπ 

Ννκηθνχ Πξνζψπνπ. 
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 2. Σν πνζφ ηεο εγγξαθήο θαηαβάιιεηαη πξηλ ηελ 1ε πξφβα ηνπ καζεηή, ελψ ε κεληαία εηζθνξά 

θαηά ηελ πξψηε πξφβα θάζε κήλα. 

 3. ε πεξίπησζε πξφζθαηξεο αδπλακίαο θαηαβνιήο ελεκεξψλεηαη ε Γξακκαηεία ηνπ 

πγθξνηήκαηνο. Οη καζεηέο - ρνξεπηέο ηνπ Σκήκαηνο «Δκθαλίζεσλ» παξαθνινπζνχλ δσξεάλ ηα 

καζήκαηα, έρνληαο επηθνξηηζηεί ην θαζήθνλ ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ θπξηφηεξσλ παξαζηάζεσλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 7° 

 ΦΟΡΔΗΔ 

 1. Οη θνξεζηέο ηνπ πγθξνηήκαηνο είλαη πεξηνπζία ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Γήκνπ 

Είηζαο. 

 2. Αξκφδηνο δηαρείξηζήο ηεο Ηκαηηνζήθεο ζα νξίδεηαη απφ ην Γ.. 

 3. Οη θνξεζηέο δελ δαλείδνληαη ζε άιια πξφζσπα ή θνξείο εθηφο ηνπ Γήκνπ Είηζαο. Κχξηνο 

ιφγνο είλαη ε θζνξά απφ ην ρξφλν, ε παιαηφηεηα θαη ε ζπρλή ρξήζε (πνπ κπνξεί λα είλαη θαη έθηαθηε) 

γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πγθξνηήκαηνο. 

 4. Πξέπεη λα είλαη ηαθηνπνηεκέλεο θαη λα ζπληεξνχληαη φζν ην δπλαηφ ζπρλφηεξα. 

 5. Ο θαζαξηζκφο ηνπο θξίλεηαη αλαγθαίνο απφ πιεπξάο εππξέπεηαο θαη εηθφλαο ηνπ 

πγθξνηήκαηνο αιιά θαη γηα πγεηνλνκηθνχο ιφγνπο (πρ. πάληα ηδξψλνπλ ζηηο παξαζηάζεηο θ.α.). 

 6. Ο ρνξεπηήο ή ν κνπζηθφο, πνπ παξαιακβάλεη ηε θνξεζηά θαη ηα εμαξηήκαηα απηήο ζεσξείηαη 

απιφο ρξήζηεο απηήο, ε δε θπξηφηεηα αλήθεη ζηελ Κνηλσθειή Δπηρείξεζε Γήκνπ Είηζαο. Τπνρξενχηαη 

λα επηκειείηαη ηεο θνξεζηάο ηνπ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ζπληήξεζεο, ψζηε λα είλαη ζε θαιή 

θαηάζηαζε θαη έηνηκε πξνο ρξήζε αλά πάζα ζηηγκή. Δπίζεο λα επηδηνξζψλεη θάζε βιάβε ε νπνία 

νθείιεηαη ζε θαθή ρξήζε ή ζπληήξεζε κε δηθά ηνπ έμνδα. Μεηά απφ απψιεηα κε ππαηηηφηεηα δηθή ηνπ 

νθείιεη ηελ αληηθαηάζηαζή ηεο θαηφπηλ ππφδεημεο ηνπ θαηαζθεπαζηή απφ ηνλ ππεχζπλν. 

ΑΡΘΡΟ 8° 

 ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΥΟΡΔΤΣΧΝ 

 1. Παξνπζηάδεηαη ζην κάζεκα 5 ιεπηά λσξίηεξα απφ ηελ έλαξμή ηνπ, θνξψληαο παπνχηζηα 

αζιεηηθά ή παπνχηζηα κε καιαθφ πάην. 

 2. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο επηβεβιεκέλεο θαη ζπλερφκελεο θαζπζηεξεκέλεο πξνζέιεπζεο, 

θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ζπλελλφεζε ηνπ ηδίνπ ή ηνπ γνλέα - θεδεκφλα, αλ είλαη αλήιηθνο, κε ηνλ 

Γάζθαιν ηνπ Σκήκαηνο. 

 3. ε πεξίπησζε έθηαθηεο απνπζίαο ελεκεξψλεη ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ή ην Γάζθαιν, 

ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ. 

 4. Δγγξάθεηαη πξηλ ηελ πξψηε πξφβα πνπ ζα ιάβεη κέξνο θαη θξνληίδεη γηα ηελ απφδνζε ηεο 

κεληαίαο εηζθνξάο ζηελ πξψηε πξφβα θάζε κήλα θαη γεληθφηεξα γηα ηελ έγθαηξε ηαθηνπνίεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ εθθξεκνηήησλ ηνπ. 

 5. Αλαθέξεη ζηνλ Γάζθαιφ ηνπ (πξνζσπηθά ή ν γνλέαο- θεδεκφλαο) πηζαλά πξφζθαηα ή 

καθξνρξφληα πξνβιήκαηα πγείαο, ψζηε λα πξνθπιαρζεί πξψηηζηα ε πγεία ηνπ, αιιά θαη λα κε 

δεκηνπξγεζνχλ πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο. 

 6. Γείρλεη ηνλ απαξαίηεην δήιν ζηε δηάξθεηα ησλ πξνβψλ θαη ησλ παξαζηάζεσλ, ψζηε ην 

επίπεδν ηνπ ηδίνπ θαη ηνπ πγθξνηήκαηνο λα είλαη πςειφ. 

 7. Δπηδεηθλχεη ζπλεξγαζία κε ηνπο Γαζθάινπο θαη ηνπο ζπγρνξεπηέο ηνπ. 

 8. Φέξεηαη θφζκηα θαηά ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο. 

 9. ηηο παξαζηάζεηο παξνπζηάδεηαη ζηελ ψξα πνπ ηνπ αλαθνηλψλεηαη απφ ηνλ Γάζθαιν θαη 

θξνληίδεη λα γλσξίδεη ηα πξνγξάκκαηα θαη ηνλ ζσζηφ ηξφπν πνπ θνξηέηαη ε θνξεζηά. 
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 10. Καηά ηηο παξαζηάζεηο ή ηηο απνζηνιέο ηνπ πγθξνηήκαηνο ζπκκεηέρεη ζε φιε ηε δηάξθεηα 

απφ ηελ αλαρψξεζε σο ηελ επηζηξνθή σο ελεξγφ κέινο αλαιφγσο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ θαη 

αθνινπζεί ηηο νδεγίεο ησλ ππεπζχλσλ. 

 11. Τπνγξάθεη ππεχζπλε δήισζε γηα απνζηνιέο εθηφο έδξαο (ν ίδηνο ή γνλέαο- θεδεκφλαο αλ 

είλαη αλήιηθνο) φηη είλαη γλψζηεο ησλ θαλνληζκψλ ιεηηνπξγίαο πνπ πξνβιέπνληαη γηα απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο, ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξάζηαζεο θαη ηεο απνζηνιήο θαη ζπκθσλεί.  

 12. Αλαθέξεη ζηνλ Γάζθαιφ ηνπ νπνηαδήπνηε απνξία ή πξφβιεκα θαη απηφο ζηνλ ππεχζπλν γηα 

ηελ απφ θνηλνχ επίιπζή ηνπ. 

 13. Ο ρνξεπηήο, πνπ παξαιακβάλεη ηελ θνξεζηά θαη ηα εμαξηήκαηα απηήο, ζεσξείηαη απιφο 

ρξήζηεο απηήο, ε δε θπξηφηεηα αλήθεη ζην Ν.Π.Η.Γ. Γήκνπ Είηζαο. 

 14. Τπνρξενχηαη λα επηκειείηαη ηεο θνξεζηάο ηνπ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ζπληήξεζεο, ψζηε λα 

είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη έηνηκε πξνο ρξήζε αλά πάζα ζηηγκή. Δπίζεο λα επηδηνξζψλεη θάζε βιάβε 

ε νπνία νθείιεηαη ζε θαθή ρξήζε ή ζπληήξεζε κε δηθά ηνπ έμνδα. Μεηά απφ απψιεηα κε ππαηηηφηεηα 

δηθή ηνπ νθείιεη ηελ αληηθαηάζηαζή ηεο θαηφπηλ ππφδεημεο ηνπ θαηαζθεπαζηή απφ ηνλ ππεχζπλν. 

 15. Απαγνξεχεηαη ε παξαθξάηεζε ηεο θνξεζηάο ζε ρψξν εθηφο ηεο Ηκαηηνζήθεο, εθηφο ηεο 

πεξίπησζεο πνπ ζπκθσλεζεί ε ζπληήξεζή ηεο απφ ηνλ ίδην θαη κφλν σο ηελ εκέξα θαη ψξα πνπ 

δειψζεθε φηη ζα επηζηξαθεί. 

 16. ηελ πεξίπησζε πνπ ν ίδηνο αδπλαηεί λα ηελ επηζηξέθεη, νξίδεη κε επζχλε ηνπ απηφλ πνπ ζα 

ην αλαιάβεη 

ΑΡΘΡΟ 9° 

 ΠΡΟΧΠΗΚΟ 

 Α. ΓΑΚΑΛΟ ΥΟΡΟΤ 

 1. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηδαζθαιία, ηελ παξνπζίαζε ησλ πξνγξακκάησλ θαη ηε γεληθφηεξε 

παξνπζία ζηηο παξαζηάζεηο ησλ Σκεκάησλ ηνπ. 

 2. Δπηιέγεη ηνπο ρνξεπηέο πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο παξαζηάζεηο 

θαη ηηο απνζηνιέο ηνπ Σκήκαηνο, ζχκθσλα κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ. 

 3. Καηαζέηεη ην βαζηθφ ζρεδηαζκφ ησλ Σκεκάησλ ηνπ ζηελ αξρή ηεο εθπαηδεπηηθήο ρξνληάο. 

 4. Καηαζέηεη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απξφζθνπηε πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

πξνβψλ θαη ησλ παξαζηάζεσλ. 

 5. ε ζπλεξγαζία κε ηνλ ππεχζπλν θξνληίδνπλ γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο. 

 6. Δλεκεξψλεη έγθαηξα ηνπο κνπζηθνχο γηα ηελ χιε πνπ πξνηίζεηαη λα δηδάμεη θαη λα 

παξνπζηάζεη. 

 7. πληάζζεη παξνπζηνιφγην θαη ην θαηαζέηεη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο θαη ζηνλ 

ππεχζπλν θάζε ηειεπηαίν κάζεκα ηνπ κήλα. 

 8. Παξνπζηάδεηαη ζην κάζεκα 10 ιεπηά λσξίηεξα απφ ηελ έλαξμή ηνπ. 

 9. Πξαγκαηνπνηεί δηαιείκκαηα 10 ιεπηψλ αλάκεζα απφ ηηο ψξεο δηδαζθαιίαο, εθηφο αλ 

δεκηνπξγείηαη πξφβιεκα ζηε ζπλέρεηα ησλ σξψλ καζεκάησλ. (ε απηή ηελ πεξίπησζε απαηηείηαη ε 

ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γαζθάινπ). 

 10. Ζ επαλάιεςε ησλ απνπζηψλ δχλαηαη λα πξνθαιέζεη ηε δηαθνπή ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνλ 

Φνξέα. 

 11. Αθνινπζεί ηηο απνζηνιέο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, φηαλ ζπκκεηέρεη Σκήκα φπνπ 

δηδάζθεη. 

  ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο εθαξκφδεηαη ν θαλνληζκφο πεξί άδεηαο ζε απηή ηελ πεξίπησζε 

θαη εθφζνλ δχλαηαη λα θαιπθζεί ην θελφ ρσξίο λα επεξεάδεηαη ην θαιιηηερληθφ απνηέιεζκα θαη νη 

αξρέο ιεηηνπξγίαο ηνπ πγθξνηήκαηνο. Απηφ θξίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ππεχζπλν. 
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 12. Αλαθέξεη ηα πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα ησλ ρνξεπηψλ ή ησλ επαγγεικαηηψλ ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο ζηνλ ππεχζπλν (θαη απηφο ζην Πξφεδξν ηνπ Γ. ) θαη εθαξκφδεη ηελ απφθαζε ηνπ Γ.. 

πνπ ζα πξνθχςεη. 

 13. Δηδηθφηεξα γηα ηνλ Γάζθαιν ηνπ «Σκήκαηνο Δκθαλίζεσλ»: ζπλεθηηκψληαο ηα δεδνκέλα 

(γλψζε, εκπεηξία, πεηζαξρία, πξνζαξκνγή, αλάγθεο ηκήκαηνο θιπ) θξίλεη καδί κε ζηνλ ππεχζπλν πνηνη 

ρνξεπηέο ζα ζπκκεηέρνπλ ζην «Σκήκα Δκθαλίζεσλ» θάζε έηνο.  

 14. Δηδηθφηεξα γηα ηνπο Γαζθάινπο ησλ Σκεκάησλ «Λπθείνπ, Φνηηεηψλ θαη Δλειίθσλ»: 

ζπλεθηηκψληαο ηα δεδνκέλα (γλψζε, εκπεηξία, πεηζαξρία, πξνζαξκνγή, αλάγθεο Σκεκάησλ θιπ) θξίλεη 

καδί κε ηνλ ππεχζπλν πνην Σκήκα πξέπεη λα  παξαθνινπζεί θάζε ρνξεπηήο πνπ εγγξάθεηαη ζην 

ζπγθξφηεκα, θάζε έηνο ζηα αληίζηνηρα ηκήκαηα. 

 15. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ην ζσζηφ ληχζηκν ησλ ρνξεπηψλ κε ηελ παξαδνζηαθή θνξεζηά, φηαλ ε 

παξάζηαζε είλαη καθξηά απφ ηελ έδξα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. ηελ έδξα ην ξφιν απηφ έρεη ν Τπεχζπλνο 

Ηκαηηνζήθεο. 

 Β. ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΗΜΑΣΗΟΘΖΚΖ 

 1. Φξνληίδεη γηα ηελ ηαθηνπνίεζε, θαζαξηφηεηα θαη ζπληήξεζε ησλ θνξεζηψλ, ηδηνθηεζίαο ηεο 

Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Είηζαο ψζηε λα είλαη πάληα έηνηκεο πξνο ρξήζε. 

 2. Τπνγξάθεη ην ζπκθσλεηηθφ ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί λα δαλεηζηεί ή λα ελνηθηάζεη 

θνξεζηέο θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζπκθσλεζέλησλ. 

 3. ηελ αξρή ηεο εθπαηδεπηηθήο ρξνληάο θαηαγξάθεη θαη θαηαζέηεη εγγξάθσο ην ππάξρνλ πιηθφ 

θαη ηελ θαηάζηαζή ηνπ, θαζψο θαη ηηο πξνηάζεηο γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ηνκέα. 

 4. Δλεκεξψλεηαη γηα ην ζσζηφ ηξφπν πνπ θνξηνχληαη νη θνξεζηέο θαη θξνληίδεη γηα ηε ζσζηή 

εθαξκνγή ηνπ πξηλ απφ θάζε παξάζηαζε, φηαλ νη ρνξεπηέο ληπζνχλ ζηελ έδξα ηνπ πγθξνηήκαηνο 

(φηαλ ε παξάζηαζε είλαη καθξηά απφ ηελ έδξα αξκφδηνο είλαη ν Γάζθαινο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

Σκήκαηνο). 

 5. ε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γάζθαιν, νξηζηηθνπνηνχληαη νη ψξεο παξαιαβήο θαη επηζηξνθήο ησλ 

θνξεζηψλ απφ ηνπο ρνξεπηέο θαη ηνπο κνπζηθνχο. 

 6. Απαγνξεχεηαη ε παξαθξάηεζε ηεο θνξεζηάο ζε ρψξν εθηφο ηεο Ηκαηηνζήθεο, εθηφο ηεο 

πεξίπησζεο πνπ ζπκθσλεζεί ε ζπληήξεζή ηεο απφ ηνλ ρνξεπηή ή κνπζηθφ θαη κφλν σο ηελ εκέξα θαη 

ψξα πνπ δειψζεθε φηη ζα επηζηξαθεί. 

 7. ηελ παξάδνζε θαη παξαιαβή ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ίδην θαη ηνλ ρνξεπηή ν αξηζκφο ησλ 

ηεκαρίσλ πνπ παξαιακβάλεη. 

 8. Δλεκεξψλεη ηνλ ρνξεπηή ή ηνλ κνπζηθφ γηα ηνλ ηξφπν θχιαμεο θαη πξνζηαζίαο ηεο θνξεζηάο. 

 9.ε πεξίπησζε πνπ παξαηεξεζεί πξφβιεκα ή θζνξά θαηά ηελ παξάδνζε, επηζεκαίλεηαη ζηνλ 

ρνξεπηή θαη ελεκεξψλεηαη γηα ηηο ζπλέπεηεο (αληηθαηάζηαζε ή επηζθεπή). 

 

 Γ. ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 

 1. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ είζπξαμε ησλ εηζθνξψλ απφ ηνπο ρνξεπηέο ζηηο ψξεο ησλ 

καζεκάησλ ηνπο. 

 2. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξνεηνηκαζία απφ ηερληθήο άπνςεο ησλ παξαζηάζεσλ (ζθελή, 

θακαξίληα, ήρνο θιπ), θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ κεηαθνξάο, ζίηηζεο θαη δηακνλήο ηεο απνζηνιήο ηνπ 

πγθξνηήκαηνο ζε πεξηπηψζεηο κεηάβαζεο ή ηαμηδηψλ ζην εζσηεξηθφ γεληθφηεξα θαη ην εμσηεξηθφ. 

 3. Αλνίγεη ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο 15 ιεπηά λσξίηεξα απφ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ. 

 4. Δλεκεξψλεη ηνπο Γαζθάινπο γηα έγγξαθα ηεο Δπηρείξεζεο, απνθάζεηο ηνπ Γ, πξνηάζεηο 

θιπ πνπ αθνξνχλ ηνπο ίδηνπο θαη ην Σκήκα ή ην πγθξφηεκα. 

 5. Παξαιακβάλεη ην κεληαίν παξνπζηνιφγην ησλ ρνξεπηψλ απφ ηνπο Γαζθάινπο θαη ελεξγεί ηνλ 

απαξαίηεην έιεγρν θαη δηαζηαχξσζε γηα ηηο εηζθνξέο ηνπο. 
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 Γ. ΥΟΡΔΤΣΔ 

 α) ΥΟΡΔΤΣΖ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΟ 

  1. Παξνπζηάδεηαη ζην κάζεκα 5 ιεπηά λσξίηεξα απφ ηελ έλαξμή ηνπ, θνξψληαο παπνχηζηα 

αζιεηηθά ή παπνχηζηα κε καιαθφ πάην. 

  2. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο επηβεβιεκέλεο θαη ζπλερφκελεο αξγνπνξίαο πξνεγείηαη 

ζπλελλφεζε ηνπ ηδίνπ ή ηνπ γνλέα -θεδεκφλα αλ είλαη αλήιηθνο, κε ηνλ Γάζθαιν ηνπ Σκήκαηνο.  

  3. ε πεξίπησζε έθηαθηεο απνπζίαο ελεκεξψλεη ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ή ην 

Γάζθαιν, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ. 

  4. Δγγξάθεηαη πξηλ ηελ πξψηε πξφβα πνπ ζα ιάβεη κέξνο θαη θξνληίδεη γηα ηελ απφδνζε 

ηεο κεληαίαο εηζθνξάο ζηελ πξψηε πξφβα θάζε κήλα θαη γεληθφηεξα γηα ηελ έγθαηξε ηαθηνπνίεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ εθθξεκνηήησλ ηνπ. 

  5. Αλαθέξεη ζηνλ Γάζθαιφ ηνπ (πξνζσπηθά ή ν γνλέαο- θεδεκφλαο) πηζαλά πξφζθαηα ή 

καθξνρξφληα πξνβιήκαηα πγείαο, ψζηε λα πξνθπιαρζεί πξψηηζηα ε πγεία ηνπ, αιιά θαη κελ 

δεκηνπξγεζνχλ πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο. 

  6. Γείρλεη ηνλ απαξαίηεην δήιν ζηε δηάξθεηα ησλ πξνβψλ θαη ησλ παξαζηάζεσλ, ψζηε ην 

επίπεδν ηνπ ηδίνπ θαη ηνπ πγθξνηήκαηνο λα είλαη πςειφ. 

  7. Δπηδεηθλχεη ζπλεξγαζία κε ηνπο Γαζθάινπο θαη ζπγρνξεπηέο ηνπ. 

  8. Φέξεηαη θφζκηα θαηά ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο. 

  9. ηηο παξαζηάζεηο παξνπζηάδεηαη ζηελ ψξα πνπ ηνπ αλαθνηλψλεηαη απφ ην Γάζθαιν θαη 

θξνληίδεη λα γλσξίδεη ηα πξνγξάκκαηα θαη ηνλ ζσζηφ ηξφπν πνπ θνξηέηαη ε θνξεζηά. 

  10. Καηά ηηο παξαζηάζεηο ή ηηο απνζηνιέο ηνπ πγθξνηήκαηνο, ζπκκεηέρεη ζε φιε ηε 

δηάξθεηα απφ ηελ αλαρψξεζε σο ηελ επηζηξνθή σο ελεξγφ κέινο αλαιφγσο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ θαη 

αθνινπζεί ηηο νδεγίεο ησλ ππεπζχλσλ. 

  11. Τπνγξάθεη ππεχζπλε δήισζε γηα απνζηνιέο εθηφο έδξαο (ν ίδηνο ή γνλέαο- θεδεκφλαο 

αλ είλαη αλήιηθνο) φηη είλαη γλψζηεο ησλ θαλνληζκψλ ιεηηνπξγίαο πνπ πξνβιέπνληαη γηα απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο, ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξάζηαζεο θαη ηεο απνζηνιήο θαη ζπκθσλεί. 

  12. 0πνηαδήπνηε απνξία ή πξφβιεκα ηελ αλαθέξεη ζηνλ Γάζθαιφ ηνπ θαη απηφο ζηνλ 

ππεχζπλν γηα ηελ απφ θνηλνχ επίιπζή ηνπ. 

  13. Ο ρνξεπηήο, πνπ παξαιακβάλεη ηε θνξεζηά θαη ηα εμαξηήκαηα απηήο, ζεσξείηαη απιφο 

ρξήζηεο απηήο, ε δε θπξηφηεηα αλήθεη ζην ΝΠΗΓ 

  14. Τπνρξενχηαη λα επηκειείηαη ηεο θνξεζηάο ηνπ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ζπληήξεζεο, ψζηε 

λα είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη έηνηκε πξνο ρξήζε αλά πάζα ζηηγκή. Δπίζεο λα επηδηνξζψλεη θάζε 

βιάβε ε νπνία νθείιεηαη ζε θαθή ρξήζε ή ζπληήξεζε κε δηθά ηνπ έμνδα. Μεηά απφ απψιεηα κε 

ππαηηηφηεηα δηθή ηνπ νθείιεη ηελ αληηθαηάζηαζή ηεο θαηφπηλ ππφδεημεο ηνπ θαηαζθεπαζηή απφ ηνλ 

ππεχζπλν. 

  15. Απαγνξεχεηαη ε παξαθξάηεζε ηεο θνξεζηάο ζε ρψξν εθηφο ηεο Ηκαηηνζήθεο, εθηφο ηεο 

πεξίπησζεο πνπ ζπκθσλεζεί ε ζπληήξεζή ηεο απφ ηνλ ίδην θαη κφλν σο ηελ εκέξα θαη ψξα πνπ 

δειψζεθε φηη ζα επηζηξαθεί. 

  16. ηελ πεξίπησζε πνπ ν ίδηνο αδπλαηεί λα ηελ επηζηξέθεη, νξίδεη κε επζχλε ηνπ απηφλ πνπ 

ζα ην αλαιάβεη. 

 

 β) ΥΟΡΔΤΣΖ «ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΜΦΑΝΗΔΧΝ» 

  Δκηόρ ηων παπαπάνω εμπίπηοςν ζηιρ ςποσπεώζειρ ηος/ηηρ ηα παπακάηω. 

  1. Ζ παξνπζία ζηηο πξφβεο θαη ηηο παξαζηάζεηο θξίλεηαη απαξαίηεηε θαη εκπίπηεη ζηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ/ηεο. ε πεξίπησζε πνπ απηφ δελ είλαη δπλαηφ θαηά ηε δηάξθεηα φιεο ηεο ρξνληάο, 
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ελεκεξψλεηαη έγθαηξα ν Γάζθαινο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ππεχζπλν απνθαζίδνπλ, ψζηε λα 

εμεηαζηεί ν ξφινο πνπ κπνξεί λα έρεη ππφ απηέο ηηο ζπλζήθεο.  

  2. ε πεξίπησζε έθηαθηεο απνπζίαο ηνπ/ηεο ελεκεξψλεηαη εγθαίξσο ν Γάζθαινο ηνπ 

Σκήκαηνο.  

  3. Πξέπεη λα γλσξίδεη ζηνλ πςειφηεξν δπλαηφ βαζκφ, αλαιφγσο ηνπ επηπέδνπ ηνπ/ηεο, ηα 

πξνγξάκκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη, ηνπο ηξφπνπο ζθεληθήο παξνπζίαζεο, ην ζσζηφ ηξφπν πνπ θνξηέηαη 

ε θάζε θνξεζηά θαη φ,ηη αθνξά ηελ θφκκσζε, ηνλ θαιισπηζκφ, ηελ ππφδεζε θιπ. 

  4. Πξέπεη λα επηδεηθλχεη ηε δένπζα ζπκπεξηθνξά, ζπλαδειθηθφηεηα, ζεβαζκφ θαη 

αιιειεγγχε θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ πξνο φινπο. 

  5. Ζ ελ γέλεη ζπκπεξηθνξά ηνπ/ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ παξαζηάζεσλ θαη ησλ απνζηνιψλ 

πξέπεη λα είλαη ππνδεηγκαηηθή θαζ' φιε ηε δηάξθεηά ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη 

ηηο νδεγίεο ησλ ππεπζχλσλ. 

  6. Παξαβίαζε ηεο παξαπάλσ ζχζηαζεο, φπσο δηαπιεθηηζκνί, πνηληθφ αδίθεκα, κε ηήξεζε 

ησλ σξψλ μεθνχξαζεο θαη πξνζέιεπζεο, κέζε, παξελφριεζε ζπγρνξεπηψλ ή αηφκσλ εθηφο απνζηνιήο, 

ςεπδήο δήισζε ή καξηπξία, πξφθιεζε επεηζνδίσλ πνπ εθζέηνπλ ην πγθξφηεκα ή κέιε ηνπ θιπ 

απνηεινχλ ιφγν γηα ηε κεξηθή ή νξηζηηθή δηαθνπή ηεο ζπκκεηνρή ηνπ/ηεο κε ην «Σκήκα Δκθαλίζεσλ». 

  7. Γηα ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ελεκεξψλεη ηνλ Γάζθαιν πξψηα θαη εθείλνο 

ηνλ ππεχζπλν, ελψ αλ θξηζεί αλαγθαίν ελεκεξψλεηαη απφ απηνχο ε Γηνίθεζε. 

  8. Κξίλεηαη ζεκαληηθφ νη ρνξεπηέο λα πξνζπαζνχλ λα επηιχνπλ ηα πξνβιήκαηα απφ θνηλνχ 

κε πλεχκα ζπλαδειθηθφηεηαο θαη θαιή δηάζεζε. 

  9. Γελ έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε άιιν ζπγθξφηεκα ελφζσ είλαη κέινο ηνπ «Σκήκαηνο 

Δκθαλίζεσλ» ηνπ ρνξεπηηθνχ ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Είηζαο. 

  10. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη εθφζνλ ζπλεθηηκεζνχλ ηα δεδνκέλα, απηφ δχλαηαη λα 

γίλεη θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ Φνξέα πνπ επηζπκεί ηε ζπκκεηνρή ηνπ ρνξεπηή ηεο Δπηρείξεζεο, ζηελ νπνία 

λα αηηηνινγείηαη απηή ε αλάγθε θαη ιεπηνκέξεηεο ηεο επηθείκελεο εθδήισζεο. Καηφπηλ πξέπεη λα 

ππάξμεη ζχκθσλε γλψκε ηνπ ππεχζπλνπ. 

  11. ηελ πεξίπησζε απζαίξεηεο παξαβίαζεο ηνπ άξζξνπ 9 θαη 10 ηνπ θαλνληζκνχ ν 

ρνξεπηήο δηαθφπηεη ηε ζπλεξγαζία ηνπ κε ην «Σκήκα Δκθαλίζεσλ». 

ΑΡΘΡΟ 10° 

 ΠΡΟΛΖΦΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

 Ζ πξφζιεςε ηαθηηθνχ θαη έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ γίλεηαη κεηά, απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Είηζαο, κε ηελ νπνία απνθαζίδεηαη ε πιήξσζε ησλ 

ζέζεσλ, ν αξηζκφο θαηά θαηεγνξία θαη εηδηθφηεηα πνπ ζα πξνζιεθζεί γηα ηελ πιήξσζε ησλ 

αληίζηνηρσλ ζέζεσλ θαη αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο γηα 

θάζε πεξίπησζε. 

 Σν παξαπάλσ πξνζσπηθφ ζα ακείβεηαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα θάζε 

απαζρφιεζή ηνπο. 

ΑΡΘΡΟ 11° 

 ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

 ηελ πξνθήξπμε γηα ηελ πιήξσζε ζέζεσλ πξέπεη λα αλαθέξνληαη ηα γεληθά πξνζφληα 

πξφζιεςεο, πνπ θαζνξίδνληαη απφ αλάινγεο εγθπθιίνπο, θαη ηα παξαθάησ εηδηθά πξνζφληα. 

 1. Γάζκαλορ Παπαδοζιακών σοπών 

 Πηπρίν Φπζηθήο Αγσγήο (ΠΔ 11) εηδηθφηεηαο παξαδνζηαθψλ ρνξψλ θαη 2εηή δηδαθηηθή εκπεηξία 

ζε αλάινγε ζέζε ή Πηπρίν Φπζηθήο Αγσγήο (ΠΔ 11) κε 5εηή δηδαθηηθή εκπεηξία ζε αλάινγε ζέζε. 

ΑΡΘΡΟ 12° 

 ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ 
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 Σξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε απηνχ ηνπ Καλνληζκνχ γίλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ 

Ν.Π.Η.Γ. Γήκνπ Είηζαο θαη εγθξίλεηαη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. 

ΑΡΘΡΟ 13° 

 ΔΚΘΔΖ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΧΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΓΡΑΔΧΝ 

 Μεηά ην ηέινο ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο ηνπ Σκήκαηνο Παξαδνζηαθψλ Υνξψλ, ππνβάιιεηαη ζην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Είηζαο εηήζηα έθζεζε ησλ πεπξαγκέλσλ 

θαζψο θαη πξνγξακκαηηζκφο δξάζεσλ ηνπ επφκελνπ δηδαθηηθνχ έηνπο. 

ΑΡΘΡΟ 14° 

 Θέκαηα πνπ δελ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Νφκν ή ηνλ Καλνληζκφ ξπζκίδνληαη κε απνθάζεηο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

                               Ζ ανωηέπω απόθαζη έλαβε αύξονηα απιθμό 30/2021 

Αθνχ ζπληάρηεθε απηφ ην πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη σο αθνινχζσο. 

        Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ    Σα Μέιε 

       

                            Βφηζηθαο Αιθηβηάδεο                                                                                     ». 

 

  ηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά, ην νπνίν αθνύ 
έιαβε ππόςε ηνπ ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε  
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

   Δγθξίλεη ηνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο ηνπ ηκήκαηνο παξαδνζηαθώλ ρνξώλ ηεο Κνηλσθεινύο 
Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Είηζαο, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 30/2021 Απόθαζε ηνπ Ν.Π.Η.Γ. κε 
ηελ επσλπκία: «ΚΟΗΝΩΦΔΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ», ε νπνία  έρεη ζπκπεξηιεθζεί 
ζην εηζεγεηηθό ζθέινο ηεο παξνύζαο. 
   H Απόθαζη αςηή έλαβε αύξονηα απιθμό  70/2021. 

         ςνηάσθηκε ηο ππακηικό αςηό και ςπογπάθεηαι υρ ακολούθυρ: 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 
 

ΛΗΑΚΟ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 

 
   Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Γ.. 

 
   ΒΟΣΗΚΑ ΑΛΚΗΒΗΑΓΖ 

 
   ΣΑ ΜΔΛΖ ΣΟΤ Γ.. 

  Σ.Τ. 

                                                               
 Ακριβές Απόσπασμα 

Μ.Ε.Δ.  
 

ΔΡΟΟ ΙΩΑΝΝΗ 
Υπηρεσιακός Γραμματέας Δ.. 
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