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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

  Από το Πρακτικό Νο23/ 2019 

      του Διοικητικού Συμβουλίου 

 
                   Στην Xαλκίδα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου 
Χαλκιδέων επί της οδού Φαρμακίδου 15 συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση σήμερα την 16η του μήνα 
Ιουλίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού 
Οργανισμού Αθλητισμού , Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Χαλκίδας έπειτα από την αρ. πρ. 2876/12-
7-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα 
Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης). Έγινε διαπίστωση ότι σε σύνολο 15 
μελών βρέθηκαν παρόντα τα  9 όπως παρακάτω: 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. 
 
Χρήστος Παγώνης 
 

6. 
Ευφροσύνη Βαρβάρου - 
Οικονόμου 

  
11 

 

2. Κωνσταντίνος Αναγνωστάκης 7 Πάνος Συκιώτης 12  

3. Χαράλαμπος Κουσκούτης 8. Εμμανουήλ Κουράκης 13  

4. Χαράλαμπος Καρλής 9 Δημήτριος Γεωργάκαινας 14  

5 Ευαγγελία Κούτρα 10  15  
 

     

 

 
AΠΟΝΤΕΣ:  Γεωργαράς Παναγιώτης, Χαράλαμπος Κώσταρος, Μάριος Λεβέντης,Κρυσταλλία Καλαχάνη, Μαρία 

Βαγιάννη, Πολυχρόνου Νικολέτα 

 
Γραμματέας στην ανωτέρω συνεδρίαση ήταν η τακτική υπάλληλος του ΔΟΑΠΠΕΧ Μαρία 

Καραχάλιου 
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης  του ΔΟΑΠΠΕΧ κ. 

Φώτιος Μ. Γκούνης 
 

ΘΕΜΑ 2Ο : ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΚΟΣΙ (20)  ΑΤΟΜΩΝ  ΜΕ 
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ  ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΟΑΠΠΕΧ 

mailto:doappex@hotmail.gr
ΑΔΑ: Ω2ΨΓΟΚΡΚ-ΡΟ1



 

 

 

  

 

 Ο Πρόεδρος παραθέτει στο Σώμα προς έγκριση την Διακήρυξη που αφορά την πρόσληψη 
προσωπικού ΙΔΟΧ με αντίτιμο όπως εγκρίθηκε με την ΚΥΑ 25780/05-4-2019 (AΔΑ: 674Ε465ΧΘ7-
6ΤΙ)  « Έγκριση σύναψης οκτακοσίων σαράντα μίας  (841) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ της χώρας, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.» 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   
   

για τη πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με 
αντίτιμο  

 
 

 O Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Άθλησης Πολιτισμού & Περιβάλλοντος 
Χαλκίδας – Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.»  , έχοντας υπόψη: 
1) Τις διατάξεις του αρ. 168 και της παρ. 5 του άρθρου 223 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-
2007)  
2) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 
άρθρο 1 του ν. 3833/2010 , σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων 
Α’ , Β΄, Γ΄ του ν. 2190/94 «Οι λογοτέχνες , καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι για απασχολήσεις που 
προσιδιάζουν στην ιδιότητα τους» 
3) Το με ΔΙΠΠ /Φ.1.9/539/11506/31.05.2010 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α. & Η.Δ σύμφωνα με το οποίο 
εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 524/80 για προσωπικό που εξαιρείται των 
ρυθμίσεων του ν. 3812/09 (πχ καλλιτεχνικό προσωπικό) 
4) Τις διατάξεις του Π.Δ. 524/80 (ΦΕΚ 134/17-7-1980) 
5) Τις διατάξεις του Β.Δ. 16/1966 «Περί ιδρύσεως μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α’ 7) 
6) Τις διατάξεις του ΒΔ. 57/1957 «Περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του Ωδείου 
Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 229/Α/1957) 
7) Τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/08-06-2006) 
8) Την υπ’αριθμ. 9/2019 απόφαση ΔΣ του ΔΟΑΠΠΕΧ (ΑΔΑ: 6Δ3ΙΟΚΡΚ-ΝΥΦ) 
9)την ΚΥΑ 25780/05-4-2019 (AΔΑ: 674Ε465ΧΘ7-6ΤΙ)  « Έγκριση σύναψης οκτακοσίων σαράντα μίας  
(841) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ της χώρας, 
για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.» 
10) Tην υπ’αριθμ. 24722/3-4-2019 ΕΓΚΥΚΛΙΟ  (ΑΔΑ: 638Σ465ΧΘ7-820) του ΥΠΕΣ περί  
« ΑΝΑΣΤΟΛΗ  ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ  ΤΩΝ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ» σύμφωνα με την οποία εξαιρείται από την αναστολή το έκτακτο 
προσωπικό με αντίτιμο  στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου των ΟΤΑ. 
11) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΔΟΑΠΠΕΧ (ΦΕΚ Β’ 2493/12-09-2012) 
12) Τις υπηρεσιακές ανάγκες των πολιτιστικών δομών του ΔΟΑΠΠΕΧ 
ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη συνολικά είκοσι (20) ατόμων  με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (με αντίτιμο) ωρομίσθιας απασχόλησης μέχρι 30 ώρες 
διδασκαλίας  εβδομαδιαίως , για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των  καλλιτεχνικών  
δομών  του ΔΟΑΠΠΕΧ     που βρίσκονται στην Δ.Ε. Χαλκιδέων , στην Δ.Ε. Ν. Αρτάκης, στην Δ.Ε. 
Ληλαντίων και στην Δ.Ε. Αυλίδας σύμφωνα με τους ακόλουθους πίνακες: 
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        1. Ωδείο Ν. Σκαλκώτας  και Παραρτήματα 
 

Κωδικός 

θέσης  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

1 ΤΕ Μουσικός διδασκαλία 
πιάνου  -Αν. 
θεωρητικών - 
Χορωδίας 

3 εώς εννέα μήνες από την 
ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης και όχι πέραν της  
30-06-2020 

2 ΤΕ Μουσικός διδασκαλία 
πιάνου – αρμόνιου  

1 εώς εννέα μήνες από την 
ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης και όχι πέραν της  
30-06-2020 

3 ΤΕ Μουσικός διδασκαλία 
κιθάρας 

2 εώς εννέα μήνες από την 
ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης και όχι πέραν της  
30-06-2020 

4 ΔΕ Μουσικός διδασκαλία 
μπουζουκιού 

1 εώς εννέα μήνες από την 
ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης και όχι πέραν της  
30-06-2020 

5 ΤΕ Μουσικός διδασκαλία 
Βιολίου 

1 εώς εννέα μήνες από την 
ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης και όχι πέραν της  
30-06-2020 

6 ΤΕ Μουσικός διδασκαλία 
Βιολοντσέλου  

1 εώς εννέα μήνες από την 
ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης και όχι πέραν της  
30-06-2020 

7 ΔΕ Μουσικός διδασκαλία 
μοντέρνας μουσικής 
(κρουστά) 

1 εώς εννέα μήνες από την 
ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης και όχι πέραν της  
30-06-2020 

8 ΤΕ Μουσικός διδασκαλία 
Μονωδίας (Κλασικό 
Τραγούδι)- μουσικής 
προπαιδείας 

1 εώς εννέα μήνες από την 
ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης και όχι πέραν της  
30-06-2020 

   11  

 
 
2.  Χορός  Μπαλέτο  
 

Κωδικός 

θέσης   

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΙΔΟΧ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΑΔΑ: Ω2ΨΓΟΚΡΚ-ΡΟ1



 

 

 

  

9 ΔΕ Διδασκαλία  χορού – κλασσικό 

μπαλέτο 

2 εώς οκτώ μήνες από την 
ημερομηνία υπογραφής 
της σύμβασης και όχι 
πέραν της 30-06-2020 

10 ΔΕ Διδασκαλία χορού – κλασσικό 

& σύγχρονο μπαλέτο 

2 εώς οκτώ μήνες από την 
ημερομηνία υπογραφής 
της σύμβασης και όχι 
πέραν της 30-06-2020 

11 ΔΕ Διδασκαλία ισπανικού χορού - 

φλαμέγκο 

1 εώς οκτώ μήνες από την 
ημερομηνία υπογραφής 
της σύμβασης και όχι 
πέραν της 30-06-2020 

12 ΔΕ Διδασκαλία Μοντέρνου χορού 1 εώς οκτώ μήνες από την 
ημερομηνία υπογραφής 
της σύμβασης και όχι 
πέραν της 30-06-2020 

13 ΔΕ Διδασκαλία παραδοσιακών 

χορών 

1 εώς οκτώ μήνες από την 
ημερομηνία υπογραφής 
της σύμβασης και όχι 
πέραν της 30-06-2020 

   7  

 
3. Καλλιτεχνικές δομές  (θέατρο, εικαστικά    )  
 

Κωδικός 

θέσης  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΙΔΟΧ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

14 ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ  Διδασκαλία θεάτρου  1 εώς οκτώ μήνες 
από την 
ημερομηνία 
υπογραφής της 
σύμβασης και 
όχι πέραν της 
30-06-2020 

15 ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Εικαστικός/Ζωγράφος- 

Διδασκαλία εικαστικών 

1 εώς οκτώ μήνες 
από την 
ημερομηνία 
υπογραφής της 
σύμβασης και 
όχι πέραν της 
30-06-2020 

   2  
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 
απασχόλησης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

1  

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

 Απολυτήριος τίτλος   δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

 Αποφοιτήριο πιάνου αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος  ή Πτυχίο 
πιάνου 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : 

 Πτυχία ανώτερων θεωρητικών ( αρμονίας , αντίστιξης , φούγκας)   

2 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

 Απολυτήριος τίτλος   δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

 Αποφοιτήριο πιάνου ή αρμονίου αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος  ή 
Πτυχίο πιάνου ή αρμονίου 

3 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

 Απολυτήριος τίτλος   δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

  Δίπλωμα ή Πτυχίο κιθάρας 

4  ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

 Απολυτήριος τίτλος   δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

  Δίπλωμα ή Πτυχίο μπουζουκιού 

5 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

 Απολυτήριος τίτλος   δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

 Δίπλωμα ή Πτυχίο Βιολιού 

6 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

 Απολυτήριος τίτλος   δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

 Δίπλωμα ή Πτυχίο βιολοντσέλο  

7 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

 Απολυτήριος τίτλος   δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

 Δίπλωμα ή Πτυχίο οργάνου  μοντέρνας μουσικής (κρουστών)  

8 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

 Απολυτήριος τίτλος   δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

  Δίπλωμα ή Πτυχίο μονωδίας (κλασικό τραγούδι) 

9 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

 Απολυτήριος τίτλος   δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

 Οποιοδήποτε Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον 
δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή 

ΑΔΑ: Ω2ΨΓΟΚΡΚ-ΡΟ1



 

 

 

  

άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής , κλασικού μπαλέτου 

10 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

 Απολυτήριος τίτλος   δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

 Οποιοδήποτε Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον 
δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή 
άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής , κλασικού  & σύγχρονου 
μπαλέτου 

11 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

 Απολυτήριος τίτλος   δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

 Οποιοδήποτε Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον 
δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή 
άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής , ισπανικού χορού φλαμένγκο 

12 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

 Απολυτήριος τίτλος   δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

 Οποιοδήποτε Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον 
δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή 
άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής , μοντέρνου χορού  

13 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

 Απολυτήριος τίτλος   δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
Οποιοδήποτε Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον 
δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος 
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής , παραδοσιακών χορών 

14 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
α) οι κάτοχοι πτυχίου του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών ή οι κάτοχοι 

πτυχίου Θεάτρου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής   
ή  β) οι κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Ι. ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. Δραματικής Τέχνης 
ή γ) πτυχίου σχολών δραματικής τέχνης της ημεδαπής αναγνωρισμένου από το 
Ι.Τ.Ε.  και απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

15  ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
α) οι κάτοχοι πτυχίων Καλών Τεχνών ή Εικαστικών Τεχνών ή Εικαστικών και 

Εφαρμοσμένων Τεχνών με κατεύθυνση τη Ζωγραφική, τη Γλυπτική ή τη 

Χαρακτική και Πιστοποιητικό ευδόκιμης παρακολούθησης Θεωρητικών και 

Ιστορικών Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχης ειδικότητας της 

αλλοδαπής.   
Ή β) οι κάτοχοι πτυχίων αρχιτεκτονικής Πολυτεχνείων και 

Πανεπιστημίων  

Ή 
γ) οι κάτοχοι πτυχίων Τ.Ε.Ι., Τμημάτων Γραφικών Τεχνών, 

Γραφιστικής, Διακοσμητικής, Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αρχ. Ευρημάτων   
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Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 
(206/Α’) και τις όμοιες του 3812/2009 (234/Α’), καθώς και τις διατάξεις πδ 524/1980 κατά περίπτωση . 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

Δεκτοί στην διαδικασία επιλογής γίνονται οι υποψήφιοι που είναι έλληνες πολίτες 

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21° έτος της 
ηλικίας τους και να μην υπερβαίνουν το 65. 

Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 
καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν 

Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 (Ποινική καταδίκη , στερητική ή επικουρική 
δικαστική συμπαράσταση του Ν. 3584/07 

Οι άνδρες μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει 
τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Δεν απαιτείται 
εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στην χώρα των οποίων δεν προβλέπεται η υποχρέωση στράτευσης. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν 

1. Αίτηση 
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του 

υπαλληλικού κώδικα (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) 
3. Βιογραφικό σημείωμα 
4. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής τους ταυτότητας 
5. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών 
 
 

Συγκροτείται   Τριμελής  Επιτροπή αποτελούμενη από τον  Διευθυντή του Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.  κ. 

Φώτιο Γκούνη,  τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Δημοτικού Ωδείου Χαλκίδας κ. 

Παναγιώτη Στέλιο και τον Αρχιμουσικό των Μουσικών Συνόλων του Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. κ. 

Πέτρο Πρόκο ,  η οποία θα προχωρήσει στην αξιολόγηση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων και 

την κατάρτιση του πίνακα κατάταξης. 

 
  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στα Γραφεία του Δημοτικού 
Οργανισμού Άθλησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος Χαλκίδας , Φαρμακίδου 15 , Χαλκίδα 
αρμόδιοΙ  υπάλληλοΙ κ. Ευάγγελος Γιοβάνος (2221351127) , κ. Κωνσταντίνος Ψυχογυιός 
(2221351136) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών  ημερών από την ανάρτηση της 
ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων του Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. , στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»  , στην 
ιστοσελίδα  του ΔΟΑΠΠΕΧ και την δημοσίευση της περίληψης της Ανακοίνωσης στον Τοπικό 
Τύπο, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο, επισυνάπτοντας τα σχετικά 
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δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν τα απαιτούμενα προσόντα (φωτοντίγραφο σπουδών, 
προϋπηρεσία κ.λ.π.) 

 
 
 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση των μελών και το Δ.Σ: 
 

Αποφασίζει ομόφωνα 
Εγκρίνει την Διακήρυξη που αφορά την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ με αντίτιμο όπως εγκρίθηκε 
με την ΚΥΑ 25780/05-4-2019 (AΔΑ: 674Ε465ΧΘ7-6ΤΙ)  « Έγκριση σύναψης οκτακοσίων σαράντα μίας  
(841) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ της χώρας, 
για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου» ως ανωτέρω παρατίθεται 

 
 
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Χρήστος Παγώνης 

Κωνσταντίνος Αναγνωστάκης, Χαράλαμπος Κουσκούτης, , Πάνος 
Συκιώτης, , Έφη  Βαρβάρου – Οικονόμου , Δημήτρης Γεωργάκαινας, , 
Ευαγγελία Κούτρα, , Χαράλαμπος Καρλής, Εμμανουήλ Κουράκης 
 
 

   Χαλκίδα  16/7/2019 
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