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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

   Από το Πρακτικό Νο 14 / 2021 

   του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

                  Στην Xαλκίδα   συνήλθε δια περιφοράς συνεδρίαση, σύμφωνα με  την ΚΥΑ 

Δ1α/ΓΠ.οικ. 44779/2021 (ΦΕΚ 3117/16-07-2021) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα « 
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 
Κορωνοϊού COVID-19» και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 
2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 
του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και ειδικότερα για το χρονικό διάστημα από 4.03.2021 έως λήξη των 
περιοριστικών μέτρων , σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ 

αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 14453/6.03.2021 (ΦΕΚ Β’ 895), , την 27η του μήνα Ιουλίου  του έτους 

2021 ημέρα Τρίτη  και ώρα 18:30, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Οργανισμού 
Αθλητισμού , Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Χαλκίδας έπειτα από την αρ. πρ. 2033/21-7-2021 
έγγραφη πρόσκληση της 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  8 όπως παρακάτω: 

 
 

ΠΑΡΟΝΤΕ 

1. 
 
Ελένη ΑΊδίνη 
 

6. Παναγιώτης Νικολάου 
  
11 

 

2. Νικόλαος Ρόγκας 7 Βασιλική Κόντου- Πιτσινή 12  

3. 
Αναστάσιος 
Καλαθέρης 

8. Πέτρος Πρόκος 13  

4. 
Δημήτριος 
Τριανταφύλλου 

9  14  

5 
Ελευθέριος 
Πνευματικός 

10  15  
 

     

 

 
AΠΟΝΤΕΣ: Ιωάννα Δαριβέρη, Παναγιώτης – Σωτήριος Καραμούζης, , Χαράλαμπος Κουσκούτης  , Tατιάνα 

Πετράκη, Θεόδωρος Γιαννακάρας, Βασιλική Σαμπάνη, Σωκράτης Σκλιάς 

mailto:doappex@hotmail.gr
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 Γραμματέας στην ανωτέρω συνεδρίαση ήταν η τακτική υπάλληλος του ΔΟΑΠΠΕΧ  κ. Μαρία 
Καραχάλιου 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης  του ΔΟΑΠΠΕΧ κ. 
Φώτιος Μ. Γκούνης 

 
ΘΕΜΑ 1

Ο
 : 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  

 
Παραθέτουμε στο Σώμα προς έγκριση την Διακήρυξη που αφορά την πρόσληψη 

προσωπικού ΙΔΟΧ με αντίτιμο όπως εγκρίθηκε με την ΚΥΑ 38814 (AΔΑ: Ψ1ΡΖ46ΜΤΛ6-Λ3Κ)   
« Έγκριση πρόσληψης διακοσίων εξήντα  (260)  ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου σε ΟΤΑ της χώρας, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.» 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   

για τη πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με 

κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 524/80 

(φ.ε.κ. 143/Α/17.07.1980). 

 

 Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Άθλησης Πολιτισμού & 

Περιβάλλοντος Χαλκίδας – Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.», 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 168, 179, 197 (παρ.1,2) και της παρ. 5 του άρθρου 223 του 

Ν.3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/28.06.2007)«Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 

Υπαλλήλων». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν.4483/17 (ΦΕΚ 107/Α/31.07.2017), σχετικά με το 

προσωπικό αμειβόμενο με την καταβολή αντιτίμου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.  

3. Τις διατάξεις   του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/Α/03.03.1994) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

με των άρθρων 1 παρ.2 εδάφ.η του και του άρθρου 9 Ν. 3812/09 (ΦΕΚ 

234/Α/28.12.2009), σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων 

Α΄ Β΄ και Γ΄ του Ν.2190/94 «Οι λογοτέχνες, οι καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι για 

απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητα τους». 

4. Τον Ν. 4325/15 (ΦΕΚ 47
 
Α/11.5.2015) άρθρο 26 παρ.8 αναφορικά με την αυτοδίκαιη 

κατάταξη των μουσικών στην κατηγορία Τ.Ε.  

5. Τις διατάξεις του Β.Δ. 16/66 ( ΦΕΚ 7/Α/1966) «Περί ιδρύσεως μουσικών ιδρυμάτων». 

6. Τις διατάξεις του ΒΔ. 57/1957 «Περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του Ωδείου 

Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 229/Α/1957) 

7. Την με αριθ. 71/28.02.2007 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 

σχετικά με « την ιδιότητα του μουσικού και όχι του εκπαιδευτικού έχουν και οι μουσικοί 

που διδάσκουν μουσικά όργανα σε Δημοτικά Ωδεία και Μουσικές Σχολές».  
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8. Το υπ’ αρ. 28436/11.08.2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης με θέμα: «Αυτοδίκαιη κατάταξη των Μουσικών των Ο.Τ.Α. και των 

νομικών προσώπων αυτών με τις διατάξεις της παρ. 8 αρθ.26 του Ν.4325/15 που 

απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και 

μίσθωσης έργου». 

9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 523/80 (ΦΕΚ 143/Α/17.06.1980) όπως τροποποιήθηκε και 

συμπληρώθηκε με το  Π.Δ 476/81 (ΦΕΚ 476/Α/21.05.1981) που αφορούν εις  τα ειδικά 

τυπικά προσόντα προσωπικού επί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου, προς πλήρωσιν 

οργανικών θέσεων Ο.Τ.Α.   

10. Τις διατάξεις του Π.Δ.524/80 (ΦΕΚ 143/Α/17.07.1980) που αφορά τις περιπτώσεις 

πρόσληψης καλλιτεχνικού προσωπικού.  

11. Το με αρ. πρωτ. 14626/26-02-2021   του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: 

«Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2021 

στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα  ΝΠΙΔ αυτών»   

12. Το γεγονός ότι στο σκέλος των εξόδων του τρέχοντος προϋπολογισμού του 

Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. έχουν εγγραφεί οι απαραίτητες πιστώσεις, στους  ΚΑ15-6041.010 &15-

6041.011με τίτλο «Τακτικές αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ με αντίτιμο » και 

ΚΑ15.6054.003 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΙΔΟΧ με αντίτιμο».  

Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον προϋπολογισμό του επόμενου οικονομικού 

έτους επειδή οι συμβάσεις του εν λόγου προσωπικού θα λήγουν μετά την 31
η
.12.2021.   

13.    Την υπ’ αριθμ. 13/2021 απόφαση ΔΣ του ΔΟΑΠΠΕΧ (ΑΔΑ: 6Χ4ΘΟΚΡΚ-7ΘΚ) 

14.     την ΚΥΑ 38814/24-05-2021 (AΔΑ: Ψ1ΡΖ46ΜΤΛ6-Λ3Κ)  « Έγκριση πρόσληψης  

διακοσίων εξήντα (260) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

σε ΟΤΑ της χώρας, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.»  

15. Τον Ο.Ε.Υ.  του Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ (ΦΕΚ Β’ 2493/12-09-2012) 

16. Τις υπηρεσιακές ανάγκες  των πολιτιστικών δομών του Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. 

                                                        

Ανακοινώνει 
την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού συνολικά είκοσι (20) ατόμων  με σύμβαση 

εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή 

αντιτίμου (άρθρο107  του ν.4483/2017) ωρομίσθιας απασχόλησης μέχρι 30 ώρες 

διδασκαλίας  εβδομαδιαίως , για την κάλυψη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 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 περιόδου 2021-2022 και 

σύμφωνα με τους ακόλουθους πίνακες: 

 
1. Ωδείο Ν. Σκαλκώτας  και Παραρτήματα 

 

Κωδικός ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
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θέσης   

1 ΤΕ Μουσικός διδασκαλία 

πιάνου  -Αν. 

θεωρητικών - 

Χορωδίας 

3 έως εννέα μήνες από την 

ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης και όχι πέραν της  

30-06-2022 

2 ΤΕ Μουσικός διδασκαλία 

πιάνου – αρμόνιου  

2 έως εννέα μήνες από την 

ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης και όχι πέραν της  

30-06-2022 

3 ΤΕ Μουσικός διδασκαλία 

κιθάρας 

4 έως εννέα μήνες από την 

ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης και όχι πέραν της  

30-06-2022 

4 ΔΕ Μουσικός διδασκαλία  

ανωτέρων θεωρητικών 

-ακορντεόν 

1 έως εννέα μήνες από την 

ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης και όχι πέραν της  

30-06-2022 

5 ΤΕ Μουσικός διδασκαλία 

Βιολίου 

1 έως εννέα μήνες από την 

ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης και όχι πέραν της  

30-06-2022 

6 ΤΕ Μουσικός διδασκαλία 

Μονωδίας (Κλασικό 

Τραγούδι)- μουσικής 

προπαιδείας 

2 έως εννέα μήνες από την 

ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης και όχι πέραν της  

30-06-2022 

7 ΔΕ Μουσικός διδασκαλία 

μοντέρνων κρουστών 

1 έως εννέα μήνες από την 

ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης και όχι πέραν της  

30-06-2022 

   14  

 

2.  Χορός  Μπαλέτο  

 

Κωδικός 

θέσης   

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΙΔΟΧ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

8 ΔΕ Διδασκαλία  χορού – 

κλασσικό μπαλέτο 

1 έως οκτώ μήνες από 

την ημερομηνία 

υπογραφής της 

σύμβασης και όχι 

πέραν της 30-06-2022 

9 ΔΕ Διδασκαλία χορού – 

κλασσικό & σύγχρονο 

μπαλέτο 

1 έως οκτώ μήνες από 

την ημερομηνία 

υπογραφής της 

σύμβασης και όχι 

πέραν της 30-06-2022 

10 ΔΕ Διδασκαλία ισπανικού 

χορού - φλαμέγκο 

2 έως οκτώ μήνες από 

την ημερομηνία 

υπογραφής της 
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σύμβασης και όχι 

πέραν της 30-06-2022 

   4  

 

 

 

 

 

3.  ΕΚΓΥΜΝΑΣΗ 

 

Κωδικός 

θέσης   

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΙΔΟΧ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

11 ΠΕ Πτυχιούχοι Φυσικής 

Αγωγής & Αθλητισμού – 

Διδασκαλία κολύμβησης 

σε Α.Μ.Ε.Α. 

2 έως εννέα μήνες από 

την ημερομηνία 

υπογραφής της 

σύμβασης και όχι 

πέραν της  

30-06-2022 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 

απασχόλησης 

Τίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

01,02,03,04, 

05,06,07  

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
1. Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητας οργάνου ή μαθήματος διδασκαλίας από 
αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής (Ωδείο ή Μουσική Σχολή του ΥΠ.ΠΟ.Α.) 
 ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 
2. Απολυτήριου εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής. 
3. Για τα όργανα που δεν είναι αναγνωρισμένα από το ΥΠ.ΠΟ.Α. βεβαίωση περάτωσης 
σπουδών αντίστοιχου μουσικού αντικειμένου από αναγνωρισμένο μουσικό εκπαιδευτικό 
ίδρυμα της ημεδαπής. 
Σημείωση: Ελλείψει υποψηφίων με την απαιτούμενη βεβαίωση, γίνονται δεκτοί υποψήφιοι 
με επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες ( άρθ.1, παρ. ε, ΠΔ 476/81). 

8 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 μπαλέτου 

9 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 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 

απασχόλησης 

Τίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

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 , ισπανικού χορού φλαμένγκο 

11 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

 Πτυχίο Φυσικής Αγωγής  

 Οποιοδήποτε Πτυχίο ή δίπλωμα κολύμβησης  

 Οποιαδήποτε εξειδίκευση σε διδασκαλία Α.Μ.Ε.Α.  

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του πδ 524/1980. 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

 Oι υποψήφιοι θα πρέπει: 

 Να είναι Έλληνες πολίτες. 
 Να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών ή έως 70 για όσους δεν έχουν 

αποκτήσει δικαίωμα σύνταξης. 
 Να έχουν υγεία και τη 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 προθεσμίας υποβολής 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 ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς 

και επί ποινή αποκλεισμού τα εξής δικαιολογητικά:  

 Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.  

 Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών που απαιτούνται ως προσόντα 

διορισμού. Σε περίπτωση τίτλου σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται 

επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι 

κείμενες διατάξεις (άρθρο 29 ΠΔ 50/2001 και Ν 148/11914)  

 Βεβαίωση του Υπουργείου Πολιτισμού, στην οποία να αναγράφεται ο 

αριθμός διορισμού τους ως καθηγητής στα αναγνωρισμένα όργανα 
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 Βιογραφικό σημείωμα και φάκελο καλλιτεχνικής δραστηριότητας, στον 

οποίο μπορεί να περιληφθεί οτιδήποτε αποδεικνύει την καλλιτεχνική 

δραστηριότητα του υποψηφίου κατά την δική του κρίση.  

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται  

 τυχόν απασχόληση στο Δημόσιο ή ΝΠΔΔ (παράλληλη απασχόληση εάν ναι που 

απασχολείται ο υποψήφιος) 

 η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η 

αιτία απαλλαγής  

 κάθε πράξη του βίου του υποψηφίου, η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της 

καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει 

καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος 

 ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/28-09-2007) 

(καταδίκη, υποδικία, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση) 

 ότι δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο 

άρθρο 22 του Π.Δ. 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη 

λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε 

πλημμέλημα ή κακούργημα.  

 ότι έχει υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που του επιτρέπει την εκτέλεση των 

καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγει 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την Επιτροπή Επιλογής Καλλιτεχνικού 

Προσωπικού, του άρθρου 4 παρ. 1 του Π.Δ. 524/1980, που συγκροτήθηκε με την 

παρούσα απόφαση και προτείνεται ο ορισμός της ως εξής:.  

 

 Τριμελής  Επιτροπή επιλογής Καλλιτεχνικού προσωπικού αποτελούμενη από τους:    

 

Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ- 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΗΜ. ΩΔΕΙΟΥ 

Ν. ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

ΠΕΤΡΟΣ ΠΡΟΚΟΣ ΤΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ (ΜΟΥΣΙΚΟΣ) – 

ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ 

ΣΥΝΟΛΩΝ (ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ 

ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΔΗΜΟΥ 

ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ) 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΡΑΚΟΝΑΚΗΣ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΟΡΓΑΝΟΥ – ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ 

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ 

(ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ 

ΔΗΜΟΥ ΧΑΚΛΙΔΕΩΝ) 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

  

Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΠΛΕΤΣΑ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΟΡΓΑΝΟΥ – ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ 

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ 

(ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ 

ΔΗΜΟΥ ΧΑΚΛΙΔΕΩΝ) 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΙΓΚΩΝΗΣ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΟΡΓΑΝΟΥ – ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ 

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ 

(ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ 

ΔΗΜΟΥ ΧΑΚΛΙΔΕΩΝ) 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΟΡΓΑΝΟΥ – ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ 

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ 

(ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ 

ΔΗΜΟΥ ΧΑΚΛΙΔΕΩΝ) 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

 

Η Επιτροπή θα συνέλθει την έκτη (6
η
) εργάσιμη ημέρα από την λήξη της προθεσμίας 

υποβολής των αιτήσεων για να ελέγξει τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και να καταρτίσει 

πίνακα κατ’ αξιολογική σειρά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 524/1980. 
Γραμματέας στην συνεδρίαση της ανωτέρω επιτροπής θα είναι η τακτική Διοικητική 

Υπάλληλος του Δ.Ο.Α.Π.Ε.Χ. κ. Μαρία Α. Καραχάλιου .                                           

                                              

 Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η επιτροπή θα καλέσει αυθημερόν όσους υποψηφίους 

κρίνει, προκειμένου να υποβληθούν σε πρακτική δοκιμασία (ακρόαση).  

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ - ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στα Γραφεία της 
Διοίκησης του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος Χαλκίδας , 
Φαρμακίδου 15 , (τηλ: 2221351128 και 2221351127) ή ηλεκτρονικά στο e-mail: 
doappex@hotmail.gr 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 σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα, όπως ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 
1 του Π.Δ. 524/1980, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο, επισυνάπτοντας τα 
σχετικά δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν τα απαιτούμενα προσόντα (φωτοντίγραφο 
σπουδών, προϋπηρεσία κ.λ.π.) 

        Ύστερα από αυτά το Δ.Σ.  

 
Αποφασίζει ομόφωνα 

 

εγκρίνει την Διακήρυξη που αφορά την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ με αντίτιμο ως 
ανωτέρω παρατίθεται. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Ελένη Αϊδίνη 

Νικόλαος Ρόγκας, Αναστάσιος Καλαθέρης, , Παναγιώτης 

Νικολάου, , Δημήτριος Τριανταφύλλου, , Βασιλική Κόντου-

Πιτσινή,  Ελευθέριος Πνευματικός, Πέτρος Πρόκος 
 
 

   Χαλκίδα  27/07/2021 
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