
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 12/16-07-2021 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 
 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Παρασκευή  (16) δέκα έξι  του μηνός Ιουλίου του χρόνου 2021 και ώρα 13:30 συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 458/12-07-2021 πρόσκληση της Προέδρου, σύμφωνα 

με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της και τηρώντας πάντα όλα τα μέτρα προστασίας 

(ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ 55/Α/1-3-2020 –Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης Άρθρο 10- Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη 

διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 παρ. 1).  

   

                        Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Ζαμάνη Μαρία- Ελένη                                
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα 
Ζήκα Ζαχαρούλα 
Μήτρου Αικατερίνη  
Μίτιντζης Τρύφων 
 
 

 

 

             Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Αριθμός Θέματος:  02  
 
Αποτελέσματα προκήρυξης ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1/ 2021 - Πρόσληψη 03 
ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ στην ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ 
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Αριθμός Απόφασης:  56  

 

Η Πρόεδρος της επιχείρησης Ζαμάνη Μαρία Ελένη, εισηγούμενη το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: «Έχοντας υπ’ όψιν: 

1.  Το ΦΕΚ 10865/Τεύχος Α.Ε/23-9-2008, περί σύστασης της Επιχείρησης και το ΦΕΚ 632/ Τεύχος Α.Ε./16-2-2011  

2. Την παρ. 3 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006, όπως ισχύει (προκειμένου για επιχειρήσεις των ΟΤΑ, της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997). 

3. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 

87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

4. Τις διατάξεις του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις –Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – 

Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26-03-2014). 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/31-7-2017) με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι όμοιες του άρθρου 12 παρ. 14 του Ν. 

4071/2012 (Α΄85), όπως ισχύει. 

6. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 4528/2018 «Κύρωση Σύμβασης για τη λειτουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ 50/τ. Α΄/16-3-2018). 

7.  Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-7-

2018). 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/τ. Α΄/30-10-2019), όπως ισχύει. 

9. Τις διατάξεις των άρθρων 37 έως και 42 του ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του 

Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει 

10.   Την υπ’ αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/835/οικ. 8660/17-5-2021 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Ταξινόμηση των Δήμων 

στις κατηγορίες των περ. στ΄ και ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 4765/2021 (Α΄ 6)» (ΑΔΑ:ΨΨΜ246ΜΤΛ6-ΑΧΥ). 

11. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την 

κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), καθώς και τις διατάξεις του νόμου του Ελληνικού 

Κοινοβουλίου 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α΄) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 
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του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις». 

12. Την υπ’ αριθμ. 26/17-03-2021 (ΑΔΑ 6ΒΠΩΟΕΥ9-ΡΘΖ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 

«Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη (ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.ΑΕ)» Ν. Χαλκιδικής με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου 

προσωπικού έτους 2021 για την ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ». 

13. Την υπ΄αριθμ. 05/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Αξιοποίηση Τουριστικών 

Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη (ΑΞ.Τ.Α.ΔΑ Δ.ΑΕ)» με θέμα: «Ορισμός επιτροπών», όπου ορίζεται η 3μελής επιτροπή αξιολόγησης αποτελεσμάτων, 

πρόσληψης προσωπικού.  

14. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 36112/07-04-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη 

προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο ΝΠΙΔ «Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δημοτική ΑΕ» Ν. Χαλκιδικής 

(με αντίτιμο ή λοιπές αντικαταβολές)». 

15. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 32641/26-4-2021 (ΑΔΑ: Ω1ΠΛ46ΜΤΛ6-2Ω2) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία εγκρίθηκε σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 107 ν. 4483/2017, η πρόσληψη επτά (07) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη 

αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου στη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου 

Αριστοτέλη (ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.ΑΕ)»,  σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 34180/05-05-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση 

πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο)». 

16. Την υπ΄ αριθμ. 51/10-06-2021 (ΑΔΑ Ω2ΜΜΟΕΥ9-3Κ9) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 

«Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη (ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.ΑΕ)» Ν. Χαλκιδικής με θέμα: «Προκήρυξη εποχικών θέσεων εργασίας μέσω 

ΑΣΕΠ της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ για τη λειτουργία των υποκαταστημάτων της». 

17. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 391/11-6-2021 βεβαίωση της Προέδρου της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ, περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης 

μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας Ανακοίνωσης. 

18.  Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 392/11-6-2021  βεβαίωση της Προέδρου της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ, περί του τρόπου υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων 

19. Tην υπ’ αριθμόν 10367/18-06-2021, εγκριτική απόφαση του ΑΣΕΠ, σχετικά με την ανακοίνωση ΣΟΧ 1/413/18-06-2021 της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ, για 

την πρόσληψη τριών ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου. 
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20. Tην ανακοίνωση ΣΟΧ 1/413/18-06-2021 της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ,  

21. Τους πίνακες κατάρτισης  

22. Το σχετικό πρακτικό αξιολόγησης αποτελεσμάτων από την αρμόδια επιτροπή με αρ. πρ 456/09-07-2021, με ΑΔΑ 616ΙΟΕΥ9-Ν30,  

η  ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ, θα προχωρήσει στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (03) ατόμων για την 

κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υποκαταστημάτων της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, που εδρεύει στην Ιερισσό Χαλκιδικής, και συγκεκριμένα του εξής, 

ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) 

προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα 
Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

101 
ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ 
 

Ιερισσός Χαλκιδικής  
(Η απασχόληση θα 

πραγματοποιηθεί στο 
Υποκατάστημα Κάμπινγκ 

Ιερισσού) 

ΔΕ Υπάλληλος 
Υποδοχής 

3 ΜΗΝΕΣ 2 

102 
ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ 
 

Ιερισσός Χαλκιδικής  
(Η απασχόληση θα 

πραγματοποιηθεί στο 
Υποκατάστημα Άλσους 

Αριστοτέλη) 

ΔΕ Υπάλληλος 
Υποδοχής 

3 ΜΗΝΕΣ 1 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 και 102  

  

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Ειδικός Ξενοδοχειακής 

Ψυχαγωγίας ή Ειδικός Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και Τροφοδοσίας ή Ξενοδοχειακής 

Εστιατοριακής Τεχνικής ή Ξενοδοχειακής- Εστιατορικής Τέχνης ή Ξενοδοχειακών & 

Επισιτιστικών Υπηρεσιών ή Ξενοδοχειακών Επισιτιστικών Επιχειρήσεων ή 

Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων ή Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων 

Φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής - Υπηρεσία ορόφων - Εμπορευματογνωσία) ή Τεχνίτης 

Τουριστικών μονάδων και Επιχειρήσεων φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής - Υπηρεσία 

ορόφων - Εμπορευματογνωσία)  ή Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Υπεύθυνος 

Υποδοχής και Φιλοξενίας ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των 

παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ  ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού 

Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού 

Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής 

Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ 

του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

β) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι κάτοχοι πτυχίων Βασικής Εκπαίδευσης του Οργανισμού 

Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) των τμημάτων του β.δ 151/1971 

(ΦΕΚ 52 Α): 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

Ι)Ξενοδοχειακών Επισιτιστικών Επιχειρήσεων διετούς κύκλου σπουδών 

υποχρεούνται να προσκομίσουν και απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Γ΄ Γυμνασίου. 

ΙΙ) Ξενοδοχειακής-Εστιατορικής Τέχνης μονοετούς κύκλου σπουδών υποχρεούνται 

να προσκομίσουν και απολυτήριο τίτλο Λυκείου. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή 

μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, 

ανεξαρτήτως ειδικότητας. 

β) Καλή γνώση της αγγλικής  γλώσσας. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα). 

 Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή 

μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, 

ανεξαρτήτως ειδικότητας. 

 
 
Έπειτα από την ανάρτηση των πινάκων και του πρακτικού αξιολόγησης αποτελεσμάτων της αρμόδιας επιτροπής με αρ. πρ 456/09-07-2021, στη 

διαύγεια, στο internet και στους πίνακες ανακοινώσεων και έπειτα από την ανακοίνωση στους επιτυχόντες των αποτελεσμάτων, με έγγραφα της Προέδρου 

στον καθένα ξεχωριστά και με αριθμούς πρωτ. της ΑΞΤΑΔΑ 467-468 και 469, λάβαμε την αποδοχή των θέσεων και από τους  τρεις επιτυχόντες. Πιο 

αναλυτικά αναφέρουμε: 
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Όσον αφορά την θέση 101 της προκήρυξης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ (ΣΟΧ 1/2021) , θα πρέπει να γίνει πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου, τριών (03) μηνών, συνολικά δύο (02) ατόμων ΔΕ Υπαλλήλων Υποδοχής, σύμφωνα και με τον πίνακα κατάταξης, κι αυτοι είναι η  

Μαγκάρη Γεωργία και ο Καραπαντάς Γεώργιος. Όσον αφορά την θέση 102 της προκήρυξης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ (ΣΟΧ 1/2021) , θα πρεπει να γίνει 

πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριών (03) μηνών, συνολικά ενός (01) ατόμου ΔΕ Υπαλλήλων Υποδοχής, σύμφωνα και 

με τον πίνακα κατάταξης, κι αυτή  είναι η  Ταχτσόγλου Ρεβέκα.  

 

 
                     Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ  μετά από διαλογική συζήτηση σχετική με το θέμα και λαμβάνοντας όλα τα παραπάνω  

 

Αποφασίζει  ομόφωνα 

 
Α. Την κατακύρωση του πρακτικού αξιολόγησης  αποτελεσμάτων της ΣΟΧ 1/2021/456/09-07-2021 όπως έγινε από την επιτροπή πρόσληψης προσωπικού 

 

Β. 1) Την πρόσληψη της Μαγκάρη Γεωργίας  του Ιωάννη (ΔΕ), για τη θέση 101, η οποία θα απασχοληθεί στο υποκατάστημα του «Κάμπινγκ», με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (03) μηνών, σαν υπάλληλος υποδοχής. 

2) Την πρόσληψη του Καραπαντά Γεώργιου του Νικολάου (ΔΕ), για τη θέση 101, ο οποίος θα απασχοληθεί στο υποκατάστημα του «Κάμπινγκ», με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (03) μηνών σαν υπάλληλος υποδοχής.  

3) Την πρόσληψη της Ταχτσόγλου Ρεβέκας του Σωτηρίου (ΔΕ), για τη θέση 102, η οποία θα απασχοληθεί στο υποκατάστημα του «Άλσους Αριστοτέλη», με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (03) μηνών σαν υπάλληλος υποδοχής. 

Οι πιστώσεις έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ του έτους 2021 και συγκεκριμένα αναφέρονται οι εξής: στο υποκατάστημα του Άλσους οι Κ.Α 

60.01.00.002, 55.01.00.002, και στο υποκατάστημα του κάμπινγκ οι Κ.Α 60.01.00.004, 55.01.00.004 . 

 

Γ.   Κατατάσσει  το  παραπάνω  προσωπικό  της  ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ  ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ ως εξής:  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ               Δ.Ε. 
Κλάδος/Ειδικότητα     Δ.Ε  Υπάλληλος υποδοχής 
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΕΡΑ 

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ 

΄Ετη Μήνες Ημέρες 

1 ΜΑΓΚΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 0 07 0 
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2 ΚΑΡΑΠΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1 01 08 0 

3 ΤΑΧΤΣΟΓΛΟΥ ΡΕΒΕΚΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 1 0  0  0 

 

Δ. Εξουσιοδοτεί την πρόεδρο για τις προσλήψεις και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 56/2021 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 16-07-2021 

 
Η Πρόεδρος 

 
 
 
 

Ζαμάνη Μαρία Ελένη 
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