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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  

ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ  

∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                             Από τα πρακτικά 11ης/01-08-2017 

             συνεδρίασης του ∆.Σ.  

                                  του Οργανισµού Πολιτισµού, Άθλησης   

                             και Νεολαίας ∆ήµου Νέας Ιωνίας 
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του ∆ιοικ. Συµβουλίου του Ο.Π.Α.Ν, της µε αρ. 11 από 01/08/2017 συνεδρίασης αυτού, που έγινε µε την 

υπ΄ αριθµ. 11/1892/26-07-2017 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, το οποίο 

συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 104/27-03-2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου 

Νέας Ιωνίας.  

 

ΓΙΑ 
«Έγκριση πρόσληψης και καθορισµός ειδικοτήτων των Καθηγητών Μουσικής του Οργανισµού 

Πολιτισµού Άθλησης και Νεολαίας ∆ήµου Νέας Ιωνίας (Τµήµα ∆ηµοτικού Ωδείου) για την περίοδο 

2017-2018.» 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΗΣ 

 
ΜΕΛΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ, ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥ∆ΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΖΑΚΟΥ, ΝΙΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ 

(αναπληρωµ. µέλος της κ. ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΚΑΚΚΟΥ), ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΑΖΑΡΟΣ 

ΒΟΥ∆ΟΥΡΗΣ, ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ              

 

∆εν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόµιµα και εµπρόθεσµα, όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά 

επίδοσης o κ. ΗΛΙΑΣ ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ (τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής του κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΤΑΚΗΣ), ο κ. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ (τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής του κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΕΞΑ∆ΑΚΤΥΛΟΣ), ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΖΟΣ (τακτικό µέλος και η αναπληρώτριά του κ. ΠΗΝΕΛΟΠΗ 

∆ΗΜΑ), ο κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΟΥΣΚΑΣ (τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής του κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΛΑΣ) 

και ο κ. ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΠΑΚΟΥΝΑ∆ΗΣ (τακτικό µέλος και η αναπληρώτριά του κ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΑ) 

 
Αφού υπήρξε νόµιµη απαρτία σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθ. 96 του Ν. 3463/2006 σε συνδυασµό µε τις 

διατάξεις των άρθρων 234 & 240 του ιδίου Νόµου, κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης του ∆ιοικ. 

Συµβουλίου από τον Πρόεδρο του Οργανισµού Πολιτισµού, Άθλησης και Νεολαίας κ. Σπύρο Αµανατίδη. 

 
 
Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το 9ο θέµα, µε την  υπ΄ αρ. πρωτ. 1891/26-07-2017 εισήγηση µε θέµα: «Έγκριση 

πρόσληψης και καθορισµός ειδικοτήτων των Καθηγητών Μουσικής του Οργανισµού Πολιτισµού 

Άθλησης και Νεολαίας ∆ήµου Νέας Ιωνίας (Τµήµα ∆ηµοτικού Ωδείου) για την περίοδο 2017-2018.», 

η οποία έχει αναλυτικά ως εξής: 

«Έχοντας υπόψη: 

1. Την υπ’ αριθµ. 29/4/24-03-2017 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ο.Π.Α.Ν., µε την οποία 

εγκρίθηκε η πρόσληψη είκοσι (20) Καθηγητών Μουσικής µε σύµβαση Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου 

Χρόνου για τη περίοδο 2016-2017, προκειµένου να καταστεί δυνατή η λειτουργία του Ωδείου ∆ήµου 

Νέας Ιωνίας,  
2. Την υπ΄αριθµ. οικ. 14267/03-05-2017 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 

Ανασυγκρότησης µε την οποία εγκρίθηκε στο Νοµικό µας Πρόσωπο η πρόσληψη είκοσι (20) 

Καθηγητών Μουσικής, βάσει των διατάξεων του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει και τις όµοιες του Ν. 

3812/2009, καθώς και τις διατάξεις του Π.∆. 524/1980 κατά περίπτωση.  

3. Το υπ΄αριθµ. 12614/05-05-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής  
Ανασυγκρότησης  µε το οποίο µας ανακοινώθηκε η ανωτέρω απόφαση, 

4. Το ΦΕΚ 1902 /Β/30-8-2011: «Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Ωδείου ∆ήµου Νέας 
Ιωνίας.» 

5. Το γεγονός ότι η δαπάνη µισθοδοσίας των ανωτέρω θα αντιµετωπίζεται αποκλειστικά και µόνο από την 

καταβολή αντιτίµου που θα καταβάλλουν οι ωφελούµενοι δηµότες. 
6. Τις ανάγκες του Ωδείου ∆ήµου Νέας Ιωνίας 

 
Καλείται το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού Πολιτισµού Άθλησης και Νεολαίας ∆ήµου Νέας Ιωνίας να 

εγκρίνει την πρόσληψη για τη περίοδο 2017-2018, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, 
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συνολικά είκοσι (20) Καθηγητών Μουσικής για την κάλυψη των αναγκών του Ωδείου ∆ήµου Νέας Ιωνίας και να 

καθορίσει τις ειδικότητες σύµφωνα µε τις ανάγκες, ως εξής: 
 

� 1 Καθηγητή/ρια ανώτερων και υποχρεωτικών θεωρητικών κατηγορίας ΠΕ 

� 1 Καθηγητή/ρια κλασικού & παραδοσιακού βιολιού κατηγορίας ΠΕ 

� 1 Καθηγητή/ρια ευρωπαϊκών & σύγχρονων κρουστών ΤΕ 

� 1 Καθηγητή/ρια φλάουτου & παραδοσιακού κλαρίνου κατηγορίας ΤΕ 

� 2 Καθηγητές/ριες πιάνου κατηγορίας ΤΕ 

� 1 Καθηγητή/ρια υποχρεωτικών θεωρητικών & µουσικής προπαιδείας κατηγορίας ΠΕ 

� 1 Καθηγητή/ρια πιάνου – πιανιστικής συνοδείας & παιδικής χορωδίας  κατηγορίας ΤΕ 

� 1 Καθηγητή/ρια πιάνου – αρµονίου & ακορντεόν κατηγορίας ΤΕ 

� 4 Καθηγητές/ριες κιθάρας κατηγορίας ΤΕ 

� 1 Καθηγητή/ρια βιολοντσέλου κατηγορίας ΤΕ 

� 1 Καθηγητή/ρια κλαρινέτου - σαξόφωνου κατηγορίας ΤΕ 

� 1 Καθηγητή/ρια τροµπέτας & χάλκινων πνευστών κατηγορίας ΤΕ 

� 1 Καθηγητή/ρια µονωδίας & σύγχρονου τραγουδιού κατηγορίας ΤΕ 

� 1 Καθηγητή/ρια βυζαντινής µουσικής & εγχόρδων οργάνων παραδοσιακής µουσικής (ταµπουρά, 

λάουτο, ούτι) κατηγορίας ΤΕ 

� 1 Καθηγητή/ρια ακουστικής - ηλεκτρικής κιθάρας & ηλεκτρικού µπάσου κατηγορίας ∆Ε 

� 1 Καθηγητή/ρια µπουζουκιού - µαντολίνου  κατηγορίας ∆Ε» 
 

 

Ακολούθως διεξάγονται συζητήσεις, εκφράζονται διάφορες απόψεις και ο Πρόεδρος δίνει τις απαραίτητες 

εξηγήσεις,  όπως αυτές καταγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

 

Τέλος  ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώµα να αποφασίσει σχετικά. 

 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
• αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και τους λοιπούς οµιλητές, 

• αφού έλαβε υπ’ όψιν του: 

1. Την  υπ΄ αρ. πρωτ. 1891/26-07-2017 εισήγηση του Ο.Π.Α.Ν., 

2. Την υπ’ αριθµ. 29/4/24-03-2017 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ο.Π.Α.Ν., µε την οποία 

εγκρίθηκε η πρόσληψη είκοσι (20) Καθηγητών Μουσικής µε σύµβαση Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου 

Χρόνου για τη περίοδο 2016-2017, προκειµένου να καταστεί δυνατή η λειτουργία του Ωδείου ∆ήµου 

Νέας Ιωνίας,  

3. Την υπ΄αριθµ. οικ. 14267/03-05-2017 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 

Ανασυγκρότησης µε την οποία εγκρίθηκε στο Νοµικό µας Πρόσωπο η πρόσληψη είκοσι (20) 

Καθηγητών Μουσικής, βάσει των διατάξεων του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει και τις όµοιες του Ν. 

3812/2009, καθώς και τις διατάξεις του Π.∆. 524/1980 κατά περίπτωση.  

4. Το υπ΄αριθµ. 12614/05-05-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής  

Ανασυγκρότησης  µε το οποίο µας ανακοινώθηκε η ανωτέρω απόφαση, 

5. Το ΦΕΚ 1902 /Β/30-8-2011: «Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Ωδείου ∆ήµου Νέας 

Ιωνίας.» 

6. Το γεγονός ότι η δαπάνη µισθοδοσίας των ανωτέρω θα αντιµετωπίζεται αποκλειστικά και µόνο από 

την καταβολή αντιτίµου που θα καταβάλλουν οι ωφελούµενοι δηµότες. 

7. Τις ανάγκες του Ωδείου ∆ήµου Νέας Ιωνίας 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Επί των -10- παρόντων και υπαρχούσης πραγµατικής απαρτίας   

 

1. Την έγκριση της πρόσληψης, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, 

συνολικά είκοσι (20) Καθηγητών Μουσικής για την κάλυψη των αναγκών του Ωδείου ∆ήµου 

Νέας Ιωνίας για την περίοδο 2017-2018 και 

2. Καθορίζει τις ειδικότητες σύµφωνα µε τις ανάγκες του δηµοτικού ωδείου, ως ακολούθως: 

 

� 1 Καθηγητή/ρια ανώτερων και υποχρεωτικών θεωρητικών κατηγορίας ΠΕ 

� 1 Καθηγητή/ρια κλασικού & παραδοσιακού βιολιού κατηγορίας ΠΕ 

� 1 Καθηγητή/ρια ευρωπαϊκών & σύγχρονων κρουστών ΤΕ 

� 1 Καθηγητή/ρια φλάουτου & παραδοσιακού κλαρίνου κατηγορίας ΤΕ 

� 2 Καθηγητές/ριες πιάνου κατηγορίας ΤΕ 

� 1 Καθηγητή/ρια υποχρεωτικών θεωρητικών & µουσικής προπαιδείας κατηγορίας ΠΕ 

� 1 Καθηγητή/ρια πιάνου – πιανιστικής συνοδείας & παιδικής χορωδίας  κατηγορίας ΤΕ 

� 1 Καθηγητή/ρια πιάνου – αρµονίου & ακορντεόν κατηγορίας ΤΕ 

� 4 Καθηγητές/ριες κιθάρας κατηγορίας ΤΕ 

� 1 Καθηγητή/ρια βιολοντσέλου κατηγορίας ΤΕ 

� 1 Καθηγητή/ρια κλαρινέτου - σαξόφωνου κατηγορίας ΤΕ 

� 1 Καθηγητή/ρια τροµπέτας & χάλκινων πνευστών κατηγορίας ΤΕ 

� 1 Καθηγητή/ρια µονωδίας & σύγχρονου τραγουδιού κατηγορίας ΤΕ 
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� 1 Καθηγητή/ρια βυζαντινής µουσικής & εγχόρδων οργάνων παραδοσιακής µουσικής 
(ταµπουρά, λάουτο, ούτι) κατηγορίας ΤΕ 

� 1 Καθηγητή/ρια ακουστικής - ηλεκτρικής κιθάρας & ηλεκτρικού µπάσου κατηγορίας ∆Ε 

� 1 Καθηγητή/ρια µπουζουκιού - µαντολίνου  κατηγορίας ∆Ε  

 

 

 

Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια µέρα. 
 
 
           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.                                                                 ΤΑ  ΜΕΛΗ 

         
 

 
         Σπύρος Αµανατίδης 
     ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 
 
 
Ακριβές  αντίγραφο από τα πρακτικά 

        Νέα Ιωνία, αυθηµερόν 

         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
    

        Σπύρος Αµανατίδης 

   ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
 

 

 

1. Γεώργιος Καρυπίδης 

2. ∆ηµήτριος Γεωργούδης 

3. Παρασκευή Καζάκου 

4. Νίκη Γιαννούλη (αναπλ. µέλος της κ. 

Πολυξένης Κάκκου) 

5. Ευάγγελος Καρεντζόπουλος 

6. Λάζαρος Βουδούρης 

7. Σωτήρης Σκευοφύλακας 

8. Ιωάννης Οικονοµίδης 

9. Στυλιανή Αδαµοπούλου 
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