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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 

ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 240, 240Α και της παρ.1 του άρθρου 233 του Ν.3463/2006 «Περί 

∆ιοίκησης Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου» και της παρ.1 περιπτ. δ΄ του άρθρου 58 του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’). 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 168,169,170 και 205 του Ν. 3584/2007. 
3. Τις διατάξεις του Ν. 3812/2009, όπως ισχύουν. 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 14 του Ν. 4071/2012. 
5. Την υπ΄ αριθµ. οικ. 14267/03-05-2017 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών µε την οποία 

εγκρίθηκε στο Νοµικό µας Πρόσωπο η απασχόληση είκοσι (20) Καθηγητών Μουσικής µε σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και για χρονικό διάστηµα έως οκτώ (8) ή εννέα (9) 
µήνες για αναγνωρισµένες σχολές για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίµου, βάσει των διατάξεων 
του Ν. 2190/1994 και τις όµοιες του Ν. 3812/2009, όπως ισχύει, καθώς και τις διατάξεις του Π.∆. 
524/1980. 

6. Το υπ’  αριθµ. 12614/05-05-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών µε το οποίο µας 
ανακοινώθηκε η ανωτέρω απόφαση. 

7. Το ΑΠ. 28269/10566, 11/04/2017 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής περί 
συναίνεσης για την πραγµατοποίηση των ανωτέρω προσλήψεων. 

8. Την υπ’ αριθµ. 71/2017 πράξη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ο.Π.Α.Ν.: «Έγκριση πρόσληψης και 
καθορισµός ειδικοτήτων των καθηγητών µουσικής του Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Ν. Ιωνίας  (Τµήµα ∆ηµοτικού 
Ωδείου) για την περίοδο 2017-2018.» 

9. Την υπ’ αριθµ.  1/2017 Ανακοίνωση του Νοµικού Προσώπου για την πρόσληψη είκοσι  (20) ατόµων 
µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου. 

10. Το υπ’ αριθµ. 2425/27-09-2017 Πρακτικό Επιλογής αξιολόγησης των αιτήσεων για την πρόσληψη 
είκοσι  (20) ατόµων για την στελέχωση και την λειτουργία του Ωδείου µε σύµβαση Ιδιωτικού ∆ικαίου 
Ορισµένου χρόνου, το οποίο εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 75/13η/29-09-2017 πράξη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ο.Π.Α.Ν. και βάσει του οποίου γίνεται η αντικατάσταση µετά από 
παραίτηση σύµφωνα µε τη σειρά εγγραφής στον πίνακα κατάταξης της κάθε ειδικότητας. 

11. Την υπ΄ αριθµ. 145/2452/02-10-2017 Απόφαση του Προέδρου για την πρόσληψη της Μιλένκοβιτς 
Σόνια µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ως Καθηγήτρια Μονωδίας & 
σύγχρονου τραγουδιού Κατηγορίας ΤΕ. 

12.    Την υπ΄ αριθµ. 228/06-02-2018 Υπεύθυνη ∆ήλωση  παραίτησης της Μιλένκοβιτς Σόνια, µε την 
οποία παραιτείται  από  Καθηγήτρια Μονωδίας & σύγχρονου τραγουδιού Κατηγορίας ΤΕ για 
προσωπικούς λόγους. 

13.    Την υπ’ αριθµ. 104/7η/27-03-2017 (Α∆Α: 6ΡΤΠΩΚΥ-3Η3) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Νέας Ιωνίας που µου αναθέτει καθήκοντα Προέδρου του Οργανισµού Πολιτισµού, Άθλησης και 
Νεολαίας ∆ήµου Νέας Ιωνίας. 

 
 

 

 

ΑΔΑ: 97Β6ΟΛ04-ΤΒΙ



ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
Την πρόσληψη, µετά από αντικατάσταση, της ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΥ ΑΓΑΠΗΣ του ΑΛΚΙΒΙΑ∆Η µε σύµβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ως ωροµίσθια Καθηγήτρια Μονωδίας & σύγχρονου τραγουδιού κατηγορίας 
ΤΕ από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασής της και την ανάληψη υπηρεσίας έως 30 Ιουνίου 2018 για τη 
στελέχωση του ∆ηµοτικού Ωδείου Νέας Ιωνίας, που παρέχει υπηρεσίες έναντι αντιτίµου από τους 
ωφελουµένους. Η ωριαία αποζηµίωση της ανωτέρω καθορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

    
 

 
  
 
 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:          
1. Ενδιαφερόµενη  

2. Οικονοµική υπηρεσία 

              Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΗΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
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