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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΣΜΕ 2/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού Πολιτισµού Άθλησης και Νεολαίας ∆ήµου Νέας Ιωνίας ανακοινώνει τη σύναψη 
σύµβασης µίσθωσης έργου µε συνολικά τέσσερα (04) άτοµα καλλιτεχνικού προσωπικού, η µισθοδοσία του 

οποίου θα αντιµετωπίζεται αποκλειστικά και µόνο από το αντίτιµο που θα καταβάλλουν οι ωφελούµενοι 
δηµότες, διάρκειας από τη σύναψη της σύµβασης έως και 30/06/2017, για την κάλυψη των αναγκών των 
καλλιτεχνικών εργαστηρίων του Ο.Π.Α.Ν. και του Ωδείου ∆ήµου Νέας Ιωνίας, αναλυτικά ως εξής: 
 

Ειδικότητα 
Αριθµός 

ατόµων 

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 01 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΟΡΩ∆ΙΑΣ 01 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗΣ ΧΟΡΩ∆ΙΑΣ 01 

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ω∆ΕΙΟΥ 01 

 
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων  πρέπει να είναι ηλικίας από 18 ετών συµπληρωµένα έως 65 ετών. 
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά,είτε 
αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την 
υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της 
υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Λ. Ηρακλείου 268, 1ος όροφος ,Τ.Κ. 14231 Νέα Ιωνία, τηλ. 210-

2777721, 210-2759768.  
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει 
από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε εφηµερίδες και συγκεκριµένα από 17-09-

2016 έως και 26-09-2016, τις ώρες 09:00 έως 14:00. 

Όσοι πληρούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τίθενται υπό την κρίση της τριµελούς επιτροπής επιλογής, η 
οποία θα συνεδριάσει στα γραφεία του Ο.Π.Α.Ν., Λ. Ηρακλείου 264, 4ος όροφος την 03-10-2016. 
Για την επιλογή των καταλληλότερων υποψηφίων και εφόσον κριθεί αναγκαίο από την επιτροπή ενεργείται 
πρακτική δοκιµασία κατά τον προσφορότερο τρόπο ενώπιόν της ή από οριζόµενο από αυτήν, ειδικό εξεταστή. 
Η Ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο πίνακα ανακοινώσεων του Οργανισµού Πολιτισµού Άθλησης και Νεολαίας 
∆ήµου Νέας Ιωνίας και στο ∆ήµο Νέας Ιωνίας συντασσόµενων σχετικών αποδεικτικών και ηλεκτρονικά στην 
ιστοσελίδα της υπηρεσίας www.opandni.gr. και στη «∆ιαύγεια». 
Η περίληψη της Ανακοίνωσης θα δηµοσιευθεί σε δύο (02) εφηµερίδες του Νοµού Αττικής.  
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