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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΑΠΟΦ. 58/2 019 ∆Σ/∆ΠΛ-ΜΓΙΚ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 1/2019 ΤΗΣ ∆ΠΑ-ΜΓΙΚ
Σήµερα την 3η Οκτωβρίου 2019 ηµέρα Πέµπτη, στη ∆ηµοτικ
ή Πινακοθήκη Λάρισας-Μουσείο
Γ.Ι Κατσίγρα, συνεδρίασε η επιτροπή επιλογής προσωπικού
(που προτάθηκε µε την αριθ.
58!2019 απόφαση ∆.Σ. της ∆ΠΛ -ΜΓΙΚ η οποία εγκρίθηκε µε την υπ'
αρίθµ. Ι 1910/13427]/168-2019 απόφαση τον Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοί
κησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος,

Α∆Α 6ΙΩΑΟΡΙΟ-ΣΓΨ) ύστερα από πρόσκληση τον Προέδρου της επιτροπ
ής; για λήιµη
απόφασης στα παρακάτω Θέµατα της ηµερησίας διάταξης:
1. Κατάρτιση πίνακα κατάταξης υποψηφίων για την πρόσληψη ενν
έα (9) δασκάλων
ζωγραφικής ΠΕ, ένα (1) δάσκαλο κεραµικής στα εργαστήρια κεραµικήςΚεραµίστα ∆Ε και ένα
(Ι) δάσκαλο στα εργαστήρι χαρακτικής-Χαράκτη ΠΕ.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, Πρόεδρος διαπίστωσε
ότι υπάρχει απαρτία αφού
σε σύνολο τριών (3) τακτικών µελών και τριών (3) αναπληρωµατικ
ών µελών, ήσαν παρόντες
τρία (3) µέλη ως ακολούθως:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Βλαχοδήµος Βαγγ έλης-Πρόεδρος (παρών)
Ιφιγένεια Σδούκου (παρούσα)
Θεοδώρα Τσιάτσιον (παρούσα)
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Ιω άωα ∆εληγιάννη. γραµµατέ
α της επιτροπής.

[1]

Ο Πρόεδρος της επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτ
ίας κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και παρουσίασε στα µέλη της επιτροπής (παρό
ντες τακτικών) τις σχετικές αιτήσεις
µε τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

Τα µέλη της επιτροπής αφού άκουσαν τον πρόεδρο και έλαβαν υπό

ψη τους

Τις διατάξεις τον Π.∆. 524/80 (ΦΕΚ134/Α/17-7-1980).
Τις διατάξεις του της παρ. 2 του άρθρον 14 του ν. 2190/94 ό
πως τροποποιήθηκε και ισχύει

µε το άρθρο Ι του ν. 3833/2010, σύµφωνα µε τις οποίες δεν υπ
άγονται στις διατάξεις των
κεφαλαίων Α' Β' και Γ του ν. 2190/94 «Οι λογοτέχνες, καλλιτέ
χνες και δηµοσιογράφοι για

απασχολήσεις που προσιδιάζούν στην ιδιότητά τους».

Το µε ∆ΙΠΠ/Φ.1.9/539/ 11506/31.05.2010 έγγραφο τον ΥΠ.ΕΣ.Α.& Η.∆. σ
ύµφωνα µε το
οποίο εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Π.∆. 524/80 για προσωπικ
ό που εξαιρείται των
ρυθµίσεων του ν.3812/09 (π.χ. καλλιτεχνικό προσωπικό).
Τον Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.∆.∆. ∆ηµοτική Πινακοθήκη Λάρισας-Μουσείο Γ.Ι Κατσίγρα

(ΦΕΚ

1662/14-5-2019 τ.Β')
Την υπ' αριθµ. Πρωτ. οικ. 37880/16-05-2019 (Α∆Α: ΨΒΦΜ465Χ07
-Ν51) Απόφαση
Υπουργού Εσωτερικών «Εγκριση συµβάσεων µίσθωσης έργου»
στο ΝΠ∆∆ i< ∆ηµοτική
Πινακοθήκη Λάρισας-Μουσείο Γ.! Κατσίγρα» , για την παροχή υπηρεσι
ών έναντι αντιτίµου.
Την υπ' αριθµ. 3090/26534/22-2-2019

εισηγητική

έκθεση τον Συντονιστή της

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας περί συναίνεσης σ
ύναψης συµβάσεων
µίσθωσης έργού δεκαοκτώ (18) Θέσεων στη ∆ηµοτική Πινακοθήκη Λ
άρισας-Μουσείο Γ.!
Κατσίγρα
Την υπ' αριθµ. 59/2 019 (Α∆Α:ΩΤΧΩΟΕ78-Χ7Π) από
φαση τον ∆ιοικητικού Συµβουλίου
της ∆ΠΛ-ΜΓΙΚ περί «καθορισµού ειδικοτήτων».
Την υπ' αριθµ. 60/2019 (Α∆Α: ΩΡ6ΤΟΕ78-ΩΥΣ) απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου

της ∆ΠΛ -ΜΓΙΚ περί «καθορισµού προσόντων υποψηφίων-ανακοί νωση» .

Την υπ' αριθµ. 58/2 019 (Α∆Α:63ΥΧΟΕ78-ΚΟΥ) απόφαση του ∆ιοικητικο
ύ Συµβουλίου
της ∆ΠΛ-ΜΓΙΚ περί «καθορισµού 3µελούς επιτροπής σύµφωνα µε το Π.∆. 524/80
».
Τους όρούς της Ανακοίνωσης µε αριθµ. 1/2019 και τα προαπαιτού
µενα προσόντα των
Θέσεων αυτής.
το Πρακτικό συνεδριάσεως της Τριµελούς Επιτροπής για την κατ
άρτιση πίνακα
απορριπτέων µε αριθµ .πρωτ. 1914/2019

το Πρακτικό ∆ηµόσιας Κλήρωσης µε αριθµ. πρωτ. 1926/2019 για τους ισοβαθµο
ύντες.
[Ζ]

Βεβαιώνούν ότι υπέβαλαν αιτήσεις:
Α. Για διδασκαλία µαθηµάτων ζωγραφικής δεκατέσσερις (] 4) υποψήφιοι εκ των οποίων
οι δύο απορρίφθηκαν λόγω µη αντιστοιχίας πτυχίου, η µία αποσύρθηκε µε υπεύθυνη δήλωση

από τη διαδικασία, οι δέκα (10) προσκόµισαν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έχουν
εµπειρία σε αντίστοιχη ειδικότητα, ο ένας (1) έχει το αντίστοιχο πτυχίο αλλά δεν έχει εµπειρία,
ενώ οι παρακάτω επιτυχόντες σύµφωνα µε τον πίνακα είναι:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ
ΕΝΝΕΑ (9) ΘΕΣΕΩΝ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ (ΖΩΓΡΑΦΩΝ) ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΠΚΗΡΥΞΗ 1/2019

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΜΗΝΕΣ

ΣΥΝΟΛ ΙΚΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Α "ΤΙΤΛΟΣ

ΣΠΟΥ∆ΩΝ'

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΚΛΑ∆ΟΣ ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ (ΖΩΓΡΑΦΩΝ'

1

ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ

[ΩΑΝΝΗΣ

ΚΩΝΜΟΣ

ΦΑΛΙΑΓΚΑΣ

ΝΑ!

243

ΑΟΑΝΑΣΙΟΣ

243,00

2

ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ

ΝΑΙ

ί 98

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

198,00

3

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΣΤΑΤΗΡΗ

ΝΑΙ

130

ΛΥ∆ΙΑ

130,52

4

ΑΟΑΝΑΣΙΟΣ

∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΝΑΙ

45,00

ΜΑΡΙΛΙΑ

45,00

5

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΟΛΟΦΩΤΙΑΣ

ΝΑΙ

39,16

ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ

39,16

6

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

31,20

31,20

7

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΝΑΙ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

15,20

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

15,20

8

ΜΟΥΤΟΥΣΙ∆ΗΣ

ΝΑΙ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

14,00

ΧΡΥΣΟΥΛΑ

14,00

9

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΝΑΙ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΙΟ

ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΝΑΙ

12,48

ΜΑΡΙΑ

12,48

ΒΑΙΟΣ

ΙΙ

ΡΟΥΠΑΣ

ΝΑΙ

Ί 0,Ι3

10,13

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΑΙ

0,00

0,00

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΕΡΑ

ΟΝΟΜΑ

∆Ι-ΙΜΗΤΡΑ

Σε περίπτωση µη αποδοχής της Θέσης από κάποιον/-α επιτυχόντα/-ούσα αυτοµάτως ηθέση
καταλαµβάνεται από τον πρώτο επιλαχόντα/-ούσα, σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα
κατάταξης των υποψηφίων.

[3]

Β. Ι ια διδασκαλία µαθηµάτων κεραµικής δύο (2) υποψήφιοι, εκ των οπο
ίων η µία (1) απορρίφθηκε λόγω
µη αντιστοιχίας πτυχίου και η άλλη µία (1) έχει πτυχί
ο και εµπειρία σε αντίστοιχη ειδικότητα. Η παρακάτ
επιτυχούσα σύµφωνα µε τον πίνακα είναι:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ
ΜΙΑΣ (Ι) ΘΕΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ
ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΙτΡΟΚΗΡΥ cΗ 1/2019
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆Ε ΚΛΑ∆ΟΣ ∆Ε ΚΕΡΑΜllζ1{.

ΣΠΟΥ∆ΩΝ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ

Α'
ΤΙΤΛΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

Ι ΑΤΕΡΑ

Α/Α

Q
ω

<Ο

4
m
Γ 7.09 ι

Γ. Για διδασκαλία µαθηµάτων χαρακτικής ένας (1) υποψή
φιος, ο οποίος προσκόµισε όλα τα
απαραίτητα δικαιολογητικά και έχει εµπειρία σε αντίστοιχη ειδικ
ότητα, ο παρακάτω επιτυχών
σύµφωνα µε τον πίνακα είναι:

ΤΠΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΙΙΡΟΚΗΡΥΕΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ
ΜΙΑΣ (!) ΘΕΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΙΤΡΟΚΗΡΥΒΗ 1053/2018

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΕΡΑ

ΟΝΟΜΑ

~ΑΊ)fi1 Ι~Σ

- λΠΚΟΛΑΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Βλαχοδήµος Βαγγέλης-Πρόεδρος

Ιφιγένεια Σδονκον

Θεοδώρα Τσιάτστον
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ΣΠΟΥ∆ΩΝ

Α/Α

Α'
ΤΤΤΑΟΣ

11χ. λΗΥΝ1l11Λ111

ΝΑΙ

µ
ω

4

~~

Ο
?z0~

ω m4

198,00

198,00

