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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με
κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τη με αρ. 3825/8-11-2021 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων
και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 4765/2021
3. Τις διατάξεις του άρθρου 168 και της παρ. 5 του άρθρου 223 του Ν.
3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων (ΦΕΚ 143/τ. Α΄)
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 524/80 (ΦΕΚ 143/17-6-1980 τ. Α΄) όπως ισχύουν
5. Τις διατάξεις της παρ. 1 του αρθ. 3 του Π.Δ. 372/83 (ΦΕΚ 131/23-9-1983 τ.
Α΄) όπως ισχύουν
6. Την υπ’ αριθμ. 15/20-01-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Λαρισαίων με θέμα: «Προγραμματισμός για την πρόσληψη εποχικού
προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έτους 2022, με κάλυψη
δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους».
7. Τη με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./65/8923/20-6-2022 απόφαση της
Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α΄) όπως
ισχύει, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε για το έτος 2022, η απασχόληση
ατόμων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4765/2021,
σε ΟΤΑ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στους ΟΤΑ
α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών που ανήκουν στους φορείς Γενικής
Κυβέρνησης.
8. Το με αριθμ. πρωτ. 41989/23-6-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών έτους
2022 κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4829/2021
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9. Την υπ’ αριθμ. 570/25-8-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Λαρισαίων με θέμα: «Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη
προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και
κάλυψη δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022».
10. Τη με αρ. πρωτ. 39563/13-9-2022 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών
11. Τη με αρ. πρωτ. 128676/9-9-2022 (ΑΔΑ: 6Λ4ΥΟΡ10-Μ68) απόφαση του
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας
περί καθορισμού τριμελούς επιτροπής σύμφωνα με το Π.Δ. 524/1980 για την
πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ με κάλυψη
της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους και με αντίτιμο στο
Δήμο Λαρισαίων.
12. Το με αρ. πρωτ. 40631/19-9-2022 έγγραφο της Δ/νσης Πολιτισμού και
Αθλητισμού
13. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Λαρισαίων
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ
Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου επτά (7) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος
Χορού της Δ/νσης Πολιτισμού & Αθλητισμού του δήμου Λαρισαίων και
ειδικότερα για την Ανώτερη Σχολή Χορού και τη Δημοτική Σχολή Μπαλέτου, για
χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως και την 30/06/2023, με
κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, όπως φαίνεται
παρακάτω:
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: Θέσεις προσωπικού(ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
Θέσης

Ειδικότητα

Υπηρεσία

101

ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
ΧΟΡΟΥ

Δ/νση Πολιτισμού και Αθλητισμού
δήμου Λαρισαίων -Τμήμα Χορού

102

ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
ΧΟΡΟΥ

Δ/νση Πολιτισμού και Αθλητισμού
δήμου Λαρισαίων -Τμήμα Χορού

103

ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
ΧΟΡΟΥ

Δ/νση Πολιτισμού και Αθλητισμού
δήμου Λαρισαίων -Τμήμα Χορού

ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
ΧΟΡΟΥ

Δ/νση Πολιτισμού και Αθλητισμού
δήμου Λαρισαίων -Τμήμα Χορού

104

Διάρκεια
σύμβασης
Από την
υπογραφή της
σύμβασης έως
και την
30/6/2023
Από την
υπογραφή της
σύμβασης έως
και την
30/6/2023
Από την
υπογραφή της
σύμβασης έως
και την
30/6/2023
Από την
υπογραφή της
σύμβασης έως

Αριθμός
ατόμων

1

1

1

1
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: Θέσεις προσωπικού(ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
Θέσης

Ειδικότητα

Υπηρεσία

Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

105

και την
30/6/2023
Από την
υπογραφή της
ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
Δ/νση Πολιτισμού και Αθλητισμού
σύμβασης έως
ΧΟΡΟΥ
δήμου Λαρισαίων -Τμήμα Χορού
και την
30/6/2023
Από την
υπογραφή της
ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ
Δ/νση Πολιτισμού και Αθλητισμού
σύμβασης έως
(ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΙΑΝΟ) δήμου Λαρισαίων -Τμήμα Χορού
και την
30/6/2023
ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ
Από την
(ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
υπογραφή της
Δ/νση Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΡΥΘΜΙΚΗ )
σύμβασης έως
δήμου Λαρισαίων -Τμήμα Χορού
(ΜΕΡΙΚΗΣ
και την
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)
30/6/2023
ΣΥΝΟΛΟ

106

107

1

1

1

7

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης )
Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Δίπλωμα Καθηγητή αναγνωρισμένης
Ανώτερης Σχολής της Αλλοδαπής

101

102

Σχολής Χορού

της Ημεδαπής ή

και αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία πέντε (5) ετών στον κλασικό χορό, σε
Αναγνωρισμένη Σχολή Χορού ημεδαπής ή αλλοδαπής.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Δίπλωμα Καθηγητή αναγνωρισμένης
Ανώτερης Σχολής της Αλλοδαπής

Σχολής Χορού

της Ημεδαπής ή

και αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία ενός (1) έτους στον κλασικό χορό, σε
Αναγνωρισμένη Σχολή Χορού ημεδαπής ή αλλοδαπής.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα.)
Δίπλωμα Καθηγητή αναγνωρισμένης Σχολής Χορού της Ημεδαπής ή
Ανώτερης Σχολής της Αλλοδαπής
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης )
103

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Δίπλωμα Καθηγητή αναγνωρισμένης
Ανώτερης Σχολής της Αλλοδαπής

Σχολής Χορού

της Ημεδαπής ή

και αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία ενός (1) έτους, στον κλασικό ή και
σύγχρονο χορό, σε Αναγνωρισμένη Σχολή Χορού ημεδαπής ή αλλοδαπής.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα.)
Δίπλωμα Καθηγητή αναγνωρισμένης Σχολής Χορού της Ημεδαπής ή
Ανώτερης Σχολής της Αλλοδαπής

104

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Δίπλωμα Καθηγητή αναγνωρισμένης Σχολής Χορού της Ημεδαπής ή
Ανώτερης Σχολής της Αλλοδαπής(πράξη ισοτιμίας με ΤΕΙ)
και αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία πέντε (5) ετών, στον κλασικό χορό ή και
σύγχρονο χορό, σε Αναγνωρισμένη Σχολή Χορού ημεδαπής ή αλλοδαπής.

105

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Δίπλωμα Καθηγητή αναγνωρισμένης Σχολής Χορού
Σχολής της Αλλοδαπής(πράξη ισοτιμίας με ΤΕΙ)

της Ημεδαπής ή Ανώτερης

και αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία πέντε (5) ετών στον κλασικό χορό,
Αναγνωρισμένη Σχολή Χορού ημεδαπής ή αλλοδαπής.

106

σε

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Πτυχίο ή δίπλωμα αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένου Ιδρύματος
εσωτερικού ή εξωτερικού και ένα (1) έτος αποδεδειγμένη προϋπηρεσία ως
πιανίστας μουσικός συνοδός σε σχολή χορού, ωδείο ή μουσική σχολή,
Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
πτυχίο ή δίπλωμα αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένου Ιδρύματος του
εσωτερικού ή εξωτερικού

107
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένου Ιδρύματος
εσωτερικού ή ισότιμο εξωτερικού και αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία πέντε
(5) ετών σε Αναγνωρισμένη Σχολή Χορού ημεδαπής ή αλλοδαπής.
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ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει:
1. Να είναι: α) Έλληνες πολίτες, β) πολίτες των άλλων κρατών-μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του
N.2431/1996 και γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς
αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά
Ίμβρο και Τένεδο, και ομογενείς εξ Αιγύπτου χωρίς να απαιτείται
πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους
ως Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους
τρόπους (ν.δ.3832/1958, ως ισχύει).
Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι
γνωρίζει την ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων
της επιδιωκόμενης ειδικότητας, Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (ν.2413/1996
άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α)
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα,
τηλ. 210−3443384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ.
2313331540, των κατωτέρω επιπέδων:

Β ΕΠΙΠΕΔΟ ή Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
(Δ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού ή και Εργατοτεχνικού Προσωπικού.
Γ ΕΠΙΠΕΔΟ ή Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις Κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού και για την
Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.
Επίσης, αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής
Γλώσσας
του
Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης
(Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ. 2310/997571−72−76), το
οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή
ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.
Το ανωτέρω Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας δεν χρειάζεται να προσκομίζουν οι
ομογενείς και αλλογενείς, οι οποίοι παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει
προγράμματα ή μαθήματα της ελληνικής γλώσσας εντός του οργανωμένου
ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες,
Κύπριους Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την
Κωνσταντινούπολη, από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου.
2. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
3. Να έχουν τη φυσική υγεία και την καταλληλότητα που τους επιτρέπει την
εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν
4. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 (Ποινική καταδίκη, στερητική ή
επικουρική δικαστική συμπαράσταση) του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/28-062007).
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5. Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα
από αυτές.

Σημείωση: Η ανικανότητα προς πρόσληψη της περίπτωσης 4 αίρεται μόνο με
την έκδοση , του κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος , Διατάγματος που
αίρει τις συνέπειες της ποινής.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση
2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών και πράξη ισοτιμίας από τον
αρμόδιο φορέα όπου απαιτείται και για τίτλο σπουδών της αλλοδαπής
επιπλέον αναγνωρισμένη ισοτιμία
3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού Δελτίου Αστυνομικής
Ταυτότητας
4. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας τα οποία κατά περίπτωση είναι:
(1) Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα:
·
Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να
προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης και
·
Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το
άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και
το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού
προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό
πρόσωπο.
Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα καθώς και οι απασχολούμενοι με σύμβαση
έργου μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα
και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα
του δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική
διάρκεια της εμπειρίας.
(2) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες απαιτούνται αθροιστικά:
·
Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να
αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης,
·
Υπεύθυνη δήλωση, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του
ν.1599/1986, ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα
σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας και
·
Υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή ενός τουλάχιστον
δελτίου παροχής υπηρεσιών ανά έτος, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη
διάρκεια και το είδος της εμπειρίας.
Στην περίπτωση που η εμπειρία έχει αποκτηθεί στο δημόσιο τομέα,
εναλλακτικά, αντί των προαναφερομένων, οι υποψήφιοι μπορούν να
προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την
οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα βάσει του άρθρου
16 του υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3584/07) που ορίζει:
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α)ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για
κλοπή , υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη εκβίαση πλαστογραφία
απιστία δικηγόρου, δωροδοκία , καταπίεση , απιστία περί την υπηρεσία ,
παράβαση καθήκοντος , καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση , καθώς και
για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
β)ότι δεν είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για
κακούργημα ή πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό
έχει παραγραφεί.
γ)ότι δεν έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για
όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
δ)ότι δεν τελούν υπό στέρηση ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη
ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
6. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται η εκπλήρωση των
στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η
αιτία απαλλαγής.
7. Βιογραφικό σημείωμα
8. Φωτοαντίγραφα αποδεικτικών καλλιτεχνικής δραστηριότητας /επιμόρφωσης/
συμπληρωματικών σπουδών.
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την
ανακοίνωση, πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια
κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της
ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο.Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη
νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου περί τίτλων σπουδών
με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας, τίτλοι που
προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση
ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία
ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή
επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων.Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και
βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από
αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν
επικυρωθεί από δικηγόρο. Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο.
Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει μια μόνο αίτηση και για θέσεις μίας
μόνο κατηγορίας προσωπικού ( ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων
διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις
συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και
αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Οι υποψήφιοι που πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις θα κληθούν σε προσωπική
συνέντευξη, από την τριμελή επιτροπή, η οποία θα αξιολογήσει τα κριτήρια του
πίνακα βαθμολόγησης κριτηρίων .
ΕΠΙΛΟΓΗ -ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΑΔΑ: 9Ω6ΣΩΛΞ-1Χ2

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

βάσει

μοριοδότησης

που θα προκύψει

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει με βάση τον παρακάτω πίνακα .Στην τελευταία στήλη
παρουσιάζεται η βαρύτητα του κάθε άξονα κριτηρίων στην τελική βαθμολογία όλων των
υποψηφίων
ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ

30%

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ
ΣΠΟΥΔΕΣ, ΣΧΕΤΙΚΗ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ,
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
10%
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ -ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 15%

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
(ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ,
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ)

45%

ΑΚΡΟΑΣΗ (ΜΕΘΟΔΟΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ,
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ

100%

1. Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της
ειδικότητας και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (εφόσον αυτά αναφέρονται).
2. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή
επικουρικά) γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που
συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης.
ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ο χώρος και ο χρόνος απασχόλησης (ώρες απασχόλησης ημερησίως) των
επιλεγέντων προσώπων, θα καθορισθεί ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες,
όπως αυτές θα διαμορφωθούν τελικά και θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά,
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης εργατικής και ασφαλιστικής
νομοθεσίας. Αναλόγως των υπηρεσιακών αναγκών του τμήματος χορού, το
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επιλεγέν προσωπικό, εφ’ όσον πληροί τα αναγκαία κριτήρια , είναι δυνατό
να απασχολείται τόσο στην Ανώτερη Σχολή Χορού, όσο και στη Δημοτική
Σχολή Μπαλέτου. Ειδικότερα, οι προσληφθέντες είναι υποχρεωμένοι να
τηρούν τους όρους της σύμβασης εργασίας , καθώς και τα ωρολόγια
προγράμματα που θα συντάξουν οι αρμόδιοι, και σε περίπτωση που για
οποιοδήποτε λόγο αδυνατούν να τα καλύψουν, η Διεύθυνση Πολιτισμού &
Αθλητισμού, έχει το δικαίωμα να αιτηθεί την κλήση του επόμενου
επιλαχόντα.
Όσοι τελικά επιλεγούν να εργαστούν θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) διάρκειας από την υπογραφή
της σύμβασης και έως την 30/06/2023.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση, δηλώνοντας ρητά
την ειδικότητα και τον κωδικό θέσης καθώς και όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά τα οποία προβλέπονται για την απόδειξη των προσόντων τους,
είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς
πρόσωπο στο Δημοτικό Κατάστημα στην ακόλουθη δ/νση :Ι. Δραγούμη 1
Τ.Κ. 41222 1ος όροφος , Τμήμα Υποστήριξης και Πρωτοκόλλου κατά τις ώρες
08:00 -14:00 είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή. Η προθεσμία
υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες
ημερολογιακά), και αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσης
σε τοπική εφημερίδα ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του
Δημοτικού Καταστήματος εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της
δημοσίευσης στην εφημερίδα και συγκεκριμένα από την 21/09/2022 έως και
την 30/09/2022. Πληρ.: Ε. Ανδρέου, τηλ. 2413-500318.
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο
των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος
αποστολής ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση
των υποψηφίων.
Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή
κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής
Υποβολή
αίτησης υποψηφιότητας σημαίνει άνευ επιφυλάξεων
αποδοχή των όρων της προκήρυξης.
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ – ΑΚΡΟΑΣΗ
Όσοι υποψήφιοι κατέχουν τα τυπικά προσόντα θα κληθούν σε συνέντευξηακρόαση που θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της επιτροπής που ορίστηκε με τη
με αρ. πρωτ. 128676/9-9-2022 (ΑΔΑ: 6Λ4ΥΟΡ10-Μ68) απόφαση του
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας την
06/10/2022 και κατά τις ώρες 11:00-13:00 στο κεντρικό κτίριο του Μύλου του
Παππά (αίθουσα σεμιναρίων).
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Η επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τους υποψήφιους ακόμη και πρακτική
δοκιμασία ενώπιον αυτής, για την απόδειξη των προσόντων τους για τη
συγκεκριμένη θέση.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ -ΕΝΣΤΑΣΗ
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την παραπάνω τριμελή επιτροπή
διενέργειας του διαγωνισμού πρόσληψης και αξιολόγησης προσωπικού. Όσοι
υποψήφιοι δεν υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά αποκλείονται με
αιτιολογημένη απόφαση της επιτροπής.
Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον Πίνακα
Ανακοινώσεων του Δήμου Λαρισαίων σύμφωνα με τα οριζόμενα του Π.Δ.
524/80, συντασσόμενου πρακτικού ανάρτησης και στην ιστοσελίδα του
Δήμου www.larissa.gov.gr.
Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση
ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών, η
οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό
μας τόπο.
ΠΡΟΣΛΗΨΗ
Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου με τους επιλεγέντες υποψηφίους μετά την
κατάρτιση των πινάκων κατάταξης. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει
αυτεπάγγελτου ή κατ ́ ένσταση ελέγχου που συνεπάγεται ανακατάταξη των
υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ απολύονται οι
υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι
απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή
τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την
αιτία αυτή.
Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους,
αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον
πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.
Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν
αναμόρφωσης των πινάκων είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων
υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό
διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της
σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.
Η περίληψη της παρούσας θα δημοσιευθεί σε μια (1) ημερήσια τοπική
εφημερίδα. Αντίγραφο της προκήρυξης καθώς και το έντυπο της αίτησης για
συμμετοχή θα αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος του Δήμου Λαρισαίων και στην ιστοσελίδα του Δήμου
www.larissa.gov.gr. Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στη Διαύγεια.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ

