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Αριθµ. Πρωτ. 39691

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου
µε κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν
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 ∆ηµοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΦΕΚ 143/τ. Α΄)
4. Τις διατάξεις του Π.∆. 524/80 (ΦΕΚ 143/17-6-1980 τ. Α΄) όπως ισχύουν
5. Τις διατάξεις του Π.∆. 372/83 (ΦΕΚ 131/23-9-1983 τ. Α΄) όπως ισχύουν
6. Την υπ’ αριθµ. 162/24-3-2021 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λαρισαίων µε θέµα: «Προγραµµατισµός για την πρόσληψη
εποχικού προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου έτους
2021, µε κάλυψη δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους».
7. Το µε
αριθµ. πρωτ. 57353/2-8-2021 έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού µε σχέση
εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου στους ΟΤΑ µε κάλυψη
της δαπάνης από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021
8. Τη µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ./88/13816/27-7-2021 απόφαση της
Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθµ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α΄)
όπως ισχύει, σύµφωνα µε την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη
προσωπικού σε ΟΤΑ µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων
αναγκών.
9. Την υπ’ αριθµ. 548/19-8-2021 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λαρισαίων µε θέµα: «Καθορισµός ειδικοτήτων για την
πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου
Ορισµένου Χρόνου και κάλυψη δαπάνης από τους Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021».

10. Τη µε αρ. πρωτ. 39235/7-9-2021 βεβαίωση της ∆/νσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών
11. Τη µε αρ. πρωτ. 179193/3-9-2021 (Α∆Α: Ψ7ΙΒΟΡ10-877) απόφαση
του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς
Ελλάδας περί καθορισµού τριµελούς επιτροπής σύµφωνα µε το Π.∆.
524/1980 για την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού µε σχέση
εργασίας Ι∆ΟΧ µε κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους στο ∆ήµο Λαρισαίων.
12. Τον Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου Λαρισαίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ
Την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου
Χρόνου δέκα (10) ατόµων για την κάλυψη άµεσων αναγκών της ∆/νσης
Πολιτισµού & Αθλητισµού του δήµου Λαρισαίων, για χρονικό διάστηµα
από την υπογραφή της σύµβασης έως και την 30/06/2022, µε κάλυψη της
δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, όπως φαίνεται
παρακάτω:
ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ ή ΤΕ
101
Από την υπογραφή 1
ΜΟΥΣΙΚΟΣ
της σύµβασης έως
ΡΥΘΜΙΚΗΣ
και την 30/06/2022

102

ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
“ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΙ
ΧΟΡΟΙ”

Από την υπογραφή
της σύµβασης έως
και την 30/06/2022

1
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ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ
(ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΠΙΑΝΟ)

Από την υπογραφή
της σύµβασης έως
και την 30/06/2022

1

104

ΤΕ ή ∆Ε
ΧΟΡΟΓΡΑΦΟΣ ΧΟΡΟ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΟΣ
ΚΛΑΣΙΚΟΥ
/ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ
ΧΟΡΟΥ

Από την υπογραφή
της σύµβασης έως
και την 30/06/2022

2
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ΤΕ ή ∆Ε
ΧΟΡΟΓΡΑΦΟΣ –
ΧΟΡΟ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΟΣ
ΚΛΑΣΙΚΟΥ
/ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ
ΧΟΡΟΥ

Από την υπογραφή
της σύµβασης έως
και την 30/06/2022

4
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ΠΕ ΧΟΡΟΓΡΑΦΟΣ ΧΟΡΟ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΟΣ
ΚΛΑΣΙΚΟΥ /
ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ

Από την υπογραφή
της σύµβασης έως
και την 30/06/2022

1

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ
101

102

103

ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄
ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Πτυχίο
ή
δίπλωµα
αντίστοιχης
ειδικότητας
αναγνωρισµένου Ιδρύµατος εσωτερικού ή εξωτερικού
και (5) πέντε έτη αποδεδειγµένη διδακτική εµπειρία
σε σχολή χορού ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού ∆ικαίου
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Πτυχίο ή δίπλωµα αντίστοιχης ειδικότητας
αναγνωρισµένου Ιδρύµατος εσωτερικού ή εξωτερικού
και εννέα (9) µήνες αποδεδειγµένη σχετική
προϋπηρεσία
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
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Πτυχίο
ή
δίπλωµα
αντίστοιχης
ειδικότητας
αναγνωρισµένου Ιδρύµατος εσωτερικού ή εξωτερικού
και εννέα (9) µήνες αποδεδειγµένη προϋπηρεσία ως
πιανίστας µουσικός συνοδός σε σχολή χορού, ωδείο
ή µουσική σχολή, ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού ∆ικαίου.
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
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Πτυχίο
ή
δίπλωµα
αντίστοιχης
ειδικότητας
αναγνωρισµένου Ιδρύµατος εσωτερικού ή εξωτερικού
και (5) πέντε έτη αποδεδειγµένη διδακτική εµπειρία
σε σχολή χορού ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού ∆ικαίου.

105
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Πτυχίο
ή
δίπλωµα
αντίστοιχης
ειδικότητας
αναγνωρισµένου Ιδρύµατος εσωτερικού ή εξωτερικού
και
(9) εννέα µήνες
αποδεδειγµένη διδακτική
εµπειρία σε σχολή χορού ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού
∆ικαίου
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
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Πτυχίο
ή
δίπλωµα
αντίστοιχης
ειδικότητας
αναγνωρισµένου Ιδρύµατος εσωτερικού ή εξωτερικού
και (5) πέντε έτη αποδεδειγµένη διδακτική εµπειρία
σε σχολή χορού ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού ∆ικαίου

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).
2. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
3. Να έχουν Υγεία και φυσική κατάσταση που τους επιτρέπει την εκτέλεση
των καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαµβάνονται.
4. Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.
3584/2007) (ποινική καταδίκη , υποδικία στέρηση ή επικουρική
δικαστική συµπαράσταση)
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 ,
∆ιατάγµατος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση
2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών και για τίτλο σπουδών
της αλλοδαπής αντίστοιχη ισοτιµία
3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατοµικού ∆ελτίου Αστυνοµικής
Ταυτότητας
4. Βεβαίωση από ασφαλιστικό φορέα και Υπεύθυνη ∆ήλωση που να
δηλώνεται ο χρόνος εµπειρίας, ο εργοδότης και το είδος της
απασχόλησης όταν πρόκειται για εργασία στον Ιδιωτικό Τοµέα ή
βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα όταν πρόκειται για εργασία που έχει
παρασχεθεί σε υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, σε ΝΠ∆∆, ΟΤΑ 1ου και 2ου
βαθµού σε ΝΠΙ∆ του ∆ηµοσίου τοµέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.
2190/1994 όπως ισχύει ή σε φορείς της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν.
2597/1997 . Για τους ελεύθερους επαγγελµατίες απαιτείται βεβαίωση
του οικείου ασφαλιστικού φορέα, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986
στην οποία να δηλώνεται ότι εξετέλεσε συγκεκριµένες εργασίες,
σχετικά µε το αντικείµενο της εµπειρίας και υποβολή µίας τουλάχιστον
σχετικής σύµβασης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν
ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος 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:
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. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
8. Βιογραφικό σηµείωµα
9. Φωτοαντίγραφα αποδεικτικών καλλιτεχνικής δραστηριότητας
/επιµόρφωσης/συµπληρωµατικών σπουδών.
10. 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:
Α ΕΠΙΠΕ∆Ο ή Α2 ΕΠΙΠΕ∆Ο: Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης (Υ.Ε.).
Β ΕΠΙΠΕ∆Ο ή Β1 ΕΠΙΠΕ∆Ο: Για την Κατηγορία ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης (∆.Ε.) µη ∆ιοικητικού Προσωπικού ή και Εργατοτεχνικού
Προσωπικού.
Γ ΕΠΙΠΕ∆Ο ή Β2 ΕΠΙΠΕ∆Ο: Για τις Κατηγορίες Πανεπιστηµιακής (Π.Ε.)
και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) µη ∆ιοικητικού Προσωπικού και για
την Κατηγορία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (∆.Ε.) ∆ιοικητικού
Προσωπικού.
∆ ΕΠΙΠΕ∆Ο ή Γ1 ΕΠΙΠΕ∆Ο: Για τις Κατηγορίες Πανεπιστηµιακής (Π.Ε.)
και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) ∆ιοικητικού 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.
∆εν 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.

Οι υποψήφιοι, που πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις θα κληθούν σε
προσωπική συνέντευξη, από την τριµελή επιτροπή, η οποία θα
αξιολογήσει τα προσόντα, την καλλιτεχνική και εκπαιδευτική
σταδιοδροµία, τις συµπληρωµατικές σπουδές και επιµόρφωση, τις
βραβεύσεις και διακρίσεις σε επίσηµους διεθνείς και πανελλήνιους
διαγωνισµούς και διοργανώσεις.

ΕΠΙΛΟΓΗ
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει βάσει µοριοδότησης που θα προκύψει
σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα.
Αντίστοιχος τίτλος σπουδών
70% (70 µόρια)
Συνέντευξη
(
αξιολόγηση 30% (από 0 έως 30 µόρια)
εκπαιδευτικής
εµπειρίας
–
καλλιτεχνικού έργου – επιµόρφωσης/
εξειδίκευσης –διακρίσεις )
ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
100 µόρια
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. 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 ∆ιεύθυνση Πολιτισµού &
Αθλητισµού, έχει το δικαίωµα κλήσης του επόµενου επιλαχόντα.
Όσοι τελικά επιλεγούν να εργαστούν θα υπογράψουν σύµβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι.∆.Ο.Χ.) διάρκειας
από την υπογραφή της σύµβασης και έως την 30/06/2022.

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 ∆ηµοτικό Κατάστηµα στην
ακόλουθη δ/νση :Ι. ∆ραγούµη 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
∆ηµοτικού Καταστήµατος εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν
µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στην εφηµερίδα και συγκεκριµένα από
την 11/09/2021 έως και την 20/09/2021. Πληρ.: Ε. Ανδρέου, τηλ. 2413500318.
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.
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ – ΑΚΡΟΑΣΗ
Η διαδικασία της συνέντευξης-ακρόασης θα πραγµατοποιηθεί για
όλους τους υποψηφίους ενώπιον της επιτροπής που ορίστηκε µε την
υπ΄αρ. 179193/3-9-2021 (Α∆Α: Ψ7ΙΒΟΡ10-877) απόφαση του
Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς
Ελλάδας την 27/09/2021 και κατά τις ώρες 09:00-14:00 στο κεντρικό
κτίριο του Μύλου του Παππά (αίθουσα σεµιναρίων).
Η επιτροπή µπορεί να ζητήσει από τους υποψήφιους οποιοδήποτε
συµπληρωµατικό στοιχείο θεωρεί κατάλληλο (ακόµη και πρακτική
δοκιµασία ενώπιον αυτής) για την απόδειξη των προσόντων τους για
τη συγκεκριµένη θέση.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ
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 ∆ήµου Λαρισαίων σύµφωνα µε τα οριζόµενα του
Π.∆. 524/80, συντασσόµενου πρακτικού ανάρτησης.
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 ∆ήµου Λαρισαίων και στην ιστοσελίδα
του ∆ήµου www.larissa.gov.gr. Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στη
∆ιαύγεια.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

