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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Νο 1 

ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΑΠΟΦ.48/2022 ΔΣ/ΔΠΛ-ΜΓΙΚ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 1/2022 ΤΗΣ ΔΠΛ-ΜΓΙΚ 

 

Σήμερα την 12η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα, στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας-

Μουσείο Γ. Ι. Κατσίγρα, συνεδρίασε η επιτροπή επιλογής προσωπικού (που προτάθηκε με την 

αριθ. 48/2022 (ΑΔΑ:6ΘΣΒΟΕ78-ΧΞΣ) ) απόφαση Δ.Σ. της ΔΠΛ-ΜΓΙΚ η οποία εγκρίθηκε με 

την υπ’ αρίθμ. 116600/14.7.2022 (ΑΔΑ: 61ΕΝΟΡ10-ΦΦ2) του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος,  ύστερα από πρόσκληση του 

Προέδρου της επιτροπής, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης: 

 

1. Κατάρτιση πίνακα απορριπτέων ελλείψει προαπαιτούμενων δικαιολογητικών όπως αυτά 

ορίζονται στην προκήρυξη 1/2022 που αφορά στην πρόσληψη δέκα τεσσάρων (14) ατόμων 

διδακτικό προσωπικό [δώδεκα (12) άτομα ΠΕ στα τμήματα ζωγραφικής,  ένα (1) άτομο ΔΕ στα 

τμήματα κεραμικής και ένα (1)  άτομο ΠΕ στα τμήματα χαρακτικής). 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία αφού 

σε σύνολο τριών (3) τακτικών μελών και τριών (3) αναπληρωματικών μελών, ήσαν παρόντες 

τρία (3) μέλη ως ακολούθως:  

              

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 

ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ» 

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Δ. 524/80 
ΔΙΑΤΑΓΜΑ 22127/1983 ΦΕΚ/724 14.12.83 ΦΕΚ1765/5.8.11 

Γ. Παπανδρέου 2- Τ.Κ. 41334 ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ    

Πληροφορίες: Ιωάννα Δεληγιάννη                                          

Τηλ.: 2410- 623615 

FAX : 2410-621.204 
e-mail: dplarisas@yahoo.gr 

http:/www.katsigrasmuseum.gr 
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ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

 

1. Παπαδημητρίου Κων/νος - Πρόεδρος (παρών)  

2. Βάνης Νικόλαος (παρών) 

3. Λύτρα Βικτωρία (παρούσα, αναπληρώτρια του μέλους Καψάλη Αντιγόνης) 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μαρίνα Παπουτσή, γραμματέα της επιτροπής. 

 

Ο Πρόεδρος της επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης και παρουσίασε στα μέλη της επιτροπής τις σχετικές αιτήσεις με τα αντίστοιχα 

δικαιολογητικά.  

 

Τα μέλη της επιτροπής αφού άκουσαν τον Πρόεδρο και έλαβαν υπόψη τους 

 

1. Τις διατάξεις  του Π.Δ. 524/1980 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 όπως ισχύει και της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.3812/2009 και 

της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν.4325/2015 

3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 περί αναμόρφωσης του συστήματος προσλήψεων στο 

δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 234Α/28.12.2009). 

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

5. Το με ΔΙΠΠ/Φ.1.9/539/11506/31.05.2010 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α.& Η.Δ. σύμφωνα με το οποίο εξακολουθούν 

να ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 524/80 για προσωπικό που εξαιρείται των ρυθμίσεων του ν.3812/09 (π.χ. 

καλλιτεχνικό προσωπικό). 

6. Τον Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας-Μουσείο Γ.Ι. Kατσίγρα (ΦΕΚ 1662/τ.Β/15-05-

2019) . 

7. Την υπ’ αριθμ. 12/9-3-2022 (ΑΔΑ:6ΠΑΖΟΕ78-865) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, περί 

«προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό 

τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 107 του νόμου 

Ν.4483/17) σύμφωνα με την εγκύκλιο αριθμ. πρωτ. 14626/26-2-2021 (ΑΔΑ: ΩΔ4Δ46ΜΤΛ6-7Β0)». 

8. Την υπ' αριθμ. 97639/25.05.2022 «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου στο ΝΠΔΔ ‘ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ’ ΔΗΜΟΥ 

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (ΔΠΛ-ΜΓΙΚ) με αντίτιμο» δεκαοχτώ (18) θέσεων του Ασκούντος καθήκοντα Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας. 

9. Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 37843/7.06.2022 (ΑΔΑ: ΨΤΖ246ΜΤΛ6-ΙΩ9) Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών για 

την «Έγκριση πρόσληψης διακοσίων σαράντα (240) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου σε ΟΤΑ της χώρας, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου» 
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10. Την υπ’ αριθ. 49/2022 (AΔΑ: ΨΠΖΖΟΕ78-3ΗΣ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΠΛ-ΜΓΙΚ περί 

«Καθορισμός ειδικοτήτων για τη σύναψη σύμβασης προσωπικού ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δίκαιου (ωρομίσθιο 

προσωπικό) με το Π.Δ. 524/1980 (1η προκήρυξη 2022)» 

11. Την υπ’ αριθμ. 50/2022 (ΑΔΑ: 9ΔΟΦΟΕ78-ΤΤ1) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΠΛ-ΜΓΙΚ περί 

«Καθορισμός προσόντων για τη σύναψη σύμβασης προσωπικού ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου (ωρομίσθιο 

προσωπικό) με το Π.Δ. 524/1980 (1η προκήρυξη 2022)» 

12. Την υπ’ αριθμ. 48/2022 (ΑΔΑ:6ΘΣΒΟΕ78-ΧΞΣ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΠΛ-ΜΓΙΚ για 

«Πρόταση για τη σύσταση Τριμελούς Επιτροπής του ΠΔ 524/1980» 

13. Την υπ’ αριθμ. 116600/14.7.2022 (ΑΔΑ: 61ΕΝΟΡ10-ΦΦ2) απόφαση της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης  

Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί «Καθορισμός τριμελούς επιτροπής σύμφωνα με το ΠΔ 524/1980 για την 

πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις ΙΔΟΧ στο ΝΠΔΔ ‘Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας-Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα’ 

Ν. Λάρισας»  

14. Την κείμενη νομοθεσία και νομολογία.  

15. Τους όρους της Ανακοίνωσης με αριθμ. 1/2022 και τα προαπαιτούμενα προσόντα των θέσεων αυτής. 

  

 

  Μετά τον έλεγχο των προαπαιτούμενων δικαιολογητικών η επιτροπή αποφάσισε ότι δεν υπάρχουν   

απορριπτέοι. 

 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1. Παπαδημητρίου Κων/νος -Πρόεδρος  

  

2. Βάνης Νικόλαος 

 

3. Λύτρα Βικτωρία (αναπληρώτρια του μέλους Καψάλη Αντιγόνης) 


