
      

      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Τρίκαλα   8.01.2016                     
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                                      Αριθ. Πρωτ.: 904
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ   

 
Ταχ. Δ/νση: Ασκληπιού 18
Ταχ. Κωδ.:42100   
Πληροφορίες: Χρήστος Βαβίτσας     
Τηλ.: 24313-51180
Fax :  24313-51180
email: h  .  vavitsas  @  trikalacity  .  gr   

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

της αριθμ. Πρωτ. 64835/13.11.2015

 πρόσληψης εκπαιδευτικού προσωπικού

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

για την υλοποίηση Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Πράξη

« ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ »

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (  ΦΈΚ 87 Α΄ )
2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 ( ΦΈΚ 28 Α ΄ ) 
3. Τις διατάξεις του Ν.3812/2009 άρθρο 1 παρ.β΄. ( ΦΈΚ 234 Α΄)
4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν.4325/2015 ( ΦΈΚ 47 Α΄)
5. Την αριθμ. Πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΈΓΚΡ/102/25622/20-8-2015 εγκριτική απόφαση της Έπιτροπής της παρ. 1

το άρθρου 2 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ « Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα
( ΦΈΚ 280 Α΄) όπως ισχύει.

6. Το Α.Π. 17220/25.08.2015 έγγραφο του Υπουργείου Έσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
με θέμα :  « Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου σε ΟΤΑ, για την υλοποίηση Έυρωπαϊκών Προγραμμάτων».

7. Την από 4.08.2015 ανακοίνωση της ΈΈΤΑΑ που αφορά τους οριστικούς πίνακες επιλέξιμων φορέων
/ δομών που δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα της ΈΈΤΑΑ στο πλαίσιο της δράσης                 «
Έναρμόνιση Οικογενειακής και Έπαγγελματικής Ζωής» για  το σχολικό έτος 2015-2016.
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8. Την αριθμ. 579 / 2015 Α.Δ.Σ. με θέμα :  Τροποποίηση της αριθμ. 522/2015 Α.Δ.Σ. « Καθορισμός
ειδικοτήτων  για  την  πρόσληψη  προσωπικού  με  σχέση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου
χρόνου προς υλοποίηση Έυρωπαϊκού Προγράμματος  με  τίτλο « Έναρμόνιση Οικογενειακής και
Έπαγγελματικής Ζωής».

9. Τις ανάγκες λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π. του Δήμου Τρικκαίων « Ο ΣΤΑΘΜΟΣ », « ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ 1ου

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΧΟΛΈΙΟΥ»,  «  Η ΟΜΟΝΟΙΑ  10ου Δημοτικού  Σχολείου »  και  για  την  απογευματινή
βράδια του Κ.Δ.Α.Π. – ΜΈΑ « Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ »  

10. Την αριθμ. Πρωτ.  18514/17.04.2015  βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την
ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων.

11. Το γεγονός ότι δεν καλύφθηκε μία ( 1 ) θέση ΠΈ Δασκάλων Έιδικής Αγωγής πλήρους απασχόλησης,
μία ( 1 ) θέση  ΔΈ Έκπαιδευτής Τεχνικός με ειδίκευση 1η προτεραιότητα  : Σχεδιάσεως Έργων και
έλλειψη της 1ης τότε 2η προτεραιότητα : Γραφικών Τεχνών πλήρους απασχόλησης και μία ( 1 )
θέση ΠΈ Γυμναστών με εξειδίκευση στο ΤΑΈ ΚΒΟ ΝΤΟ ωρομίσθιας απασχόλησης.

12. Την αριθμ. Πρωτ. Δ.Υ./24.12.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας & Αλληλεγγύης 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

         Την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού δύο ( 2 ) θέσεων με πλήρη απασχόληση και μίας ( 1 ) θέσης
ωρομίσθιων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα  τρία ( 3 ) Κ.Δ.Α.Π. του Δήμου
Τρικκαίων  (  ΚΔΑΠ  «  Ο  ΣΤΑΘΜΟΣ  »,  ΚΔΑΠ  «  ΤΟ  ΦΡΟΥΡΙΟ  1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ»,  και  ΚΔΑΠ  «  Η
ΟΜΟΝΟΙΑ 10ου Δημοτικού Σχολείου » και στο  Κ.Δ.Α.Π. – ΜΕΑ « Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ » Β΄ βάρδια ( απογευματινή )»
και συγκεκριμένα για τις εξής θέσεις ανά  υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και αριθμού
ατόμων ( βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α ), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα ( τυπικά και τυχόν πρόσθετα ) προσόντα ( βλ.
ΠΙΝΑΚΕΣ Β και Γ ) : 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α : ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ( ανά κωδικό θέσης )

ΚΩΔ.

ΘΕΣΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΔΟΜΗΣ

ΕΚΠΑΙΔ/ΚΗ 
ΒΑΘΜΙΔΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ

ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΈΡΙΚΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ

114

ΚΔΑΠ – ΜΈΑ 
«ΗΦΑΙΣΤΟΣ»

ΠΈ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΈΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Από την υπο-
γραφή της σύμ-
βασης και 
μέχρι 
31/8/2016 με 
δυνατότητα 
ανανέωσης ή 
παράτασης σε 
περίπτωση συ-
νέχισης του 
προγράμματος

1 - -

115
ΚΔΑΠ – ΜΈΑ 
«ΗΦΑΙΣΤΟΣ»

ΔΈ
ΈΚΠΑΙΔΈΥΤΗΣ 
ΤΈΧΝΙΚΟΣ

1η ΠΡΟΤΈΡΑΙΟΤΗ-
ΤΑ:

Σχεδιάσεως Έργων
έλλειψη της 1ης 
τότε

2η ΠΡΟΤΈΡΑΙΟΤΗ-
ΤΑ:

Γραφικών Τεχνών

Από την υπο-
γραφή της σύμ-
βασης κα μέχρι 
31/8/2016 με 
δυνατότητα 
ανανέωσης ή 
παράτασης σε 
περίπτωση συ-
νέχισης του 
προγράμματος

1 - -

ΑΔΑ: 64ΓΟΩΗ9-ΔΔΒ



118
Κέντρα Δη-
μιουργικής 
Απασχόλησης 
Παιδιών 
(Κ.Δ.Α.Π.)

ΠΈ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΤΑΈ ΚΒΟ ΝΤΟ

Από την υπο-
γραφή της σύμ-
βασης και 
μέχρι 
31/7/2016.

- -

1

Οι ώρες απα-
σχόλησης 
ημερησίως 
καθορίζονται 
ανάλογα με 
τις υπηρεσια-
κές ανάγκες

ΠΙΝΑΚΑΣ Β : ΑΠΑΙΤΟΥΜΈΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ( ανά κωδικό θέσης ) 

Κωδικός Θέσης Τίτλος Σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα προσόντα)
114 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :

Πτυχίο διετούς μετεκπαιδεύσεως στην ΈΑΈ των Διδασκαλείων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως αντί-
στοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής, με βασικές σπουδές στα παιδαγωγικά τμήματα ειδικής προ-
σχολικής αγωγής ή παιδαγωγικά τμήματα ειδικής αγωγής με κατεύθυνση Νηπιαγωγών της ημεδαπής ή 
με αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής ή  Πτυχίο παιδαγωγικών τμημάτων 
των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής
με αντικείμενο την ειδική προσχολική αγωγή ή παιδαγωγικά τμήματα ειδικής αγωγής με κατεύθυνση 
Νηπιαγωγών παράλληλα με πιστοποιητικό παρακολούθησης ετήσιων σεμιναρίων κατάρτισης στην ΈΑΈ 
από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο 
Έθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών. 
Σεμινάρια ετήσιας διάρκειας στην ΈΑΈ, που έχουν υλοποιηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος 
νόμου, από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουρ-
γείο Έθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναγνωρίζονται για την ένταξη στον εισαγωγικό βαθμό, ως 
ισότιμα με τα ανωτέρω σεμινάρια των τετρακοσίων (400) ωρών ή  Πτυχίο παιδαγωγικών τμημάτων των 
Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής με 
αντικείμενο την ειδική προσχολική αγωγή ή παιδαγωγικά τμήματα ειδικής αγωγής με κατεύθυνση Νη-

πιαγωγών.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΈΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

(Έφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

Ο ομώνυμος τίτλος ή Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΈΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Έλληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Έ.Α.Π.) ΑΈΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Έπιλογής (Π.Σ.Έ.) ΑΈΙ της ημεδαπής ή 
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, με μεταπτυχιακό στην Ειδι-
κή Αγωγή.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΈΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

(Έφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

Ο ομώνυμος τίτλος ή Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΈΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Έλληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Έ.Α.Π.) ΑΈΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Έπιλογής (Π.Σ.Έ.) ΑΈΙ της ημεδαπής ή 
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και με απαραίτητη προϋπη-
ρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους στην Ειδική Αγωγή.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΈΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

(Έφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

Ο ομώνυμος τίτλος ή Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΈΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Έλληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Έ.Α.Π.) ΑΈΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Έπιλογής (Π.Σ.Έ.) ΑΈΙ της ημεδαπής ή 
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και με επιμορφωτικά σεμι-
νάρια στην Έιδική Αγωγή.
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Σημείωση :  Ως αποδεκτά πιστοποιητικά παρακολούθησης σεμιναρίων κατάρτισης και επιμόρφωσης
τόσο στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση όσο και στη δημιουργική απασχόληση παιδιών ή εφήβων ή
ατόμων με ειδικές ανάγκες, νοούνται πιστοποιητικά παρακολούθησης σεμιναρίων από Πανεπιστήμια
ή από φορείς Δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Δ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

(Έφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

Ο ομώνυμος τίτλος ή Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΈΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Έλληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Έ.Α.Π.) ΑΈΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Έπιλογής (Π.Σ.Έ.) ΑΈΙ της ημεδαπής ή 
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

115 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :

Πτυχίο ή δίπλωμα σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΈΚ) ή άλλο 
ισότιμο τίτλο σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής του τομέα Δομικών Εργων και με αποδε-
δειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους στη δημιουργική απασχόληση παιδιών ή εφήβων ή 
ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Έφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα:

Πτυχίο ή δίπλωμα σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΈΚ) ή άλλο 
ισότιμο τίτλο σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής του τομέα Δομικών Εργων και με αποδε-
δειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών  ( 3 ) μηνών στη δημιουργική απασχόληση παιδιών ή εφήβων
ή ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Σημείωση:  Ως αποδεκτά πιστοποιητικά παρακολούθησης σεμιναρίων κατάρτισης και επιμόρφωσης 
τόσο στην Έιδική Αγωγή και Έκπαίδευση όσο και στη δημιουργική απασχόληση παιδιών ή εφήβων ή 
ατόμων με ειδικές ανάγκες, νοούνται πιστοποιητικά παρακολούθησης σεμιναρίων από Πανεπιστήμια ή 
από φορείς Δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Έφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα:

Πτυχίο ή δίπλωμα σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΈΚ) ή άλλο 
ισότιμο τίτλο σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής του τομέα Δομικών Εργων και με επιμορ-
φωτικά σεμινάρια στη δημιουργική απασχόληση παιδιών ή εφήβων ή ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Έφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα:

Πτυχίο ή δίπλωμα σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΈΚ) ή άλλο 
ισότιμο τίτλο σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής του τομέα Δομικών Εργων.

Έφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους της παραπάνω εκπαιδευτικής βαθμίδας και με τα 
ανωτέρω προσόντα:

Πτυχίο ή δίπλωμα σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΈΚ) ή άλλο 
ισότιμο τίτλο σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής του τομέα Γραφικών Τεχνών ειδικότητας 
Γραφικών Τεχνών και με αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους στην δημιουργική 
απασχόληση παιδιών ή εφήβων ή ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Έφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα:

Πτυχίο ή δίπλωμα σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΈΚ) ή άλλο 
ισότιμο τίτλο σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής του τομέα Γραφικών Τεχνών ειδικότητας 
Γραφικών Τεχνών και με αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών  ( 3 ) μηνών στην δημιουργική 
απασχόληση παιδιών ή εφήβων ή ατόμων με ειδικές ανάγκες.
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Έφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα:

Πτυχίο ή δίπλωμα σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΈΚ) ή άλλο 
ισότιμο τίτλο σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής του τομέα Γραφικών Τεχνών ειδικότητας 
Γραφικών Τεχνών και με επιμορφωτικά σεμινάρια στη δημιουργική απασχόληση παιδιών ή εφήβων ή 
ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Σημείωση :  Ως αποδεκτά πιστοποιητικά παρακολούθησης σεμιναρίων κατάρτισης και επιμόρφωσης 
τόσο στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση όσο και στη δημιουργική απασχόληση παιδιών ή εφήβων ή 
ατόμων με ειδικές ανάγκες, νοούνται πιστοποιητικά παρακολούθησης σεμιναρίων από Πανεπιστήμια
ή από φορείς Δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Έφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα:

Πτυχίο ή δίπλωμα σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΈΚ) ή άλλο 
ισότιμο τίτλο σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής του τομέα Γραφικών Τεχνών ειδικότητας 
Γραφικών Τεχνών.

118 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :

Πτυχίο ή δίπλωμα Έπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΈΙ με κύρια ειδικότητα ΤΑΈ ΚΒΟ ΝΤΟ 
ΑΈΙ ή ανεξαρτήτως ειδικότητας με άδεια άσκησης επαγγέλματος ΤΑΈ ΚΒΟ ΝΤΟ ή το ομώνυμο πτυχίο ή 
δίπλωμα Έλληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Έ.Α.Π) ΑΈΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Έπιλογής (Π.Σ.Έ) ΑΈΙ
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΈΠΙΚΟΥΡΙΑΣ :

( εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από τα ανωτέρω προσόντα )

Πτυχίο ή δίπλωμα Έπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΈΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Έλ-
ληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Έ.Α.Π) ΑΈΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Έπιλογής (Π.Σ.Έ) ΑΈΙ της ημεδα-
πής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, με δίπλωμα δεύτερου Νταν (2oυ DAN) βε-
βαιούμενου από την Αθλητική Ομοσπονδία TAEKWON-DO ITF Έλλάδος (Α.Ο.Τ.Έ.) και με παρακολούθηση
τουλάχιστον δύο (2) προπονητικών σεμιναρίων της Α.Ο.Τ.Έ.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΈΠΙΚΟΥΡΙΑΣ :

( εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από τα ανωτέρω προσόντα )

Πτυχίο ή δίπλωμα Έπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΈΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Έλ-
ληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Έ.Α.Π) ΑΈΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Έπιλογής (Π.Σ.Έ) ΑΈΙ της ημεδα-
πής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, με δίπλωμα δεύτερου Νταν (2oυ DAN) βε-
βαιούμενου από την Αθλητική Ομοσπονδία TAEKWON-DO ITF Έλλάδος (Α.Ο.Τ.Έ.)

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΈΠΙΚΟΥΡΙΑΣ :

( εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από τα ανωτέρω προσόντα )

Πτυχίο ή δίπλωμα Έπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΈΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Έλ-
ληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Έ.Α.Π) ΑΈΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Έπιλογής (Π.Σ.Έ) ΑΈΙ της ημεδα-
πής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής και αντίστοιχη προϋπηρεσία τουλάχιστον 
ενός (1) έτους στο ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Δ΄ ΈΠΙΚΟΥΡΙΑΣ :

( εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από τα ανωτέρω προσόντα )

Πτυχίο ή δίπλωμα Έπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΈΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Έλ-
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ληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Έ.Α.Π) ΑΈΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Έπιλογής (Π.Σ.Έ) ΑΈΙ της ημεδα-
πής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, με διετή συμμετοχή σε επίσημες αθλητικές 
διοργανώσεις της Αθλητικής Ομοσπονδίας TAEKWON-DO ITF Έλλάδος (Α.Ο.Τ.Έ.) και με παρακολούθηση 
τουλάχιστον δύο (2) προπονητικών σεμιναρίων της Α.Ο.Τ.Έ.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Έ΄ ΈΠΙΚΟΥΡΙΑΣ :

( εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από τα ανωτέρω προσόντα )

Πτυχίο ή δίπλωμα Έπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΈΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Έλ-
ληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Έ.Α.Π) ΑΈΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Έπιλογής (Π.Σ.Έ) ΑΈΙ της ημεδα-
πής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, με παρακολούθηση προπονητικών σεμιναρί-
ων της Α.Ο.Τ.Έ. 

Σημείωση : Για τα προσόντα της Α΄, Δ΄ και Ε.΄ επικουρίας  οι συμμετοχές τόσο σε επίσημες αθλητικές 
διοργανώσεις της Ομοσπονδίας όσο και σε προπονητικά σεμινάρια βεβαιώνονται εγγράφως από την 
Αθλητική Ομοσπονδία TAEKWON-DO ITF Ελλάδος (Α.Ο.Τ.Ε.) 

      

 Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων  πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

  1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)

μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 και άνω

μονάδες 0 0 0 200 275 350 425 500 575 650 725 800

       2. ή 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)
αριθμός τέκνων 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ….

μονάδες 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 ….

      *αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (3) τέκνα    

       4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο)
αριθμός τέκνων 1 2 3

μονάδες 30 60 110

       5. ή 6. ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο) 
αριθμός τέκνων 1 2 3 4 5 ….

μονάδες 50 100 150 200 250 ….

        7. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ  (για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40, ενώ για ΔΕ με το 20)

κατηγορίες  ΠΕ & ΤΕ 5 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 … 8 … 8,5 … 9 … 9,5 … 10

κατηγορία ΔΕ 10 … 11 … 12 … 13 … 14 … 15 … 16 … 17 … 18 … 19 … 20

μονάδες 200 … 220 … 240 … 260 … 280 … 300 … 320 … 340 … 360 … 380 … 400

       8. ΕΜΠΕΙΡΙΑ  (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)
μήνες εμπειρίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 57 58 59 60 και άνω

μονάδες 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 … 399 406 413 420

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΕ, ΤΕ ΚΑΙ ΔΕ

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή
σύμβαση  έργου  στο  δημόσιο  ή  ιδιωτικό  τομέα  ή  άσκηση  επαγγέλματος  σε  καθήκοντα  ή  έργα  συναφή με  το
αντικείμενο των  προς πλήρωση θέσεων

ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
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Η εμπειρία λαμβάνεται  υπόψη  μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με  τον
οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής. 

Για  την  απόδειξη  της  εμπειρίας  αυτής  βλ.  δικαιολογητικά  περίπτωση  Β ή  Ειδικές
περιπτώσεις  απόδειξης  εμπειρίας του  Παραρτήματος  ανακοινώσεων  Συμβάσεων
εργασίας  Ορισμένου  Χρόνου  (ΣΟΧ)  -  ΚΈΦΑΛΑΙΟ  IΙ.,  στοιχείο  16. Πιστοποιητικά
απόδειξης εμπειρίας. 

      Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας για όλες τις  ειδικότητες περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα
ανακοινώσεων  Συμβάσεων  εργασίας  Ορισμένου  Χρόνου  (ΣΟΧ)»  (βλ.  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  I.,  ενότητα  Ε.,  υποενότητα
«ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).  

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΈΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και
της  εμπειρίας  τους  οφείλουν  να  προσκομίσουν  όλα  τα   απαιτούμενα  από  την  παρούσα  ανακοίνωση  και  το
«Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά,  σύμφωνα με τα
οριζόμενα  στην  ενότητα  «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ  ΤΙΤΛΩΝ,  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΒΈΒΑΙΩΣΈΩΝ»  του  Κεφαλαίου  ΙΙ  του
ανωτέρω Παραρτήματος,  εκτός από την Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 που αναφέρεται στο ΚΈΦΑΛΑΙΟ  II,
«ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΈΤΟΧΗΣ», στοιχείο 2. του ανωτέρω Παραρτήματος.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου
(ΣΟΧ)».

ΠΡΟΣΟΧΗ : : Μετά την τελευταία αναμόρφωση του ανωτέρω Παραρτήματος με σήμανση έκδοσης  «23-1-2015»
επισημαίνεται τροποποίηση σχετικά με τον ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης 

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης να δημοσιευθεί σε ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα του νομού
Τρικάλων, εφόσον εκδίδεται. 

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου
Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης  «23-1-2015»],   να γίνει στα καταστήματα των  ΚΔΑΠ  Δήμου Τρικκαίων  « Ο
ΣΤΑΘΜΟΣ», « ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ», « Η ΟΜΟΝΟΙΑ 10ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» και  ΚΔΑΠ –
ΜΕΑ  «  ΗΦΑΙΣΤΟΣ»  και  στο  χώρο  ανακοινώσεων  του  δημοτικού  καταστήματος  του  Δήμου  Τρικκαίων.   Θα
συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως
ισχύει). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν,
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: Δήμος Τρικκαίων, Ασκληπιού 18, Τ.Κ. 420 00, Τρίκαλα,  απευθύνοντάς
την στη  Διεύθυνση Διοικητικού,  Τμήμα Προσωπικού  και  Οργάνωσης,   υπόψη κυρίου  Χρήστου Βαβίτσα  (τηλ.
επικοινωνίας: 24313-51182).

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.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΈ
ή  ΤΈ  ή  ΔΈ  ). 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
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Η  προθεσμία  υποβολής  των  αιτήσεων  είναι δέκα  (10)  ημέρες  ,  από  10/1/2016  έως  19/1/2016
(υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας
σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του  δημοτικού καταστήματος του Δήμου
Τρικκαίων,   εφόσον η ανάρτηση είναι  τυχόν μεταγενέστερη  της  δημοσίευσης  στις  εφημερίδες.   Η  ανωτέρω
προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα
(δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

Οι  υποψήφιοι  μπορούν  να  αναζητήσουν  τα  έντυπα των  αιτήσεων:  α) στην  υπηρεσία  μας  στην  ανωτέρω
διεύθυνση·  β) στο  δικτυακό τόπο του  ΑΣΈΠ (www.asep.gr)  και  συγκεκριμένα  ακολουθώντας  από την  κεντρική
σελίδα τη διαδρομή:  Εντυπα αιτήσεων  Διαγωνισμών Φορέων  Εποχικού (ΣΟΧ)·  γ) στα κατά τόπους Κέντρα
Έξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΈΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr),  απ' όπου μέσω της
διαδρομής:  Σύνδεσμοι   Ανεξάρτητες  και  άλλες  αρχές   ΑΣΕΠ θα  οδηγηθούν  στην  κεντρική  σελίδα  του
δικτυακού τόπου του ΑΣΈΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Εντυπα αιτήσεων 
Διαγωνισμών Φορέων  Εποχικού (ΣΟΧ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  Κατάταξη υποψηφίων

Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων του νόμου
(όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα της ανακοίνωσης). Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας
θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής: 

1. Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της ειδικότητας και ακολουθούν οι
έχοντες τα επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας κ.ο.κ.). 

2. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά) γίνεται κατά φθίνουσα σει-
ρά με βάση τη  συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης  (χρόνος
ανεργίας, πολυτεκνική ιδιότητα, αριθμός ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκή ιδιότητα, βαθμός τίτλου σπουδών, εμπει-
ρία).

3. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες
μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις πε-
ρισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν εξαντλη-
θούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

4. «Οσοι είναι διορισμένοι στο δημόσιο, θα πρέπει με την ανάληψη της θέσης να προσκομίσουν την προβλε-
πόμενη ειδική άδεια ιδιωτικού έργου ή εργασία με αμοιβή (διάταξη της παρ.2 του άρθρου 77 του ΠΔ 611177),
εφόσον συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας
του. Η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένο έργο ή εργασία μετά από σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του υπη-
ρεσιακού συμβουλίου και μπορεί να ανακαλείται με τον ίδιο τρόπο. Η άδεια στους υπαλλήλους του Δημοσίου
χορηγείται από τον οικείο υπουργό και στους υπαλλήλους των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου από το
ανώτατο μονομελές όργανο διοίκηση και αν δεν υπάρχει τέτοιο όργανο, από τον πρόεδρο του συλλογικού ορ-
γάνου διοίκησης (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.3528/2007 (ΦΈΚ 26/Α΄/2007) και του άρθρου
38 του ν.3584/2007 (ΦΈΚ 143/Α΄/2007)».

Το κώλυμα της οκτάμηνης απασχόλησης ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ στην περίπτωση που η διάρκεια σύμβασης ιδιωτικού δι-
καίου ορισμένου χρόνου είναι άνω των οκτώ (8) μηνών.

Το κώλυμα του άρθρου 6 του  Π.Δ. 164/2004  ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ στην περίπτωση των συμβάσεων εργασίας ορι-
σμένου χρόνου για το ίδιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που υλοποιείται από  ΟΤΑ α΄ βαθμού (Δήμο). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων
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Ο έλεγχος των τυπικών, ειδικών και επικουρικών προσόντων των υποψηφίων, η επιλογή μεταξύ αυτών
καταλληλότερων,  η  κατάταξη  των  επιλεγόμενων  κατά  αξιολογική  σειρά,  θα  γίνει  από  τριμελή  επιτροπή
αξιολόγησης που ορίστηκε με την αριθμ.  1597/2015 απόφαση Δημάρχου.

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες
από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής,  τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στα
καταστήματα των γραφείων μας, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με το άρθρο 21
παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. 

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση  ένστασης μέσα σε αποκλειστική
προθεσμία δέκα  (10)  ημερών  (υπολογιζόμενες  ημερολογιακά) η  οποία  αρχίζει  από  την  επόμενη  ημέρα  της
ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στα γραφεία  της υπηρεσίας μας
στην ακόλουθη διεύθυνση : Δήμος Τρικκαίων, Ασκληπιού 18, Τ.Κ. 420 00, Τρίκαλα.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη 

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από την υπο-
γραφή της σύμβασης μετά  την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Τυχόν αναμόρφωση των πι-
νάκων κατ΄ ένσταση ελέγχου  που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φο-
ρέα, 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 οποια-
δήποτε 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 αντι-
κατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα
και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το  «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων
εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «23-01-2015, το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη
συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3, σε συνδυασμό με επισημάνσεις
σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες
κανονιστικές  ρυθμίσεις·  και  ii)  τα  δικαιολογητικά  που  απαιτούνται  για  την  έγκυρη  συμμετοχή  τους  στη
διαδικασία  επιλογής.  Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  έχουν  πρόσβαση  στο  Παράρτημα  αυτό,  μέσω  του
δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για
την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα  Εντυπα αιτήσεων  Διαγωνισμών φορέων
 Εποχικού (ΣΟΧ). 

                                                                                   

                                                                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

                                                                  

                 ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
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